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 ۱.مقدمه

امـروزه مفاهیـم و شـاخصههای الزم جهـت یـک فضـای زندگـی ایـده آل از چهارچوبهـا و تعاریـف قدیـم پـا را فراتـر گذاشـته و صرفـا محـدود بـه یـک
چهاردیـواری بـا یـک سـقف بـاالی سـر نیسـت ،بلکـه امکاناتـی چـون سیسـتمهای گرمایشـی و سرمایشـی ،آسانسـور ،سیسـتمهای امنیتـی و  ...نیـز بخـش
جدانشـدنی زندگـی امـروزی بـه نظـر میرسـند .چـه بسـیار منازلی که بـا صـرف هزینههای زیـاد در بخـش دکوراسـیون ،طراحی داخلـی و نمای سـاختمان
بـه علـت عـدم توجـه کافـی بـه زیرسـاختهای الزم دچار خسـارات جبرانناپذیـر شـدهاند .مهم اسـت در خانهای زندگـی کنیم کـه خطر سـرقت ،حریق و یا
زلزلـه مـا را تهدیـد نکنـد ،همچنیـن حـرارت و بـرودت مطبـوع به همراه روشـنایی بهینه منطبـق با هزینههای انرژی باشـد و ایـن عوامل میبایسـت به عنوان
اسـتاندارهای اولیـه در طراحـی در نظر گرفته شـود.
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 ۲.انتخاب ساختار

نصب لوازم و اثاثیه (صفحه )28

چهارچوب درب (صفحه )27

نصب لوازم و اثاثیه (صفحه )28

دیوار خارجی (صفحه )22

دیوار راه پله (صفحه  15و )32
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دیوار جداکننده بین واحدها (صفحه  15و )32

دیوار جداکننده داخلی (صفحه )15

داکت (صفحه )20

سقف کاذب (صفحه  16و )17

3

ساختمانهای مسکونی

 ۳.خانه استاندارد چیست؟

خانـهای اسـت کـه بـر اسـاس مقـررا ت ملی سـاختمان فضایـی ایمن ،آرام و مناسـب برای سـاکنین ایجـاد میکند .مقـررات ملی سـاختمان مجموعـه قوانین
الزماالجرایـی اسـت کـه رعایـت آن در سـاخت و سـاز میتواند بـه تأمین ایمنی و آسـایش کاربران منجر شـود .مقررات ملی که با توجه به سـطح فناوری کشـور
تدویـن شـده اسـت و در هـر یـک از بخشهـای ایـن مجموعـه قوانیـن مرتبط بـه طور خالصه معرفی میشـوند .سيسـتم سـاخت و سـاز خشـك راهحلهای
سـاده و اثـر بخشـى را بـرای تامیـن الزامـات ایـن مقـررات ایجاد کرده اسـت كه مىتـوان با اطمينان نسـبت بـه عملكرد فنـى ،آنها را انتخـاب نمود.

۱.۳.بهسازی صوتی

آسـایش صوتـی در هـر خانـه یکـی از ویژگیهـای مهـم فضـا محسـوب میشـود .در این بخـش راه حلهای مناسـب بـرای کنتـرل و کاهش صداهـای مزاحم
ارائـه میگردد.
دالیل تولید صدا
سروصداهای تاسیسات مکانیکی :ناشی از سروصدای سرویسها ،موتورخانه ،تاسیسات عبوری از داکتها و ...
صداهـای ناخوانده :سـروصداهای ناشـی از سـکونت افـراد در هر واحد و یا سـروصدای ترافیـک و  ،...همچنین وجـود طنین در فضاهای بـاز در یک مجتمع
مسـکونی ماننـد راهـرو ،راه پلـه ،البـی و فضاهـای ورودی کـه میتواند در شـنوایی و فهم صدا مشـکل ایجـاد نماید یا به فضای مسـکونی مجـاور منتقل گردد.
برای دستیابی به آرامش صوتی موارد زیر توصیه میگردد:
پوسـتههای خارجـی سـاختمان میبایسـت عایـق بنـدی مناسـب صـوت شـوند .یکـی از راه حلهـای موجـود ،اجـرای پوسـته دوجـداره میباشـد .ایـن عمل
امـکان اسـتفاده از عایـق صـوت مناسـب را بوجود مـیآورد.
جداکنندههـای داخلـی در هـر واحـد مسـکونی میبایسـت عایـق بنـدی صوتـی شـوند .دیوارهای همجـوار فضاهایـی مانند اتـاق خواب بـا آشـپزخانه  ،فضای
نشـیمن و سـرویس بهداشـتی میبایسـت بـه صـورت دو جـداره با عایـق صوتی مناسـب در میـان دو جدار طراحی شـوند.
درزبندی مناسب و دقیق در محل تالقی سطوح و ساختارها با یکدیگر رعایت گردد.
امتداد یافتن دیوارهای جداکننده تا زیر سقف اصلی.
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با توجه به مندرجات مبحث  18مقررات ملی ساختمان (عایق بندی و تنظیم صدا) ،شاخصهای صوتی فضاهای مسکونی به شرح زیر مشخص میگردد:
صدای هوابرد مجاز برای جداکنندهها در ساختمان مسکونی

نوع
جدا کننده

حداقل شـاخص کاهش صدای وزن یافته
حداقل درجه تراگسیل صدا ( )STCبر حسب دسی بل

ساده
مرکب

45
40

دیوارجداکننده بین دو واحد مجاور

ساده

50

دیوار جداکننده واحد مسکونی از پارکینگ و سالن اجتماعات

ساده

55

جداکننده بین واحد مسکونی و راهرو

ساده
مرکب

45
40

سقف و کف جداکننده واحد مسکونی از پارکینگ و سالن اجتماعات

ساده

55

سقف و کف جداکننده بین واحدهای مسکونی

ساده

50

موقعیت جداکننده
پوسته

خارجی1

( )Rw

صدابندی کوبهای مجاز برای سقف بین طبقات در ساختمانهای مسکونی

موقعیت سقف

حداکثر تراز صدای کوبهای معمول شده
وزن یافته ( )Lnwبرحسب دسیبل

حداقل درجه صدابندی کوبهای
( )IICبر حسب دسیبل

آشپزخانه ،راهرو ،سرویس بهداشتی باالی اتاق خواب

48

62

اتاق نشیمن باالی اتاق خواب
آشپزخانه ،راهرو ،سرویس بهداشتی باالی اتاق نشیمن

53

57

اتاق خواب باالی اتاق خواب
اتاق نشیمن باالی اتاق نشیمن
آشپزخانه باالی آشپزخانه

58

52

اتاق خواب باالی اتاق نشیمن
سرویس بهداشتی باالی سرویس بهداشتی

60

50

راهرو باالی راهرو

62

48

 - 1منظور از پوسته خارجی ،نمای ساختمان است.
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 ۲.۳.مالحظات مرتبط با دمای محیط (عایقبندی حرارتی)
عایـقکاری نقـش بسـیار مهمـی در گـرم نگـه داشـتن سـاختمان در فصـل زمسـتان و خنـک نگـه داشـتن آن در فصـل تابسـتان دارد .بـه کمـک عایقکاری
میتـوان یـک خانـه را در زمسـتان  5درجـه گرمتـر و در تابسـتان  10درجـه خنـک تـر نگـه داشـت.
چه جاهایی باید عایقکاری شوند؟
جاهایی که باید عایقکاری شوند عبارتند از:
سقفها :مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را  %35تا  %45کاهش میدهد.
دیوارهای خارجی :مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود  %15کاهش میدهد.
کف :مصرف انرژی در زمستان را  %5کاهش میدهد.

تلفات حرارتی در زمستان و نفوذ گرما در تابستان در یک ساختمان

نفوذ گرما در تابستان
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 ۳.۳.محافظت در برابر حریق

*

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨـﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ آﺗـﺶ اﺳـﺖ .محافظـت سـاختمانها در برابـر آتـش سـوزی از ابعـاد ایمنـی جانـی ،مالـی
و منافـع ملـی از ضـروری تریـن نیازهـا و الزامـات در طرح و اجـرای سـاختمانها اسـت .ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘـﺎوم ﺳـﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ،ﻻزم اﺳﺖ
از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎزه و ﻧﺎزكﻛﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮاح ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ و
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات سـاﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﺪف در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از ﭘﻮﺷﺶهـای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ کننـده ﺑﺮاي ﻣﻘﺎومﺳﺎزي اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
الزامات حریق
اﻳﻤﻨﻲ سـاختمانﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ،دو ﻫﺪف اﻳﻤﻨﻲ ﺟﺎﻧﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ را در ﺑﺮدارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده در ﻣﻮرد اﻫﺪاف اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ دود و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﺗﺶﺳﻮزي ﺑﻪ دﺳﺖ مـیآﻳﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻃراﺣﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ
مـیﺗﻮاﻧﻨﺪ از  5روش اصلی اسـتفاده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
کشف و اعالم به موقع حريق
طراحي مسيرهاي خروج
جلوگيري از گسترش داخلي و خارجي حريق
سيستمهاي خاموش کننده
دسترسي آسان براي نيروهاي آتش نشاني

* نشریه شماره ض  682 -مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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کشف و اعالم به موقع حریق
سـاختمان بايـد بـه نحـوي طراحـي و سـاخته شـود کـه افـراد داخـل سـاختمان در مراحل
اوليـه حريـق از وقـوع آن مطلـع گرديـده تـا بتواننـد واکنـش مناسـب را بـه موقـع از خـود
نشـان دهنـد .بـه ايـن منظـور در صـورت نيـاز بايـد از سيسـتمهاي مناسـب کشـف و اعالم
حريـق اسـتفاده نمود.
طراحي مسيرهاي خروج
سـاختمان بايـد بـه نحـوي طراحي و سـاخته شـود کـه در صورت وقـوع حريق ،مسـيرهايي
بـراي فـرار از سـاختمان بـه محلـي ايمـن در خـارج از سـاختمان وجـود داشـته باشـد .اين
مسـيرها بايـد بـه صـورت امـن و موثـر در تمـام اوقات قابل اسـتفاده باشـند.
جلوگیری از گسترش داخلی و خارجی حریق
بـراي جلوگيـري از گسـترش حريـق در داخـل سـاختمان الزم اسـت تـا نازککاريهـا از
خـواص مناسـبي در برابـر آتش برخوردار بـوده و به عالوه اجزاي سـاختاري (نظير ديوارها و
سـقف) از گسـترش حريـق بـه فضاها و يا سـاختمانهاي مجـاور جلوگيـري نمايند.
براي جلوگيري از گسترش حريق در داخل ساختمان بايد الزامات زير را در نظر داشت:
سـازه و اجـزاي باربـر سـاختمان بايـد بـه گونههاي سـاخته و طراحي شـوند که در صـورت وقوع حريق ،قادر باشـند تا بـدون اينکه پايداري خود را از دسـت
بدهنـد در برابـر اثـرات حريق براي مدتي مناسـب مقاومـت نمايند.
ديوارهاي بين واحدهاي مستقل به گونهاي ساخته و طراحي شوند که در برابر گسترش حريق از يک واحد به واحدهاي مجاور جلوگيري نمايند.
بازشوهاي نصب شده  -در داخل عناصر داراي درجه بندي مقاومت در برابر آتش  -به طور مناسب محافظت شوند تا يکپارچگي عنصر در برابر حريق حفظگردد.
فضاهاي خالي غیرقابل رویت موجود در داخل ساختار ساختمان به گونهاي درزبندي و تقسيم بندي شوند که از پيشروي پنهان آتش و دود پيشگيري گردد.
بـراي گسـترش نيافتـن حريـق به خارج از سـاختمان الزم اسـت ديوارهاي خارجي و بام سـاختمان طوري سـاخته شـوند کـه در برابر پيشـروي حريق روي
سـطح و گسـترش از يـک سـاختمان به سـاختمان ديگر به تناسـب ارتفـاع ،کاربري و موقعيت سـاختمان مقاومـت نمايند.
سیستمهای خاموش کننده
هـر سـاختماني بايـد بـه تناسـب بـا خامـوش کنندههـاي دسـتي و يـا خـودکار حريق مجهز شـده باشـد تا امـکان خاموش سـازي حريق بـه خصوص
در مراحـل ابتدايـي ايجـاد آن وجـود داشـته و يا گسـترش حريق محـدود گردد.
دسترسی و تسهیالت برای نیروهای آتشنشانی
سـاختمان بايـد بـه نحـوي طراحي و سـاخته شـود کـه راههاي دسترسـي در محوطـه و داخل سـاختمان بـراي نيروهاي آتشنشـاني به منظـور انجام
عمليـات امـداد و اطفـاء وجـود داشـته باشـد .زميـن محوطه مقاومـت مکانيکـي الزم بـراي تحمل وزن ماشـين آالت آتشنشـاني در حيـن عمليات
را دارا بـوده و سـاختمان بـا شـيلنگ هـاي آتشنشـاني و سـاير تسـهيالتي کـه بـه نيروهـاي آتشنشـاني در انجـام وظايفشـان کمک ميکنـد تجهيز
شـده باشـد .همچنيـن پارکينـگ سـاختمان بـه نحو کافي بـه تجهيـزات تهويه حـرارت و دود ناشـي از حريق مجهز باشـد.
در ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوهﺑﻨﺪي از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮي یـا تصـرف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و ﺳﻄﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫﺮ
ﮔﺮوه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﺮاح ﺑﺎﻳﺪ از
ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ از ﺧﻮاص و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ (ﻧﻈﻴﺮ تیـر ،سـتون ،ﻛﻒ ،ﺳﻘﻒ ،دیـوار خارجـی و داخلـی )... ،در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ،ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع و ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و جـدول مقاومـت جداکنندههـا بـرای جداسـازی تصرفهـا بـر حسـب سـاعت و ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري آنها ﺑﻪ ﻣﺘﻦ نشـریه
شـماره ض  682 -مرکز تحقیقات سـاختمان و مسـکن مراجعه ﺷﻮد.
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مقاومسازی در برابرحریق
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،دو ﻣﻮرد زﻳﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ نـازکﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻛﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﻧﻈﺮ ﮔسـترش آﺗﺶﺳﻮزي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻛﺎرﺑﺮي آن و ﻧﻮع ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺼﺎﻟﺢ نـازکﻛﺎري راه ﻫﺎي ﺧﺮوج و ﭘﻠﻪهـا بایـد حتمـا از نـوع ایمن باشـد ،اما
سـختگیری بـرای مصالـح نـازک کاری اتاقها کمتـر اسـت .ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮمﻫﺎي
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺰاي سـازهای و ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪههـا در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ارﺗﻔﺎع و ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎ تامیـن ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ بـرای اجـزای ﺳﺎزهای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ  1یـا  2ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ممکـن اسـت بسـته بـه مـورد کمتـر یا
بیشـتر ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﻦ دﻳﻮارﻫﺎي آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﻳﺎ اﺗﺎقهـای خـواب در هتلها
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ مقاومـت در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد .در ﺑﺴﻴﺎري از اوﻗﺎت اﺟﺰاي
ﺳاﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
آنهـا ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  20تـا 30دﻗﻴﻘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ و مقاومسـازی سـاختمان الزم اسـت از پوشـشهای
محافظتکننـده در برابـر آتـش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر تـا ﺳﺎلﻫﺎ از دورﺑﻨﺪي ﻓﻮﻻد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ و ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده مـیﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻲ
در دههﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﺒﻚ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺳﺒﻚ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن
ﺳﺎزه ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ کاهـش ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ .تيرهـا ،شـاه تيرهـا ،و خرپاهـا ميتواننـد بـه طـور مسـتقل يـا همـراه با سـقف مقاوم
حريـق توامـا محافظـت شـوند .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزهاي ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد:
 در روش ﺗﻤﺎﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺳﺘﻮن ﻓﻮﻻدي ،ﻣﺎدة ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳـﻖ دراﻳﻦ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ روي ﺳﺘﻮن اﺟﺮا ﺷﺪه و از ﺷﻜﻞ پروفیل ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ).
 در روش غشایی تیرها و ستونها به وسیله ماده مقاوم حریق دوربندی شده و کفها به وسیله یک سقف در زیر آن که نقش مانع حریق را ایفا مینماید ،محافظت میگردد.با استفاده از اين روش عالوه بر اينكه سازههاي فوالدي در برابر حريق مقاوم ميشوند ،نازككاري ستون نيز همزمان انجام ميشود.
در تمـام تصرفهـاي مسـکوني تمامـي هتلها ،متلها ،مسـافرخانهها و خوابگاهها ،همچنين آن دسـته از بناهـاي آپارتماني که داراي ارتفـاع بيش از  3طبقه
و يـا داراي  11واحـد و بيشـتر هسـتند کـه الـزام به شـبکه هشـدار حريق ميشـوند ،راهروهـاي داخلي بايد بـا سـاختاري داراي حداقل  1سـاعت مقاومت در
برابـر حريـق ،از فضاهـاي خصوصـي و خـواب جـدا شـوند .در مـواردي کـه بنا مجهز به شـبکه بارنده خودکار تاييد شـده باشـد ،مقاومـت اين ديوارهـا را ميتوان
بـه نصف سـاعت تقليل داد.
بازهـاي قائـم حريـق يـا تنورههـاي موجـود در بناهـاي مسـکوني از قبيـل پلکانهـا ،شـفتها ،چاههـاي آسانسـور ،نورگيرهـاي داخلـي و نظايـر آن به
اسـتثناي پلکانهـاي موجـود در بناهـاي  2طبقـه (در خانههـاي يـک يـا دو خانـواري) و ديگـر بازهـاي قائـم حريـق در بناهـاي  3طبقه و کمتر ،ميبايسـت
دوربنـدي و در برابـر حريق محافظت شـوند.
ایجـاد هرگونـه سـوراخ و بازشـو داخـل دیوارهای تقسـيم کننـد ه فضا ،سـقفها و ديگر اعضاي مقـاوم حريق ،براي جاسـازي لولههـا و کابلهاي بـرق ،تلفن،
تهويـه مطبـوع ،ارتباطـات داخلـي و سـاير تجهيـزات مشـابه مجـاز نخواهـد بـود ،مگر به نحـوي که ميـزان مقاومت حريـق تعيين شـده براي عضـو مذکور از
حـد مجاز کاهـش نيابد.
در مـواردي کـه احتمـال آسـيبپذيري يـا پـاره شـدن و صدمه ديدن پوشـش مقاوم حريق بر روي سـتونها ،بـه دليل حرکت وسـايط نقليه يا جـا به جايي
وسـايل و اثاثيـه و غيـره وجـود داشـته باشـد ،الزم اسـت پوشـش مقـاوم در برابر حريـق به وسـيله روکش ديگـري از مصالح غيرقابل احتراق مشـابه تـا ارتفاع
دسـت کـم  150سـانتي متـر باالتر از کف تمام شـده ،محافظت شـود.
دوربنـدي شـفتهاي موجـود در بناهـاي  4طبقـه و بيشـتر بايد با سـاختار غيرقابل احتراق تاييد شـده حداقل داراي  2سـاعت مقاومت حريق انجام شـود و
دوربنـدي شـفتهاي موجـود در بناهـاي کمتـر از  4طبقـه ارتفـاع بايد با سـاختار حداقل  1سـاعت مقاوم حريق انجـام گيرد.
* ساختارهای دارای کد حریق دارای ضوابط و جزئیات ویژه هستند ،لذا برای استفاده از این نوع ساختارها در پروژهها ،هماهنگی با دایره پشتیبانی فنی قویا توصیه میشود.
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۴.۳.پوششکاری نهایی

انتخـاب مصالـح پوششـی بـرای هـر یـک از فضاها بـه عوامل زیادی بسـتگی دارد .اسـتفادهای که از پوشـش به عمل خواهد آمد ،جنس زیرسـازی کـف ،دیوار،
سـقف و نحـوه نـوع اسـتفاده و بهرهبـرداری از فضـا از جملـه ایـن عوامل هسـتند .پوشـش نهایی کف کـه روی زیرسـازی انجام میشـود “کف پـوش” ،آخرین
پوشـش بدنـه داخلـی سـاختمان “دیوارپوش” ،و پوشـش نهایی زیر سـقف “سـقف پوش” نامیده میشـود.
مصالح پوششی مناسب و متداول در کفها  ،دیوارها و سقفها برای مصارف مختلف در جدول زیر آمده است:1

ردیف

کاربری
فضا

کف پوش

دیوار پوش

سقف پوش

1

مسکونی
اداری
تجاری

سنگ ،موزائیک ،سرامیک* و
سرامیک موزائیکی* (روی مالت
سیمانی) ،مواد پالستیکی ،مواد
نساجی ،کف پوش چوبی (روی
زیرسازی سیمانی یا موزائیک)

سنگ* ،سرامیک* ،سرامیک موزائیک*،
کاشی لعابی* ،مواد پالستیکی*،
کاغذ دیواری ،انواع اندودهای گچی و
سیمانی ،تخته گچی و چوب

انواع اندودهای تخته گچی*،+
چوب* ،+آکوستیک ،تایل*،+
*+
مواد پالستیکی

آموزشی

سنگ ،موزائیک ،سرامیک* و سرامیک
موزائیکـی* ،مـواد پالستیکـی،
*-
مواد نساجی* -و چوب

سنگ* ،سرامیک* ،سرامیک موزائیک*،
کاشی لعابی ،مواد پالستیکی ،کاغذ دیواری*،-
انواع اندودهای گچی و سیمانی ،تخته
*-
گچی

3

بهداشتی

مانند آموزشی به عالوه کف پوشهای
هادی الکتریسیته +و فرش الستیکی

مانند آموزشی

4

صنعتی

بتنی ،موزائیک ،سرامیک* و سرامیک
موزائیکی*،
**
+
سرامیک ضد اسید و فلزات

انواع اندودهای گچی و سیمانی و فلزات

5

هنری

مانند آموزشی به اضافه آجر و بتن

مانند آموزشی به اضافه بتن ،آجر و موزائیک

مانند مسکونی به اضافه بتن و آجر

6

ورزشی

بتنی ،موزائیک ،مواد پالستیکی،
مواد نساجی ،سرامیک* و سرامیک
موزائیکی* ،مواد قیری

بتنی ،سنگ ،سرامیک* ،سرامیک
موزائیک*،کاشی لعابی ،انواع اندودهای
سیمانی و گچی

انواع اندودهای گچی
و سیمانی بتن

7

محوطه

سنگ ،موزائیک ،بتن ،آجر ،مواد قیری

انواع اندودهای سیمانی ،بتن ،سنگ،
سرامیک ،سرامیک موزائیک

2

*
**
+

در آشپزخانه ،آبدارخانه ،حمام ،روشویی و توالت
در صورت وجود مواد شیمیایی اسیدی
سردخانهها

 1مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی -نشریه شمار ( 55تجدید نظر دوم)
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مانند مسکونی

مانند مسکونی

+

مانند دیوارپوش

* -در سالنهای کنفرانس و نظایر آن

*+
+

اغلب در ساختمانهای اداری و تجاری یا سالنها
اتاقهای عمل و قسمتهای وابسته به آن

ساختمانهای مسکونی

 ۵.۳.ایمنی در برابر زلزله

در عملکـرد مهندسـی سـاختمانها در مواجهـه بـا زلزلـه ،صرفـاً تحليـل و طراحی سـازه مورد توجـه قرار میگیـرد .این در حالی اسـت که اجزای غيرسـازهای
(نظیـر دیوارهـای جداگـر و میانقابهـا) نیـز بايـد در مقابـل زلزله مقاوم باشـند .بـه عالوه ،اثـرات اجزای غيرسـازهای (به ويژه سـختی پرکنندههـای ميانقابي)
بـر رفتـار لرزهای سـازه نیز بایـد در نظر گرفته شـود.
همانگونـه کـه مسـتحضر هسـتید ،کشـور عزیزمـان بـه لحـاظ لـرزه خیـزی و تلفـات ناشـي از زلزلـه در شـرایط بسـیار خاصـی قـرار دارد .بـه همین سـبب،
بازنگريهايـي در صنعـت سـاختمان کشـور صـورت گرفتـه و اسـتفاده از مصالـح و سـاختارهای سـبک و انعطـاف پذيـر ،بـه عنوان راهـکاری موثر در سـاخت
بناهـای ايمـن در برابـر زلزلـه ،در دسـتور کار قرار گرفته اسـت .در این میان ،اسـتفاده از اجزای غيرسـازهای سـنگين و صلب ،نظیر دیوارهـای بنایی (به عنوان
جداگـر و میانقـاب) ،از یـک سـو باعـث افزايـش نيروهـای زلزلـه گرديـده و از سـوی دیگـر میتوانـد تاثير منفی بـر رفتار لرزهای سـازه داشـته باشـد .انتخاب
مصالـح و سـاختارهاي نامناسـب در اجـزاي غيرسـازهای ،میتوانـد اثـر سـوء بر عملکرد لرزهای کل سـازه داشـته باشـد.
بـا توجـه بـه اهـداف آئیـن نامـه  2800علاوه بـر محاسـبات سـازه سـاختمان (پایـه ،سـتونها ،تیرهـا ،سـقفها ،کفهـا و دیوارهـای پوسـته خارجـی بنا) و
محاسـبات مقاومـت در برابـر زلزلـه طبـق آئیننامههـای موجـود ،طراحـی عناصـر غیرسـازهای نیـز باید از نظـر مقاومـت در برابر زلزلـه مورد توجه مهندسـان
معمـار و سـازه سـاختمان قـرار گیـرد و تنهـا مقـاوم کردن اسـکلت سـاختمان در برابـر زلزله کافی نیسـت .همچنیـن بندهای آئیـن نامه دو موضـوع مهم زیر
را در اجـزای غیرسـازهای مـورد توجـه قرار داده اسـت:
سبکسازی
تمـام عناصـری کـه بـه کـف ،سـقف و اسـکلت سـاختمان متصل اسـت و یا روی آن قـرار گرفته اسـت نیز بایـد در برابـر زلزله مقاوم شـوند و از آسـیبپذیری
آنهـا جلوگیـری شـود .در غیـر ایـن صـورت تخریـب و واژگونـی آنهـا علاوه بـر ایجـاد آتـش سـوزی میتوانـد راههای فـرار را نیز مسـدود کنـد و باعث
مـرگ و میـر و خسـارتهای زیـادی شـود .توجـه شـود از بـه کار بـردن مصالح بنایـی که وزن سـنگینی دارنـد ،در دیوارهای داخلـی تا جایی که ممکن اسـت
اجتناب شـود.
شکلپذیری
در سـاختمانهای بـا اهمیـت خیلـی زیـاد و سـاختمانهای بلندتر از هشـت طبقـه در صورتیکه دیوارهـای جداکننده داخلـی و یا دیوارهای نما جزو سیسـتم
سـازهای باربـر جانبـی نباشـند ،بایـد بـه طریقـی بـه سـازه متصل شـوند و محدودیتـی در حرکت سـازه در امتـداد صفحه دیـوار ایجـاد ننمایند .اتصـاالت این
دیوارهـا بـه سـازه بایـد توانایـی انتقـال نیـروی زلزلـه ایجـاد شـده بر اثـر جرم دیـوار را به سـازه دارا باشـند .ایـن قبیـل دیوارها بهتر اسـت از جنس سـبک و
انعطافپذیـر انتخاب شـوند.
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مطابـق دسـتورالعمل مقـاوم سـازی اجـزای غیرسـازهای سـاختمانها “شـماره نشـر:ض ”628-مرکـز تحقیقـات مسـکن “بنـد ، ”3-2-4دیوارهـای
جداکننـده حسـاس بـه جابهجایـی و شـتاب محسـوب میشـوند .تیغههایـی کـه از بـاال و پایین بـه کف طبقـات متصل شـدهاند و تحت اثـر بارگذاری
داخـل صفحـه میباشـند ،بـر اثـر تغییـر شـکلهای بـه وجـود آمـده در سـازه ،ممکـن اسـت دچـار تـرک خوردگی برشـی ،تـاب خوردگی و شکسـت
شـوند و سـطح انـدودکاری میتوانـد از دیـوار جـدا گـردد .این تیغههـا تحت اثر بارگـذاری خـارج از صفحه ممکن اسـت دچار ترکخوردگی خمشـی،
خرابـی محـل اتصـال دیـوار بـه سـازه و فروپاشـی گردنـد .در حاالتـی کـه از دیوارهـای جداکننده به عنـوان مهـار جانبی برای تاسیسـات ،قفسـهها یا
دیگـر اعضـای غیـر سـازهای اسـتفاده میگـردد ،خرابـی آنها ممکن اسـت باعث آسـیب دیدگی بـه این اعضا گـردد .دیوارهـای بنایی به دلیـل اینکه
رفتـار کلـی سـازه را تحـت تاثیـر قـرار میدهنـد ،اغلـب نقـش عضو سـازهای را ایفـا میکننـد و در نتیجـه باید توسـط مهندس سـازه ارزیابـی گردند.
دیوارهـای جداکننـده بـا سـختی زیـاد بایـد از سیسـتم سـازهای جدا شـده یا در محاسـبات لـرزهای وارد گردند .اسـتفاده از مصالح سـبک در سـاخت
دیوارهـای میانقـاب غیرسـازهای توصیـه میشـود .همچنیـن تیغههـا دیوارهـای جداکننـدهای هسـتند که در داخـل قاب سـاختمانی قـرار ندارند .این
دیوارهـا بـه جـز بـار وزن خـود بـار دیگـری تحمـل نمیکننـد و بایـد تدابیـری بـرای اتصـال مناسـب آنها بـه سـقف و کـف و همچنین سـازه اصلی
سـاختمان و حتـی دیوارهـای مجـاور خـود در نظر گرفته شـود.

≥ 20

≥
10

ديوارهای جداکننده و میانقابی به لحاظ لرزهای بايد دارای سه خصوصیت باشند:
 - 1باید سبک باشند.
 - 2باید دارای پايداری جانبی در برابر نيروهای عمود بر صفحه خود باشند.
ی که برای حرکات جانبی سازه مزاحمت ايجاد ننمايد.
 - 3باید منعطف باشند ،به طور 
بـرای دیوار جداکنندههای سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک ،هیـچ گونه انتظـار سـازهای در نظر گرفته
نمیشـود .البتـه جزئیـات اجرایـی اتصـاالت باید به گونهای باشـد که ایسـتایی دیوار تامین شـود ،ولی
هیچ گونه مشـارکتی در سـختی جانبی سـازه سـاختمان نخواهند داشـت .به عبارت دیگر ،در صورت
تغییـر شـکل سـازه سـاختمان در اثـر بارهای جانبی ناشـی از زلزله دیوار خشـک باید قادر باشـد تغییر
شـکل دهـد بدون اینکه تنشـی بـه اجزای سـازهای وارد کند .ایـن کار میتوانـد با انعطافپذیـر در نظر
گرفتـن محـل اتصـال و یـا پیش بینی یـک درز برای ایجـاد امکان جابهجایـی به مـوازات صفحه دیوار
صـورت گیرد( .مطابق جزئیـات روبرو)

در ایـن شـرایط ،بـا توجـه به سـبک بـودن و همچنیـن انعطافپذیری بـاالی آن در زمـان زمین لرزه ،این نـوع دیوار جداکننده مناسـب تریـن انتخاب
در مناطـق لـرزه خیـز تلقـی میشـود .البتـه در مواردی که دیوار خشـک بـرای دیوارهـای خارجی مورد اسـتفاده قرار میگیرد ،الزم اسـت محاسـبات
و کنترلهـای الزم انجـام گیـرد تـا از مقـاوم بـودن صفحههـای پوشـشدهنده دو طـرف دیـوار و اتصاالت آن بـه زیر قابهـای فلزی اطمینـان حاصل
شـود .در ضمـن ،در تمامـی مـوارد ،الزم اسـت مقاومـت دیـوار در برابـر ضربـه و از همـه مهمتـر بـار بـاد مـورد ارزیابـی قرار گیـرد .این نوع سیسـتم
دیـوار جداکننـده ،سـختی درون صفحـهای قابـل مالحظـهای نداشـته و در صورت اجـرای آن به عنوان دیـوار میانقـاب ،عملکرد لرزهای سـاختمان را
دسـتخوش تغییـرات عمـده نخواهـد کـرد و در هنـگام زلزلـه و احتمـال تخریـب دیوار ،ایجـاد آوار نمیکنـد و تعمیـرات آن پس از زلزلـه به راحتی
امکانپذیـر اسـت .علاوه بـر دیوارهـا جزئیـات لـرزه ای خاصی بـرای سـقفهای کاذب در ارتفاعهـای مختلف ممکن اسـت مورد نیاز باشـد .بـرای این
مـوارد جزئیـات اجرایـی میبایسـت تامیـن کننده درز انبسـاط باشـند و اجازه حرکت نسـبی به دیوارها داده شـود و جهـت حفظ ایمنـی از مهاربندی
بیشتری اسـتفاده گردد.
مطابق بندهای آئین نامه  2800در اجرای سقف کاذب رعایت موارد زیر الزامی است:
الـف) سـقف کاذب بایـد حتـی المقـدور با مصالح سـبک سـاخته شـود و قاببنـدی آن به نحوی مناسـب به اسـکلت و یا کالف بندی سـاختمان متصل
گـردد تـا ضربـه تکانهای ناشـی از زلزلـه ،موجب خرابـی دیوارهای مجاور نشـود.
ب) سـقفهای کاذب بایـد بـه نحـو مناسـبی به سـازه اصلی سـاختمان ،سـقفها ،کالفهـا و دیوارهـای باربر ،متصـل گردند ،به طـوری که علاوه بر وزن
آنهـا نیـروی جانبـی ایجـاد شـده در آنها به سـازه اصلی منتقـل گردد.
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الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
 دیوارهاتمـام جدارههـای خارجـی واحدهـای تصـرف و همچنیـن جدارههـای مشـترک واحدها با یکدیگـر و با فضاهـای عمومی سـاختمان ،جهت مقاومـت در برابر
حریـق ،بایـد منطبـق بـا مبحـث سـوم مقررات ملی سـاختمان بـوده و همچنیـن دارای مقاومت کافـی در برابر ضربه باشـند .مقادیـر صدابندی آنهـا نیز باید
مطابـق بـا مبحـث هجدهم مقررات ملی سـاختمان باشـد.
جدارههـای خارجـی تمـام سـاختمانها و جدارههـای مشـترک واحدهـای تصـرف بـا فضاهـای کنتـرل نشـده ،باید مطابـق با مبحـث نوزدهم مقـررات ملی
سـاختمان ،عایـق بندی حرارتی شـده باشـد.
در تمـام دیوارهـای سـاختمان ،جهـت مقاومـت در برابـر زمیـن لرزه ،ضوابط مبحث ششـم مقـررات ملی سـاختمان و آئین نامـه طراحی سـاختمان در برابر
زلزلـه (اسـتاندارد  )2800بایـد رعایت گردد.
 سقفهای کاذبسـقف کاذب بایـد بـا اسـتفاده از قطعـات مناسـب و به صورت مطمئن به سـاختار اصلی سـاختمان متصل شـده باشـد تا در شـرایط بهرهبرداری عـادی و در
شـرایط خـاص بـه ویـژه آتش سـوزی یا زمین لرزهای که سـاختمان برای آن طراحی شـده اسـت ،بـا تخریب یا ریزش تمـام یا قسـمتی از آن ،موجب اختالل
در عملکرد سـاختمان و فضاهای آن نشـود و به افراد و سـایر اجزاء سـاختمان آسـیبی وارد نکند.
دیوارهـای جداکننـده فضاهـا بایـد تا باالی سـقف کاذب و زیر سـقف سـازهای امتداد داشـته باشـند و یا فضـای باالی سـقف کاذب در امتداد قائـم دیوارهای
جداکننـده بـه وسـیله مـواد مقاوم و پایدار غیرقابل اشـتعال و صدابند مناسـب کامال مسـدود و جداسـازی شـود.
از فضـای بـاالی سـقف کاذب نبایـد بـرای انبـار کردن لوازم و تجهیزات اسـتفاده شـود مگر آن که به وسـیله سـاختار مناسـب و با احتسـاب بـار اضافی لوازم
یـاد شـده طراحی و اجـرا گردد.
تخلیه هوای سرویس بهداشتی و آشپزخانه به فضای باالی سقف کاذب مجاز نیست.
در صـورت اسـتفاده از سیسـتمهای سـقف کـه در آنهـا از مـواد قابـل سـوختن مانند انـواع بلوک یا صفحات پلیاسـتایرن اسـتفاده میشـود ،بایـد پیش از
اجـرای سـقف کاذب ،سـطح زیـر سـقف اصلی مطابـق ضوابـط مربوط ،بـا مصالح مناسـب ،در برابـر آتش محافظـت گردد.
فضای باالی سـقف کاذب نباید به فضای بیرون سـاختمان یا به فضاهای نیمه باز و یا حیاطهای داخلی گشـودگی داشـته باشـد ،مگر آنکه این گشـودگی
بـه منظـور تهویـه در مناطق مرطـوب با رعایت تمام شـرایط مندرج در بنـد  4-9-2-8انجام پذیرد.
در مجـاورت یـا بـاالی سـقف کاذب ،هیچگونـه لولـه آب ،فاضلاب یـا گاز ،کانـال و یا تاسیسـات مشـابه ،نباید مسـتقیما با آویزها ،شـبکه نگهدارنده و سـایر
قسـمتهای سـقف کاذب اتصـال یـا تماس داشـته باشـد.
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 ۴.مبانی انتخاب ساختار در پروژههای مسکونی

بـرای دسـتیابی بـه ضرورتهـا و الزاماتـی کـه در بخشهـای قبـل بـه آنها اشـاره شـد راه حلهـای مختلفـی وجـود دارد .در این قسـمت برخـی راهکارهای
سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک بـرای رسـیدن بـه اسـتانداردهای اولیه جهت سـاخت یـک فضای مسـکونی معرفی میشـود.
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 ۱.۴.عملکرد صوتی

یکـی از مزایـای سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک وجـود فضای خالی در دیوار اسـت کـه امکان اسـتفاده از انواع عایقهای مناسـب صـوت را به وجـود میآورد.
بـرای رسـیدن بـه عایقبنـدی صوتـی مناسـب در جدارههـای داخلـی و خارجـی یـک سـاختمان اسـتفاده از عایـق در داخـل دیـوار ضـروری میباشـد .بدین
ترتیـب دیـوار مناسـب از نظـر عایقبنـدی صوتـی برای هر فضـا با اسـتفاده از الزامـات آییننامه (مبحـث  18مقررات ملی سـاختمان) و جزییـات دیوارهای
سـاخت و سـاز خشـک ،قابل دسـتیابی میباشد.

( )W115تا  63دسی بل

( )W112تا  53دسی بل

( )W111تا  44دسی بل

در فضاهایـی ماننـد رسـتورانها ،مراکـز آموزشـی و  ...کـه تراکـم و تـردد جمعیـت باالیی دارنـد ،همهمـه و طنین وجـود دارد .این مسـأله در بخشهایی از
سـاختمانهای مسـکونی ماننـد ورودی سـاختمان ،البـی ،راهـرو و یـا راه پلههـا نیـز بـه چشـم میخورد .بـرای کنترل انعـکاس به وجـود آمده در ایـن فضاها
علاوه بـر در نظـر گرفتـن طـرح معمـاری آن فضـا میتـوان از مصالح مناسـب جاذب صوت اسـتفاده نمـود .با اجـرای تایلهای جـاذب صوت (گچی یـا الیاف
معدنـی) در سـقفهای مشـبک ،میتـوان بـه راحتی بـه این مهم دسـت یافت.

* جهت اطالع از مشخصات عایق صوتی و شاخص عایق صوت انواع دیوارها به دفترچه راهنمای دیوارهای جداکننده مراجعه نمایید.
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۲.۴.سقفهای مشبک

معرفی
سـقفهای کاذب مشـبک ،از شـبکه سـازههای سـپری کـه بوسـیله آویزهای قابـل تنظیم ،به سـقف اصلی متصـل گردیده و تایلهای سـقفی به صـورت وزنی
در ایـن شـبکه قـرار میگیرنـد ،تشـکیل شـده اسـت .تایـل ها از لحـاظ جنس در انـواع گچی و معدنـی به بازار عرضـه می گردند .مـواد اولیه تایلهـای معدنی
از الیـاف معدنـی پشـم سـنگ ،پرلیـت ،خـاک رس و نشاسـته ذرت تشـکیل شـده و صـد درصد قابـل بازیافـت و عـاری از هرگونه مواد شـیمیایی مضـر مانند
آزبسـت و فرمالدهیدهـا هسـتند .ایـن سـقفهای مشـبک در طرحهـای زیبـا و دکوراتیـو ،رنگهـای متنـوع و ابعاد مختلـف تولید میشـوند که بـه طراحان و
معمـاران امـکان ارائـه طرحهـای خـاص و تزئینی در فضاهـای مسـکونی ،راهروها و سـالنهای اجتماعـات را میدهند.
طراحـی سـقف کاذب بـا ایجـاد فاصلـه مابیـن سـقف مشـبک و دیوارهـای پیرامونـی بـا کمـک نورپـردازی سـقفی معلـق را در فضـا احسـاس نمـود و یا
اجـرای سـقف یکپارچـه در حاشـیهها و سـقف مشـبک در وسـط فضـا و دیگـر راهکارهای خالقانـه از جمله روشهایی هسـتند که با سـقفهای مشـبک
قابـل اجرا میباشـند.
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ویژگیهای سقفهای کاذب مشبک با تایل معدنی:
عملکرد در برابر شعله مستقیم آتش :تایلها طبق  1-13501 DIN ENسوزنده و دودزا نمیباشند)A2S1d0( .
مقاومت در برابر حریق :طبق استاندارد  2 - 4102 DINبا توجه به ضخامت ،از  30تا  120دقیقه در برابر حریق مقاوم است.

قابلیـت آکوسـتیک :ایـن سـقفها از ارتعـاش صدا ،انعـکاس صوت و ایجاد همهمـه در فضا جلوگیری کرده و با جذب ارتعاشـات مزاحم ،محیـط مطلوبی را به
لحـاظ صوتـی ایجـاد میکننـد .این سـقفها به خصـوص در فضاهایی که در آنها سـکوت میبایسـت رعایت شـود ،توصیه میشـوند.
عایق صوتی :به دلیل مواد اولیه و ساختار آنها (پشم سنگ و پرلیت) عایق صوتی و حرارتی بسیار خوبی میباشند (بهینهسازی در مصرف انرژی).
سبک بودن :تایلهای به ضخامت  13میلیمتر  6/3و به ضخامت  15میلیمتر  5/4کیلوگرم بر متر مربع وزن دارند.
سهولت نصب ،نگهداری و امکان دسترسی آسان به تاسیسات زیر این سقفها یکی دیگر از ویژگیها در سیستم سقفهای کاذب مشبک است.
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 ۳.۴.دیوارهای پوششی
 دیوارهای پوششی جهت عایقبندی ساختمان از سمت داخل W611دیوار پوششی ویژه نازککاری
در این ســاختار صفحات گچی توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه
درزگیر) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل میشوند .این دیوار پوششی
برای نازککاری سریع و ارزان سطوح بنایی مناسب میباشد.

 W631دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی
در این ساختار صفحات مرکب نوع  PSتوسط چسب پرلفیکس (یا بوسیله
بتونه درزگیر) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل میشوند .با استفاده از
این ســاختار ضمن نازککاری ،خواص حرارتی دیوار بنایی موجود به نحو
چشمگیری ارتقاء مییابد.

 W624دیوار پوششی ویژه بهسازی صوتی و حرارتی
در این ســاختار صفحات مرکب نوع  MWتوســط چســب پرلفیکس (یا
بوسیله بتونه درزگیر) مســتقیما بر روی سطوح بنایی متصل میشوند .با
استفاده از این ساختار نازککاری و عایقکاری حرارتی و صوتی دیوار بنایی
موجود به نحو چشمگیری ارتقاء مییابد.

* هر سه نوع ساختار فوق برای دیوارهای تا ارتفاع  3متر مناسب میباشد .برای ارتفاع های بیشتر میتوان از انواع دیوارهای پوششی زیر استفاده نمود.
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W623

در این ساختار پنلهای گچی بر روی یک زیر سازی فلزی که به دیوار زمینه
متصل اســت ،پیچ میشــوند .این نوع پوشش کاری راه حل مناسبی جهت
غلبه بر مشــکالت اجرایی دیوار زمینه نظیر ناشــاقولی و ناصافی دیوار و یا
شرایط نامناسب جهت اتصال پرلفیکس (رطوبت ،میزان جذب ،آلودگی و)...
میباشد .همچنین فضای خالی مناسب جهت نصب عایق و عبور تاسیسات
الکتریکی و مکانیکی در این ســاختار وجود دارد .با استفاده از این ساختار
پوشش کاری تا ارتفاع  10متر قابل اجراء خواهد بود.

W625

در صورتیکه اجرای یک دیوار پوششی با حداقل مصالح مصرفی مورد نظر
باشد W625 ،گزینه مناســبی به شمار میرود .در این ساختار ،یک الیه
پوششی به ضخامت  12/5میلیمتر بر روی زیرسازی فلزی مستقل از دیوار
زمینه اجرا میشود.

W626

در صورتیکه اجرای یک دیوار پوششــی مســتقل با ارتفاع و مقاومت در
برابر ضربه بیشــتری نسبت به دیوار  W625مد نظر باشد ،دیوار پوششی
 W626گزینه مناســبی به شمار میرود .در این ساختار ،دو الیه پوششی
به ضخامت  12/5میلیمتر بر روی زیرســازی فلزی مستقل از دیوار زمینه
اجرا میشود.

* انواع دیگر دیوارهای پوششی با سازه (بدون اتصال به دیوار زمینه) وجود دارد که برای اطالع بیشتر میتوانید به دفترچه راهنمای دیوارهای پوششی مراجعه فرمائید.
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 دیوار پوششی برای عایقبندی ساختمان از سمت خارجدیوار گرم ()WARM WALL
دیـوار گـرم سـاختار بسـیار مناسـبی جهـت عایـقکاری حرارتـی جدارههـای سـاختمان از خارج میباشـد .در ایـن سـاختار از عایـق حرارتی پلی اسـتایرن به
دلیل سـبکی وزن و عدم جذب آب اسـتفاده میشـود .قطعات عایق به وسـیله اندود پوششـی (شـامل سـیمان ،الیاف و مواد افزودنی خاص) و بسـتهای پالسـتیکی
ویـژه  Thermofixبـه دیـوار زمینه متصل میشـوند.
در ایـن سـاختار از قطعـات فشـرده عایقهـای معدنـی نیـز میتـوان اسـتفاده نمـود .که در ایـن صورت به دلیل آسـیبپذیر بـودن ایـن عایقها در برابـر رطوبت،
پیشبینـی الیـه آببند بـر روی عایـق ضروری خواهـد بود.
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۴.۴.عملکرد در برابر حریق
سـاختارهای دارای کـد حریـق ضوابـط و جزئیـات ویـژهای دارنـد ،لـذا بـرای اسـتفاده از ایـن نـوع سـاختارها در پروژههـا ،هماهنگی بـا دایره پشـتیبانی فنی
شـرکت توصیه میشـود.
در سـاختارهای مقـاوم در برابـر حریـق از صفحـات گچـی نـوع  FRیـا  FMاسـتفاده میشـود .تعـداد و ضخامـت الیههـای پوششـی دیـوار ،انـدازه و فواصـل
سـازهها و ضخامـت و خـواص الیـه عایـق پشـم معدنـی مصرفـی بـا توجـه به کـد حریـق و ارتفاع مـورد نظر تعیین میشـود .با سیسـتم های سـاخت و سـاز
خشـک دیوارهایـی تـا مقاومـت  180دقیقـه قابـل دسـتیابی اسـت .در فضاهایی که کـد حریق در آنها تعریف شـده اسـت ،کلیه اجـزا از جمله دیوار ،سـقف،
کـف ،درب ،دریچـه و  ...میبایسـت دارای کـد حریـق یکسـان بـوده و یـا بـا در نظـر گرفتـن تمهیداتـی آن فضاها در برابـر حریق مقـاوم گردد.
در سـقفهای کاذب يکپارچه ،سـاختارهای مقـاوم در برابر حريق
بـه دو دسـته طبقهبندی میشـوند:
 سـقفهای کاذبـی کـه بـه تنهایـی مقاومـت الزم را در برابـرحريـق دارنـد .در ايـن حالـت ،در صورتیکـه سـاختار دارای کـد
حريـق “از بـاالی سـقف کاذب” يا “از پايين و باالي سـقف کاذب”
باشـد ،سـقف اصلـی (سـازهای) نيـز میبایسـت دارای کـد حريق
مشـابه باشد.
 سـقفهای کاذبـی کـه کد حريق آنها در تلفیق با مقاومت سـقفاصلـی در برابرحريـق ،تعيين میشـود .اين راه حـل اقتصادیتر بوده،
مشـروط بـر اين که سـقف اصلـی بـر اسـاس اسـتاندارد DIN4102
قابـل طبقهبندی باشـد .مقاومـت در برابر حریق این سـقفها فقط از
پایین سـقف کاذب مد نظر میباشـد.
از دیگـر فضاهایـی که مطابـق مندرجات مبحـث پانزدهم مقررات
ملـی سـاختمان (آسانسـورها) میبایسـت در برابـر حریـق مقـاوم
شـوند دیوارههـا و تیغههـای پوشـاننده چـاه آسانسـورها هسـتند
کـه بایـد از مصالـح مقـاوم در برابـر آتـش (تحمـل حداقـل یـک
سـاعت) سـاخته شـوند کـه در اثـر حـرارت ،گاز و دود مسـموم
کننـده یـا خطرنـاک از آنهـا متصاعـد نشـود و عامل ایجـاد گرد
و غبار نباشـند.

) D112aکد حریق از پایین یا باالی سقف کاذب(

)W628 F(60

)FR (25 + 18

) D112aکد حریق از پایین سقف کاذب(

)W628 F(90

)FR (2 x 25

بـرای ایـن منظـور میتـوان از سـاختارهای دیـوار پوششـی مسـتقل از دیـوار زمینـه اسـتفاده نمـود .در
صورتیکـه پوشـش کاری از دو سـمت دیـوار مـد نظـر باشـد ،میتـوان از سـازه امـگا بـه عنـوان اسـتاد
اسـتفاده نمـود .بدیـن ترتیـب اجـرای الیههـای پوششـی ،از سـمت داخـل سـاختمان امکانپذیـر خواهد
بـود .در صـورت نیـاز میتـوان پشـت این سـازه را به وسـیله نـواری از صفحه گچـی مقـاوم در برابر حریق
حفاظـت نمود.

دیوار جداکننده با سازه امگا
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۵.۴.دیوارهای خارجی

سیسـتم دیـوار خارجـی ( )Exterior Drywallبـا اسـتفاده از صفحـات مسـلح سـیمانی خارجـی ،دارای مزایـای عملکـردی شـایان توجه حرارتـی ،صوتی و
مقاومـت در برابـر حریـق میباشـد .از ایـن سیسـتم میتـوان بـه عنوان جایگزینی سـبک وزن و مناسـب بـه جـای دیوارهای سـنتی بنایی سـنگین وزن یا به
عنـوان پوسـته پشـتی انـواع نماسـازیهای مرسـوم (نظیر آلومینیـوم کامپوزیت ،سـنگ ،سـرامیک و  )...بهـره برد.
صفحـات مسـلح سـیمانی خارجـی کـه در وجـه بیرونـی ایـن دیوار قرار میگیرند ،ترکیبی فشـرده از سـیمان ،سـیلیس ،سـنگ آهـک ،پرلیـت و افزودنیهای
ً
کاملا در برابر عوامـل متنوع جوی
خـاص دیگـر میباشـند کـه از هـر دو وجـه پنل توسـط شـبکه توری مخصـوص فایبرگالس مسـلح شـدهاند .این صفحـات
و چرخههـای متنـاوب ذوب و یخبنـدان مقـاوم بـوده و بـا رعایـت جزئیـات اجرایـی درزگیـری و پوشـش اندود نـازککاری مخصوص سـیمانی ،احتمـال بروز
هرگونـه تـرک در نمـای ایـن دیـوار بـه حداقـل ممکن میرسـد .همانند دیگر سـاختارهای سـاخت و سـاز خشـک ،از پروفیلهای نـورد سـرد گالوانیزه جهت
زیرسـازی و از صفحـات روکـش دار گچـی بـه عنـوان پوشـش وجه داخل این دیوار اسـتفاده شـده و از عایقهای معدنـی در فضای خالی دیوار جهت بهسـازی
عملکردهـای حرارتـی ،صوتـی و مقاومـت در برابر آتش اسـتفاده میگردد.
برخی از مزایای بیشمار استفاده از این سیستم عبارتند از:
وزن بسیار کم دیوار خارجی در مقایسه با دیگر سیستمهای مرسوم و کاهش بار مرده ساختمان و صرفهجویی در هزینههای سازهای.
عملکرد لرزهای بسیار مناسب دیوار خارجی.
قابلیت خم پذیری صفحات مسلح سیمانی تا شعاع  1متر و ایجاد طرحهای متنوع و چشمگیر قوسدار در نمای ساختمان.
اجرای نماسازی همزمان با اجرای دیوار پیرامونی توسط اندود مخصوص پوششی پایه سیمانی (.)Exterior Basecoat
ضخامت بسـیار کم دیوار خارجی و ایجاد فضای مفید افزوده در داخل سـاختمان.
سرعت باالی ساخت و اجرا توسط اکیپهای اجرایی مجرب آموزش دیده و بازگشت سریعتر سرمایه.
سازگاری با انواع پوششهای مرسوم نما (رنگ آمیزی ،سنگ پالک ،آجر پالک ،سرامیک ،نمای مینرال ،روپاد و .)...
عدم نیاز به نماسـازی جداگانه و هزینه مضاعف با بهرهگیری از اندود نازککاری مخصوص سـیمانی سـفید یا خاکستری.
عمر مفید  50ساله دیوار و مقاومت قابل توجه در برابر عوامل متنوع جوی و چرخه های متناوب ذوب و یخبندان.
کنترل پدیده میعان در دیوار خارجی با استفاده از الیههای مخصوص آب بند و بخاربند.
ایجاد عایق صوتی تا  62دسیبل ،عایق حرارتی تا  20w/m2k/0و مقاومت در برابر حریق تا  120دقیقه (بسته به ساختار انتخابی).
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۶.۴.دیوارهای داخلی

ساختارهای متنوع دیوارهای جداکننده داخلی و سقف کاذب با صفحات مسلح سیمانی
بهترین انتخاب برای فضاهای مسکونی (استخرها و فضاهای مرطوب داخلی ،سرویسهای بهداشتی و )...
صفحات مسلح سیمانی داخلی مناسبترین گزینه جهت اجرای دیوارها و سقفهای کاذب واقع در فضاهای مرطوب و در معرض آبریزی مداوم میباشند.
نظر به اینکه این صفحات  %100در برابر آبریزی و رطوبت مقاوم میباشند ،بهرهگیری از این پنل در دیوارهای جداکنندهای که در معرض شستشوی
مداوم با آب و مواد ضدعفونیکننده هستند ،مزایای بیشماری را به شرح زیر به همراه خواهد داشت:
به علت عدم استفاده از الیاف سلولزی و کاغذی در این محصول ،امکان رشد قارچ و کپک در محل اجرای دیوار و سقف کاذب وجود نخواهد داشت.
عدم گسیختگی و تورم محصول حتی در شرایط مستغرق در آب.
امـکان اسـتفاده از ایـن صفحـات در یـک سـوم ارتفاع پائینـی دیوارهای جداکننـده و امتداد الیهگـذاری باالی این صفحـات با صفحه روکـشدار گچی مقاوم
در برابـر رطوبـت جهـت صرفـه جویـی در هزینهها و پاسـخ به نیازهای فنـی پروژه.
ایجاد عایق صوتی تا  61دسی بل (بسته به ساختار دیوار).
مقاومت باال در برابر ضربههای وارده به خصوص در راهروهای پر رفت و آمد.
امکان اتصال بارهای مختلف کنسولی به دیوار تا .150kg/m2
مقاومت در برابر حریق از  30تا  120دقیقه (بسته به ساختار انتخابی).
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۷.۴.پوششکاری نهایی

انـواع رنـگ ،پوشـشهای تزیینـی بافـتدار ،سـنگهای تزیینـی ،کاغـذ دیـواری و  ...بـه راحتـی بـر روی دیوارهـای خشـک قابـل اجـراء میباشـند .فضاهایی
ماننـد البـی در سـاختمانهای مسـکونی را نیـز میتـوان بـا انـواع روکشهـای  PVCتزیینـی و یـا سـنگهای تزیینـی پوشـش داد .در ایـن رابطـه توجـه به
نـکات زیـر الزامی میباشـد:
بـرای دسـتیابی بـه بهتریـن نتیجـه در رنگ آمیـزی ،پس از عملیـات درزگیری یک الیه پوششـی ( 1تا  2میلی متر) با ماسـتیک روی تمام سـطح کار اجراء
میشود.
پـس از عملیـات درزگیـری و قبـل از کاشـیکاری ،چسـباندن سـنگهای تزیینـی ،رنگآمیزی بـا رنگ روغنی  /پوشـشهای بافـتدار (کنیتکـس ،رومالین،
رولکـس) و  ...اسـتفاده از الیـه پرایمـر بـر روی کل سـطح الزم خواهد بود*.
سـنگ و قطعـات پلاک بـا وزن حداکثـر  40کیلوگـرم بر مترمربع با اسـتفاده از چسـب کاشـی مناسـب بـر روی دیوارهای خشـک اجراء می شـوند .قطعات
سـنگینتر بایـد بـه صـورت مسـتقل از دیوار بـه بدنه اصلی سـاختمان متصـل گردند.

* برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص پرایمر مناسب برای هر یک از کاربردهای فوق با دایره پشتیبانی شرکت تماس حاصل شود.
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برای یکسانســازی روش درزگیری و آمادهسازی سطوح ایجاد شــده با پنل گچی ،مراحل درزگیری و نوع الیه آمادهسازی برای کاربردهای مختلف به
شرح زیر توصیه میگردد:
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 نصب قرنیزبرای اجرای قرنیز سنگی بر روی دیوار خشک ،از چسب کاشی استفاده میشود (قبل از اجرای چسب ،پرایمر اعمال میشود).
برای اجرای قرنیز چوبی بر روی دیوار خشک ،از چسب چوب و پیچ  TNاستفاده میشود.
بـرای اجـرای قرنیـز پـی وی سـی بر روی دیوار خشـک ،از چسـب فوری و سـیلیکون اسـتفاده میشـود .برای قرنیزهای پی وی سـی که به صورت کشـویی
(یـا کلیـک) اجـرا میشـوند ،قطعه کشـویی به وسـیله پیـچ  TNبه سـاختار دیوار متصل میشـود.
بـرای اجـرای قرنیـز بـه صـورت تـوکار ،باید از سـاختار دو الیه اسـتفاده نمـود .در این حالـت ،الیه دوم پوششـی (صفحه روئین) بـا فاصله از کف اجرا شـده
تـا قرنیـز در فرورفتگـی به وجود آمده جاسـازی شـود.
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۸.۴.نصب چهارچوب درب و پنجره

در اجـراى دربهـا رعايـت جزييـات منـدرج در بخش نصـب چهارچوب درب مرجـع فنى (ديوارهـاى جداكننده) الزامى مىباشـد .نكتهاى كه بايـد مورد توجه
قـرار گيـرد ايـن اسـت كـه نـكات درج شـده در كتاب مذكور بـراى دربهای بـا وزن حداكثـر  25كيلوگرم و ابعاد متعارف مناسـب اسـت .براى اجـراى دربهایی
بـا وزن و ابعـاد نامتعـارف ،سازهكشـي فـوالدى و انتقـال بـار بـه بدنه اصلـي سـاختمان الزم خواهد بود كه به طـور معمول از قوطى فوالدى اسـتفاده مىشـود.
تعييـن مقطـع مـورد نيـاز جهـت سـازه مذكور ،بر حسـب بـار ،مورد مصـرف و ارتفـاع طبقه و بـدون در نظر گرفتن نقـش ديـوار در تحمل بارها ،توسـط طراح
مىبایسـت تعييـن گـردد .در واقـع ،سـازه مورد نظر مانند سـتونى اسـت كه ديوار خشـک به آن منتهـى گرديده اسـت .همچنين عرض چهارچـوب به گونهاى
انتخـاب شـود كـه لبه پنلهـا در دو طـرف ديوار داخل عـرض چهارچوب جـاى گيرند.
رعایت نکات مربوط به اجرای درب برای پنجرهها نیز الزامی میباشد.

ﭘﯿــــﭻ TB
ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﺼـﺐ

ﭘﯿــــﭻ LB
اﺳـــﺘﺎد
راﻧـﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘـﻰ

ﭼﻬﺎرﭼﻮب در
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﭼﻬﺎرﭼﻮب در

27

ساختمانهای مسکونی

۹.۴.نصب لوازم و اثاثیه

نصـب بارهایـی نظیـر قـاب عکس ،قفسـه آشـپزخانه و ادوات سـرویس بهداشـتی بـر روی دیوارهای به سـادگی قابل انجام اسـت .بـرای این منظور طیف وسـیعی از
عوامـل اتصـال وجـود دارد کـه نـوع عامـل اتصال بـر اسـاس رده بارگذاری و نـوع کاربـرد انتخاب میگـردد .برخی از ایـن اجزا و کاربـری آنها معرفی میشـوند.
قالب ( xایکس)
بـرای نصـب الحاقاتـی ماننـد قـاب عکـس ،سـاعت و  ...بـر روی دیـوار از ایـن قلاب اسـتفاده میشـود .این قلاب در  3نـوع و با ظرفیـت باربـری  10،5و 15
کیلوگـرم میباشـد.

مهار جمع شونده
برای نصب الحاقاتی مانند قفسههای آشپزخانه،کولرگازی دیواری ( ،)Splitتلویزیون  LCDو  ...میتوان از این نوع مهارها استفاده نمود .این نوع مهارها
در دو نوع فلزی و پالســتیکی و در طولهای مختلف برای دیوارهای یک و چند الیه تولید میشــوند .برای انتخاب عامل اتصال مناسب میبایست تعداد
و ضخامت الیههای پوششی دیوار در نظر گرفته شود.

مهار حلزونی فلزی

مهار حلزونی پالستیکی

مهار جمع شونده فلزی (دیوار تک الیه)

مهار لگنشویی
این نوع مهار برای نصب لگنهای روشــویی استفاده میشــود .در مواردی که تراورس در دیوار پیش بینی نشده
باشــد میتوان به وسیله مهار صلیبی ویژه (نظیر  KM10شرکت فیشــر) به دیوار موجود متصل نمود .توجه
شــود در این حالت دیوار میبایســت دو الیه با حداقل عمق  140میلیمتر توخالی باشد.

* برای کسب اطالعات بیشتر جهت بارگذاری بر روی دیوار و یا سقف به دفترچه نصب بار بر روی ساختارها ی ساخت و ساز خشک مراجعه نمایید.
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نصب جاپردهای
جزئیـات نصـب ریـل پـرده در شـکل زیـر نشـان داده شـده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت در صورتیکه بـار وارد به سـقف در اثـر وزن پـرده از  5کیلوگـرم در هر
متـر طـول بیشـتر اسـت ،میبایسـت بـا اسـتفاده از تمهیداتـی نظیر اجرای ورق سرتاسـری پشـت پنل به تقویت زیرسـازی سـقف در آن قسـمت اقـدام نمود.
در صـورت چنـد الیـه بـودن پردههـا و داشـتن وزن نامتعـارف ،توصیـه میشـود از سـقف اصلی جهـت اجرای ریل پـرده اسـتفاده کرد.
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۱۰.۴.دریچههای دسترسی

دریچههای دسترســی ،در انواع و ابعاد گوناگون جهت نصب و اســتفاده در سیستمهای مختلف ساخت و ساز خشک
(سقف و دیوار) به کار میروند .با استفاده از این دریچهها ،بازدید تاسیسات باالی سقف کاذب یا درون فضای دیوارها
و در صورت لزوم تعمیرات آنها به ســادگی امکانپذیر اســت ،در حالیکه در دیوارهای بنایی و یا سقفهای کاذب با
رابیتس و گچ و خاک ،دسترسی به فضاهای تاسیساتی فقط با تخریب دیوار و سقف ممکن است.
 ساختارســاختار این دریچهها شــامل یک قاب فلزی اصلی سبک ،ظریف و در عین حال مقاوم و نیز یک قاب درب است
که پنل گچی داخل آن قرار میگیرد .جهت باز و بســته کردن درب دریچه ،از یک لوالی فنری استفاده شده که
عملکرد آن را آســان میســازد .همچنین جهت رعایت اصول ایمنی عالوه بر لوالی فنری ،از یک کابل ظریف نیز
جهت اتصال قاب درب به قاب اصلی و مهار آن اســتفاده شده است.
 مزایا■ نصب آسان
*
نصب این دریچهها بسیار آسان بوده و مطابق مراحل زیر صورت میگیرد:
1

2

عالمت گذاری محل نصب دریچه (با استفاده از برش پنل به ابعاد مورد نظر
قاب دریچه)

3

4

قرار دادن قاب اصلی دریچه درون دیوار و پیچ نصب قاب درب دریچه
کردن آن به پنل

■ طراحی بسیار ایمن
وجود یک کابل ظریف در پشــت دریچه که از یک سو به قاب اصلی و از سوی دیگر به قاب درب متصل است ،مانع
از ســقوط ناگهانی درب شــده و بدین ترتیب ایمنی محصول تامین میگردد .این کابل توســط یک چفت به قاب
دریچه متصل شده است.

■ عملکرد بسیار آسان
اســتفاده از این دریچهها بســیار آسان است .با اعمال فشـــاری بسیار کم به محل لوالی فنری ،درب دریچـــه به
راحتی باز میشــود .در صورت نیاز به جدا کردن کامل درب از قاب اصلی ،میتوان چفت کابل را باز نموده و درب
را کام ً
ال جدا کرد.

* جهت كسب اطالعات در خصوص نصب دریچهها در حالتهاي خاص (قرارگيري دريچه در مسير سازهها) به دستورالعمل “ديوارهاي جداكننده و سقفهاي كاذب” ،مراجعه فرمائيد.
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■ ظاهر بسیار مناسب پس از نصب
به دلیل هم سطح بودن پنل داخل قاب دریچه با پنلهای اطراف آن و نیز انجام عملیات درزگیری و
رنگآمیزی و یا نصب کاشی ،درزها بسیار ظریف ،نامحسوس و تقریبا نامرئی است.
■ امکان نصب کاشی
اجرای کاشی بر روی دریچه نصب شده (نوع دیواری) به راحتی صورت میگیرد .در این حالت دریچه
کاشیکاری شده به سختی قابل تشخیص خواهد بود.

■ استحکام باال
جنس پروفیلهای قاب دریچهها از آلیاژ آلومینیوم بوده و طراحی و سـاخت مبتکرانه و شـکل خاص آنها،
این دریچه را به قطعهای مسـتحکم و با دوام تبدیل نموده اسـت.
■ قیمت بسیار مناسب
در مقایسـه بـا مزایـا و عملکرد بسـیار عالی این محصول ،قیمت مناسـب نیز بـه عنوان مزیت ویژه دیگر
آن به شمار میرود.

■ ابعاد قابل سفارش
شکل و نوع دریچههای دسترسی دیواری بر حسب تک الیه یا دو الیه بودن دیوار و نیز خصوصیات عملکردی
دریچه ،ممکن است متفاوت باشد .با توجه به کاربردهای مختلف این دریچهها در سقف و دیوار ،ابعاد آنها
متنوع و به شرح ذیل است.
20x 20
50x 50
30x 30
60x 60
120x 60
40x 40
ضخامت پنل به کار رفته در این دریچهها  12/5میلیمتر میباشد.

عالوه بر ابعاد متعارف فوق الذکر ،انواع دیگر دریچهها که امکان سفارش آنها وجود دارد عبارتند از:
■ دریچههای با ابعاد خاص
■ داکتهای تاسیساتی ()Shaft Wall
■ دریچههای دایرهای
■ دریچههای هوابند
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۱۱.۴.پنل مقاوم در برابر ضربه

پنلهایـی هسـتند کـه گچ تشـکیل دهنـده آنها حـاوی الیاف شیشـه و مواد
سـیلیکونی میباشـد و در محیطهایـی کـه بـه طـور همزمـان مقاومـت در
برابـر حریـق و رطوبـت مورد نظر باشـد ،اسـتفاده میشـود .چگالـی پنلهای
مذکـور باالتـر از پنلهـای معمولـی بوده به همیـن دلیل اسـتفاده از یک الیه
پنـل بـه جـای چنـد الیـه ،برای رسـیدن بـه مقاومـت بیشـتر در برابـر ضربه
امکانپذیر اسـت.
 مزایاعایق صوت مناسب
دسـتیابی بـه کد حریـق  30تا  90دقیقـه با ضخامت و الیههای پوششـی
کمتر نسـبت به پنـل معمولی
ضربه پذیری بیشتر
مقاوم در برابر رطوبت
میزان باربری باال برای نصب الحاقات

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎرى دﯾﻮار ﺧﺸﮏ
ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ RG
> 5 N/mm²

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎرى دﯾﻮار ﺧﺸﮏ

ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﮔﭽﻰ Diamant
> 10 N/mm²

مقاومت فشاری مقایسهای پنل مقاوم دربرابر ضربه
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎرى ﺑﻠﻮك AAC
)(500kg/m3
> 3 N/mm²
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 ۱۲.۴.امکانات و ویژگیها

امکان سفارش پنل و سازه با طول خاص
انتخـاب آگاهانـه سـاختار دیوارها با توجه بـه ارتفاع و خصوصیـات عملکردی
و سـفارش سـازه و پنلهـا بـا طـول مـورد نیـاز باعث بهـرهوری در مـوارد زیر
میگـردد:
کاهش ضایعات و دورریزها
افزایش سرعت و سهولت نصب
توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه تنهـا بـا اسـتفاده از سـازه فلـزی و
صفحـات گچـی (در چهارچوب جزئیات مندرج در مسـتندات فنی) دسـتیابی
بـه عملکردهـای فیزیکـی تعریـف شـده در اسـتاندارد امـکان پذیر میباشـد.
 روشناییها و دیگر لوازمی که داخل سقف یا دیوار نصب میشونددر هنـگام مشـخص کـردن روشـناییها و دیگر لـوازم برای نصب در سـقف یا
دیـوار بایـد اثـرات آنهـا را بر عملکرد سیسـتم با توجـه بـه پارامترهایی نظیر
مهـار آتش یـا عایق بنـدی صوتی در نظـر گرفت.
 پرداخت رنگدر هنـگام رنگآمیـزی بـر روی پنلهـا توجـه بـه دفترچـه راهنمـای
دسـتورالعمل بـرش ،نصـب ،درزگیـری و آمادهسـازی صفحـات روکـشدار
گچـی الزامـی میباشـد .همچنیـن اسـتفاده از پرایمـر قبـل از رنگآمیـزی
سـطح باعـث یکپارچگـی سـطوح شـده ،جـذب رطوبت و امـکان تغییـر رنگ
را از بیـن میبـرد.
 -نوار کاغذی Trennfix

اسـتفاده از نـوار کاغـذی ترن فیکس در محل اتصال سـقف و دیوار توصیه میشـود.
ایـن نوارهـا از بـه وجـود آمـدن تـرک بـر اثـر حـرکات جزیـی سـاختمان
جلوگیـری میکننـد.
ترتیب انجام کار به صورت زیر توصیه میشود:
مشاوره و انتخاب ساختار مناسب
نصب زیرسازی (تعبیه محل درب و پنجره)
نصب الیههای یک سمت دیوار
اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
عایقگذاری
نصب الیههای سمت دیگر دیوار
بتونه و درزگیری
آمادهسازی سطوح برای رنگ ،کاغذ دیواری ،کاشی و ...
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 ۵.نکات فنی در اجرای سیستم ساخت و ساز خشک

صفحــات روکشـدار گچـــی در دیوارهـای جداکننـده بایـد
تـا سـقف اصلـی امتـداد پیـدا کننـد .عـدم رعایـت ایـن نکتـه
باعـث ایجـاد ضعـف در ایسـتایی دیـوار ،عـدم دسـتیابی بـه کـد
حریـق ،کاهـش عایقبنـدی صوتـی در دیـوار ،انتشـار بـو و عوامـل
بیمـاری زا و نیـز دودبنـد نبـودن فضـا و پـرت حرارتــی میشـود .در
صورتـی کـه بـه هـر دلیـل صفحـات تـا زیـر سـقف امتـداد نمییابند
میبایسـت بـا کمـک پروفیلهـای فلـزی (نـورد گـرم) قا ببنـدی
الزم بـرای اتصـال رانـر باالیـی دیـوار تامیـن شـده و سـازه دیـوار و
پنلهـا فقـط تـا ارتفـاع مـورد نظـر امتـداد یابنـد .فضـای داخلـی
دیوارهـای سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک میبایسـت بـه وسـیله
سـاز ههای رانـر و اسـتاد کاملا محصـور شـده باشـند.
قبـل از نصـب اسـتادهای ابتـدا و انتهـای دیـوار ،رانر سـقف و کف و
بـه طـور کلـی در هر بخشـی از سـازه که در تمـاس با سـطوح فلزی،
بتنـی یـا مصالـح بنایـی میباشـد میبایسـت یک الیـه نوار فـوم عایق
(یـا دو ردیـف خمیـر درزبنـد) بـر روی جـان آ نهـا اجـرا شـود .این
امـر در مـورد سـازه تـراز سـقف کاذب نیـز بایـد در نظر گرفته شـود.
بـا توجـه به اهمیت پروژههای مسـکونی و نیاز به خدمت رسـانی بالفاصله
پـس از وقـوع لـرزه ،توصیه میگردد سـاختارهای دیـوار جداکننـده از نوع
اتصـال کشـویی لغـزان باشـد .همچنیـن در سـقفهای کاذب از مهاربنـد
جانبی اسـتفاده شود.
بـرای بدسـت آوردن حداکثـر عایقبنـدی صوتـی یـا دسـتیابی بـه کد
حریـق ،درزگیـری سـطح وکلیـه درزهـای نفـوذی الزامی میباشـد .در
دیوارهـای دو الیـه نیـز درزگیـری الیـه زیرین (بـدون اسـتفاده از نوار
درزگیـر) ضروری اسـت.
در سـاختارهای دارای کد حریق درزبندی بسـیار اهمیت دارد .کلیه منافذ
و راههـای عبـور آتـش بایـد بطور کامل پر شـوند ،بـه نحوی که سـاختاری
یکپارچـه و نفـوذ ناپذیـر ایجـاد شـود .بـه طور مثال حـد فاصل لبـه پایینی
پنـل دیـوار بـا کف نیز میبایسـت بـه وسـیله پرلفیکس درزبندی شـود.
محـل اتصال سـقف کاذب به عناصر پیرامونی باید بـا بتونه درزگیرکامال پر
شـود بـه نحـوی که هیـچ روزنـهای برای نفـوذ حریق وجود نداشـته باشـد.
توجـه شـود خمیـر درزبندی که برای صدابنــدی بکار مـی رود باید حداقل
از مصالـح نـوع  B2بـوده و بـه ضخامـت حداقـل  5میلیمتـر توسـط بتونه
درزگیر کامال پوشـانده شـود.
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نفـوذ کابـل بـرق در سـقفهای کاذب مقـاوم در برابـر حریـق در صورتـی
مجـاز اسـت که کابــل به صـورت تک بوده و محــل نفوذ آن کامال توسـط
پرلفیــکس پر و مسـدود گردد.
ادوات نفـوذی نظیـر روشـنایی و بلندگوهـای سـقفی توکار بایـد به نحوی
پوشـیده و محافظـت شـوند (یا از نوع مقـاوم در برابر حریق انتخاب شـوند)
کـه از محـل آنهـا منفذی بـرای عبـور آتش ایجاد نشـود.
تاسیسـات بایـد بـه نحوی به سـقف سـازهای مهـار و محافظـت گردند که
در طـول حریـق سـقوط نکـرده و بار اضافـی بـه سـقف کاذب وارد ننمایند.
در صورتی که سـقف سـازهای در سـاختار مقاوم در برابر حریق مشـارکت
داشـته باشـد ،اگـر در سـقف حفـره و یـا تـرک وجـود دارد ،میبایسـت بـا
مالت سـیمانی مناسـب پــر و مسـدود شود.
بـه طــور کلـی ،دیـوار خشـک میتوانـد روی کـف تمـام شـده و یـا کف
سـازهای (کـف تمـام نشـده) اجـرا شـود .در صـورت اجـرای دیوار بـر روی
کـف تمـام نشـده مـوارد زیـر بایـد در نظـر گرفته شـود:
 کـف بایـد کاملا تراز و صاف باشـد و در صورت وجود پسـتی و بلندی ،بایدبـا تمهیداتی وضعیت آن اصالح شـود.
 در طرفیـن دیـوار ،بایـد تـا تـراز کف سـازی نهایی ،یـک الیه نوار فـوم اجراشـود .بدیـن ترتیـب از ایجـاد پـل صوتـی جلوگیری شـده ،همچنیـن از نفوذ
رطوبـت ملات کفسـازی و آسـیب به صفحـات جلوگیری میشـود.
 در صورتـی کـه دیوارهـا بر روی کف سـازه ای اجراء می شـوند ،کفسـازیبایـد پـس از اجـرای صفحـات صورت گرفتـه تا از دفـن رانر در مالت کفسـازی
جلوگیری شود.

ﭘﻨـــﻞ
اﺳـــﺘﺎد

ﻧــﻮار ﻋــﺎﯾﻖ
ﮐــﻒﺳﺎزي

راﻧــﺮ

ﮐــﻒ ﺳﺎزه اي
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼـــﺎل
اﺗﺼـــﺎل دﯾــﻮار ﺑــﻪ ﮐــﻒ ﺳﺎزهاي
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 ۶.برخی ایرادات مشاهده شده در اجرای پروژههای مسکونی
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امتداد درز در پیشانی و زیر باکس

آویزگیری از تاسیسات

ایجاد حفره در پنل

راه رفتن بر روی پنلها

عدم اجرای جزئیات آویزگیری

عدم استفاده از اتصال مناسب به سقف اصلی

عدم رعایت حصیرچینی در پنلها

پرکردن فضای خالی دیوار با انواع مصالح صلب

برش نامناسب پنل

ساختمانهای مسکونی

 ۷.خدمات فنی و مهندسی

تخصص در پروژههای درمانی
از مراحل اولیه طراحی که ساختارهای مناسب هر پروژه پیشنهاد میشود تا دستیابی به جزییات فنی صحیح و حل مشکالت اجرایی ،متخصصین ما در مسیر
پیشبرد کیفیت پروژههای درمانی با کمک و راهنمایی در جهت رسیدن به کیفیت و مشخصات مورد نظر طراح تالش می نمایند.
مجموعه خدمات فنی و مهندسی ،گستره وسیعی از پیشنهاد ساختار تا آموزش و بازرسی کیفیت اجرا را شامل میشود.
خدمات فنی و مهندسی
به عنوان عضوی از صنعت نوین ساختمان همواره سعی داریم با شناخت نیازها ،خـدمات مورد نیاز مشتریان خود را باالترین کیفیت تأمین نماییم .در چهارچوب فعالیت
مشتریان خود به عنوان کارفرما ،مشاور و یا پیمانکار در پروژهها با هر ابعاد و مشخصاتی کارشناسان ما کمکهای الزم را درجهت بهبود کیفیت ارائه مینمایند.
مهندسی برتر
ما متعهد هستیم تا بطور مداوم راهحلهای فنی ،خالقانه و نو را نه تنها در مورد محصوالت و سیستمهای خود بلکه در رابطه با نیازهای مشتریان عرضه نماییم.
کیفیت
ما به کیفیت محصوالت خود افتخار مینماییم و معتقدیم که این کیفیت همواره با رضایت مندی مشــتریان ســنجیده میشــود و تعهد شرکت نه تنها در ارائه
محصوالت با کیفیت بلکه در کسب رضایت مشتریان میباشد.
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مشـاوره در انتخاب سـاختار :گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،انتخاب سـاختار مناسـب میباشـد .هر یک از سـاختارها دارای
قابلیتهـای ویـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحی میباید مشـخصات عملکردی آن سـاختار ماننـد قابلیتهـای 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 سـلولهای تـر و  )...سـاختارهای مختلفـی وجود دارد کـه با توجه
بـه شـرایط و نـوع کاربـری ،باید سـاختار مناسـب انتخـاب و بهکار گرفته شـود.
اجـرای دورههـای آموزشـی :بـا توجـه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،این شـرکت اقدام به تاسـیس مراکز آموزشـی
مجهـز و اسـتقرار کارشـناس در شـهرهای مختلـف کشـور نمـوده ،تـا مطالب فنـی و روشهای صحیـح نصب در قالـب دورههای آموزشـی کوتاه مـدت به گروههـای نظارتی و
اجرایـی ارایـه گــردد .در حـال حاضر ،دورههای آموزشــی که توسـط آکادمی این شـرکت ارایه میشـود به شـرح زیر میباشـد:

نــام دوره

تعـداد روز

آشنایی با محصوالت ساخت و ساز خشک

1

نصب سقفهای کاذب

4

نصب دیوارهای جداکننده

سیستمهای ویژه مهندسین

5

درزگیری و آماده سازی سطوح

1

نصب دیوارهای پوششی

3

ویژه تاسیسات

1

دوره تکمیلی

5

دوره فراگیر

دکوراتیو

4

نــام دوره

تعـداد روز

3

ویژه نقاشان

دورههای تخصصی

1

1
-

بازرسـی فنـی پروژههـا :بـرای حصـول اطمینـان از صحـت و کیفیت اجرای سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،بازرسـی فنی پروژهها توسـط واحد بازرسـی
و آمـوزش صـورت میپذیـرد .ایـن بازرسـی بـه صـورت ادواری و در مراحـل مختلـف عملیات اجرایـی (زیرسـازی ،پنلگذاری ،درزگیـری و نـازککاری) انجام
میپذیـرد.
پاسـخگویی بـه اسـتعالمهای فنـی :در صـورت وجـود هرگونـه ابهـام فنی در هر یـک از مراحل طراحـی ،اجـرا ،بهرهبرداری و تعمیرات سیسـتمهای سـاخت و
سـاز خشـک ،دایـره پشـتیبانی فنـی آمادگی ارائـه راهنماییهـا ،جزئیات فنـی ،راه حلها و رفـع ابهامهای فنـی را دارد.
نکات مهم:
 - 1انتخاب سـاختار مناسـب جزء مراحل بسـیار مهم پیش از اسـتفاده از سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک بوده و به ویژه برای تهیه اسـناد منــاقصات و
بـرای تعییـن مبنـای قیمتگـذاری الزم خواهـد بـود .لـذا به کارفرمایـان محترم توصیه میشـود که پیش از هر اقدامی ،با دایــره مهندسـی فــروش شـرکت
تمـاس حاصـل فرمـوده تا راهنماییهـای الزم را در ایـن ارتباط دریافـت نمایند.
 - 2بـه کارفرمایـان محتـرم توصیـه میشـود کـه پیـش از آغاز عملیـات اجرایی ،دسـتگاه نظارت خـود را جهت گذرانـدن دوره آموزشـی ویـژه کارفرمایان ،به
ایـن شـرکت معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیـت صالحیت حرفهای مجریان سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک را (قبـل و حین عملیـات اجرایـی) از طریق
کنتـرل گواهینامههـای آموزشـی بررسـی نماينـد .گواهینامههـای معتبـر دارای شـماره ثبت مخصوص در شـرکت میباشـند.
 - 3عوامـل نصـب سیسـتمهای سـاخت و سـاز خشـک ،از طریق بازدیدهـای ادواری مورد ممیـزی و ارزیابی فنی قـرار میگیرند .به کارفرمایـان 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 مراتب را پیـش از آغاز عملیـات اجرایی ،به صـورت مکتوب و
بـا ذکـر مشـخصات کامل پـروژه به دایـره بازرسـی و آموزش اعلام فرمایید.
 - 5ایـن شـرکت طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنی مربـوط به مشـخصات عملکـردی ،روشهای نصب و اجـرا ،بهرهبـرداری و تعمیرات سیسـتمهای
سـاخت و سـاز خشـک را در اختیـار دارد .لـذا در صـورت تمایل ،دسـتاندرکاران محتـرم صنعت سـاختمان میتوانند با دایره مهندسـی فـروش تماس حاصل
فرمـوده تـا راهنماییهـای الزم را در ایـن ارتباط دریافـت نمایند.
* براي كسب اطالعات بيشتر با واحد بازرسي و آموزش تماس حاصل نماييد.
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 ۸.برخی پروژههای شاخص
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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 غير قابل تغيير مي باشد ،بدين
معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح ،تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده ،مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني اخذ شده باشد .تمامي محصوالت
جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.
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