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رانر سقف
متصل به سقف اصلى

درزگیرى
جهت رسیدن به یک سطح

یکنواخت

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

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

پیچ هاى مخصوص به زیرسازى
فلزى متصل مى شوند

رانر کف
متصل به کف

سازه نعل درگاه
با استفاده از رانرى که بال هاى 
آن در دو سمت برش خورده و 
بـه  کـردن  خـم  از  پـس 
استادهـاى مجـاور متـصل شده 

است، ایجاد مى شود

یفرعم.۱	.	
بطـور کلی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتنـد از صفحات روکـش دار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیل های گالوانیزه سـرد نورد 

شـده یا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری.
بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده می توان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننده، دیوار پوششـی، سـقف کاذب و سیسـتم های محافظـت در برابر حریق 

تیر و سـتون و شـریان های تاسیسـاتی را اجـرا نمود.

یرور۱ساختار.۱	.۱

دیوار۱جداکننده.۱	.۱.	
دیوارهـــای جداکننـــده، دیوارهـــای غیـــر باربـــری هســـتند کـــه بـــرای 
تقســـیم فضاهـــای داخلـــی ســـاختمان اســـتفاده می شـــوند. ایـــن 
ــا  ــده بـ ــاخته شـ ــبک، سـ ــوالدی سـ ــای فـ ــامل قاب هـ ــاختارها شـ سـ
ــی در  ــش دار گچـ ــات روکـ ــه صفحـ ــوده کـ ــکل بـ ــع U و C شـ مقاطـ
یـــک یـــا چنـــد الیـــه، بـــه وســـیله پیـــچ مخصـــوص بـــر روی آن هـــا 
ـــوار و  ـــیله ن ـــه وس ـــات ب ـــن صفح ـــان ای ـــای می ـــوند. درزه ـــب می ش نص
ـــه  ـــطحی یکپارچ ـــب س ـــن ترتی ـــده و بدی ـــری ش ـــوص درزگی ـــه مخص بتون
ـــذ  ـــگ، کاغ ـــرای رن ـــت اج ـــده قابلی ـــت آم ـــطح بدس ـــود. س ـــل می ش حاص
ــای  ــت. فضـ ــد داشـ ــر را خواهـ ــی و پوشـــش های دیگـ ــواری، کاشـ دیـ
ـــی و  ـــای حرارت ـــواع عایق ه ـــتفاده از ان ـــکان اس ـــوار، ام ـــل دی ـــی داخ خال
ـــه تأسیســـات الکتریکـــی  ـــور و دسترســـی ب ـــم نمـــوده و عب ـــی را فراه صوت

ــازد. ــر می سـ ــی را میسـ و مکانیکـ
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اشریم۱ییایا.۱	.۱

عملکرد۱لرزه۱ای۱یناسب	�
ـــل  ـــد در مقاب ـــي مي توانن ـــه خوب ـــک ب ـــاز خش ـــاخت و س ـــاختارهای س س
ـــد.  ـــت کنن ـــود مقاوم ـــه خ ـــر صفح ـــود ب ـــداد عم ـــه در امت ـــاي زلزل نیروه
ـــتاب هایي  ـــر ش ـــاختارها در براب ـــن س ـــه ای ـــد ک ـــان مي ده ـــبات نش محاس
بـــه بزرگـــي بیـــش از g 5 مقاومـــت دارنـــد )ایـــن در حـــــالي اســــت که شتــــاب 
ـــد(.  ـــر g 0/35مي باش ـــران حداکث ـــق ای ـــن مناط ـــرزه خیزتری ـــرح در ل ـــاي ط مبن
عملکـــرد لـــرزه اي دیـــوار جداکننـــده، بـــدون شـــک مهمتریـــن مزیـــت 
ایـــن نـــوع دیـــوار بـــه ویـــژه در کشـــور لـــرزه خیـــزي ماننـــد ایـــران 
ــي  ــان قابـ ــار میـ ــا داراي رفتـ ــوع دیوارهـ ــن نـ ــود. ایـ ــوب مي شـ محسـ
ایـــده آل بـــوده و کامـــا انعطاف پذیـــر مي باشـــد. بـــا اجـــراي اتصـــاالت 
مناســـب مي تـــوان ایـــن دیوارهـــا را از قاب هـــاي ســـازه منفـــک نمـــود 
ـــري  ـــل جلوگی ـــور کام ـــه ط ـــازه ب ـــوار و س ـــن دی ـــل بی ـــرات متقاب ـــا از اث ت
شـــود. همچنیـــن دیـــوار دچـــار شکســـت انفجـــاري نشـــده و آوار بـــر 

ــذارد. ــاي نمي گـ جـ

سرعت۱اجرایم۱باال	�
ـــاخت  ـــاختارهای س ـــي س ـــاي اصل ـــی از ویژگي ه ـــاال یک ـــي ب ـــرعت اجرای س
ـــوان  ـــانی می ت ـــروی انس ـــل نی ـــا حداق ـــه ب ـــت بطوریک ـــک اس ـــاز خش و س
ـــن،  ـــش داد. همچنی ـــیعی را پوش ـــطوح وس ـــن س ـــان ممک ـــن زم در کمتری
ـــک  ـــس از خش ـــه پ ـــزي بافاصل ـــگ آمی ـــت رن ـــاختارها داراي قابلی ـــن س ای
ـــاال  ـــراي ب ـــرعت اج ـــه س ـــند ک ـــي مي باش ـــچ پوشش ـــا گ ـــه و ی ـــدن بتون ش
ـــریع  ـــت س ـــروژه در بازگش ـــراي پ ـــان اج ـــدت زم ـــش م ـــه کاه و در نتیج

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــیار موث ـــرمایه بس س

اجرای۱بسیار۱آسان	�
در  کــه  اســت  آســان  حــدی  تــا  خشــک  ســاختارهای  اجــرای 
بســیاری از کشــورهای دنیــا، مصرف کننــدگان اجــزای ســاختار را 
ــوده و  ــداری نم ــاختمانی خری ــزات س ــح تجهی ــگاه های مصال از فروش
ــاده  ــزار س ــتفاده از اب ــا اس ــه و ب ــتور العمل های مربوط ــه دس ــا مطالع ب

نســبت بــه اجــرای آن اقــدام می کننــد.

دقت۱باال۱در۱اجرا	�
بـــه طـــور کلـــی ســـاختارهای خشـــک، از مصادیـــق ســـاخت و ســـاز 
صنعتـــی بناهـــا بـــه شـــمار می رونـــد کـــه بـــه دلیـــل روش اجرایـــی 
ــی از  ــای ناشـ ــی و هزینه هـ ــای اجرایـ ــتاندارد، خطاهـ ــان و اسـ آسـ
آن کاهـــش یافتـــه و عملیـــات اجرایـــی بـــا دور ریـــز بســـیار کـــم 
ــان  ــانی و زمـ ــروی انسـ ــح، نیـ ــی در مصالـ ــه جویـ ــح و صرفـ مصالـ

همـــراه خواهـــد بـــود. 

کاهش۱بار۱یرده۱ساختمان	�
دیوارهـای سـاخت و سـاز خشـک به طـور متوسـط 60 تا 90 درصد نسـبت به 
دیوارهـای بنایی سـبک تر هسـتند. بـه لحاظ اقتصادی، سـبک سـازی موجب 
می شـود کـه مخـارج تامین ایسـتایی سـازه کاهش یابد. سـبک کـردن اجزای 
غیـر سـازه ای، عـاوه بـر ایـن کـه نیروهـای جانبـی ناشـی از زلزلـه را کاهـش 
می دهـد، نیـروی قائم ناشـی از بار مرده وارده بر سـاختمان را نیـز کاهش داده، 

در نتیجـه باعـث کاهـش در ابعاد و میزان مصالح مصرفی در فونداسـیون، تیرها 
و سـتون ها و بهـره وری اقتصـادی خواهد شـد.

اعیایش۱سطم۱یفید۱بنا	�
حداقـل ضخامـت در دیوارهـای آجری و یا بلوک سـفالی به طـور معمول حدود 
15 سـانتی متر می باشـد؛ در حالی کـه حداقل ضخامت در دیوار خشـک حدود 
7/5 سـانتی متر بـوده کـه ایـن اختاف، میـزان قابل توجهی اسـت. با اسـتفاده 
از دیوارهای سـاخت و سـاز خشـک به طور متوسـط باعث افزایش سـطح مفید 

داخل سـاختمان بـه میزان 10 درصد خواهد شـد. 

دستیابم۱به۱یشخصات۱عنم۱یورد۱نیاز۱طراح	�
رعایــت کمیت هــاي مرتبــط بــا فیزیــک ســاختمان )ماننــد عملکــرد 
صوتــي، حرارتــي و رفتــار جــداره در برابــر حریــق( و کمیت هــاي مکانیکــي 
)ماننــد حداکثــر ارتفــاع مجــاز، ظرفیــت پذیــرش بارهــاي طــره اي و رفتــار 
لــرزه اي( نقــش بســزایي در ایجــاد شــرایط آســایش و بهره بــرداري مناســب 
ــاخت و  ــاختارهای س ــی س ــور در تمام ــاي مذک ــد. کمیت ه ــا را دارن از فض
ســاز خشــک مطابــق بــا روش هــاي اســتاندارد آزمایــش شــده و از طریــق 
ــاوه،  ــه ع ــند. ب ــه می باش ــل ارائ ــن شــرکت قاب ــي ای ــناد فن ــدارک و اس م
بــراي دســتیابي بــه کمیت هــاي خــاص، ســاختارهاي ویــژه قابــل طراحــي 
ــازندگان،  ــان و س ــه طراح ــد ک ــازه مي ده ــي اج ــن ویژگ ــند. ای مي باش
ــاختمان  ــراي س ــي و اج ــود را در طراح ــر خ ــورد نظ ــي م ــاي فن معیاره
پیــاده ســازي نمــوده و کمیت هایــي نظیــر میــزان عبــور حــرارت و صــوت 
و مقاومــت در برابــر حریــق را تحــت کنتــرل در آورنــد )امکانــي کــه غالبــا 

بــراي ســاختارهاي بنایــي وجــود نــدارد(. 

قابلیت۱اجرا۱بر۱روی۱کف۱امام۱شده	�
از قابلیت های سـاختار دیوار جداکننده سـاخته شـده از سیسـتم سـاخت 
و سـاز خشـک، امـکان اجـرای آن بـر روی کف تمام شـده می باشـد. این 
قابلیـت، تغییـرات احتمالـی معمـاری بنـا را در حیـن بهره برداری آسـانتر 

می نمایـد.
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دسترسم۱و۱افمیر۱آسان	�
خالي  فضای  نیز  و  کاذب  سقف های  پشت  فضاي  در  تأسیسات  قرارگیري 
مسئله  رفع  بر  عاوه  ساختارها،  این  داخل  در  آن  نشدن  دفن  و  دیوارها 
خوردگي و کاهش هزینه نگهداری، امکان دسترسي به تأسیسات و تعمیرات 

آسان در مرحله بهره برداري از ساختمان را میسر می سازد.

قابلیت۱ارییم۱و۱افویض	�
با اسـتفاده از ابزار سـاده مي توان سـاختارهای سـاخت و سـاز خشـک را به 

راحتـي ترمیـم یا قطعـات آن را تعویـض نمود.

انفطاف۱یفماری	�
ایـــن ســـاختارها از نظـــر معمـــاري بســـیار منعطـــف بـــوده و قابلیـــت 

ــند. ــت را دارا می باشـ ــوس و شکسـ ــواع قـ ــرای انـ اجـ

حمل۱و۱نقل۱آسان۱و۱ارزان	�
۱مصالـح سـاختارهای خشـک، بسـیار سـبک و دارای حجـم کـم بـوده کـه 
ایـن امـر موجـب کاهـش هزینه های حمـل تا پـروژه و تسـهیل در جابجایی 

مصالـح در محـل کارگاه می شـود.

اجرای۱سطوح۱وسیع۱با۱حداقل۱یصالم۱یصرعم	�
 این ویژگی در راسـتای تحقق توسـعه پایدار در حوزه سـاختمان سـازی بوده 

و در جلوگیـری از هـدر رفت منابع فناپذیر معدنی بسـیار مؤثر می باشـد. 



۱۱.۱اجیاء۱سیستم۱های۱ساخت۱و۱ساز۱خشک
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(فچات۱روکش۱دار۱احم۱کونل۱احمص.۱	.۱
ــی  ــای طول ــطح و لبه ه ــوده و س ــی ب ــته گچ ــات دارای هس ــن صفح ای
ــا کاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت. صفحــات روکــش دار  آن هــا ب
ــواع معمولــی )RG یــا GKB(، مقــاوم در برابــر رطوبـــت  گچــــی در ان
ــاوم در  ــا GKF(، مق ــق )FR ی ــر حری ــاوم در براب ــا GKBI(، مق )MR ی
ــت،  ــر رطوب ــاوم در براب ــا GKFI( و مق ــت )FM ی ــق و رطوب ــر حری براب
ــورد  ــرد م ــه عملک ــته ب ــوند. بس ــه می ش ــد و عرض ــه تولی ــش و ضرب آت
انــواع  از  نیــاز، در سیســتم های ســاخت و ســاز خشــک می تــوان 

ــود. ــتفاده نم ــی اس ــات گچ صفح
در امتـداد محـور میانی پشـت کلیـه پنل های گچـی اطاعاتی نظیـر تاریخ، 

سـاعت تولید، نوع و شـماره اسـتاندارد چاپ شـده اسـت.

ونل۱احم۱ساده۱ک۱RGیاGKB۱ص.۱	.۱.	
پنل هــای گچــی ســاده بــه طــور عمومــی در سیســتم های ســاخت و ســاز 
ــای پوششــی و ســقف های  ــده، دیواره ــای جداکنن ــد دیواره خشــک )مانن
کاذب( مــوارد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن صفحــات دارای روکــش کــرم 

ــند. ــگ می باش رن

ونل۱احم۱یقاوم۱در۱برابر۱رطوبت۱ک۱MRیاGKBI۱ص.۱	.۱.۱
پنل هایــی هســتند کــه گــچ تشــکیل دهنــده آن هــا بــا مــواد مقــاوم در 
ــر  ــاوم در براب ــای گچــی مق ــده اســت. پنل ه ــب ش ــت ترکی ــر رطوب براب
رطوبــت در فضاهــای مرطــوب )ماننــد آشــپزخانه ها و ســرویس های 
بهداشــتی( مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن صفحــات دارای 

ــند. ــگ می باش ــبز رن ــش س روک

ونل۱احم۱یقاوم۱در۱برابر۱حریق۱ک۱FRیاGKF۱ص.۱	.۱.۱
پنل هایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آن هـا حـاوی الیـاف شیشـه 
می باشـد. پنل هـای گچـی مقـاوم در برابـر حریـق در محل هایـی کـه نیـاز 
بـه محافظـت در برابر حریـق وجود دارد )مانند پوشـش سـتون ها و تیرهای 
فـوالدی( مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد. این صفحـات دارای روکش صورتی 

رنـگ می باشـند.

(فچات۱روکش۱دار۱احم۱کونل۱احمص
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ونل۱احم۱یقاوم۱در۱برابر۱حریق۱و۱رطوبت۱ک۱FMیاGKFI۱ص.۱	.۱.۱
پنل هایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آن هـا حـاوی الیـاف شیشـه و 
مـواد مقـاوم در برابـر رطوبـت می باشـد. پنل هـای گچـی مقـاوم در برابـر 
حریـق و رطوبـت در محیط هایـی کـه بـه طور همزمـان خـواص مقاومت در 
برابـر حریـق و رطوبـت مـورد نیاز باشـد )مانند چاه هـای تاسیسـاتی(، مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. ایـن صفحـات دارای روکش سـبز رنگ می باشـند.

ونل۱احم۱یقاوم۱در۱برابر۱ضربه.۱	.۴.۱
ایـن پنـل از یـک هسـته گچـی اشـباع و روکـش کاغـذی مقـاوم در هـر دو 
سـمت آن تشـکیل شـده اسـت. ویژگی هـای ایـن پنـل باعـث شـده اسـت 
بتـوان بـه سـاختاری بـا اسـتحکام و مقاومت مکانیکـی باال دسـت یافت، در 
عیـن حـال مـوارد مربوط بـه عایق بندی صوتـی، حرارتی و مقاومـت در برابر 

حریـق آن حفظ شـود.

ونل۱احم۱آکوستیک.۱	.۴.۱
شـکاف و سـوراخ هـای موجود بر روی سـطح ایـن صفحات عاوه بـر زیبایی 
باعـث جـذب صـدا شـده و آلودگی هـای صوتی فضـای کار و محیـط زندگی 
را کاهـش مـی دهد. عـاوه بر خـواص آکوسـتیکی، نوعی از ایـن پنل حاوی 
زئولیـت )Zeolite( در هسـته گچـی خـود می باشـد که سـطح آالینده های 
موجـود در هـوا از جملـه دود سـیگار، تری تیامین، آمونیـاک، فرمالدهیدها،
بنـزن، هیدروکربـن هـای آروماتیـک و هیدروکربـن هـای کلـر موجـود در 

محیـط زندگـی را کاهـش می دهـد.

(فچات۱یسلم۱سیمانم۱.۱	.۴
صفحـات مسـلح سـیمانی ترکیبـی از سـیمان پرتلنـد، پرکننده هـای ویـژه 
و مـواد افزودنـی خـاص بـوده کـه پشـت و رو و لبه هـای طولـی آن هـا بـه 
وسـیله شـبکه ای از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت. این صفحات در انواع 
خارجـی و داخلـی تولیـد شـده کـه به ترتیـب در دیوارهـای خارجـی )نما(، 
فضاهـای داخلـی و سـقف های کاذب کـه در معـرض رطوبـت بـا درصد بـاال و یا 
آب ریـزی مـداوم هسـتند )ماننـد آشـپزخانه های صنعتـی، اسـتخر و سـونا(، 

بـه کار می رونـد.

(فچات۱روکش۱دار۱احم۱کونل۱احمص



اجیای۱علییا
اجزاء سیستم های ساخت و ساز خشک

14

اجیای۱علییا.۱	.۴

سازه۱C/CW۱کاستادص.۱	.۴.	
سـازه اسـتاد، جـزء عمـودی سـاختار قـاب فـوالدی را در دیوارهای خشـک 
تشـکیل می دهـد. ایـن سـازه ها به صـورت قائـم و در فواصـل 30، 40 یا 60 
سـانتی متر از یکدیگـر نصـب شـده و به عنوان زیرسـازی برای نصـب پنل ها 
عمـل می نماینـد. مقطـع ایـن پروفیـل C شـکل بـوده و در اندازه هـای 50، 
70، 75 و 100 میلی متر )عمق جان( و در دو نوع بر اسـاس اسـتانداردهای 

DIN و NF تولیـد و عرضـه می شـود.

سازه۱U/UW۱کرانرص۱.۱	.۱.۴
سـازه رانر، جزء افقی سـاختار قاب فوالدی را در دیوارهای خشـک تشـکیل 
می دهـد. ایـن سـازه در کف و سـقف اجرا شـده و بـه عنوان هادی اسـتادها 
عمـل می نمایـد. بـه عـاوه، از ایـن سـازه در بخش هـای افقـی بازشـوها نیز 
اندازه هـای  بـوده و در  U شـکل  ایـن پروفیـل  اسـتفاده می شـود. مقطـع 
متناظـر بـا انـواع اسـتاد )50، 70، 75 و 100 میلی متـر( و در دو نـوع بـر 

اسـاس اسـتانداردهای DIN و NF تولیـد و عرضـه می شـود.

۱.۴.	۱.۱UA۱سازه
ــاختار  ــی در س ــا افق ــودی ی ــوان جــزء عم ــه عن ــد ب ــل می توان ــن پروفی ای
ــراف  ــول اط ــور معم ــه ط ــور ب ــازه مذک ــود. س ــتفاده ش ــوار خشــک اس دی
ــنگین  ــوهای س ــع، بازش ــر مترمرب ــرم ب ــاالی 25 کیلوگ ــا وزن ب ــای ب دره
ــوارک  ــای ســاختمان و در اجــرای دی ــارف در نم ــزرگ و نامتع ــاد ب ــا ابع ب
کاربــرد دارد. ســازه UA توســط نبشــی مخصــوص بــه رانــر کــف و ســقف 

متصــل می شــود.

سازه۱وشتیبان۱کSP60ص۱.۱	.۱.۴
از ایـن سـازه جهت نصـب لوله های آب سـرد و گرم و فاضـاب، رادیاتورها و 
سـایر بارهـای طـره ای کـه وزن آن ها باید به اسـتادهای مجاور منتقل شـود، 

اسـتفاده می شود.

قطفه۱ااصال۱وشتیبان۱کSC47ص.۱	.۴.۴
۱بـا اسـتفاده از ایـن قطعـه اتصـال در ترکیـب با سـازه F47، می توان سـازه 

پشـتیبان جهـت نصـب قوطی هـای برق فلـزی تامیـن نمود.

* جهت اطاع از مشخصات فنی محصول، به جدول 5-2 انتهای همین دفترچه مراجعه نمایید.

اجیای۱علیی
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سازه۱زیرسازی۱سقفم.۱	.۴.۴
۱ایـن سـازه جـزء اصلي زیرسـازي سـقف هاي کاذب D112 را تشـکیل داده 
کـه بـه عنـوان سـازه باربـر و یـا سـازه پنـل خـور و یـا هـر دو آنهـا عمـل 
مي کنـد. مقطـع این سـازه C شـکل بـوده و در دو نوع با نام هـاي CD60 و 
F47 تولید و عرضه مي شـود. سـازه های مذکور در سـاختار دیوار پوششـی 

متصـل بـه دیـوار زمینه نیـز کاربـرد دارند.

سازه۱اراز۱سقف۱یکپارچه.۱	.۶.۴
 ایـن سـازه در فصـل مشـترک دیـوار و سـقف، بـه دیـوار متصـل شـده و 
تـراز سـقف را مشـخص مي کنـد. همچنین، ایـن سـازه مي تواند نقـش باربر 
داشـته باشـد و بـه عنـوان تکیـه گاه در حاشـیه سـقف عمـل نمایـد و یـا به 
عنـوان یـک عضو الزامـي در سـاختارهاي داراي عایق بندي صوتـي یا داراي 
کـد حریـق نیـز بـه کار گرفتـه شـود. عـاوه بـر کاربردهـاي مذکـور، از این 
سـازه جهت زیرسـازي در محل شکسـت هاي سـقف نیز اسـتفاده مي شـود. 
سـازه تـراز در دو نـوع بـا نام هـاي UD28 )بـا مقطـع ناودانـی( و L25 )بـا 

مقطـع نبشـی( تولیـد و عرضه مي شـود.

سازه۱یچاعظ۱اوشه۱کCorner beadص.۱	.۶.۴
۱سـازه محافـظ گوشـه، در کنج هـای خارجـی دیوارهـا و محل هایـی کـه در 
معـرض ضربـه هسـتند، اسـتفاده شـده و عـاوه بـر ضربـه گیـری، لبه هایی 

گونیـا و یکنواخـت ایجـاد می نمایـد.

سازه۱یچاعظ۱لبه۱کJ-beadص.۱	.۶.۴
۱از ایـن سـازه جهـت ایجـاد لبه هـای صـاف و یکنواخـت در انتهـای آزاد 
پنل هـای گچـی اسـتفاده می شـود. سـازه لبـه عـاوه بـر ایجـاد لبه هـای 

می نمایـد. محافظـت  نیـز  پنل هـا  آزاد  لبه هـای  از  یکنواخـت، 

سازه۱درز۱انقطاع.۱	.۶.۴	
 از ایـن سـازه جهـت ایجـاد درز انقطـاع در دیوارهـا و سـقف های پیوسـته با 
طول زیاد، اسـتفاده می شـود. سـازه های درز انقطاع در اقسـام مختلف برای 

انـواع کاربردها تولید می شـوند.

اجیای۱علیی
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نبشم۱اراز۱سقف۱یشبک۱.۱	.۴.		
ایـن سـازه در فصـل مشـترک دیـوار و سـقف، بـه دیـوار متصل شـده و تراز 
سـقف را مشـخص مي کنـد. همچنیـن، ایـن سـازه مي توانـد نقـش باربـري 
داشـته باشـد و بـه عنـوان اولیـن تکیـه گاه در حاشـیه سـقف عمـل نمایـد. 
نبشـی تـراز در دو نـوع سـاده و دارای خـط سـایه ارائـه مي شـود )نـوع خط 

سـایه دار، یـک شـیار تزئینـي در محـل اتصـال بـه دیـوار ایجـاد مي کنـد(

ااصاالت۱علیی.۱	.۶

براکت۱کااصال۱یستقیمص.۱	.۶.	
زمانـي کـه فاصلـه سـقف کاذب بـا سـقف اصلـي کـم اسـت، از ایـن قطعـه 
جهـت اتصـال زیرسـازي سـقف کاذب بـه سـقف اصلـي اسـتفاده مي شـود. 
براکـت در دو نـوع، براي سـازه هاي CD60 و F47 تولید و عرضه مي شـود.

قطفه۱ااصال۱طولي.۱	.۱.۶
از ایـن قطعـه جهـت اتصـال سـازه هاي باربـر یـا پنل خـور در امتـداد طولي 
 CD60 یکدیگـر اسـتفاده مي شـود. این قطعـه در دو نـوع، براي سـازه هاي

و F47 تولیـد و عرضـه مي شـود.

قطفه۱ااصال۱کایل.۱	.۱.۶
۱از ایـن قطعـه در سـقف هاي D112a.ir جهت اتصال سـازه باربـر )فوقاني( 
بـه سـازه پنـل خـور )تحتانـي( و ایجـاد یـک شـبکه اسـتفاده مي شـود. این 
قطعـه در دو نـوع، بـراي سـازه هاي CD60 و F47 تولید و عرضه مي شـود.

قطفه۱ااصال۱نیمه.۱	.۱.۶
۱از ایـن قطعـه در جایـي کـه اسـتفاده از قطعـه اتصـال کامل مقدور نباشـد، 
اسـتفاده مي شـود. ایـن قطعـه، بـراي سـازه هاي CD60 و F47 تولیـد و 

عرضـه مي شـود.
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آوییها.۱	.۶

آویی۱سیمم.۱	.۶.	
بـرای سـقف مشـبک، آویزهـای مختلفی وجـود دارد که معمـول ترین آن ها 
آویـز بـا مفتـول گالوانیـزه )بـه قطـر 4 میلی متـر( و فنـر دوتایـي )جهـت 

تنظیـم ارتفـاع( مي باشـد.

۱.۶.	۱.۱UH36۱آویی
)آویـز  یکپارچـه  کاذب  در سـقف های  آویزگیـری  پروفیـل جهـت  ایـن  از 
ترکیبـی( اسـتفاده می شـود. ایـن سـازه توسـط اتصـال HT90 بـه سـقف 
اصلـی و توسـط اتصـال مسـتقیم )براکـت( به سـازه باربـر متصـل می گردد. 

حداکثـر ارتفـاع آویـز اجـرا شـده بـا ایـن نـوع سـازه 1/5 متـر می باشـد.

۱.۶.	۱.۱HT90۱عایل۱ااصال
از HT90 جهت اتصال آویز سـیمی یا آویز ترکیبی )تشـکیل شـده از سـازه 

UH36 یا U50( به سـقف اصلی اسـتفاده می    شـود.

آویی۱نانیوس.۱	.۱.۶
از ایـن قطعـه جهت اتصال زیرسـازي سـقف کاذب یکپارچه به سـقف اصلي 
اسـتفاده مي شـود. خصوصیات برجسـته فني آویز نانیوس شـامل سـهولت و 
سـرعت زیـاد در آویزگیري، مقاومـت در برابر زلزله، مقاومـت در برابر حریق 
و ارتفـاع آویـز قابـل توجه )حداکثـر 4 متر( مي باشـد. آویز نانیـوس از اجزاء 

زیر تشـکیل شـده است:

قطعه اتصال سقفي )که از این پس آویز گفته می شود(	�
قطعه افزایش طول 3 متری )براي افزایش ارتفاع آویز( 	�
قطعـه اتصـال بـه زیرسـازي: این قطعـه در دو نـوع رکاب دار و بـدون رکاب 	�

)کـه از ایـن پـس بـه ترتیـب رکاب و چنـگک گفتـه می شـود( و بـراي 
سـازه هاي CD60 و F47 تولیـد و عرضـه مي شـود.

سوزن تنظیم ارتفاع )که از این پس پین گفته می شود(	�
قطعه رابط )برای اتصال آویز و قطعه افزایش طول به یکدیگر(۱	�
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نکته
توصیـه می شـود پـس از اجـرای پیـن نانیوس، سـر قسـمت 

بلندتـر مطابـق شـکل زیر خم شـود.
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یصالم۱اکمیلم.۱	.۶

چسب۱کاشم.۱	.۶.	
 بـرای اجـرای کاشـی و سـنگ بر روی دیوارهای خشـک، از چسـب کاشـی 
اسـتفاده می شـود. چسـب های کاشـی در رده هـای مقاومتی مختلفـی تولید 
شـده و نـوع چسـب کاشـی بر اسـاس کاربـرد، جنـس، وزن و ابعـاد قطعات 

مـورد اسـتفاده انتخاب می شـود. 

ورایمر۱زیر۱رنگ۱یناسب۱.۱	.۱.۶
بـرای آمـاده سـازی صفحات جهـت پذیرش پوشـش های نهایـی )نظیر رنگ 
روغنـی، کاغـذ دیـواری، سـنگ و یا کاشـی( در فضاهـای خشـک، از پرایمر 

تیفن گرونـد اسـتفاده می شـود. 

بتونه۱درزایر.۱	.۱.۶
بتونـه درزگیـر بـراي درزگیـري صفحـات روکـش دار گچـي به کار مـي رود. 
ایـن بتونـه همـراه با نوار درزگیر اجرا شـده و بدین ترتیب سـاختاري مسـلح 
و مسـتحکم تشـکیل مي شـود. ایـن مات به صـورت الیه اي نـازک به همراه 
نـوار درزگیـر و در دو مرحلـه اجـرا مي گـردد. در صـورت اجـراي بتونـه بـه 
شـکل چنـد مرحلـه اي، مي تـوان تا ضخامـت حداکثـر 10 میلی متـر از این 

محصـول اسـتفاده نمود.

یاستیک.۱	.۱.۶
ماسـتیک جهت دسـتیابي به سـطحي صاف و یکدسـت، بر روي سـطوح ایجاد 
شـده بـا پنل هاي گچي اجرا مي شـود. سـطح به دسـت آمـده با ایـن محصول، 

زیرسـازي بسـیار مناسـبي براي پوشـش نهایي کار ایجاد می نماید.

چسب۱بوردعیکس.۱	.۴.۶
بـراي نصـب صفحـات گچي و صفحات مرکب بر روي سـطوح سـاخته شـده 
بـا مصالـح بنایي، از چسـب بوردفیکس اسـتفاده مي شـود. این چسـب از گچ 

و مـواد افزودني ویژه سـاخته مي شـود.

عایق۱رطوبتم۱کعایق۱آبمص.۱	.۴.۶
۱ایـن نـوع عایـق، جایگزیـن عایق هـای رطوبتـی سـنتی ماننـد قیـر و گونـی یا 
ایـزوگام می باشـد. مزیت اسـتفاده از عایـق رطوبتی، ضخامت کم غشـاء حاصل 
از آن اسـت کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک الیه را در سـلول های تـر فراهم 
می سـازد )در صـورت اسـتفاده از قیـر و گونی یا ایزوگام، بـه دلیل ضخامت زیاد 
الیـه عایـق، باید از سـاختار دو الیه اسـتفاده نمود(. از دیگر مزایـای مهم این 
محصول، امکان اجرای کاشـی )به وسـیله چسـب کاشـی( بر روی آن اسـت.
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وسایل۱و۱ابیار۱.۱	.۶	

همـزن: قطعـه اتصـال بـه دریـل جهـت تهیـه خمیرهـای 
گچـــی یکــدست )بوردفیکـس، ماســتیک( 

پـخ زن: جهـت اجـرای پـخ 22/5o و 45o در لبه هـای بـرش 
خـورده پنـل بـرای بتونـه کاری صحیح

دسـتگیره حمـل پنـل: ابــزاری کامـا ســاده برای حمــل 
راحـت تــر پنل هـا توسـط نفـر

جـک نگهدارنـده پنـل: جهـت قـرار دادن موقـت پنـل روی 
زیرسـازی دیـوار و انجـام عملیـات پیـچ  زنـی

حمل کننده پنل

غلتک سوزنیریسمان رنگی پیچ زن

سـازه  نصـب  جهـت  السـتیکی:  چکـش  بـا  کرنربیدکـوب 
کرنربیـد فلـزی )31×31 میلی متـر( در گوشـه های خارجـی 

انبر پانچ بولت کش
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دستگاه برش طولی: جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـری کــاری بــا سـرعــت 
اجــرای بــاال )بـرای برش هایـی بـا حداکثـر عـرض 60 سـانتی متر(

رنده: جهـت صاف کردن لبـه های برش خـورده پنل 

دستگاه برش قرقره ای: جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـری کــاری بــا سـرعـت 
اجــرای بــاال )بـرای برش هایی بـا حداکثر عـرض 12 سـانتی متر(

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

اره چاقوییاره: از این وسیله برای برش پنل استفاده می شود

سوهان گرد قیچی

کاتر پرگاری: جهت برش پنل به صورت دایره متر: جهت اندازه گیری و برش اجزاگرد بر
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لیسه استیل: جهـت بتـونه کاری سطـوح پنـل

در  درزگیـری  و  نـوار  نصـب  بـرای  داخلـی:  زاویـه  کاردک 
کنج های داخلـــی

درزگیـری  و  بتونـه کاری  جهـت  پیچ گوشـتی دار:  کاردک 
سـطوح پــنل )وجــود پیچ گـوشتــی انتهایی جهت تنظیم 

پیچ هـا هنـگام بتونـه کاری بسـیار مفیـد می باشـد( 

کاردک زاویـه خارجـی: بـرای نصـب نـوار و درزگیـری در 
کنج هـای  خارجـی

مات هـای  برداشـتن  بـرای  کارآمـد  وسـیله ای  کمچـه: 
مربـوط محـل  در  نصـب  و  ظـرف  از  مختلـف 

ماله استیل: جهــت پـرداخــت سطــوح بـا قــابلیت نصـب 
مـات  اجـرای  کاشیکـــاری،  بـرای  مختلـف  شـانه های 
سـیمانی)ماله صفحـات مسـلح سـیمانی مـدل دندانـه دار( با 

قابلیـت تعییـن ضخامـت مـات

ساب دسته دار

سـاب مالـه ای: جهـت از بیـن بـردن پرز هـای اضافـه لبـه 
پنـل کـه در مقطـع بـرش بـه وجود آمـده، همچنیـن جهت 

سـمباده زدن ســطوح درزگــیری شده

ظـرف آماده سـازی بتونـه: جهت تهیـه بتونه بـا قابلیت تمیز 
شـدن آسـان پس از انجام کار
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سقف۵های۵کاذب.۵	.۵
۵D112a.ir۵سقف۵کاذب۵با۵سازه۵گذاري۵دو۵طرفه۵.۵	.۵.۵

ــا  ســـاختار ايـــن ســـقف شـــامل يـــک زيرســـازي فـــوالدي ســـبک بـ
ســـازه گذاري در دو جهـــت )بـــه صـــورت متعامـــد( بـــوده کـــه پنل هـــا 
در يـــک يـــا دو اليـــه بـــر روي آن نصـــب مي شـــوند. بـــا توجـــه بـــه 
عملکـــرد بـــاالي ســـقف کاذب D112a.ir، می تـــوان از ايـــن نـــوع 
ســـقف کاذب در بســـياري از فضاهـــا و در طرح هـــاي تزئينـــي متنـــوع 

و زيبـــا اســـتفاده نمـــود.

۵D112b.ir۵سقف۵کاذب۵با۵سازه۵گذاري۵يک۵طرفه۵.۵	.۱.۵
سـاختار ايـن سـقف شـامل يـک زيرسـازي فوالدي سـبک بـا سـازه گذاري 
در يـک جهـت بـوده کـه پنل هـا در يـک يـا دو اليـه بـر روي آن نصـب 
مي شـوند. زمانـي کـه يـک سـقف کاذب بـا سـرعت اجرايـي بـاال و حداقـل 
مصالـح و هزينـه مـد نظـر باشـد، سـقف کاذب D112b.ir گزينـه بسـيار 
مناسـبي خواهـد بـود. بـه لحـاظ اجرايـي، توصيـه می شـود کـه از ايـن نوع 

سـقف کاذب بـا در نظـر گرفتـن شـرايط زيـر اسـتفاده شـود:
سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع	�
دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر 	�
ارتفاع آويزگيری کمتر از 50 سانتيمتر	�
سقف کاذب ساده و فاقد شکست	�

يـک نمونـه از کاربردهـای اين نوع سـقف کاذب، در سـقف هاي تيرچه بلوک 
بـا بلوک هـاي پلـي اسـتايرني در واحدهاي مسـکوني اسـت، که ارتفـاع آويز 
در آن معمـوال کـم بـوده و سـقف کاذب در يـک سـطح محـدود و فاقـد 

مي شـود. اجرا  شکسـت 

سقف۵زير۵سقف۵يکپارچه.۵	.۱.۵
ايـــن نـــوع ســـقف ترکيبـــی از يـــک ســـقف يکپارچـــه D112a.ir بـــه 
ــددا  ــه مجـ ــی کـ ــقف دومـ ــن( و سـ ــقف زيريـ ــاس کار )سـ ــوان اسـ عنـ
ـــت. ـــده اس ـــکيل ش ـــد، تش ـــبک باش ـــا مش ـــه ي ـــوع يکپارچ ـــد از ن می توان
معمـــوال زمانيکـــه الزاماتـــی نظيـــر مقاومـــت در برابـــر حريـــق، عايـــق 
صوتـــی بـــاال و يـــا طرح هـــای دکوراتيـــو توامـــاً در يـــک ســـقف وجـــود 
ــاختار ســـقف زيـــر ســـقف  ــنهاد می گـــردد از سـ ــته باشـــد، پيشـ داشـ

يکپارچـــه اســـتفاده شـــود.

سقف۵های۵کاذب
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۱.۵.	۵.۵D131.ir۵سقف۵کاذب۵خود۵ايستای
از سـازه های اسـتاد تـک و دوتايـی اسـتفاده  ايـن سـاختار  در زيرسـازی 
می شـود. بـرای پوشـش کاری می تـوان از پنل های بـا ضخامـت 12/5، 18 و 
12/5×2 ميلی متـر اسـتفاده نمـود و به کارگيـری اليه عايق بـا وزن حداکثر 

5 کيلوگـرم بـر مترمربـع مجاز می باشـد.
ايـــن ســـاختار دارای انـــواع مختلفـــی بـــوده و زمانـــی مـــورد اســـتفاده 
ـــان  ـــدم اطمين ـــا ع ـــات و ي ـــل حجـــم تاسيس ـــه دلي ـــه ب ـــرار می  گيردک ق
ـــقف  ـــری از آن س ـــکان آويزگي ـــازه ای(، ام ـــی )س ـــقف اصل ـــتحکام س از اس

وجـــود نداشـــته باشـــد.

سقف۵زير۵سقف۵خود۵ايستا.۵	.۵.	
ايـن نـوع سـقف ترکيبـی از يـک سـقف خـود ايسـتا D131.ir بـه عنـوان 
اسـاس کار )سـقف زيريـن( و سـقف دومـی کـه مجـددا می توانـد از نـوع 

يکپارچـه يـا مشـبک باشـد، تشـکيل شـده اسـت.
معمـوال زمانيکـه بـه دليـل حجـم تاسيسـات پشـت سـقف امـکان اجـرای 
سـقف يکپارچـه وجود نداشـته باشـد و نيـز الزاماتـی نظير مقاومـت در برابر 
حريـق، عايـق صوتـی بـاال و يـا طـرح هـای دکوراتيـو توامـا در يـک سـقف 
وجـود داشـته باشـد، پيشـنهاد می گـردد از سـاختار سـقف زير سـقف خود 

ايسـتا اسـتفاده شود.

معرفی۵سقف۵کاذب۵مشبک.۵	.۱.۵
سـقف هاي کاذب مشـبک، از شـبکه سـازه هاي سپري )T شـکل( و تايل هاي 
سـقفی تشـکيل مي شـوند. شـبکه مذکور بـه وسـيله آويزهاي قابـل تنظيم، 
بـه سـقف اصلـي متصل گرديـده و تايل ها به صـورت وزنی درون اين شـبکه 
قـرار مي گيرنـد. فضـاي خالـي پشـت سـقف کاذب، امـکان اسـتفاده از اليه 
عايـق را فراهـم نمـوده و بديـن ترتيـب می تـوان بـه مشـخصات عملکـردی 
نظيـر جـذب صـوت بـاال دسـت يافـت. ويژگي هـاي مثبت فـراوان ايـن نوع 
سـقف کاذب باعـث گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـاي اداري، تجـاري، 
درمانـی و آموزشـي شـده اسـت. اين نوع سـقف را می تـوان به تنهايـي يا در 

ترکيـب بـا سـقف کاذب يکپارچـه يا خود ايسـتا اجـرا نمود.

سقف۵های۵کاذب
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اتصال۵به۵ديوار۵بنايیاتصال۵به۵ديوار۵بنايی

  

     

(L25  UD28)      
    

         

      
    
  

اتصال سازه باربر به براکت
LN توسط پیچ

اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵طولیاتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده

TN 
(F47  CD60)       

کامل 
نوار و بتونه درزگیر

     
TN 

   
(F47  CD60)      

W611.ir۵اتصال۵به۵ديوار۵پوششی
برای ساختارهای دارای کد حريق و عايق بندی صوتی الزامی است.

W611.ir۵اتصال۵به۵ديوار۵پوششی
150 mm (CD60) c

  

 

   
     

     

(F47  CD60) 
     

(F47  CD60) 
      

100 mm (F47)

       
         
         

LN 
کامل

چنکگ  (رکاب)
 نانیوس

250 mm (CD60) a

  

  

  

(F47  CD60)       

(F47  CD60)      

200 mm (F47)

(L25  UD28)      

کامل

چنکگ (رکاب) نانیوس

D112a.ir۵بچرااک۵ابرايی
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اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵طولیاتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده

TN 

  

 

(F47  CD60)      
(F47  CD60)      

   

کاملچنگک (رکاب) نانیوس

     

  
  

 

TN 
   

چنگک (رکاب) نانیوس

کامل

(F47  CD60)       
(F47  CD60)      

اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵طولی۵)ساختار۵دو۵اليه(اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده۵)ساختار۵دو۵اليه(

TN 

 

(F47  CD60)      
(F47  CD60)       

چنگک (رکاب) نانیوس

کامل

قطعه اتصال سقفى

سوزن تنظیم ارتفاع

     

  

TN 
   

(F47  CD60)      
(F47  CD60)      

چنگک (رکاب) نانیوس

قطعه اتصال سقفى

سوزن تنظیم ارتفاع

D112a.ir۵بچرااک۵ابرايی
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اتصال۵به۵ديوار۵بنايیاتصال۵به۵ديوار۵بنايی

     

(L25  UD28)      
    

        

         
        

    
  

LN

اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵طولیاتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده

   
TN 

(F47  CD60)      

TN 
   (F47  CD60)       

W611.ir۵اتصال۵به۵ديوار۵پوششی
150 mm (CD60) a

  

  

(F47  CD60)      

100 mm (F47)

(L25  UD28)      
    

       

چنگک (رکاب) نانیوس

W611.ir۵اتصال۵به۵ديوار۵پوششی

b
100 mm

  

   
     

     

(F47  CD60)       

       
         
         

LN 

چنگک (رکاب) نانیوس
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اتصال۵و۵لبه۵درزگاری۵لبه۵طولیاتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده

     

TN 
   (F47  CD60)      

LN

چنگک (رکاب) نانیوس

قطعه اتصال سقفى
سوزن تنظیم ارتفاع

   TN 
(F47  CD60)      

چنگک (رکاب) نانیوس

قطعه اتصال سقفى

سوزن تنظیم ارتفاع

اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵طولی۵)ساختار۵دو۵اليه(اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده۵)ساختار۵دو۵اليه(

TN (F47  CD60)       

     
  

  

LN

چنگک (رکاب) نانیوس

TN 
(F47  CD60)      

   

  

  

چنگک (رکاب) نانیوس

D112b.ir۵بچرااک۵ابرايی
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روش۵ابرا.۵	.۱
ابراي۵زيرسازي.۵	.۵.۱

قبــل از اجــراي زيرســازي، بايــد فاصلــه آويزهــا، فاصلــه ســازه هاي 
ــوع پوشــش کاری، رده  ــر اســاس ن ــه ســازه هاي پنــل خــور ب ــر و فاصل بارب
ــر حريــق )در صــورت اجــراي  ــوع مقاومــت در براب وزنــي ســقف کاذب و ن
ــای  ــدرج در انته ــداول من ــق ج ــق( و از طري ــد حري ــاختارهاي داراي ک س

ــود. ــتخراج مي ش ــاری اس ــل ج فص

۱.۱.	۵.۵D112a.ir۵ابراي۵زيرسازي
ابرای۵سازه۵تراز

بــه وســيله ريســمان رنــگ پــاش، خــط تــراز ســقف کاذب بــر روي ديــوار 
ــيله  ــه وس ــود ب ــل خ ــراز در مح ــازه ت ــود. س ــخص مي ش ــي مش پيرامون
ــه  ــدول 5-1( ب ــق ج ــن )مطاب ــل معي ــب و در فواص ــال مناس ــل اتص عام
ديــوار زمينــه متصــل می گــردد. توجــه شــود کــه در کليــه ســاختارهای 
ــت؛  ــرا اس ــل اج ــورت قاب ــه دو ص ــراز ب ــازه ت ــه، س ــقف کاذب يکپارچ س

ــر. ــر و غيــر بارب بارب

100 mm

150 mm ac

100 mm

a 100 mm

100 mm

b
(CD60)

100 mm
(F47)

150 mm
(CD60)

100 mm
(F47)

150 mm
(CD60)

100 mm
(F47)

فواصل عوامل اتصالد۵	ل۵ب:ول۵

ديوار۵
زمانه

عامل
اتصال

فواصل۵)سانتی۵متر(
UD28L25

اتصال
باربر

اتصال۵
غارباربر

اتصال
باربر

اتصال۵
غارباربر

ديوار 
پيچ TN يا FNخشک

601003060
ديوار 
پيچ و رول پالگبنايی

100 mm

≥ 20

b

100 mm

c
≥ 20

a acb

≥ 20

100 mm

a a

         
          
      .  170 

TN

اتصال باربر

اتصال غير باربر

a: فاصله آويزها )دهانه تکيه گاهی سازه های باربر(
c: فاصله سازه های باربر )دهانه تکيه گاهی سازه های پنل خور(

b: فاصله سازه های پنل خور )دهانه تکيه گاهی پنل ها(
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فاصلـه اوليـن عامـل اتصـال از انتهاي سـازه تـراز نبايد از 	�
10 سـانتيمتر بيشـتر باشد.

بـرای اتصال سـازه تراز به ديوار خشـک می تـوان از پيچ 	�
TN يـا FN اسـتفاده نمـود )پيچ هـا به اسـتادها متصل 
می گردنـد(. در صورتـی کـه زيرسـازی در محـل اتصال 
وجـود نداشـته باشـد، می توان قبـل از پنل گـذاری، يک 
نوار تسـمه فـوالدی گالوانيـزه به عـرض 100و ضخامت 
0/6 ميلی متـر را بـه صورت سراسـری در تـراز مورد نظر 
بـه وسـيله پانـچ يا پـرچ بـر روی اسـتادها اجرا نمـود تا 

زيرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ايجـاد گردد.
درصـورت بنايـي بـودن ديـوار پيراموني، سـازه تراز پس 	�

از نـازک کاري و بـر روي پوشـش نهايـي گچ ديـوار اجرا 
مي شـود. همچنيـن، بايد نوار چسـب جداکننـده در حد 
فاصـل سـازه تـراز و ديـوار قـرار گيـرد. درصـورت نيـاز 
بـه ايجـاد خـط سـايه در فصل مشـترک ديوار و سـقف 
)بـه ويـژه در ديوار هـاي بـا پوشـش کاشـي يـا سـنگ( 
می تـوان پنـل را بـا فاصلـه از ديـوار اجـرا نمـود و لبـه 
آن را بـه وسـيله جـی بيـد پوشـش داد. در ايـن صورت 
اسـتفاده از نـوار چسـب جداکننـده الزم نخواهـد بـود. 
بـرای اتصـال نبشـی بـه ديـوار بنايـی اسـتفاده از پيـچ 

درای وال مجـاز نمی باشـد.

در لبه هـاي باربـر، نشـيمن گاه سـازه های پنـل خـور يـا 	�
باربـر بـر روی بـال سـازه تـراز بايـد حداقـل 20 ميليمتر 

. شد با
�	 CD60 در لبه هاي غير باربر، حداکثر کنسـول در سـازه

15 سـانتيمتر، در سـازه F47 10 سـانتيمتر و در پنـل 
گچی 10 سـانتيمتر اسـت.

در لبه هـاي غيـر باربـر، بکارگيـری سـازه تـراز اختيـاري 	�
تـر  آسـان  را  سـقف  اجـراي  آن  نصـب  ليکـن  اسـت؛ 
می نمايـد. در صـورت وجود سـازه تـراز، توصيه می شـود 

صفحـات در حاشـيه کار بـه آن پيـچ شـوند.
بـرای باربـر نمودن سـازه تـراز در محـل اتصال بـه ديوار 	�

خشـک يا حاشـيه های باکس در سـقف کاذب، اسـتفاده 
از سـازه UD28 بـا اتصـال بـه سـازه های عمـودی در 

فواصـل حداکثـر 60 سـانتی متر پيشـنهاد می گـردد.
نصـب سـازه تراز در سـقف هاي کاذبي کـه داراي عملکرد 	�

صوتـي و يـا کـد حريـق هسـتند الزامـي اسـت )چـه در 
لبه هـای باربـر و چـه در لبه هـای غيـر باربر(.

در صـورت نيـاز بـه عايق بنـدی صوتـی سـقف، قبـل از 	�
نصـب سـازه تـراز، دو رديـف خميـر درزبنـد بر جـان آن 
اجـرا مي شـود. عـدم رعايت جزئيـات اخير، سـهم زيادي 

در نقصـان عملکـرد صوتـي سـاختار خواهد داشـت. 

150 mm (CD60) c

  
 

  

(  )       

     

(F47  CD60)      
(F47  CD60)       

100 mm (F47)

(L25  UD28)      

LN 

آویز نانیوس

c

  
   

  

(  )       
(F47  CD60)      

150 mm (CD60)
100 mm (F47)

(  )      

LN 

(F47 یا CD60) سازه پنل خور

اتصال به ديوار بنايی با خط سايه

اتصال به ديوار پوششی W611.ir با خط سايه

اتصال پنل به زيرسازی
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قبـل از اجـراي هر گونه آويـز، بايد وضعيت سـقف اصلي 	�
از نظـر اسـتحکام بررسـي شـود )بـه ويژه در سـقف هاي 
بـراي  همچنيـن،  بتنـي(.  سـقف هاي  و  بلـوک  تيرچـه 
انتخـاب نوع عامل اتصال، بايد از مناسـب بـودن آن براي 

سـقف اصلي اطمينـان حاصـل نمود.
آويزگيـري از عناصـر تاسيسـاتي موجود در فضاي پشـت 	�

سـقف کاذب تحـت هيچ شـرايطي مجـاز نبـوده و آويزها 
صرفـا بايـد بـه سـقف اصلـي متصل شـوند. عـدم رعايت 
اصـول اخيـر، می توانـد موجـب ناپايداري سـقف کاذب و 
يـا انتقـال ارتعاشـات و لرزش هـا )ناشـی از تاسيسـات( و 

ايجـاد تـرک در محل درزها شـود.
زمانـي کـه ارتفـاع آويزگيری کـم اسـت، از براکت جهت 	�

اتصـال زيرسـازي بـه سـقف اصلـي اسـتفاده مي شـود. 
بـراي ايـن منظـور، براکت توسـط عامـل اتصال مناسـب 
به سـقف اصلـي متصل شـده و پروفيل هاي باربر توسـط 

دو عـدد پيـچ LN بـه براکـت متصل مي شـوند.

آويز ترکيبی 1

آويز ترکيبی 2

ابرای۵آويچها
اصلي  سقف  روي  بر  آويزها  اجراي  محل  پاش،  رنگ  ريسمان  وسيله  به 
اصلي  سقف  به  آويز  مناسب،  اتصال  عامل  از  استفاده  با  مي شود.  مشخص 
متصل مي شود. براي اين منظور و بسته به نوع و شرايط سقف اصلي، مي توان 
توخالي  اعضاي  ويژه  مهارهاي  يا  و  بتنی(  )برای سقف های  مهار چکشي  از 
)برای بلوک هاي سقفي سفالي يا سيماني در سقف هاي تيرچه بلوک( استفاده 
نمود. فواصل آويزها بر اساس رده وزني سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر 
حريق و از طريق جداول مندرج در انتهای فصل استخراج مي شود. در صورت 

نياز به افزايش ارتفاع آويز، از قطعه رابط نانيوس استفاده مي شود.
بـه منظـور اجـرای پيـچ اوليـن آويـز در فاصلـه 10 سـانتی متری از ديـوار، 
زمينـه در سـقف های کاذب يکپارچـه کـه معمـوال جـای دسـت مناسـبی 
نداشـته يـا پيچ کردن بصورت مسـتقيم توسـط دسـتگاه پيچ زن بـه راحتی 

امـکان پذيـر نمی باشـد، مـوارد زيـر پيشـنهاد می گـردد:
1- اسـتفاده از کوپلينـگ سـرکج، 2- باربر کردن نبشـی تـراز و حذف اولين 
آويز در فاصله 10 سـانتی متری، 3- اسـتفاده از رکاب نانيوس، 4- اسـتفاده 
از آويـز ترکيبـی بـه همـراه بسـت اتصـال کامـل تا شـده )دوبـل( و براکت و 

پيـچ زنی از يک سـمت.

آويـچ۵ترکابي۵۵د ايـن آويز ترکيبي از قطعه اتصال سـقفي HT90 و سـازه 
U50 سـاخته مي شـود. بـراي ايـن منظـور، قطعـه HT90 بـه سـقف اصلی 
متصل شـده و سـازه U50 توسـط دو عدد پيچ LN به آن متصل مي شـود. 
انتهـای سـازه U50 بـه صـورت زبانه بريده می شـود تا بتواند سـازه سـقفی 
 U50 به سـازه LB را در بـر بگيـرد. سـازه سـقفی بـه وسـيله دو عـدد پيـچ

مي شـود. متصل 

 ،HT90 آويــچ۵ترکابــي۱۵د ايــن آويــز ترکيبــي از قطعــه اتصــال ســقفي
ــه  ــور، قطع ــن منظ ــراي اي ــود. ب ــاخته مي ش ــت س ــازه UH36 و براک س
HT90 بــه ســقف اصلــی متصــل شــده و ســازه UH36 توســط دو عــدد 
ــن  ــه اي ــراي اتصــال ســازه ســقفی ب ــه آن متصــل مي شــود. ب ــچ LN ب پي
ــت  ــه براک ــب ک ــن ترتي ــت اســتفاده مي شــود؛ بدي ــي، از براک ــز ترکيب آوي
ماننــد يــک رکاب، ســازه ســقفی را احاطــه کــرده و توســط دو عــدد پيــچ 
ــازه ســقفی توســط دو  ــازه UH36 متصــل شــده و ســپس س ــه س LN ب

ــود. ــت متصــل مي ش ــه براک ــچ LN ب ــدد پي ع

1 ÂLÃ¨oU qÄ»A

HT90 
LN 

LB 

U50      

2 ÂLÃ¨oU qÄ»A

HT90 
LN 

LN 

UH36      

LN 

نکته
ارتفـاع  و  حريـق  کـد  بـدون  سـاختار  وجـود  صـورت  در 
آويزگيـري کمتـر از 150 سـانتيمتر مي تـوان از آويزهـای 

ترکيبـي زيـر بـه جـاي آويـز نانيـوس اسـتفاده نمـود:
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افچايش۵طول۵آويچ۵ناناوس
بـه طـور معمـول آويـز نانيـوس شـامل 3 جزء اصلـی می باشـد. قطعـه آويز 
عرضـه  و  توليـد  سـانتی متری   100،80،60،40،20 هـای  طـول  در  )کـه 

می گـردد(رکاب و يـا چنـگک و نهايتـاً پيـن.
در صـورت نيـاز بـه اجرای سـقف کاذب بـا ارتفاع بيشـتر از1 متـر و حداکثر 

تـا 4 متـر بايـد به ترتيـب زير عمـل نمود.
ابتــدا قطعــه آويــز را براســاس يکــی از طول هــای موجــود انتخــاب نمــوده 
ــانتی متر  ــاً 20 س ــود صرف ــای موج ــی طول ه ــه در تمام ــود ک ــه ش )توج
انتهــای آويــز پانــچ شــده اســت و دارای ســوراخ تنظيــم می باشــد(. ســپس 
ــه 3  ــن قطع ــول )اي ــش ط ــه افزاي ــاز، قطع ــورد ني ــول م ــه ط ــه ب ــا توج ب
ــه  ــی اضاف ــز اصل ــه آوي ــرش خــورده و ب ــچ می باشــد( ب ــام پان ــری و تم مت
ــدد  ــط دو ع ــز، توس ــول و آوي ــش ط ــه افزاي ــود قطع ــه ش ــردد. توج می گ
پيــن و رابــط 10 ســانتی متری بــه يکديگــر متصــل می شــوند و در نهايــت 
رکاب و يــا چنــگک توســط پيــن ســوم بــه قطعــه افزايــش طــول متصــل 

می گــردد.

افچايش۵طول۵سازه۵های۵سقای
سازه هاي سقفی در طول 4 متر توليد مي شوند. براي افزايش طول اين نوع 

سازه ها، از قطعه اتصال طولي استفاده مي شود. 

نکته
فنی

در زمـان چيدمـان سـازه هـای سـقفی توجـه شـود کـه 	�
افزايـش طول سـازه ها به صـورت حصير چين اجرا شـود 
بطوريکـه محـل افزايـش طـول سـازه هـا در يک راسـتا 

قـرار نگيرد.
 افزايــش طــول ســازه در ســقف D112b.ir مجــاز 	�

. شــد نمی با

پین

پین

پین

قطعه رابط

قطعه افزایش طول

رکاب

قطعه آویز

افزايش طول آويز نانيوس



روش۵ابرا
سقف های کاذب 

263

ابرای۵سازه۵های۵باربر
سـازه هاي باربـر توسـط رکاب/ چنـگک بـه آويـز متصـل مي شـوند. بـا توجه به تـراز مورد نظر، رکاب توسـط سـوزن تنظيـم ارتفاع بـه آويز متصل مي شـود. 

سـازه باربر توسـط دو عـدد پيچ LN بـه رکاب متصل می شـود.

ابرای۵سازه۵های۵پنل۵خور
سازه هاي پنل خور توسط قطعه اتصال کامل يا قطعه اتصال نيمه، به سازه هاي باربر متصل مي شوند.

مشخص کردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی

1

اتصال آويز به سقف اصلی

4

بستن رکاب

7

نصب سازه تراز

2

باز کردن رکاب

5

اتصال رکاب به آويز و رگالژ سقف توسط پين

8

خم کردن انتهای آويز

3

احاطه سازه توسط رکاب

6

LN اتصال سازه باربر به رکاب توسط پيچ

9
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سازه های باربر تکميل شده

10

اجرای نوارچسب جداکننده

13

پنل گذاری تکميل شده )به صورت حصيرچين(

16

اتصـال سـازه پنـل خـور به سـازه باربر توسـط قطعـه اتصال 
مل کا

11

استقرار پنل با استفاده از باالبر

14

درزگيری

17

زيرسازی تکميل شده

12

اتصال پنل به زيرسازی توسط پيچ

15

برش اضافات نوار چسب جداکننده

18
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۱.۱.	۵.۵D112b.ir۵ابراي۵زيرسازي
روش اجـــراي زيرســـازي در ســـقف D112b.ir، مشـــابه سقــــــف D112a.ir اســـت؛ بـــا ايـــن تفـــاوت کـــه ســـازه گذاري در يـــک جهـــت انجـــام 

مي شـــود. 
ــرا در صــورت اســتفاده از رکاب،  ــز، از چنــگک اســتفاده می شــود؛ زي ــه آوي ــراي اتصــال ســازه ها ب ــوع ســقف بايــد توجــه نمــود کــه ب در اجــراي ايــن ن
اتصــال صفحــات بــه زيرســازي بــه خوبــی صــورت نمی گيــرد. همانگونــه کــه در ابتــدای فصــل اشــاره شــد، ايــن نــوع ســقف کاذب بــا در نظــر گرفتــن 

ــر اســتفاده می شــود: شــرايط زي
سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع	�
دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر	�
ارتفاع آويزگيری کمتر از 50 سانتيمتر	�
سقف کاذب ساده و فاقد شکست	�

مشخص کردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی

1

استقرار چنگک

4

زيرسازی تکميل شده

7

نصب سازه تراز

2

اتصال چنگک به آويز و رگالژ سقف توسط پين

5

استقرار پنل با استفاده از باالبر

8

اتصال آويز به سقف اصلی

3

LN اتصال سازه باربر به چنگک توسط پيچ

6

اتصال پنل به زيرسازی توسط پيچ

9
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ابراي۵بازشوها.۵	.۱.۱
تهويـه و چراغ هـاي  بازديـد، خروجي هـاي  بازشـوهايي نظيـر دريچه هـاي 
تـوکار در سـقف هاي کاذب بـه سـادگي اجـرا مي شـوند. در اجرای بازشـوها، 

مـوارد زيـر بايـد در نظـر گرفته شـوند:

بـــرای ايجـــاد يـــک بازشـــو در ســـقف کاذب، اســـتفاده از تمهيـــدات 	�
ـــاختار  ـــتايي س ـــي و ايس ـــتحکام، يکپارچگ ـــظ اس ـــت حف ـــب جه مناس
ضـــروري اســـت. قاعـــده کلـــي کار بـــر ايـــن اســـت کـــه چنانچـــه 
اجـــرای بازشـــو موجـــب قطـــع ســـازه های ســـقفی شـــود، بايـــد از 
ســـازه هاي کمکـــي و آويزهـــاي اضافـــه بـــراي حفـــظ يکپارچگـــي و 

ايســـتايي ســـاختار اســـتفاده نمـــود.
جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظيـر روشـنايي هاي سـقفي تـوکار، در نظر 	�

گرفتن حداقل فضاي تاسيسـاتی پشـت سـقف کاذب براي جاسـازي اين 
ادوات ضروري اسـت. 

چنانچـه وزن ادواتـی نظيـر روشـنايي ها از ميـزان مجـاز بيشـتر باشـد، 	�
اسـتفاده از آويزهـاي کمکـي بـراي حفـظ ايسـتايي سـاختار ضـروري 

بود. خواهـد 
بـرای دريچه هايـی با ابعاد 40×40 و بزرگتر می بايسـت بطـور جداگانه ای 	�

ازسـقف اصلی آويزگيری صورت پذيرد. 
فاصله )دريچه( سـقف کاذب تا ادوات پشـت آن )تاسيسـات( بايد بيشـتر 	�

از 3 سـانتی متر باشد.

دریچه     
ــد بازدیـ

دریچه      
ــد بازدیـ

جزئيات اجرای بازشوی دريچه بازديد
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ابرای۵ابچای۵بادبن:ی.۵	.۱.	
در مـواردي کـه ديـوار خشـک صرفـا بـه سـقف کاذب متصـل مي شـود، 	�

اطمينان از اسـتحکام سـقف کاذب و نبود حرکات جانبي در آن ضروري 
اسـت. بـراي جلوگيـري از حـرکات جانبـي، بايـد اعضـاي بادبنـدي در 
اجراي زيرسـازي سـقف کاذب در نظر گرفته شـوند. به عـالوه، در چنين 
شـرايطي رعايـت جزئيـات مربـوط بـه عايـق کاري صوتـي نيـز توصيـه 

مي شـود.
در بيمارسـتان ها، مـدارس و سـاير سـاختمان ها بـا اهيمـت زيـاد، اجـرای 	�

عناصـر بادبنـدی قويـا توصيـه می گردد.
بـراي سـقف هاي کاذب بـا سـطوح گسـترده و يکنواخت، اجـراي عناصر 	�

بادبنـدي جهـت مهـار حـرکات جانبي )بـراي مسـاحت حداکثـر هر 25 
توصيـه مي گردد. مترمربـع( 

عضو بابندی از آويز سيمی به شماره گيج 12 ) قطر 2 ميلی متر( باشد.	�
حداکثر زاويه اجرای عضو بادبندی 45 درجه باشد.	�
محل اجرای عضو بادبندی در محدوده آويزگيری و با فاصله حداکثر 800 	�

ميلی متر از آويز باشد.

  

    
 

 

 45°

  

    
 

 

 45°

* عضو بادبندى:
فاصله تا آویز ≤ 800 میلى متر

زاویه ≤ 45 درجه
حداکثر ارتفاع دیوار 4 متر

نصب۵اليه۵عايق.۵	.۱.۱
در صـورت نيـاز، نصـب اليـه عايـق در فضـاي خالـي پشـت سـقف کاذب 
صـورت مي گيـرد. اجـراي ايـن اليـه بايد بـه نحوی باشـد که شـکاف، درز و 
يـا فاصلـه خالـي بيـن قطعات عايـق وجود نداشـته باشـد. همچنيـن، اصول 

حصيرچينـی در نصـب اليـه عايـق بايـد رعايت شـود. 

اتصال ديوار به سقف کاذب با جزئيات عايق بندی صوتی ) به انفصال پنل سقف توجه شود(

اجزای بادبندی سقف

     
 .       04        

FN 
(         )

   
 

        

تذکر
در صـورت اجـرای اليـه عايـق، بايـد وزن آن را در تعيين رده 
وزنـی سـقف کاذب در نظـر گرفـت. حداکثر وزن مجـاز اليه 

عايـق، 5 کيلوگـرم بر مترمربع اسـت.
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نصب۵صاحاک۵.۵	.۳.۱
در اين بخش صرفا به برخي از اصول نصب پنل ها اشاره شده است*.

براي دستيابي به حداکثر استحکام در ساختار، بايد پنل ها به نحوي نصب 	�
شوند که راستاي طولي آن ها )لبه هاي کارخانه اي( عمود بر راستاي سازه هاي 
پنل خور قرار گيرد. در اين حالت، لبه هاي برش خورده در محل سازه هاي 
پنل خور قرار می گيرند )به عنوان يک قاعده هميشگي در سقف هاي کاذب، 

همواره يک سازه بايد لبه برش خورده پنل را پشتيباني نمايد(.
اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي، بـه وسـيله پيـچ مخصـوص و بـا 	�

اسـتفاده از دسـتگاه پيـچ زن قابـل تنظيـم صـورت مي گيـرد. پيـچ مورد 
مصـرف بـراي نصـب پنـل بايد به نحوي انتخاب شـود که پـس از عبور از 
اليه هـاي پوششـي، حداقـل 10 ميليمتـر در سـازه زيريـن نيـز نفـوذ کند.

ــر روي صفحــات گچــي، 17 ســانتيمتر 	� ــا ب ــه مجــاز اجــراي پيچ ه فاصل
ــا در  ــراي پيچ ه ــاز اج ــه مج ــه، فاصل ــاختارهاي دو الي ــد. در س مي باش
اليــه اول )اليــه پوششــي زيريــن( را مي تــوان حداکثــر تــا ســه برابــر )50 
ســانتيمتر( افزايــش داد، مشــروط بــر ايــن کــه اليــه دوم )اليــه پوششــي 
نهايــي( در همــان روز نصــب شــود. بــراي پوشــش کاری بــا صفحــات بــا 
ضخامــت 20 ميليمتــر و بيشــتر، اجــراي پيچ هــا در اليــه اول را مي تــوان 

حداکثــر تــا دو برابــر )30 ســانتيمتر( افزايــش داد.

12
00

12
00

12
00

12
00
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عـ

ـل
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ض 
ــر
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سازه هاى پنل خور

الیـه دوم پنـل

الیـه اول پنـل

نکاک
فنی

نصب صفحات بايد از وسط سقف آغاز و به حاشيه ها ختم 	�
شود. همچنين می توان نصب صفحات را از يک کنج آغاز 
نموده و در هر دو امتداد طولی و عرضی، به طور همگن 
پوشش کاری را ادامه داد. عدم رعايت اين اصل موجب 

ايجاد ترک بر اثر خيز سقف کاذب خواهد شد. 
در کليـه سـاختارهاي تـک اليـه و دو اليـه، پنل هـا بايد 	�

به صورت حصيرچين اجرا شـوند. در سـاختارهای سـقف 
بـه جهـت کاهش مصرف زيرسـازی، فاصلـه دو درز نبايد 
کمتـر از 50 سـانتی متر باشـد )توصيـه می شـود مضربی 
از عـدد 50 باشـد(. عـدم رعايـت اصـول حصيرچينـي و 
امتـداد يافتـن درزهـا در طـول يکديگر، موجـب تضعيف 
سـاختار و همچنيـن ايجـاد تـرک در محل درزها مي شـود.

صفحـات گچـی را بايـد با بـه کارگيری اتصاالت لغزشـی 	�
)ماننـد ايجـاد اتصـال بـا خـط سـايه يا تـرن فيکـس( از 
عناصـری کـه جنـس آن هـا گـچ نمی باشـد )به ويـژه در 
سـتون ها( و همچنيـن از عناصری که حـرارت زياد توليد 
المپ هـای  بـا  بـزرگ  روشـنايي های  )نظيـر  می کننـد 
رشـته ای( جدا نمود. عـدم رعايت جزئيـات اخير، موجب 

ايجـاد تـرک در اطـراف چنيـن عناصری می شـود.
فواصل مجاز اجرای پيچ در سقف کاذب يکپارچهد۵	ل۱ب:ول۵

ساختار
سقف۵کاذب

اليه۵دوماليه۵اول**
عرض۵پنل***

]mm[
عرض۵پنل

]mm[
1200 600 1200 600 

--170150تک اليه
500300170150دو اليه

توبه
بـراي اسـتفاده از پنل هـاي با ضخامـت 9/5 ميليمتـر و کمتر 
)کـه بـه طور کلـي در سـاختارهاي تزئينـي کاربرد دارنـد(، با 

پشـتيباني فنـي تماس حاصل شـود.

جزئيات حصيرچينی اليه های پوششی سقف

* جهــت کســب اطالعــات تکميلــي، بــه مبحــث »دســتور العمــل بــرش، نصــب، درزگيــري 
و آمــاده ســازي صفحــات روکــش دار گچــي« رجــوع شــود.

** در ساختارهای چنداليه، منظور از اليه اول، اليه زيرين می باشد.

*** پنل هـای بـا ضخامـت 9/5 تـا 18 ميلی متـر با عـرض 1200 و پنل های بـا ضخامت 20 
و 25 ميلی متـر بـا عـرض 600 ميلی متر بـه بازار عرضـه می گردد.
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ابراي۵درز۵انقطاع.۵	.۳.۱
 در ســـقف هاي پيوســـته بـــا وســـعت زيـــاد، بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد 
ـــر  ـــر در ه ـــر 15 مت ـــر ه ـــل حداکث ـــراي فواص ـــول ب ـــور معم ـــه ط ـــود. ب نم
ــته، درز  ــقف هاي پيوسـ ــي سـ ــا عرضـ ــي و يـ ــاي طولـ ــک از امتداد هـ يـ
انقطـــاع در نظـــر گرفتـــه مي شـــود. همچنيـــن، در محـــل هايـــي کـــه 
يـــک ســـقف کاذب باريـــک بـــر اثـــر شکســـت ديـــوار ايجـــاد مي شـــود 
)نظيـــر محـــل تقاطـــع دو راهـــرو يـــا فصـــل مشـــترک يـــک ســـقف 
ـــه  ـــود. ب ـــاد نم ـــاع ايج ـــد درز انقط ـــيع(، باي ـــقف وس ـــک س ـــا ي ـــک ب باري
ـــوند(  ـــده می ش ـــز نامي ـــرل ني ـــه درز کنت ـــاع )ک ـــای انقط ـــی درزه ـــور کل ط
ـــاي  ـــقف کاذب و جابجايي ه ـــاختار س ـــان س ـــي مي ـــاد هماهنگ ـــراي ايج ب
ـــه  ـــن گون ـــراي اي ـــراي اج ـــوند. ب ـــه مي ش ـــر گرفت ـــا در نظ ـــي بن ـــازه اصل س

درزهـــا، روش هـــاي زيـــر در دســـترس مي باشـــد:

اجـــراي اتصـــاالت کشـــويي لغـــزان در ســـاختار ســـقف کاذب؛ کـــه 	�
ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــد حريـــق مـ ــاختارهای دارای کـ اغلـــب در سـ

می گيرنـــد.
اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طيـف گسـترده ای از اين نوع سـازه ها )به 	�

تناسـب نـوع کاربـرد( در بـازار وجـود دارد. برخـی سـازه های درز انقطاع 
بـه صـورت ورق خم شـده »V« شـکل بـوده و برخی به صـورت ترکيبي 
از آلومينيـوم و السـتيک می باشـند کـه به صـورت روکار يا توکار توسـط 

پيـچ به سـاختار متصـل می گردند.
استفاده از نوار الستيکي ويژه درز انقطاع.	�

درز۵انقطاع۵در۵ساختارهای۵دارای۵ک:۵حريق.۵	.۳.۱
در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزهای انقطاع از طريـق اجراي اتصاالت 

کشـويي لغزان تاميـن می گردند.

a
>25

a ≤ 20 mm
  

(     )

درزگاري۵و۵آماده۵سازي.۵	.۵۳.۱
پـس از تکميـل سـاختار، درزگيـري و آمـاده سـازي سـطح پنل هـا بـراي 
پذيـرش پوشـش نهايـي )نظيـر رنـگ( انجـام مي شـود. جهـت درزگيـري و 
آمـاده سـازي صفحات، بـه مبحث »دسـتور العمل برش، نصـب، درزگيري و 

آمـاده سـازي صفحـات روکـش دار گچـي« رجوع شـود.

تذکر
در  درز  ايجـاد  بـر  عـالوه  انقطـاع،  درزهـای  اجـرای  در 
اليه هـای پوششـی بايـد بـه تفکيک زيرسـازی سـاختار نيز 

توجـه شـود. 

تذکر

در سـاختارهای چنـد اليه ای که دارای عملکـرد صوتی و يا 
دارای کـد حريـق می باشـند، درزگيـری اليه هـای زيرين با 
بتونـه درزگيـر الزامـی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگير برای 

درزگيـری اليه هـای زيرين ضـرورت ندارد.

درز انقطاع با نوار الستيکی

درز انقطاع با اتصال کشويی لغزان )بدون کد حريق(

>aa
>25 >25 >25

a

100 mm
a ≤ 20 mm

FR نــوار پنـــل

محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم)  سازه     

ــیر) ــه درزگـ ــه وســـیله بتونــ ــال ب (اتصـ

درز انقطاع با اتصال کشويی لغزان )برای ساختارهای دارای کد حريق(
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مباني۵طراحي۵زيرسازي.۵	.۱
تعاان۵وزن۵سقف۵کاذب۵بر۵اساس۵نوع۵پوشش۵کاري۵.۵	.۵.۱

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

* به دليل امکان تغيير وزن در برخی از پنل ها، قبل از تعيين وزن سقف کاذب با استفاده از نمودار 1، تماس با واحد پشتيبانی توصيه می گردد.
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مقاوم دربرابر ضربه

صفحات روکش دار گچى

محاسبه۵بارهاي۵اضافه.۵	.۱.۱
در صـورت اضافـه نمـودن الحاقـات اضافي )نظيـر اليه عايق، حـال چه براي 
حفاظـت در برابـر حريـق باشـد و چـه نباشـد(، بار اضافـي اعمال شـده بايد 

در محاسـبه رده وزنـي سـقف کاذب لحاظ گردد.

تعاان۵رده۵وزني۵سقف۵کاذب.۵	.۱.۱
حاصـل جمـع دو عـدد بـه دسـت آمـده در بندهـاي 5-4-1 و 5-4-2، رده 

وزنـي سـقف کاذب خواهـد بود.

تعاان۵فواصل۵مجاز.۵	.۱.۱
ــت در  ــوع مقاومـ ــده و نـ ــبه شـ ــي محاسـ ــاس رده وزنـ ــر اسـ بـ
ــر و  باربـ ــازه هاي  ــا، سـ ــاز آويزهـ ــل مجـ ــق؛ فواصـ ــر حريـ بـ برا
بـــر اســـاس مـــوارد منـــدرج در جـــدول  ســـازه هاي پنـــل خـــور 

مي شـــوند. تعييـــن   3 -5
فواصـــل عناصـــر زيرســـازي، بـــا حـــروف اختصـــاري زيـــر درج 

: ند ه ا شـــد
a: فاصله آويز ها )دهانه تکيه گاهي سازه هاي باربر(

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

تعيين وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاري 

تذکر
حداکثـر بـار مجـاز وارده بـر اثـر عايق گـذاري، 5 کيلوگـرم 

بـر مترمربع اسـت.
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راهنمای تعيين فواصل مجاز زير سازی سقف کاذبد۵	ل۱ب:ول۵

ساختار۵با۵ک:۵حريق۵از۵پايان۵سقف۵کاذبساختار۵ب:ون۵ک:۵حريقفاصله
ساختار۵با۵ک:۵حريق۵از۵پايان۵سقف۵کاذب۵و۵باالی۵سقف۵اصلی

ساختار۵با۵ک:۵حريق۵از۵باالي۵سقف۵کاذب
ساختار۵با۵ک:۵حريق۵از۵پايان۵و۵باالي۵سقف۵کاذب

c و a12-5 تعيين فاصله مجاز از جدول 5-8، 5-9، 5-11 يا
)DIN 18168 بر اساس استاندارد(

تعيين فاصله مجاز از جدول 5-9 يا 12-5
)DIN 18168 بر اساس استاندارد(

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

b13-5 تعيين فاصله مجاز از جدول
)DIN 18181 بر اساس استاندارد(

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

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

۵مثال۵۵*
ساختار۵D112b.ir۵با۵يک۵اليه۵پنل۵	/۵۵۱مالامتر۵و۵ب:ون۵ک:۵حريق

رده وزنـي سـقف کاذب: از نمـودار 1 )بر اسـاس نوع پوشـش کاری(، کمتر از 
15 کيلوگـرم بـر مترمربع اسـتخراج مي گردد.

a: از جدول 5-11 )بر اساس رده وزني سقف کاذب(، 110سانتيمتر استخراج مي گردد.
b: از جدول 5-13 )بر اساس نوع پوشش کاری(، 50 سانتيمتر استخراج مي گردد.

۵مثال۱۵
سـاختار۵D112b.ir۵بـا۵ک:۵حريـق۵۳۳۵دقاقه۵از۵پايان۵سـقف۵کاذب۵

lll۵و۵باالي۵سـقف۵اصلـي۵از۵نوع
پوشـش کاری: از جـدول 5-15 )بـر اسـاس کـد حريـق و نـوع سـقف اصلـي(، 
پوشـش بـا يـک اليـه پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت 15 ميليمتـر 

مي گـردد. اسـتخراج 
عايق گذاري: بر اساس جدول 5-15، مجاز نمي باشد.

حداقل ارتفاع آويز: بر اساس جدول 5-15، 80 ميليمتر استخراج مي گردد.
ــش کاری(،  ــوع پوش ــاس ن ــر اس ــودار 1 )ب ــقف کاذب: از نم ــي س رده وزن

ــردد. ــتخراج مي گ ــع اس ــر مترمرب ــرم ب ــر از 30 کيلوگ کمت
a: از جـدول 5-12 )بـر اسـاس رده وزنـي سـقف کاذب(، 120 سـانتيمتر 

مي گـردد. انتخـاب 
b: از جدول 5-15 )بر اساس کد حريق(، 50 سانتيمتر استخراج مي گردد.

۵مثال۱۵
سـاختار۵D112a.ir۵بـا۵ک:۵حريـق۵۱۳۵دقاقه۵از۵پايان۵سـقف۵کاذب۵

l۵و۵باالي۵سـقف۵اصلـي۵از۵نوع
پوشـش کاری: از جـدول 5-15 )بـر اسـاس کـد حريـق و نـوع سـقف اصلـي(، 
پوشـش بـا دو اليـه پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت 12/5 ميليمتـر 

انتخـاب مي گـردد.
عايق گذاري: از جدول 5-15، پشم معدني نوع S انتخاب مي شود.

حداقـل ارتفـاع آويـز: از جـدول 5-15 )بـر اسـاس نـوع پوشـش کاری و نوع 
عايق گـذاري انتخـاب شـده(، 80 ميليمتـر اسـتخراج مي گـردد.

رده وزنـــي ســـقف کاذب: از نمـــودار 1 )بـــر اســـاس نـــوع پوشـــش کاری(، 
وزن ســـقف کاذب )وزن پنـــل + زيرســـازي( بـــه طـــور تقريبـــي 28 
کيلوگـــرم بـــر مترمربـــع اســـتخراج مي گـــردد. بـــا فـــرض حداکثـــر 
وزن مجـــاز بـــراي اليـــه عايـــق، يعنـــي 5 کيلوگـــرم بـــر مترمربـــع، 
ـــرم  ـــق( 33 کيلوگ ـــل + زيرســـازي + عاي وزن کل ســـقف کاذب )وزن پن
ـــقف کاذب،  ـــي س ـــب رده وزن ـــن ترتي ـــود. بدي ـــد ب ـــع خواه ـــر مترمرب ب

کمتـــر از 50 کيلوگـــرم بـــر مترمربـــع بـــرآورد مي گـــردد.
c: از جدول 5-9 ، 60 سانتيمتر انتخاب مي گردد.

a: از جـدول 5-9 )بـر اسـاس فاصلـه سـازه هاي باربـر انتحـاب شـده و رده 
وزنـي سـقف کاذب(، 75 سـانتيمتر اسـتخراج مي گـردد.

b: از جـدول 5-15 )بـر اسـاس کـد حريـق و تعـداد اليه ها(، 50 سـانتيمتر 
مي گردد. اسـتخراج 

۵مثال۱۵
ساختار۵D112a.ir۵با۵ک:۵حريق۵۱۳۵دقاقه۵از۵پايان۵سقف۵کاذب

پوشـش کاری: از جـدول 5-14 )بـر اسـاس کد و نـوع مقاومـت در برابر حريق(، 
پوشـش بـا دو اليـه پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت 12/5 ميليمتـر 

انتخـاب مي گـردد.
عايق گذاري: بر اساس جدول 5-14، الزم نمي باشد.

رده وزنـي سـقف کاذب: از نمـودار 1 )بر اسـاس نوع پوشـش کاری(، کمتر از 
30 کيلوگـرم بـر مترمربع اسـتخراج مي گردد.

a: از جدول 5-9 )بر اسـاس رده وزني سـقف کاذب(، 75 سـانتيمتر انتخاب 
مي گردد.

c: از جـدول 5-9 )بـر اسـاس فاصلـه آويـز انتحـاب شـده(، 100 سـانتيمتر 
اسـتخراج مي گـردد.

b: از جـدول 5-14 )بـر اسـاس کـد و نـوع مقاومـت در برابـر حريـق و نـوع 
پوشـش کاری انتخـاب شـده(، 50 سـانتيمتر اسـتخراج مي گـردد.

۵مثال۵	
سقف۵ باالي۵ و۵ پايان۵ از۵ دقاقه۵ ۵۳۳ حريق۵ ک:۵ با۵ ۵D112a.ir ساختار۵

کاذب
پوشـش کاری: از جـدول 5-14 )بـر اسـاس کد و نـوع مقاومـت در برابر حريق(، 
پوشـش بـا دو اليـه پنل مقـاوم در برابر حريق به ضخامـت 20 ميليمتر انتخاب 

مي گردد.
عايق گـذاري: بـر اسـاس جـدول 5-14، دو اليه پشـم معدني نـوع S )به صورت 
سراسـری( بـه ضخامـت 60 ميليمتـر و بـا چگالـي 30 کيلوگرم بـر متر مکعب 

الزم مي باشـد.
a: از جدول 5-10 )بر اساس کد حريق(، 60 سانتيمتر استخراج مي گردد.

c: از جدول 5-10 )بر اساس کد حريق(، 75 سانتيمتر استخراج مي گردد.
b: از جـدول 5-14 )بـر اسـاس کـد و نـوع مقاومـت در برابـر حريـق(، 50 

سـانتيمتر اسـتخراج مي گـردد.
جـداول فـوق الذکـر در بنـد 5-13 )اطالعـات عملکردی سـاختارها( در 	�

دسـترس می باشـند. 

* در مثال 1، سازه های سقفی از نوع F47 و آويزها از نوع آويز ترکيبی فرض شده است.
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طبقه بندی سقف های سازه ای بر اساس استاندارد DIN4102د۵	ل۱ب:ول۵

شکل سقف

I سقف۵های۵سازه۵ای۵نوع

سـقف های مرکب، شـامل تيرهای 
فـوالدی نمايـان بـا ضريـب مقطع 
پوشـش  و   U/A≤300m-1

قطعـات پيش سـاخته بتن سـبک 
 DIN4028 مطابق بـا اسـتاندارد
بـا  مطابـق  گازی  بتـن  دال  يـا 

.DIN4223 اسـتاندارد 

سـقف های تيرچـه بلـوک بـا دال 
تيرچه هـای  شـامل  پوششـی، 
بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد 
بتـن  بلوک هـای  و   DIN1045
اسـتاندارد  بـا  مطابـق  سـبک 
بلوک هـای  يـا   DIN4158
سـفالی مطابـق بـا اسـتانداردهای 

.DIN4160 و   DIN4159

بـدون  بلـوک  تيرچـه  سـقف های 
دال پوششـی، شـامل تيرچه هـای 
بتـن مسـلح مطابـق بـا اسـتاندارد 
بتـن  بلوک هـای  و   DIN1045
اسـتاندارد  بـا  مطابـق  سـبک 
بلوک هـای  يـا   DIN4158
سـفالی مطابـق بـا اسـتانداردهای 

.DIN4160 و   DIN4159

سـقف های بتن مسـلح بـا تيرهای 
فـوالدی مدفون.

شکل سقف

 II۵سقف۵های۵سازه۵ای۵نوع
سقف های مرکب، شامل تيرهای فوالدی نمايان با ضريب مقطع U/A≤300m-1 و پوشش

دال بتـن سـبک در جـا اجـرا ـ 
اسـتاندارد  بـا  مطابـق  شـده 

.DIN1045
دال پيـش سـاخته بـا پوشـش ـ 

اجـرا  جـا  در  سـازه ای  بتـن 
اسـتاندارد  بـا  مطابـق  شـده 

.DIN1045
بتـن ـ  سـاخته  پيـش  قطعـات 

تنيـده. پيـش  بتـن  يـا  مسـلح 

III سقف۵های۵سازه۵ای۵نوع

قطعات  )بدون  يکپارچه  دال های 
ميانی نظير بلوک های بتنی يا سفالی( 
بتن  يا  مسلح  بتن  از  شده  ساخته 
پيش تنيده مطابـق با استانداردهای 

.DIN4227 و DIN1045

سـقف های تيرچـه بلـوک، شـامل 
و  مسـلح  بتـن  تيرچه هـای 
بلوک هـای بتنـی، هـر دو مطابـق 

.DIN1045 اسـتاندارد  بـا 
و  طرفـه  دو  تخـت  دال هـای 
سـقف های قارچـی سـاخته شـده 
اسـتاندارد  بـا  مطابـق  بتـن  از 

.D I N 1 0 4 5

قطعـات پيش سـاخته بتن مسـلح 
يـا بتـن پيـش تنيـده مطابــق بـا 
و   DIN1045 اسـتانداردهای 

.DIN4227

مسلح  بتن  کنگره ای  سقف های 
 ،DIN1045 استاندارد  با  مطابق 
قطعات  با  يا  ميانی،  قطعات  بدون 
ميانی ساخته شده از بتن استاندارد.

ضوابر۵مرتبر۵با۵ساختارهای۵دارای۵ک:۵حريق.۵	.	

سقف۵اصلی.۵	.	.۵
در سـقف های کاذب يکپارچـه، سـاختارهای مقـاوم در برابـر حريـق بـه دو 

می شـوند: طبقه بنـدی  دسـته 
ــق 	� ــر حري ــت الزم را در براب ــی مقاوم ــه تنهاي ــه ب ــی ک ســقف های کاذب

دارنــد. در ايــن حالــت، در صورتــی کــه ســاختار دارای کــد حريــق »از 
بــاالی ســقف کاذب« يــا »از پاييــن و بــاالي ســقف کاذب« باشــد، بايــد 

ســقف اصلــی )ســازه ای( نيــز دارای کــد حريــق مشــابه باشــد.

تذکر
۵مکم

ساختارهاي داراي کد حريق داراي ضوابط و جزئيات ويژه هستند؛ 
لذا براي استفاده از اين نوع ساختارها در پروژه ها، هماهنگي با 

دايره پشتيباني فني توصيه مي شود.

سـقف های کاذبـی کـه کـد حريـق آن هـا در تلفيـق بـا مقاومـت سـقف 	�
اصلـی در برابـر حريـق، تعيين می شـود. ايـن راه حل اقتصادی تـر بوده، 
 DIN4102 مشـروط بـر ايـن کـه سـقف اصلـی بـر اسـاس اسـتاندارد

)بخـش 4( قابـل طبقه بنـدی باشـد.
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عوامل۵اتصال.۵	.	.۱
در ســـاختارهاي داراي کـــد حريـــق »از پاييـــن و بـــاالي ســـقف کاذب« 
ـــی،  ـــقف اصل ـــه س ـــز ب ـــال آوي ـــرای اتص ـــقف کاذب«، ب ـــاالي س ـــا »از ب ي
ـــاختارهاي  ـــرف در س ـــراي مص ـــه ب ـــال داراي تاييدي ـــل اتص ـــتفاده از عام اس
ـــوع  ـــن ن ـــه اي ـــي از جمل ـــار چکش ـــت. مه ـــي اس ـــق الزام ـــد حري داراي ک

ـــت. ـــال اس ـــل اتص عوام

سازه۵تراز.۵	.	.۱
اجــرای ســازه تــراز )UD28( در ســقف هاي کاذبــي کــه داراي کــد حريــق 
ــر  ــای غي ــه در لبه ه ــر و چ ــای بارب ــه در لبه ه ــت )چ ــي اس ــتند الزام هس

باربــر(.

زيرسازی.۵	.	.۱
ــد  ــر اســاس ک ــازه ها ب ــه س ــا و فاصل ــه آويزه ــز، فاصل ــاع آوي ــل ارتف حداق
حريــق مــورد نظــر تعييــن می شــود )بــه بخــش 5-13 اطالعــات عملکــردی 
ــن  ــورد اســتفاده در اي ــای م ــا و پروفيل ه ســاختارها رجــوع شــود(. آويزه

ــد. ــوس و CD60 می باش ــب، ناني ــه ترتي ــقف ها ب س

≤ 250 mm (CD60)

TN 

        
 .  60 

        
 

 

TN 

  

  H

≤ 200 mm (F47)
≤ 250 mm (CD60)
≤ 200 mm (F47)

کتيبه تفکيک کننده فضای تاسيساتی پشت سقف کاذب )برای جزئيات اجرايی با دايره پشتيبانی فنی تماس حاصل شود(

تاساساک.۵	.	.	
نفـوذ کابـل برق در سـقف های کاذب مقاوم در برابر حريـق در صورتی مجاز 	�

اسـت کـه کابـل بـه صورت تـک بـوده و محل نفـوذ آن کامال توسـط مالت 
گـچ )يـا مواد مشـابه نظيـر پرلفيکس( پـر و مسـدود گـردد. در صورتی که 
سـقف سـازه ای در سـاختار مقـاوم در برابر حريق مشـارکت داشـته باشـد، 

حفـره ايجـاد شـده بايـد با مالت سـيمانی کامال پـر و مسـدود گردد.
ادوات نفـوذی نظيـر روشـنايی ها و بلندگوهـای سـقفی تـوکار بايـد بـه 	�

ترتيبـی پوشـش و محافظـت شـوند )يـا از نـوع مقـاوم در برابـر حريـق 
انتخـاب شـوند( کـه از محـل آن هـا منفـذی بـرای عبور آتـش ايجاد نشـود.

برخـی مسـيرهای تاسيسـاتی )نظيـر داکت هـای بـرق، کانال هـای تهويه 	�
و شـوت های زبالـه(، ميـان طبقـات و فضاهـای سـاختمان ارتبـاط ايجاد 
نمـوده و امـکان نفـوذ و سـرايت آتـش را فراهـم می نماينـد. بنابرايـن 
پوشـش و محافظـت ايـن گونه مسـيرها دارای اهميت اساسـي بوده و در 

طـرح سـاختمان بايـد در نظـر گرفته شـود.
ــت 	� ــار و محافظ ــازه ای مه ــقف س ــه س ــوی ب ــه نح ــد ب ــات باي تاسيس

ــه ســقف  ــار اضافــی ب گردنــد کــه در طــول حريــق ســقوط نکــرده و ب
کاذب وارد ننماينــد.
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اليه۵عايق.۵	.	.۱
اليـه عايـق بايـد بـه گونـه ای اجـرا شـود کـه شـکاف، درز و يـا فاصله 	�

خالـی بيـن قطعـات عايـق وجـود نداشـته باشـد. همچنيـن، اصـول 
حصيرچينـی در نصـب اليـه عايـق بايـد رعايـت شـود.

ضخامت، چگالی و ساير خواص اليه عايق پشم معدنی مصرفي بر اساس کد 	�
حريق مورد نظر تعيين می شود. در برخی ساختارها، ممکن است از عايق های 
با مشخصات خاص استفاده شود )به عنوان مثال، دارا بودن دمای ذوب باالتر 
از 1000 درجه سانتيگراد(. در همين راستا، رجوع به جداول مرتبط در مبحث 

اخير و توجه به تذکراتی که در اين خصوص ارائه شده است، الزامی است.
نصب عايق در فضای تاسيساتی پشت سقف کاذب، بنا به نوع ساختار ممکن 	�
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ساختار نمونه: سقف کاذب مقاوم در برابر حريق با کد F90 از پايين

است اثر مثبت )جلوگيری از عبور حرارت و افزايش مقاومت ساختار در برابر 
حريق( يا اثر منفی )تجمع حرارت در فضای پشت سقف کاذب( بر عملکرد 
ساختار در برابر حريق داشته باشد. بر همين اساس، در برخی ساختارها 
استفاده از اليه عايق مجاز نمی باشد. رجوع به جداول مرتبط در مبحث اخير و 

توجه به تذکراتی که در اين خصوص ارائه شده است، الزامی است.

اليه۵های۵پوششی.۵	.	.۳
در سـقف هايـي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچـي 
نـوع FR ،FM يـا مقـاوم در برابـر ضربه اسـتفاده مي شـود. ضخامـت و تعداد 

اليه هـای پوششـی بـر اسـاس کـد حريـق مـورد نظـر تعيين می شـود.

بازشوها.۵	.	.۳
در اجرای ساختارهای مقاوم در برابر حريق، يکی از نقاط ضعف مهم، بازشوها 
می باشند. مواردی نظير روشنايي هاي توکار، دريچه هاي بازديد، خروجي هاي 
تهويه، بلندگوهای سقفی و نازل های اطفای حريق بايد با جزئيات ويژه اجرا 

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

درزگاری.۵	.	.۳
در ساختارهای دارای کد حريق، درزگيری بسيار حائز اهميت است. کليه 	�

منافذ و راه های عبور آتش بايد به طور کامل پر شوند، به نحوی که ساختاری 
نفوذ ناپذير و يکپارچه حاصل شود )ساختار بايد کامال آتش بند شود(.

توجه به درزهای ميان صفحات و محل نفوذ پيچ ها اهميت ويژه داشته و 	�
درزها و سر پيچ ها بايد با بتونه درزگير کامال پر شوند.

در ساختارهای چند اليه، درزگيری اليه های زيرين با بتونه درزگير الزامی است. 	�
استفاده از نوار درزگير برای درزگيری اليه های زيرين ضرورت ندارد.

محل اتصال سقف کاذب به عناصر پيرامونی بايد با بتونه درزگير کامال پر 	�
شود، به نحوی که هيچ گونه روزنه ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد. 
توجه شود که خمير درزبندی که برای صدابندی به کار می رود، بايد حداقل 
از نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 5 ميلی متر توسط بتونه درزگير کامال 
پوشانده شود. عدم رعايت جزئيات اخير، موجب ذوب شدن خمير درزبند و 

باز شدن روزنه ای جهت نفوذ آتش خواهد شد.

گچ۵پوششی۵)ماستاک(.۵	.	.۵۳
در ساختارهای دارای کد حريق، اجرای اليه گچ پوششی ماستيک به ضخامت 

حداقل 2 ميليمتر بر کل سطح صفحات توصيه می شود.
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اتصال۵سقف۵کاذب۵به۵ديوار.۵	.	.۵۱
هـر گونـه سـاختار سـقف کاذب که دارای کـد حريق 30 تا 90 دقيقه باشـد 
می توانـد بـه ديـوار جداکننـده متصـل شـود، مشـروط بـر ايـن کـه هـر دو 
سـاختار دارای کـد حريـق مشـابه باشـند. در ايـن صورت سـطح ديـوار )در 
محـل اتصـال( بايـد کامـال صاف بـوده و اليه پوششـی سـقف بايـد کامال به 
آن بچسـبد و درزگيـری شـود، بـه نحوی که هيـچ گونه روزنه ای بـرای نفوذ 
حريـق وجـود نداشـته باشـد. در صورتی که سـطح ديـوار صاف نباشـد، بايد 

بـا تمهيدات مناسـبی اصالح شـود.

نــوار پنـــل

FR پنـــل
ــیر ــه درزگـ  بتونــ

FR پنـــل

ــیر ــه درزگـ بتونــ
FR پنـــل

درزگیر بتونه 

FR پنـــل

ــیر ــه درزگـ بتونــ
FR پنـــل

نــوار پنـــل

FR پنـــل

عایق پشم معدنى

≥ 25

≤ 20 mm ≥ 20 mm

FR 
(  )       

UD28      
     

(CD60)      
      
 

       
         
         

اتصال سقف کاذب دارای کد حريق به ديوار  اتصال سقف کاذب دارای کد حريق به ديوار بنايی )دارای خط سايه(

اتصال سقف کاذب دارای کد حريق به ديوار  )لغزان( اتصال سقف کاذب دارای کد حريق به ديوار  )لغزان(

  
  

 

  

 
     

کامل

(F47 یا CD60) سازه پنل خور

(F47 یا CD60) سازه باربر

  

 

TN 
  

   

  

(F47  CD60)       

بارگذاری.۵	.	.۵۵
در کليه ساختارهای دارای کد حريق )به جز ساختار سقف زير سقف(، اتصال بار 

به سقف کاذب مجاز نبوده و هر گونه بار فقط بايد به سقف اصلي متصل گردد.
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اتصال۵ديوار۵به۵سقف۵کاذب.۵	.	.۵۱
ـــه  ـــد ب ـــق باي ـــد حري ـــقف کاذب دارای ک ـــه س ـــای خشـــک ب اتصـــال ديواره
ـــق،  ـــوع حري ـــر وق ـــر اث ـــوار ب ـــزی دي ـــورت فروري ـــه در ص ـــد ک ـــوی باش نح
ـــن رابطـــه  ـــه ســـقف وارد نشـــود. در اي ـــوار ب ـــه ای از ســـوی دي ـــروی اضاف ني

راه حل هـــای زيـــر وجـــود دارد:

ساختار۵با۵ک:۵حريق۵از۵پايان۵سقف۵کاذب
در ايــن حالــت، اليه هــای پوششــی ديــوار نبايــد بــه رانــر فوقانــی متصــل 
شــوند؛ ليکــن بايــد تــا ســقف کاذب ادامــه يافتــه و کامــال بــه آن بچســبند 

و درزگيــری شــوند.

سـاختار۵با۵کـ:۵حريق۵از۵باالی۵سـقف۵کاذب/۵سـاختار۵بـا۵ک:۵حريق۵
از۵پايان۵و۵باالی۵سـقف۵کاذب

در ايــن حالــت، ديــوار بايــد بــا اتصــال کشــويی )بــا امــکان حرکــت حداقــل 
15 ميلی متــر( بــه ســقف کاذب متصــل گــردد.

ــه رانــر ال پیچ ب اتـص عدم   

عضو بادبندى

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

عضو بادبندى

نکته
فنی

در صورتـی کـه ديـوار دارای کد حريق باشـد، اتصـال آن به 
سـقف کاذب در صورتـی مجاز بـوده که سـقف کاذب با کد 

حريـق حداقـل برابر با آن طراحی شـود.

نکته
فنی

در صورتـی کـه الحاقاتـي ماننـد روشـنايي های سـقفی بـه 
طـور گسـترده در سـطح سـقف کاذب نصـب شـوند، بايـد 
بـار آن هـا در محاسـبه رده وزني سـقف کاذب لحاظ شـود.

نکته
مکم

۵تحـت هيـچ شـرايطي نبايـد عناصـر تاسيسـاتي موجـود 
در فضـاي پشـت سـقف کاذب، بـه سـاختار سـقف کاذب 
متصـل شـوند و بـه آن بـار وارد نماينـد. چنيـن عناصـری 
بايـد بـا آويزهـاي مسـتقل بـه سـقف اصلـي متصل شـوند. 
ناپايـداري  موجـب  می توانـد  اخيـر  اصـول  رعايـت  عـدم 
سـقف کاذب و يـا انتقـال ارتعاشـات و لرزش هـا )ناشـي از 

تاسيسـات( و ايجـاد تـرک در محـل درزهـا شـود.

ضوابر۵بارگذاري.۵	.۱
در هــر مترمربــع از ســطح ســقف کاذب، مي تــوان بارهــاي نقطــه اي بــا وزن 
حداکثــر 5 کيلوگــرم را مســتقيما بــه صفحــه گچــي متصــل نمــود )توضيــح 
ــد از 100  ــار نقطــه ای مجــاور باي ايــن کــه فاصلــه مرکــز ثقــل دو عــدد ب
ســانتيمتر بيشــتر باشــد(. الحاقاتــي بــا وزن بيــش از مقــدار مذکــور بايــد بــا 
آويزگيــري مســتقل از ســقف کاذب، مســتقيما توســط ســقف اصلــي حمــل 
شــوند. بــراي نصــب الحاقــات بــه ســقف کاذب، عوامــل اتصــال متنوعــي در 

دســترس اســت. 

اتصال ديوار به سقف کاذب )برای سقف کاذب دارای کد حريق از پايين(

اتصال ديوار به سقف کاذب )برای سقف کاذب دارای کد حريق از باال يا از پايين و باال(

انواع ادوات اتصال ويژه اجزای توخالی
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بچرااک۵ابراي۵سقف۵هاي۵تچراني.۵	.۳
ابرای۵شکست۵)باکس(۵و۵فناوري۵صاحاک۵شاار۵خورده.۵	.۵.۳

ـــمت  ـــک س ـــي از ي ـــات گچ ـــوص، صفح ـــتگاه مخص ـــتفاده از دس ـــا اس ب
تحـــت زوايـــاي 30 تـــا 120 درجـــه شـــيار زده می شـــوند و بـــا 
ـــی  ـــات گچ ـــوب(، صفح ـــب چ ـــر چس ـــب )نظي ـــب مناس ـــتفاده از چس اس
ـــا وزن  ـــا و ب ـــف و زيب ـــت هاي ظري ـــا شکس ـــطوحي ب ـــه س ـــوان ب را مي ت
بســـيار کـــم تبديـــل کـــرد. بـــا اســـتفاده از ايـــن فنـــاوري، مي تـــوان 
ـــت  ـــرعت و کيفي ـــت، س ـــا دق ـــاري را ب ـــاي معم ـــن طرح ه ـــده تري پيچي
ـــري  ـــک کار هن ـــه ي ـــي ب ـــات گچ ـــا صفح ـــال کار ب ـــود و عم ـــرا نم ـــاال اج ب
ارتقـــاء مي يابـــد. اشـــکال بدســـت آمـــده بـــا يـــک زيرســـازي ســـاده 
فلـــزي و يـــا در مـــواردي بـــدون زيرســـازي، در جـــاي خـــود نصـــب 
ــر در  ــوار درزگيـ ــذف نـ ــاوري، حـ ــن فنـ ــاي ايـ ــوند. از ويژگي هـ مي شـ

نکته
فنی

۵در اجـرای باکس هـای بـا ارتفـاع کمتـر از 60 سـانتی متر و 
عمـق کمتـر از 50 سـانتی متر، سـازه گذاری الزم نبـوده مگـر 

آن کـه بـه لحـاظ اجرايـی ضرورت داشـته باشـد.

باکس۵گوشه۵)ب:ون۵سازه۵گذاری(

    
 

L25 

L25 

  
 (       )

 

L25 
بتونه درزگیر به همراه نوار چسب جداکننده

نبشى

حـــداکثر 500 م.م

م.م
 60

0 
کثر

ـدا
حــ

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

باکس۵گوشه۵)مقطع(
 150 (CD60)

آویــز نــــانیوس 

ــه همراه  ــیر ب ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

L25 ــی نبشــ

c

 100 mm

 100 (F47)

(F47 یــا CD60) بـــاربر سازه     

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

TN ــچ پیـ
ــه فواصـــل حـــداکثر 170 م.م ب

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

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

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

ــام شـــده  ــاء کيفيـــت کار تمـ ــه ارتقـ ــه بتونـــه کاری و در نتيجـ مرحلـ
ــيار  ــات شـ ــا صفحـ ــي از کار بـ ــش، نمونه هايـ ــن بخـ ــد. در ايـ مي باشـ
خـــورده و جزئيـــات اجرايـــی انـــواع شکســـت های متـــداول )باکـــس( 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ارائ

بچرااک۵ابراي۵سقف۵هاي۵تچراني
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م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

L25 ــی نبشــ

L25 ــی نبشــ (F47 یــا CD60) پنـــل خور سازه     

(UH36 یــا F47 ، CD60) قــائم سازه     

≤ 600 ≤ 500

≤ 600

c

(F47  CD60)       
.  500   

L25 

     

c

  

 .       5/21   

   (       )

     (UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     

TN 
.  170   

(F47 یاCD60)

    
 

L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB      .       5/21   

   (       )

باکس۵گوشه۵ل۵برش

باکس۵وسر۵ل۵برش

باکس۵گوشه۵)وسر(۵ل۵نما

بچرااک۵ابراي۵سقف۵هاي۵تچراني



بچرااک۵ابراي۵سقاکاي۵تچراني
سقف های کاذب 

279

اتصال۵سقف۵کاذب۵به۵باکس۵گوشه

اتصال۵سقف۵کاذب۵به۵باکس۵گوشه

L25 ــی نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداکننـ ــیر ب ــه درزگـ بتونــ

c

100 

150 (CD60)

نــــانیوس  آویــز

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

TN ــچ پیـ
ــه فواصـــل حـــداکثر 170 م.م ب

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

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

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

LB ــچ پیـ

c
100 (F47)

(F47 یــا CD60) سازه بـــاربر

L25 ــی نبشــ

≤ 150 (CD60)
≤ 100 (F47)

≤ 
15

00

≤ 50 ≤ 150

≤ 50≤ 150

a

a

آویز نانیوس آویز نانیوس

بتونه درزگیر به انضمام نوار درزگیر

آویز نانیوس
ســازه بـاربــر
(CD60 یا F47)

ســازه بـاربــر
بست اتصال کامل

ســازه پنل خور
(CD60 یا F47)

ســازه پنل خور
(CD60 یا F47)

 FN پیــچ

 TN پیــچ

 TN پیــچ

پنل

پنل

پروفیل UD28 یا رانــر 50

پروفیل CD60 یا استاد 50

پروفیل UD28 یا استاد 50

آویز نانیوس
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عامل اتصال

قطعه اتصال سقفى

رکاب (چنگک) نانیوس

قطعه اتصال سقفى نانیوس

مهار چکشى - عامل اتصال
قطعه رابط نانیوس

قطعه اتصال سقفى
سوزن تنظیم ارتفاع

CD60 سازه باربر

اتصال آویز به رکاب نانیوس و سازه باربر

CD60 سازه پنل خور

CD60 سازه پنل خور

سقف۵کاذب۵يکپارچه۵شاب۵دار۵زير۵سقف۵سازه۵ای۵شاب۵دار

≤ 250≤ 150

آویز نانیوس
بست اتصال کامل
(CD60)
ســازه بـاربــر
(CD60)

(CD60) ســازه پنل خور
UD28 پروفیل

 FN پیــچ

 TN پیــچ

 UW رانــر

 CW اسـتاد

 1
xF

R1
2.

5 
 از

اده
ستف

ت ا
صور

در 
.م 

1 م
40

0
 2

xF
R1

2.
5 

 از
اده

ستف
ت ا

صور
در 

.م 
1 م

00
0

 UW به رانــر CW اتصال اسـتاد

عایق پشم معدنى در صورت نیاز 

عامل اتصال مناسب

بتونه درزگیر
نوار فوم عایق

( H
ع (

تفا
 ار

کثر
حدا

اتصال۵سقف۵کاذب۵به۵باکس۵گوشه۵ل۵ب:ا۵کنن:ه۵دارای۵ک:۵حريق
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L25 ــی نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداکننـ ــیر ب ــه درزگـ بتونــ

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

(UH36 یــا F47 ، CD60) 
قــائم سازه     

ـحداکثر 600 م.م فواصل  به 

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

م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

 
محــافظ گوشـــه
یــا نــوار)       ) سازه

LB ــچ پیـ

TN ــچ پیـ
ــه فواصـــل حـــداکثر 170 م.م ب

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

L25 ــی نبشــ

طرح۵حاشاه۵پله۵ای

L25 ــی نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداکننـ ــیر ب ــه درزگـ بتونــ

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

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

LB ــچ پیـ

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

L25ی نبـش

اتصال۵سقف۵کاذب۵به۵حاشاه۵پله۵ای
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L25 

    
 

      
(UH36  U50)   

.  600 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

 .       5/21   

   (       )

LB            

 

          
              
              LB

باکس۵گوشه۵با۵نور۵مخای

باکس۵وسر۵با۵نور۵مخای

    
 

(UH36  U50)      
.  600   

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

.   

 
 (       )

LB   
        

 

          
              
              LB

    
 

(UH36  U50)      
.  600   

 
 (       )

LB   
   

      

 

12/5

طاق۵با۵نور۵مخای

L25 

TN 

   (       )

اختالف۵سطح۵با۵طرح۵خر۵سايه

ــه شده    نــوار پنـــلچســـبیده  و منگنـ

D112  ــقف کــاذب س

ــی نحـوه  شـــیار زن
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نصب۵باپرده۵ای
جزئيـات نصـب ريل پرده در شـکل زير نشـان داده شـده اسـت. الزم به ذکر 
اسـت درصورتيکـه بـار وارد به سـقف در اثر وزن پـرده از 5 کيلوگـرم در هر 
متـر طـول بيشـتر اسـت، می بايسـت بـا اسـتفاده از تمهيداتی نظيـر اجرای 

L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB      .       5/21   

   (       )

 ≤ 500 mm

بچرااک۵نصب۵ريل۵پرده

پوشش۵تار۵با۵طرح۵بربسته۵پله۵ای

ورق سرتاسـری پشـت پنل به تقويت زيرسـازی سـقف در آن قسـمت اقدام 
نمـود. در صـورت چنـد اليه بـودن پرده ها و داشـتن وزن نامتعـارف، توصيه 

می شـود از سـقف اصلـی جهت اجـرای ريل پـرده اسـتفاده کرد.

UD28     

FN 

  

D112  (UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

(F47  CD60)       
.  500   

 

TN 
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(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     

   

 

باکس۵با۵تاغه۵های۵افقی

اختالف۵سطح۵با۵نور۵مخای

  
TN 

  
       

طرح۵نور۵مخای۵با۵تاغه۵های۵افقی
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سقف۵کاذب۵با۵تاغه۵های۵قارم

سقف۵کاذب۵با۵تاغه۵های۵قارم

≤ 
60

قطـعات پیـش ساختـه در محل کـارگاه سوراخ شـده
و توسـط پیــچ به ســـازه پنل خور متصل مى گردند.

≤ 
15

0

UD28     

   

سقف۵کنگره۵دار

   
چسبیده و منگنه شده 
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 ≤ 100 mm .    ≤ 100 mm .         

 ≤ 150 mm

      
.       2  

 ≤ 150 mm

      
.       2  

  ≤ 150 mm (CD60)
  ≤ 100 mm (F47)

  ≤ 150 mm (CD60)
  ≤ 100 mm (F47)

12/512/5

انواع۵کنسول
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نحوه۵شاار۵زنی.۵	.۱.۳

1x 90° 1x 90° 1x 90°

2x 90° 2x 90° 2x 90°

3x 90° 3x 90° 4x 90°

1x 45° + 1x 90° 2x 60° + 2x 90°+نوار پنل 4x 90° +نوار پنل

1+1  90° 2 + 2 90° 2 + 2 90° miters

2 + 1 90° 2 + 1 90° 3 + 2 90° 
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ايجاد۵قوس۵به۵روش۵خشک.۵	.۱.۳
از ايـن روش بـراي اجـراي قوس هـاي بـا شـعاع بـزرگ اسـتفاده مي شـود. در ايـن روش، قـوس بـه دسـت آمـده تابـع شـکل زيرسـازي خواهـد بـود. بـراي 

پوشـش کاری، صفحـات گچـي بـا فشـار و بـه تدريـج بـر روي زيرسـازي خـم شـده و بـه وسـيله پيـچ TN، بـر روي سـازه ها متصـل و محکـم مي گردنـد.

 

"E""D"

ــال نیمــه  ــه اتصـ قطع
ــابلن ــه شــ ــل ب متصـ

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

"D"
"E"

سقف۵سانوسی
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پنل گچى خم شده پنل گچى خم شده

سازه پنل خور

سازه پنل خور

سازه باربر خم شده
با شعاع قوس مورد نیاز

قطعه پیش ساخته چسبیده

 TN پیــچ

سقف۵قوسی
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(        )
c

      
 

سقف۵گنب:ی
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سقف۵گنب:ی

ـاع
تفـ

ار

قطــر قــوس
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ايجاد۵قوس۵به۵روش۵تر.۵	.۱.۳
ــتفاده  در ايـــن روش، از يـــک قالـــب مخصـــوص )مطابـــق شـــکل( اسـ
ــعاع کوچکتـــری نســـبت بـــه  ــا شـ ــاي بـ ــوان قوس هـ مي شـــود و مي تـ
روش خشـــک ايجـــاد نمـــود. بـــراي ايـــن منظـــور مراحـــل زيـــر انجـــام 

مي شـــود:

ـــازه هاي 	� ـــده از س ـــاخته ش ـــي س ـــک شاس ـــر روي ي ـــي را ب ـــه گچ صفح
ـــطحي  ـــه س ـــرار داده ک ـــوي ق ـــه نح ـــابه( ب ـــا مش ـــوالدی )ي ـــبک ف س
ـــد.  ـــاال باش ـــه ب ـــرد، رو ب ـــرار گي ـــار ق ـــرض فش ـــت در مع ـــرار اس ـــه ق ک
ــاي  ــه لبه هـ ــه اي باشـــد کـ ــور بايـــد بـــه گونـ ــاد شاســـي مذکـ ابعـ
صفحـــه از آن بيـــرون بزنـــد؛ بديـــن ترتيـــب لبه هـــا آزاد بـــوده و آب 

ــود.  ــرريز مي شـ ــا سـ ــه از لبه هـ اضافـ
بـــا اســـتفاده از غلطـــک ســـوزني، کاغـــذ روکـــش ســـطحي کـــه 	�

قـــرار اســـت در معـــرض فشـــار قـــرار گيـــرد حفـــره دار مي شـــود 
ــل  ــي پنـ ــي و عرضـ ــت طولـ ــد در دو جهـ ــک بايـ ــت غلطـ )حرکـ

صـــورت پذيـــرد(.
ــک 	� ــا غلطـ ــتي يـ ــاش دسـ ــيله آب پـ ــه وسـ ــور را بـ ــطح مذکـ سـ

ـــل  ـــذب پن ـــا آب ج ـــرده ت ـــر ک ـــه صب ـــد دقيق ـــس و چن ـــه اي خي حول
ــد  ــه حـ ــا پنـــل بـ ــود تـ ــرار مي شـ ــدر تکـ ــود. ايـــن کار آن قـ شـ

اشـــباع برســـد.
ـــده 	� ـــرار داده ش ـــوص ق ـــب مخص ـــر روي قال ـــده ب ـــباع ش ـــه اش صفح

و لبه هـــاي دو ســـر آن توســـط يـــک قطعـــه پروفيـــل )فـــک 
ـــار  ـــرک( مه ـــک متح ـــراش )ف ـــار ت ـــوب چه ـــه چ ـــک قطع ـــت( و ي ثاب

مي شـــود.
ـــيله 	� ـــه وس ـــده و ب ـــرار داده ش ـــه ق ـــاي صفح ـــر لبه ه ـــازه ب ـــدد س دو ع

ـــده  ـــار ش ـــه مه ـــوند. صفح ـــم مي ش ـــر محک ـــه يکديگ ـــواري ب ـــب ن چس
ـــود  ـــه خ ـــه آب اضاف ـــود ک ـــازه داده می ش ـــده و اج ـــارج ش ـــب خ از قال

ـــد. ـــت بده را از دس
صفحـــه خشـــک بـــه شـــکل قالـــب مـــورد نظـــر در آمـــده و آمـــاده 	�

نصـــب مي باشـــد.
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نکته
فنی

۵براي ايجاد قوس هاي با شعاع کوچک، مي توان از صفحات 
مثال،  طور  به  نمود.  استفاده  اليه  چند  در  ضخامت  کم 
مي توان از دو اليه پنل با ضخامت 6/5 ميليمتر به جاي يک 

اليه پنل با ضخامت 12/5 ميليمتر استفاده نمود.

شعاع قوس مجازد۵	ل	ب:ول۵

r۵شعاع۵قوس
]mm[ d ضخامت۵پنل

]mm[
قوس تر قوس خشک

≤300 ≤1000 6.5

≤500 ≤2000 9.5

≤1000 ≤2750 12.5

اجرای خم فقط در جهت طولی پنل صورت می گيرد.

طول قطعه خم شونده Lد۵	ل۱ب:ول۵

L۵طول۵قطعه۵خم۵شون:ه

زاويه 90 درجه

زاويه 180 درجه

تمامی زاويه های تا 180 درجه

شعاع۵قوس۵مجاز
شـعاع هاي قـوس قابـل اجـرا در دو روش خشـک و تر، تابـع ضخامت صفحه 

اسـت. شـعاع قـوس مجـاز را مي توان بـا توجه به جـدول زير تعييـن نمود.

طول۵صاحه
طـول صفحـه اي کـه قـرار اسـت قـوس داده شـود را مي تـوان از رابطه هـاي 

زيـر تعييـن نمود:

از پنل  بايد  با شعاع قوس 50 سانتيمتر  نيم دايره  اجراي يک  براي  مثالد۵
با ضخامت 9/5 )يا 6/5( ميليمتر و به طول )سانتيمتر 157= 3/14 ×50( 

استفاده نمود.

ــی قفــل چوب

پنـــل

ــی نبشــ

(L
ه (

وند
شــ

م 
 خ

ــه
طع

ل    ق
طو

ود)
شــ

ی   
م      م

جا
م ان

 خ
ل ،

نـــ
ی پ

ولــ
 ط

ت
جه

در 
) 

قالب ويژه شکل دهی صفحات گچی

r

d

شـــارسمت    
ف تحــت

نماي     کــار سمت     

d

r
فشـــارسمت     تحــت

نماي      کــارسمت     

قوس کوژ و کاو

مثال
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بچرااک۵ابرايی۵کمان۵)آرک(

TN پیچ

LN پیچ

پنل خم شده

پنل برش خورده
نوار درزگیر به انضمام بتونه درزگیر

بتونه درزگیر به انضمام
نوار چسـب جـداکننده

پروفیلCD60 خم شده

CD60پروفیل

UD28پروفیل

بچرااک۵ابراي۵سقف۵هاي۵تچراني



بچرااک۵ابراي۵سقاکاي۵تچراني
سقف های کاذب 

295

بچرااک۵ابرايی۵کمان۵)آرک(

TN پیچ
TN پیچ

تسمه فلزى پشتیبان درز به پهناى 100م.م
(Flex 100) و ضخامت 0/6 م.م

TN پیچ
CD60 پروفیـل

پنل شیار خورده

دو الیه پنل 6/5 م.م خم شده
(چسبیده و منگنه شده)

پروفیـل
CD60

پروفیـل
Flex100

بچرااک۵ابراي۵سقف۵هاي۵تچراني
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 S

   

LN 

     
 .         .  100 

(Flex 100)
LB 0/6

         

اختالف۵سطح۵با۵قوس۵S۵شکل
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LB       

.       6/0   .  100 
(Flex 100)

   90  

D112  

     
     

    
     

 

طرح۵حاشاه۵با۵قوس۵۳۳۵دربه

طرح۵نور۵خای۵حاشاه۵با۵قوس۵های۵۳۳۵دربه

   90  

    90  
 

.       6/0   

     
.       6/0   .  100 

(Flex 100)

     
.       6/0   .  100 

(Flex 100)
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شیارهــا با بتــونه
درزگیر پر مى شوند

پنل با شیارهاى موازى

سازه نگهدارنده

قالب ويژه شکل دهی صفحات گچی

پوشش کاری دو اليه

پنل برش خورده با شيارهای موازی

پوشش کاری تک اليه

قوس کوژ و کاو

جزئيات درزگيری و اتصال لبه ها با تسمه فلزی پشتيبان

r r

    
   

    

   

          =      

  
      

 
  

 

  
      

 
  

     
 .       6/0   .  100 
(Flex 100)

TN 

 

     

   
TN  

.       6/0   .  100 
(Flex 100)

ايجاد۵قوس۵به۵روش۵برش۵کاغذ۵روکش.۵	.۳.	
ــه  ــاه و ب ــه فواصــل کوت در ايــن روش، کاغــذ روکــش يــک ســمت پنــل ب
ــه  ــک صفح ــه ي ــود؛ در نتيج ــرش داده مي ش ــوازي، ب ــيار هاي م ــکل ش ش

ــد. ــه دســت مي آي ــر ب ــاف پذي انعط

براي اين منظور مراحل زير انجام مي شود:
بـا اسـتفاده از اره دوار، بـر روي سـطح پنـل شـيارهاي موازي بـه فواصل 	�

کوتـاه ايجاد مي شـود.
صفحـه شـيار خورده بـر روي قالـب مخصوص قرار داده شـده و شـيارها 	�

توسـط بتونـه درزگيـر کامال پر مي شـوند.
پـــس از خشـــک شـــدن بتونه هـــا، صفحـــه از قالـــب خـــارج شـــده و 	�

ـــتيک  ـــچ پوششـــی ماس ـــا گ ـــر ي ـــه درزگي ـــر آن توســـط بتون ســـطح ديگ
پوشـــيده شـــده، بـــه نحـــوي کـــه يـــک ســـطح يکنواخـــت و صـــاف 

ـــود. ـــل ش حاص
صفحه شکل يافته آماده نصب مي باشد.	�

بچرااک۵ابراي۵سقف۵هاي۵تچراني
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 .       6/0   .  100 
 (Flex 100)

پوشش۵تار۵با۵طرح۵قوسی

طرح۵حاشاه۵با۵قوس۵کاو

      
 

             
        

  

  (       )

D112  
     

.         .  100 
(Flex 100)

0/6
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ابراي۵ابچار.۵	.۱.۳
ابچار۵گچي

براي اجراي ابزار گچي )به روش تر(، ابتدا نوار چسب جداکننده )در يک يا 
چند رديف( بر روي سطح سقف اجرا شده، به نحوي که کل سطح تماس ابزار 

با سقف پوشيده شده و ميان ابزار و سقف انفصال ايجاد شود.

در صورتي که ديوار بنايي باشد:
ابزار گچي به روش متداول اجرا مي شود.	�
پـس از خشـک شـدن ابـزار، اضافـات نـوار چسـب جداکننده به وسـيله 	�

تيـغ برش جـدا مي شـود.

در صورتي که ديوار ساخت و ساز خشک باشد:
با استفاده از ماله يا کاردک دندانه دار، يک اليه بتونه درزگير به صورت 	�

شانه اي بر روي سطح ديوار )در محدوده اجراي ابزار( اجرا مي شود.
پـس از خشـک شـدن اليه بتونـه، ابـزار گچي بـه روش متـداول بر روی 	�

آن اجـرا مي شـود. 
پـس از خشـک شـدن ابـزار، اضافـات نـوار چسـب جداکننده به وسـيله 	�

تيـغ برش جـدا مي شـود.

توبه

اجراي  لذا  است؛  متصل  ديوار  به  تنها  ابزار  روش،  اين  در 
ابزار با اندازه و وزن غير متعارف توصيه نمي شود. در صورت 
نياز، برای ايجاد استحکام بيشتر می توان در محل استادها 
پيچ های TN اضافی را به عنوان گل ميخ اجرا نمود. در اين 
که  نحوی  به  نمود،  استفاده  بلند   TN پيچ  از  بايد  صورت 
ضمن عبور از اليه های پوششی و نفوذ در سازه، بخشی از 

پيچ از سطح پنل بيرون بماند.

ابزار پيش ساخته گچی

ابچار۵پاش۵ساخته
ابزارها از جنس پلي يورتان يا پلي استايرن بوده که با چسب مناسب  اين 
بر روي ساختار ساخت و ساز خشک نصب مي شوند.  )نظير چسب چوب( 

به واسطه توليد صنعتي اين قطعات، سطح زير کار بايد صاف و گونيا باشد.

بچرااک۵ابراي۵سقف۵هاي۵تچراني
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نصب۵دريچه۵دسترسی۵)بازدي:(.۵	.۳
دريچه هـای بازديـد ويـژه سـاختارهای خشـک در انـواع گوناگـون )به لحاظ 

شـکل، ابعـاد و خصوصيـات عملکـردی( توليـد و به بـازار عرضـه می گردد*
.

روش۵نصبد
بـا توجـه بـه ابعـاد و موقعيـت دريچـه و فاصلـه سـازه گذاری، ممکـن 	�

اسـت دريچـه بازديـد بـه صورت سـاده يـا بـا تعبيـه سـازه ها و آويزهای 
کمکـی نصـب شـود )قـاب کمکـی، زمانـی مـورد نيـاز خواهـد بـود کـه 
مسـير سـازه ها قطـع شـود يـا فاصله ميـان لبه قـاب دريچه و سـازه های 
پنـل خـور مجـاور از انـدازه مجـاز بيشـتر باشـد(. توجه شـود کـه فاصله 
آزاد ميـان لبـه قـاب دريچـه و سـازه های پنـل خـور مجـاور )حداقل در 
دو لبـه هـم راسـتا( بايـد بيـش از 30 و کمتـر از 100 ميلی متـر در نظر 

شـود. گرفته 
بـرای بـرش محـل دريچه بـر روی پنل، بايد ابعـاد قـاب پيرامونی دريچه 	�

در نظر گرفته شـود. برای برشـکاری و پرداخت از اره چاقويی و سـوهان 
اسـتفاده می شود.

دريچـه در محـل خود مسـتقر و به وسـيله پيـچ TB )به فواصـل حداکثر 	�
15 سـانتی متر( بـه پنـل نصب می شـود.

فروش  مهندسی  دايره  با  بازديد،  دريچه  انواع  خصوص  در  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت   *
تماس حاصل شود.

** جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص نصب دريچه بازديد در ساختارهای دارای کد 
حريق، با دايره پشتيبانی فنی تماس حاصل شود.

نکاک
فنی

در هنـگام انتخـاب دريچـه بازديـد، بايـد بـه ضخامـت 	�
نمـود. توجـه  پوششـی  اليه هـای 

در سـاختارهای دارای کـد حريـق، دريچه بازديـد بايد از 	�
نـوع مقـاوم در برابـر حريـق انتخـاب و بـا جزئيـات ويژه 

شـود**. اجرا 

≥ 30
≤ 100

55

≥ 
30

 m
m

≥ 30
≤ 100

(F47  CD60)      
  

       

 (                     + 2x5 mm)
       

            

            

      

          
                        

جزئيات نصب دريچه بازديد

جزئيات اجرای بازشوی دريچه بازديد
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راهنمای۵نصب۵دريچه۵های۵دسترسی.۵	.۵.۳

تعيين محل نصب دريچه و ترسيم ابعاد بر روی پنل

قرارگيری قاب پيرامونی دريچه 

نصب دريچه 

بـرش کاری محـل نصـب دريچـه )جهـت سـهولت نصب هر 
وجـه 5 ميلی متـر بزرگتـر بـرش داده شـود(

تنظيم و ثابت کردن محل نصب دريچه 

اتصال کابل مفتول محافظ 

تمييز کردن لبه های برش خورده پنل 

ثابت کردن قاب توسط پيچ به فواصل هر 15 سانتی متر 

درزگيری و رنگ آميزی 

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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ابرای۵خروبی۵تکويه.۵	.۳
بـرای اجـرای خروجی تهويه در پيشـانی سـقف کاذب، در مرحله زيرسـازی 
بايـد يـک قاب کمکی با اسـتفاده از قطعات نبشـی L25 و سـازه UH36 يا 
سـازه سـقفی )CD60 يـا F47( اجـرا نمـود. سـپس يک قاب چوبـی )ويژه 
نصـب کانـال( توسـط پيچ بـه قاب کمکـی متصل می گـردد. پـس از تکميل 
مرحلـه قاب بنـدی، نصـب پنـل صـورت می گيـرد. بـرای برش محـل دريچه 
بـر روی پنل، از اره چاقويی و سـوهان اسـتفاده می شـود. در انتهـا دريچه به 

وسـيله پيـچ يـا ميخ بـه قاب چوبـی متصـل می گردد.

بـرای اجـرای خروجـی تهويـه در سـطح سـقف کاذب، به روش مشـابه فوق 
عمـل می شـود. در ايـن حالت بـا توجه به ابعـاد و موقعيت خروجـی تهويه و 
فاصلـه سـازه گذاری، ممکـن اسـت تعبيه سـازه ها و آويزهای کمکـی )اضافه 

بـر سـازه های قاب بندی( الزم باشـد.

(L25) بنـــدي قاب     ــی  نبشــ

قــائم سازه     

ــوي تهویـــه بازشـ

UH36  سازه     

ــی چوب قاب    

TN ــچ  پیـ

LB ــچ  پیـ
ــرچ یــا پ

م.م  ــه ضخامت 5/21       ــی L25پنـــل ب نبشــ (F47 یــا CD60) پنـــل خور سازه     
≤ 500

≤ 600

(F47 ، CD60 یــا
(UH36

c

L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

        
 LB     

 .       5/21   

 ≤ 500 mm

پیچ TN به فواصل حداکثر 170 م.م

(L25) 
         

      

 

 
 (       )

      
(F47  CD60) 

L25 

UH36     

  

نبشى قاب بندى

جزئيات نصب دريچه تهويه در پيشانی سقف

جزئيات اجرای بازشوی دريچه تهويه در پيشانی سقف

جزئيات نصب دريچه تهويه سقفی )بدون برش سازه های سقفی(
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نصب۵روشنايی۵توکار.۵	.۵۳
روش نصـب روشـنايی تـوکار مشـابه اجرای خروجی تهويه در سـطح سـقف 

کاذب اسـت، بـا ايـن تفـاوت کـه نيازی بـه اجرای قـاب چوبی نمی باشـد.

جزئيات اجرای بازشوی روشنايی سقفی توکار

جزئيات نصب روشنايی سقفی توکار

جزئيات نصب روشنايی سقفی توکار )بدون برش سازه  های سقفی(

LB 
(F47  CD60) 

     
(F47  CD60)      

بیرون زدگى سقف متناسب
با اندازه روشنایى مورد نظر

نوار و بتونه درزگیر
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ترمام۵سقف۵هاي۵کاذب۵يکپارچه.۵	.۵۵
بـه طـور کلـی، بـرای دسترسـي بـه فضـاي تاسيسـاتي پشـت سـقف کاذب 
از دريچه هـای بازديـد اسـتفاده می شـود؛ ليکـن ممکـن اسـت در مواقـع 
اضطـراري، بـه ناچار صفحات گچی برش داده شـوند. در صـورت برش کاري، 

ترميـم صفحات بسـيار آسـان اسـت:

ترمام۵موضعي*.۵	.۵.۵۵
در صورتـي کـه برش کاري در سـطح محـدودی از صفحات پوششـی صورت 

گرفتـه باشـد، بخـش برش خـورده بـه روش زير ترميم مي شـود:
لبه هـای بخـش بـرش خـورده بـه وسـيله سـوهان پرداخت شـده تا يک 	�

حفـره بـا شـکل هندسـی منظـم )مانند مربـع يا مسـتطيل( بدسـت آيد. 

* در صورت نياز به اطالعات بيشتر به مبحث »ديوارهای جداکننده« مراجعه شود.

انجـام 	� زيرسـازی  سـقفی  سـازه های  از  اسـتفاده  بـا  حفـره،  محـل  در 
می شـود. سـازه ها در محـل مناسـب توسـط پيـچ TN بـه صفحـه گچی 

می شـوند. متصـل 
پـس از انجـام زيرسـازی، يـک قطعـه پنـل )متناسـب بـا شـکل و ابعـاد 	�

حفـره( توسـط پيـچ TN بـه زيرسـازی متصـل می شـود.
در انتهـا، درزگيـری انجـام و سـطح کار جهـت پذيـرش پوشـش نهايـی 	�

آمـاده سـازی می شـود.

تعويض۵قطعاک.۵	.۱.۵۵
در صورتـی کـه بـرش کاري در سـطح وسـيعی صـورت گرفتـه باشـد، اليـه 

پوششـي بـه سـادگي قابـل جايگزينـی خواهـد بـود.

   
              

   

جزئيات نصب روشنايی سقفی توکار )بدون برش سازه های سقفی(

جزئيات نصب روشنايی سقفی توکار

ترمام۵سقف۵هاي۵کاذب۵يکپارچه۵
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سقف۵زير۵سقف.۵	.۵۱
امـــکان اجـــرای يـــک ســـقف کاذب زيـــر ســـقف کاذب ديگـــر در ايـــن 
سيســـتم وجـــود دارد. معمـــوال زمانيکـــه الزاماتـــی نظيـــر مقاومـــت در 
برابـــر حريـــق و عايـــق صوتـــی بـــاال و يـــا طرح هـــای دکوراتيـــو توامـــا 
ـــاختار  ـــردد از س ـــنهاد می گ ـــند، پيش ـــته باش ـــود داش ـــقف وج ـــک س در ي

ـــردد. ـــتفاده گ ـــقف اس ـــر س ـــقف زي س

سقف۵کاذب۵يکپارچهD112a.ir۵ دارای۵ک:۵حريق
)سقف۵فوقانی( 1

نوع سقف کاذب D112a.ir و نوع زيرسازی CD60 و آويز نانيوس
سـقف کاذب فوقانـی بايسـتی بطـور کامـل اجـرا گـردد و حـذف يـک يا 	�

چنـد المـان از سـقف ياد شـده مجـاز نمی باشـد.
فواصل زيرسازی سازه های باربر و آويزهای سقف فوقانی از )جدول 9-5( 	�

اطالعات عملکردی ساختارها استخراج گردد.

سقف۵کاذب۵يکپارچهD112a.ir۵ فاق:۵ک:۵حريق
)سقف۵زيرين( 2

CD60 و نوع زيرسازی D112a.ir نوع سقف کاذب
عامل اتصال سقف زيرين به سقف فوقانی، پيچ چند منظوره FN می باشد.	�
محـل ايـن اتصـال و آويزهـا دقيقـا بايسـتی منطبـق بـر سـازه های پنل 	�

خـور سـقف فوقانی باشـد.
حداکثـر وزن کل سـقف زيرين بـه انضمام متعلقـات آن، 15 کيلوگرم در 	�

هـر مترمربع در نظر گرفته شـود.

در صـورت اسـتفاده از پنل هـای آکوسـتيک در سـقف کاذب زيرين، حداکثر 
بـار مجـاز وارده بـه پنل هـا 0/5 کيلوگـرم و حداکثـر بـار مجـاز وارده بـه 

سـازه ها 3 کيلوگـرم می باشـد.

و۵.۵	.۵.۵۱ باربــر۵ پنــل۵خــور،۵ فواصــل۵ســازه۵های۵ ح:اکثــر۵
آويچهــای۵ســقف۵زيريــن

a

b

c

b

1

2

اربر
ى ب

ه ها
ساز

صله 
فا

فواصل سازه هاى پنل خور

فواصل سازه هاى پنل خور
سقف فوقانى و آویزهاى سقف زیرین

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

حداکثر فواصل سازه هاد۵	ل۳ب:ول۵

ح:اکثر۵فاصله۵سازه۵
باربر۵سقف۵زيرين

c
 

ح:اکثر۵فاصله۵
آويچها۵بر۵اساس۵

رده۵وزنی۵ح:اکثر 
0.15kN

a

ح:اکثر۵فاصله۵سازه۵پنل۵خور
۵سقف۵زيرين۵بر۵اساس۵نوع۵پنل

b  

پنل گچی
GKB(I)

پنل های 
آکوستيک

800800

500300 1000400

1200400

1
2

پنل گچى

پنل گچى
CD60(براکت) اتصال مستقیم

FN پیچ چند منظوره

CD60سازه باربر

CD60سازه پنل خور

CD60سازه پنل خور

آویز نانیوس

پین نانیوس
رکاب (چنگک) نانیوس

سقف زير سقف

جزييات اجرايی سقف زير سقف * ضخامت ورقF47  0/6 ميلی متر است.
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حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزهاد۵	ل۳ب:ول۵

فاصله
c سازه های باربر 

]mm[

a فاصله آويزها 
]mm[

]kN/m2[ رده وزنی سقف کاذب

≤ 0/15 ≤ 0/30 ≤ 0/50 

500950750650

600900700600

700850700550

800800650-

900800600-

1000750--

1100750--

حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزهاد۵	ل۳ب:ول۵

فاصله
c سازه های باربر 

]mm[

a فاصله آويزها 
]mm[

]kN/m2[ رده وزنی سقف کاذب

≤ 0/15 ≤ 0/30 ≤ 0/50 

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

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

نکته
فنی

و   F47 سـازه های  از  )متشـکل  زيـر  ترکيبـی  زيرسـازی 
CD60( بـرای سـقف های کاذب D112a.ir بـا پوشـش 
کـد  بـدون  )سـاختار  ميلی متـری   12/5 پنـل  اليـه  يـک 

حريـق( قابـل اجـرا می باشـد:
سازه پنل خور: F47 به فواصل50 سانتی متر	�
سازه باربر: CD60 به فواصل 100 سانتی متر	�
آويـز: نانيـوس، براکـت يـا آويـز ترکيبی بـه فواصل 100 	�

سـانتی متر

حداکثر فاصله سازه های باربر و آويزها د۵	ل۵۳ب:ول۵

فاصله۵سازه۵های۵باربر
c

]mm[

فاصله۵آويچها
a

]mm[

ک:۵حريق

از باالی سقف کاذب

اليه۵های۵عايق۵مورد۵نااز
برای۵مقاومت۵در۵برابر۵حريق

S پشم معدنی نوع 

حداقل ضخامت
]mm[

حداقل چگالی
]kg/m3[

850750F60 وF30

 40 )30(      40 )60( 
   به عرض 150 ميلی متر
   بر روی سازه های باربـر

 40 )30(      40 )60( 

150 mm

750600F90
40 )60(
40 )60(

40 )30(
40 )30(

اطالعاک۵عملکردي۵ساختارها.۵	.۵۱
سـقف۵کاذب۵D112a.ir۵بـ:ون۵کـ:۵حريـق۵)سـازه۵F47۵و۵.۵	.۵.۵۱

آويـچ۵ترکابی(

 CD60 توضيـح ايـن کـه سـازه های پنل خـور توسـط قطعـه اتصال کامـل
بـه سـازه های باربـر متصل می شـوند.

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

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000

DIN 4102-17 درجه سانتيگراد مطابق با 

سـقف۵کاذب۵D112a.ir۵بـ:ون۵کـ:۵حريق۵يـا۵دارای۵ک:۵حريق۵.۵	.۱.۵۱
از۵پايان۵سـقف۵کاذب۵)سـازه۵CD60۵و۵آويچ۵ناناـوس۵يا۵براکت(

سقف۵کاذب۵D112a.ir۵دارای۵ک:۵حريق۵از۵باالی۵سقف۵کاذب۵.۵	.۱.۵۱
)سازه۵CD60۵و۵آويچ۵ناناوس۵يا۵براکت(
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حداکثر فاصله آويزهاد۵	ل۵۵ب:ول۵

a فاصله۵آويچها 
]mm[

]kN/m2[ رده وزنی سقف کاذب

≤ 0/30 ≤ 0/15 

900 1100

حداکثر فاصله آويزهاد۵	ل۵۱ب:ول۵

a فاصله۵آويچها 
]mm[

]kN/m2[ رده وزنی سقف کاذب

≤ 0/30 ≤ 0/15 

1200 1250

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

حداکثر فاصله سازه های پنل خور: بر اساس DIN 18181د۵	ل۵۱ب:ول۵

ضخامت پنل
]mm[

b فاصله سازه های پنل خور 
]mm[

12/5500 يا 12/5×2

15550

18600

20600

25800

سـقف۵کاذب۵D112b.ir۵بـ:ون۵کـ:۵حريـق،۵سـازه۵F47۵و۵.۵	.۱.۵۱
آويـچ۵ترکابی

سـقف۵کاذب۵D112b.ir۵بـ:ون۵کـ:۵حريـق۵يا۵کـ:۵حريق۵از۵.۵	.۵۱.	
پاياـن۵سـقف۵کاذب،۵سـازه۵CD60۵و۵آويچ۵ناناوس۵يـا۵براکت

سقف۵کاذبD112a.ir۵ و ۵D112b.irب:ون۵ک:۵حريق.۵	.۱.۵۱

سـقف۵کاذب۵D112a.ir۵دارای۵کـ:۵حريـق۵از۵پايان۵و۵يا۵باالی۵.۵	.۳.۵۱
سـقف۵کاذب،۵بـ:ون۵درنظر۵گرفتن۵مقاومت۵سـقف۵اصلی

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

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

مقاومت در برابر حريقد۵	ل۵۱ب:ول۵

الچامـــاک۵سقــــف۵اصلـــی؛
ک:۵حريق۵از۵پايان۵سقف۵کاذب

)کد حريق برای سقف اصلی الزامی نيست(
ک:۵حريق۵از۵باالی۵سقف۵کاذب

)سقف اصلی بايد دارای کد حريق برابر با سقف کاذب باشد(

ح:اقلک:۵حريق
ضخامت۵پنل

ح:اکثر۵فاصله
سازه۵های۵پنل۵خور

اليه۵عايق۵مورد۵نااز
برای۵مقاومت۵در۵برابر۵حريق

از پايين
سقف کاذب

از باالی
سقف کاذب

)GKF يا FR(
]mm[

b
]mm[

حداقل ضخامت
]mm[

حداقل چگالی
]kg/m3[

F30
20600

-

2×12/5500

F6018+15500

F90
2×20

500
25+18

F3015500 S اليه سراسری پشم معدنی نوع 

F30F30

1860040 )60(40 )30(

2×12/5
500

+
S به عرض اليه پشم معدنی نوع 

150 ميلی متر بر روی سازه های باربر

F60F6018+1540 )60(40 )30(

F90F90
2×20

500
S اليه سراسری پشم معدنی نوع 

25+182×40 )60(40 )30(
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مقاومت در برابر حريقد۵	ل	۵ب:ول۵

ساختار

ک:۵حريق

DIN 4102-4 نوع سقف اصلی بر اساس

ح:اقل
ضخامت۵پنل
)GKF يا FR(

ح:اکثر
فاصله۵سازه۵های۵

پنل۵خور

اليه۵عايق۵پشم۵
مع:نی۵در۵فضای۵
پشت۵سقف۵کاذب

ح:اقل۵فاصله۵
ماان۵سقف۵کاذب۵
و۵سقف۵اصلی

IIIIII

]mm[
b

]mm[
-a-

]mm[

a a a

F3020
15

500

مجاز نيست
بدون اليه عايق يا

G

-
40

F30
20

12/5
15

مجاز نيست
مجاز نيست

G

-
40
40

F30

20
12/5
15

12/5

مجاز نيست
مجاز نيست

G

G

-
40
40
80

F60

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

400
برای ساختارهای 

تک اليه
و 

500
برای ساختارهای 

دو اليه

مجاز نيست
مجاز نيست
مجاز نيست

S

-
40
80
80

F60

25 )2×12/5(
20 )2×12/5(

15
20 )2×12/5(

مجاز نيست
مجاز نيست
مجاز نيست

S

-
40
80
80

F60

20
15

12/5
15

مجاز نيست
مجاز نيست
مجاز نيست

S

-
40
80
80

F901550080مجاز نيست

از۵.۵	.۳.۵۱ حريق۵ ک:۵ دارای۵ ۵D112b.ir و۵  D112a.ir کاذب۵ سقف۵
پايان۵و۵باالی۵سقف۵کاذب۵با۵در۵نظر۵گرفتن۵مقاومت۵سقف۵اصلی

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

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000 درجه سانتيگراد مطابق با DIN 4102-17؛ 
 ضخامت حداقل 50 ميلی متر و چگالی حداقل 40 کيلوگرم بر متر مکعب

A مصالح ساختمانی رده G
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RL,W,R: براساس ارتفاع آويز 400 ميلی متر* د۵	ل۵۱ب:ول۵
عايق صوتی طولی 

ساختار

ضخامت
۵اليه۵پوششی

]mm[

RL,W,R

]dB[

اليه سراسری پشم معدنیبدون اليه پشم معدنی

 80 ميلی متر ≥ 40 ميلی متر ≥

اتصال ديوار جداکننده
 به سقف کاذب، با اليه

 پوششی پيوسته

تک اليه
≥ 12/5 ميلی متر

464748

دو اليه
≥ 12/5×2 ميلی متر

535454

اتصال ديوار جداکننده
 به سقف کاذب، با اليه 

پوششی منقطع

تک اليه
≥ 12/5 ميلی متر

485254

دو اليه
≥ 12/5×2 ميلی متر

555757

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

جاذب صوت**

≥ 400 mm

تک اليه
≥ 12/5 ميلی متر

60

اتصال ديوار جداکننده به 
 سقف اصلی، با جداسازی

 اليه پوششی و زير سازی 
سقف کاذب

دو اليه
≥ 12/5×2 ميلی متر

5563

جداسازی فضای پشت 
سقف کاذب با استفاده از

 کتيبه ديوار خشک

تک اليه
≥ 12/5 ميلی متر

65

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

 سقف اصلی

تک اليه
≥ 12/5 ميلی متر

65

* درصورتی که ارتفاع آويز بيش از 400 ميلی متر باشد، ميزان افت شدت صوت به اندازه 1 دسی بل کاهش می يابد.
r≤8 kPa.s/m3 دارای مقاومت موج طولی ،DIN EN 13162 کتيبه جاذب صوت به عرض حداقل 400 ميلی متر؛ ساخته شده از پشم معدنی مطابق با **

۳.۵۱.	۵. DIN۵۵بـر۵اسـاسD112a.ir۵عايق۵صـوتی۵ســقف۵کــاذب
۵،4109ضمامه۵۵۵و۵۱
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معرفي۵D131.ir۵سقف۵کاذب۵خود۵ايستا۵)ب:ون۵آويچ(.۵	.۵۱
مرور۵ساختار.۵	.۵.۵۱

زماني که امکان آويزگيري وجود نداشته باشد، از سقف کاذب خود ايستا استفاده 
مي شود. به لحاظ اجزای مورد مصرف و نوع ساختار، اين نوع سقف کاذب مشابه 
ديوار جداکننده بوده با اين تفاوت که به صورت افقي اجرا مي شود. يک نمونه از 
کاربردهاي سقف کاذب خود ايستا، در راهروهاي هتل ها و بيمارستان ها است که 

حجم تاسيسات بسيار باال بوده و آويزگيري امکان پذير نمی باشد.

تشريح۵مچايا.۵	.۱.۵۱
بدون شک، مهمترين مزيت سقف های کاذب خود ايستا، عدم نياز به اجرای آويز 
است. به عالوه، اين ساختار دارای مزايای ديگر سقف های کاذب مانند سرعت، 

سهولت و دقت باال در اجرا و مقاومت در برابر زلزله نيز می باشد.

ابچای۵ساختار.۵	.۱.۵۱
اجزای مورد مصرف در سقف کاذب خود ايستا مشابه ديوار جداکننده است.

معرفي۵D131.ir۵سقف۵کاذب۵خود۵ايستا۵)ب:ون۵آويچ(



سقف۵کاذب۵خود۵ايستای۵ب:ون۵ک:۵حريق
سقف های کاذب 

312

ــ:ون۵.۵	.	۵ ســقف۵کاذب۵خــود۵ايســتای۵ب
کــ:۵حريــق

سـازه های  از  سـاختار  ايـن  زيرسـازی  در 
اسـتاد تـک و دوتايـی اسـتفاده می شـود. بـرای 
پوشـش کاری می تـوان از پنل هـای بـا ضخامـت 
12/5، 18 و 12/5×2 ميلی متـر اسـتفاده نمـود 
و بـه کارگيـری اليـه عايـق بـا وزن حداکثـر 5 

می باشـد. مجـاز  مترمربـع  بـر  کيلوگـرم 

v
)A-A۵اتصال۵سازه۵سقای۵به۵ديوار۵خشک۵)برش

≥ 
75

≤ 500b

اســـتاد
رانــر

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

)C-C۵(اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده۵)سازه۵تک(۵)برشC-C۵اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده۵)سازه۵دوتايی(۵)برش

≤ 500

≥ 
62

,5

b ≤ 500b

م.م    ــه ضخامت 5/21       پنـــل RG ب

رانــر

ــک اســـتاد ت
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ب

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

≥ 
68

≤ 600b ≤ 600b

م.م ــه ضخامت 81       پنـــل RG ب

استاد دوتایى به عنوان سازه سقفى

پیچ LB به فواصل حداکثر 750 م.م

اتصال هر دو بال فوقانى استادها
LB به رانر به وسیله پرچ، پانچ یا پیچ

حداکثر عرض اتاق )مطـابق با جدول 5-19 يا 20-5(
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ــ:۵.۵	.۵۱ ــا۵ک ــتا۵ب ــود۵ايس ــقف۵کاذب۵خ س
ــق۵۱۳۵دقاقــه۵از۵پاياــن۵ســقف۵کاذب حري
در زيرســـازی ايـــن ســـاختار از ســـازه های 

اســـتاد دوتايـــی اســـتفاده می شـــود.

در ارتبـــاط بـــا پوشـــش کاری و اجـــرای اليـــه 
عايـــق دو امـــکان وجـــود دارد: 

پنـل مقـاوم در برابـر حريـق بـا ضخامـت 18 	�
ميلی متـر و اليـه عايـق از پشـم معدنـی نـوع 

G بـا ضخامـت حداقـل 40 ميلی متـر
يا 	�  25 با ضخامت  حريق  برابر  در  مقاوم  پنل 

اليه  اجرای  به  نياز  بدون  ميلی متر،   2×12/5
عايق )استفاده از عايق با رده حداقل B2 مجاز 

می باشد(

)B-B۵(اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵طولی۵)برشD-D۵اتصال۵سازه۵تراز۵باربر۵به۵ديوار۵خشک۵)برش

≥ 
75

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

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

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

م.م ــه ضخامت 52       پنـــل  FR ب
ــاق ات حـــداکثر عرض    

استاد دوتایى به
عنوان سازه سقفى

)C-C۵(اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده۵)برشA-A۵اتصال۵سازه۵سقای۵به۵ديوار۵خشک۵)برش

≥ 
68

≤ 600b ≤ 600b

ــایی اســـتاد دوتـ
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ب

رانــر

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

ــراي ســاختار داراي کــد حــریق) ــزامی ب (ال

اتصال هر دو بال فوقانى استادها به رانر
LB به وسیله پرچ، پانچ یا پیچ

≥ 
75

≤ 500b

اســـتاد
رانــر

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

حـداکثر عرض اتاق )مطـابق با جدول 21-5(
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ــ:۵.۵	.۵۳ ــا۵ک ــود۵ايســتا۵ب ــقف۵کاذب۵خ س
حريــق۵۱۳دقاقــه۵از۵پاياــن۵و۵باالی۵ســقف۵

)A۵ــق کاذب۵)تا
در زيرسـازی ايـن سـاختار از سـازه های اسـتاد 
دوتايـی اسـتفاده می شـود کـه بـال آن ها توسـط 
نـواری از پنـل مقـاوم در برابر حريـق به ضخامت 
25 ميليمتـر و بـه پهنـای حداقـل 120 ميليمتر 
محافظـت می شـود. بـرای پوشـش کاری از پنـل 
مقـاوم در برابـر حريـق بـا ضخامـت 18 ميلی متر 

اسـتفاده می شـود.
در ارتبـاط بـا اجـرای اليـه عايـق، بـه کارگيـری 

يکـی از دو گزينـه زيـر الزامـی اسـت: 
پشم معدنی نوع S با ضخامت حداقل 60 ميلی متر 	�

و چگالی حداقل 30 کيلوگرم بر مترمکعب
�	 40 حداقل  ضخامت  با   S نوع  معدنی  پشم 

بر  کيلوگرم   40 حداقل  چگالی  و  ميلی متر 
مترمکعب

)B-B۵(اتصال۵و۵لبه۵درزگاری۵لبه۵طولی۵)برشD-D۵اتصال۵سازه۵تراز۵باربر۵به۵ديوار۵خشک۵)برش

≥ 
93

ــایی اســـتاد دوتـ
ســــقفی سازه      ــه عنوان       ب

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

FR

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

ــایی اســـتاد دوتـ

ســــقفی سازه     
ــه عنوان ب

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

ــاق ات حـــداکثر عرض    

)C-C۵(اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده۵)برشA-A۵اتصال۵سازه۵سقای۵به۵ديوار۵خشک۵)برش

100
120

1010

≥ 
93

≤ 600b ≤ 600b

رانــر

م.م ــه ضخامت 81       پنـــل FR ب

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

FR

ــدنی ــایق پشـــم مع ع
(مطــابق مشخصــات)

≤ 600b

اســـتاد

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

)A۵سقف۵کاذب۵خود۵ايستا۵با۵ک:۵حريق۵۱۳دقاقه۵از۵پايان۵و۵باالی۵سقف۵کاذب۵)تاق

حـداکثر عرض اتاق )مطـابق با جدول 22-5(
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)B-B۵(اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵طولی۵)برشD-D۵اتصال۵سازه۵تراز۵باربر۵به۵ديوار۵خشک۵)برش

≥ 
10

5,5

           
 .     021   .       52  
FR

.       81   FR 
   

 
 
 
 

استاد دوتایى به عنوان سازه سقفى

FRپوشش محافظ در سراسر سطح از پنل
به ضخامت 12/5 م.م؛ پنل ها محکم و بدون

فاصله در کنار یکدیگر قرار گرفته و نیازى
به اتصال با پیچ نیست

        
FN     2  

 
            

     

)C-C۵(اتصال۵و۵درزگاری۵لبه۵برش۵خورده۵)برشA-A۵اتصال۵سازه۵سقای۵به۵ديوار۵خشک۵)برش

100
120

1010

≥ 
10

5.5

≤ 600b ≤ 600b

پوشش محافظ در سراسر سطح از پنل FR به ضخات 12/5 م.م؛ پنل ها محکم
و بدون فاصله در کنار یکدیگر قرار گرفته و نیازى به اتصال با پیچ نیست

به عنوان سـازه سقـفى

پنل FR به ضخامت 18 م.م

   
   

 
 

 
 

 
 .

    021 
  

.
      52 

 
FR

600b ≥رانر

           
 .     06   .       52  
FR

ــ:۵.۵	.۵۳ ــا۵ک ــود۵ايســتا۵ب ــقف۵کاذب۵خ س
حريــق۵۱۳۵دقاقــه۵از۵پاياــن۵و۵بــاالی۵

)B۵ســقف۵کاذب۵)تاــق
در زيرســـازی ايـــن ســـاختار از ســـازه های 
اســـتاد دوتايـــی اســـتفاده می شـــود کـــه 
بـــال آن هـــا توســـط نـــواری از پنـــل مقـــاوم 
ـــر و  ـــت 25 ميليمت ـــه ضخام ـــق ب ـــر حري در براب
ـــت  ـــر محافظ ـــل 120 ميليمت ـــای حداق ـــه پهن ب
ـــاوم  ـــل مق ـــش کاری از پن ـــرای پوش ـــود. ب می ش
در برابـــر حريـــق بـــا ضخامـــت 18 ميلی متـــر 
اســـتفاده می شـــود. اجـــرای اليـــه عايـــق 
در ايـــن ســـاختار ضرورتـــی نداشـــته، ليکـــن 
ـــاوم  ـــل مق ـــظ از پن ـــترده محاف ـــه گس ـــب الي نص
ـــر  ـــت 12/5 ميليمت ـــه ضخام ـــق ب ـــر حري در براب

الزامـــی اســـت.

)B۵سقف۵کاذب۵خود۵ايستا۵با۵ک:۵حريق۵۱۳دقاقه۵از۵پايان۵و۵باالی۵سقف۵کاذب۵)تاق

حـداکثر عرض اتاق )مطـابق با جدول 23-5(
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روش۵ابرا.۵	.۵۳
۵ابراي۵زيرسازي.۵	.۵.۵۳

قبـل از اجـراي زيرسـازي، بايد نوع و آرايش آن بر اسـاس دهانه سـقف، نوع 
پوشـش کاری، نـوع عايق گـذاري و نـوع مقاومـت در برابر حريـق )در صورت 
اجـراي سـاختارهاي داراي کد حريـق( و از طريق جـداول مندرج در مبحث 

اخير اسـتخراج شود.

نکاک
فنی

در صورتـی کـه دهانـه سـقف کاذب از 2/25 متـر کمتر 	�
باشـد، فواصـل عوامـل اتصـال فـوق را می تـوان دو برابر 

. نمود
فاصلـه اوليـن عامل اتصال از انتهاي سـازه تـراز نبايد از 	�

10 سـانتيمتر بيشتر باشد.
درصـــورت بنايـــي بـــودن ديـــوار پيرامونـــي، ســـازه 	�

ـــي  ـــش نهاي ـــر روي پوش ـــازک کاري و ب ـــس از ن ـــراز پ ت
گـــچ ديـــوار اجـــرا مي شـــود. همچنيـــن، بايـــد نـــوار 
چســـب جداکننـــده در حـــد فاصـــل ســـازه تـــراز و 

ـــرد. ـــرار گي ـــوار ق دي
ــه عايق بنـــدی صوتـــی ســـقف، 	� ــاز بـ در صـــورت نيـ

ـــف  ـــا دو ردي ـــوم )ي ـــوار ف ـــراز، ن ـــازه ت ـــل از نصـــب س قب
ـــدم  ـــود. ع ـــرا مي ش ـــان آن اج ـــر ج ـــد( ب ـــر درزبن خمي
رعايـــت جزئيـــات اخيـــر، ســـهم زيـــادي در نقصـــان 

ـــت. ـــد داش ـــاختار خواه ـــي س ـــرد صوت عملک

نکاک
فنی

در صورت نياز به عايق بندی صوتی سقف، قبل از نصب 	�
سازه های سقفی ابتدا و انتهای کار، نوار فوم )يا دو رديف 
خمير درزبند( بر روی جان آن ها اجرا مي شود. عدم رعايت 
صوتي  عملکرد  نقصان  در  زيادي  سهم  اخير،  جزئيات 
سقف  پيراموني  اعضاي  چنانچه  داشت.  خواهد  ساختار 
از جنس مصالح توپر باشد )مانند ديوار بنايي(، سازه های 
سقفی ابتدا و انتهای کار با استفاده از پيچ و رول پالگ 
به اعضاي مذکور متصل مي گردند. در صورتي که اعضاي 
پيراموني سقف از جنس مصالح مجوف باشد )مانند ديوار 
خشک(، سازه های سقفی ابتدا و انتهای کار با استفاده از 
مهارهای ويژه اعضای توخالی )يا پيچ FN درصورت وجود 
استاد در محل اتصال( به اعضاي مذکور متصل مي گردند. در 
هر دو حالت فوق الذکر، عوامل اتصال در فواصل حداکثر 60 
سانتيمتر به اعضاي پيراموني متصل مي شود. توجه شود که 
فاصله اولين عامل اتصال از انتهای سازه نبايد از 10 سانتيمتر 

بيشتر باشد.
براي سهولت جايگيري سازه های سقفی در سازه تراز، سازه های 	�

سقفی را مي توان 5 ميليمتر کوتاه تر از دهانه سقف بريد.

ابرای۵سازه۵تراز۵باربر
بــه وســيله ريســمان رنــگ پــاش، خــط تــراز ســقف کاذب بــر روي ديــوار 
ــراز  ــازه ت ــوان س ــه عن ــازه UW/U )ب ــود. س ــخص مي ش ــي مش پيرامون
ــل  ــب و در فواص ــال مناس ــل اتص ــيله عام ــه وس ــود ب ــل خ ــر( در مح بارب

ــردد: ــل می گ ــه متص ــوار زمين ــه دي ــر( ب ــرح زي ــه ش ــن )ب معي

در صورتــي کــه ديــوار زمينــه بنايــي باشــد، عامــل اتصــال مناســب پيــچ 	�
ــانتيمتر  ــر 30 س ــال حداکث ــل اتص ــه عوام ــوده و فاصل ــالگ ب و رول پ

می باشــد.

FN پيچ و رول پالگ / پيچ

ابرای۵سازه۵های۵سقای
ــازه های  ــر( در درون سـ ــازه باربـ ــوان سـ ــه عنـ ــازه های CW/C )بـ سـ
تـــراز قـــرار مي گيرنـــد. نشـــيمن گاه ســـازه های باربـــر روی بـــال ســـازه 
ـــه  ـــا ب ـــازه ها بن ـــن س ـــه اي ـــد. فاصل ـــر باش ـــل 30 ميليمت ـــد حداق ـــراز باي ت
نـــوع پوشـــش کاری مي توانـــد 50 يـــا 60 ســـانتيمتر باشـــد. بســـته بـــه 
عملکـــرد مـــورد نظـــر، ممکـــن اســـت ســـازه ها بـــه صـــورت تـــک يـــا 

ـــوند.  ـــرا ش ـــي اج دوتاي

بال هــای فوقانــی ســازه های ســقفی را بايــد بــه وســيله پيــچ LB، پــرچ 	�
يــا پانــچ بــه بــال فوقانــی ســازه تــراز متصــل نمــود )در صــورت نصــب 
ــن اتصــال  ــق، انجــام اي ــال در ســاختار دارای کــد حري ــوار محافــظ ب ن

الزم نخواهــد بــود(.
در صـورت اجـرای سـازه های سـقفی به صـورت دوتايي، جـان آن ها بايد 	�

توسـط پيـچ LB و در فواصـل حداکثـر 75 سـانتيمتر بـه يکديگر متصل 
شوند.

در صورتـي کـه ديـوار زمينـه ديوار خشـک باشـد، عامل اتصال مناسـب 	�
دو عـدد پيـچ FN بـوده و فاصلـه عوامـل اتصـال حداکثـر 60 سـانتيمتر 

می باشـد.
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≤ 6
00 

mm

30 mm

 
 

           
 .     021   .       52  
FR

30 mm

≤ 6
00 

mm

       
         ،   LB

نکته
مکم

افزايـش طول سـازه های سـقفی تحت هيچ شـرايطی مجاز 
نمی باشد.

≤ 750 mm

         
.  750   

LB

۵ابراي۵بازشوها.۵	.۱.۵۳
تهويـه و چراغ هـاي  بازديـد، خروجي هـاي  بازشـوهايي نظيـر دريچه هـاي 

تـوکار در سـقف هاي کاذب بـه سـادگي اجـرا مي شـوند.
در اجرای بازشوها، موارد زير بايد در نظر گرفته شوند:

بـرای ايجـاد يـک بازشـو در سـقف کاذب، اسـتفاده از تمهيدات مناسـب 	�
جهـت حفـظ اسـتحکام، يکپارچگـي و ايسـتايي سـاختار ضروري اسـت. 
قاعـده کلـي کار بـر ايـن اسـت کـه چنانچـه اجرای بازشـو موجـب قطع 
سـازه های سـقفی شـود، بايد از سـازه هاي کمکي براي حفظ يکپارچگي 

و ايسـتايي سـاختار اسـتفاده نمود.
جهـت نصـب ادوات نفـوذی نظيـر روشـنايي هاي سـقفي تـوکار، در نظر 	�

گرفتن حداقل فضاي تاسيسـاتی پشـت سـقف کاذب براي جاسـازي اين 
ادوات ضروري اسـت. 

چنانچـه وزن ادواتـی نظيـر روشـنايي ها از ميـزان مجـاز بيشـتر باشـد، 	�
اسـتفاده از آويزهـاي کمکـي بـراي حفـظ ايسـتايي سـاختار ضـروري 

بود. خواهـد 

A1A1

D1

D1

A2A2C3C3 C1C1

B1

B1

C2 / C4C2 / C4

B2 / B4

B2 / B4

       

اتصال سازه سقفی به سازه تراز باربر

جزئيات سازه سقفی دوتايی

جانمايی عناصر الحاقی سقف
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66 450 mm

≤ 600 mm

≥ 5

        

FR    

       TB 
.  170   

Type A Type B

(TN     ) TB 

≤ 1500 mm 66

≥ 5

FR    
(TN     )

      TB 
.  170   

Type A Type B

بچرااک۵نصب۵روشنايی۵سقای۵توکاربچرااک۵نصب۵روشنايی۵سقای۵توکار

بچرااک۵نصب۵دريچه۵بازدي:

25
≤ 400 mm

25

≤ 600 mm

 

   
.  400 ×1000 
.       52        

     
   )

(   .  200 × 200 

        

FR

≥ 
H

C1-C1 بــرش

از پنل

چـراغ تـوکــار

25
≤ 1000 mm

 

   
.  400 ×1000 
.       52         FR

B1-B1 بــرش

چـراغ تـوکــار
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۵نصب۵اليه۵عايق.۵	.۱۳
ـــقف  ـــت س ـــي پش ـــاي خال ـــق در فض ـــه عاي ـــب الي ـــاز، نص ـــورت ني در ص
کاذب صـــورت مي گيـــرد. اجـــراي ايـــن اليـــه بايـــد بـــه نحـــوی باشـــد 
کـــه شـــکاف، درز و يـــا فاصلـــه خالـــي بيـــن قطعـــات عايـــق وجـــود 
ـــق  ـــه عاي ـــب الي ـــی در نص ـــول حصيرچين ـــن، اص ـــد. همچني ـــته باش نداش

ـــود. ـــت ش ـــد رعاي باي

نصب۵صاحاک۵.۵	.۱۵
در ايـن بخـش صرفـا بـه برخـي از اصـول نصـب صفحـات روکـش دار گچي 

اشـاره شـده است*.
بـراي دسـتيابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختار، بايد صفحـات گچي 	�

بـه نحـوي نصب شـوند که راسـتاي طولـي آن هـا )لبه هـاي کارخانه اي( 
عمـود بـر راسـتاي سـازه ها قرار گيـرد. در ايـن حالـت، همـواره لبه هاي 

بـرش خـورده در محـل سـازه ها قـرار می گيرند. 
اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي، بـه وسـيله پيـچ مخصـوص و بـا 	�

اسـتفاده از دسـتگاه پيـچ زن قابـل تنظيـم صـورت مي گيـرد. پيـچ مورد 
مصـرف بـراي نصـب پنـل بايد به نحوي انتخاب شـود که پـس از عبور از 
اليه هـاي پوششـي، حداقـل 10 ميليمتـر در سـازه زيريـن نيـز نفـوذ کند.

العمل برش، نصب، درزگيري و آماده  * جهت کسب اطالعات تکميلي، به مبحث »دستور 
سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

نکاک
فنی

ز وســـط ســـقف آغـــاز 	� ا يـــد  با نصـــب صفحـــات 
همچنيـــن  شـــود.  ختـــم  حاشـــيه ها  بـــه  و 
ز يـــک کنـــج  ا را  می تـــوان نصـــب صفحـــات 
د طولـــی  متـــدا ا آغـــاز نمـــوده و در هـــر دو 
بـــه طـــور همگـــن پوشـــش کاری  و عرضـــی، 
د. عـــدم رعايـــت جزئيـــات اخيـــر  مـــه دا دا ا را 
ثـــر خيـــز ســـقف  ا بـــر  تـــرک  يجـــاد  ا موجـــب 

ــد.  ــد شـ هـ کاذب خوا
در کليـــه ســـاختارهاي تـــک اليـــه و چنـــد اليـــه، 	�

پنل هـــا بايـــد بـــه صـــورت حصيرچيـــن اجـــرا 
ـــش  ـــت کاه ـــه جه ـــقف ب ـــاختارهای س ـــوند. در س ش
مصـــرف زيرســـازی، فاصلـــه دو درز نبايـــد کمتـــر از 
50 ســـانتی متر باشـــد )توصيـــه می شـــود مضربـــی 

از عـــدد 50 باشـــد(.
ــداد 	� ــي و امتـ ــول حصيرچينـ ــت اصـ ــدم رعايـ عـ

يافتـــن درزهـــا در طـــول يکديگـــر، موجـــب 
تضعيـــف ســـاختار و همچنيـــن ايجـــاد تـــرک در 

محـــل درزهـــا مي شـــود.

تذکر
در صـورت اجـرای اليـه عايـق، بايـد وزن آن را در تعييـن 
نـوع زيرسـازی در نظـر گرفـت. حداکثـر وزن مجـاز اليـه 

عايـق، 5 کيلوگـرم بـر مترمربـع اسـت.

12
00

12
00

12
00

12
ــل00

پنـ
ض    

عر

ــل
پنـ

ض    
عر

ــه اول پنـــل الی

ــه دوم پنـــل الی

جزئيات حصيرچينی اليه های پوششی

فاصله مجاز اجراي پيچ ها بر روي صفحات گچي 17 سانتيمتر مي باشد. 	�
در ساختارهاي دو اليه، فاصله مجاز اجراي پيچ ها در اليه اول را مي توان 
حداکثر تا سه برابر )50 سانتيمتر( افزايش داد، مشروط بر اين که اليه 
دوم )اليه پوششي نهايي( در همان روز نصب شود. براي پوشش کاری با 
صفحات با ضخامت 20 ميليمتر و بيشتر، اجراي پيچ ها در اليه اول را 

مي توان حداکثر تا دو برابر )30 سانتيمتر( افزايش داد.
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در صـورت اجـرای سـازه های سـقفی بـه صـورت دوتايـي، صفحـات بايد 	�
بـه هـر دو سـازه اتصـال يابنـد )توسـط پيچ هايـي کـه بـه صـورت زيگ 

زاگ اجـرا می شـوند(.

170

170

340 mm

  

 

500 mm

250

TN ــچ پیـ

جزئيات اتصال اليه های پوششی به سازه های سقفی دوتايی جزئيات اتصال نوار محافظ بال به سازه سقفی

در صـورت نصـب نـوار محافـظ بـال در سـاختار دارای کد حريـق از باال، 	�
از صفحـه گچـی مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت 25 ميليمتـر و به 
پهنـای حداقـل 120 ميليمتر اسـتفاده می شـود. برای نصب نـوار مذکور 
بـر روی بـال سـازه های سـقفی، پيچ هـا بايـد به صـورت زيـگ زاگ و در 

فواصـل 25 سـانتيمتر اجرا شـوند.

در صـورت نصـب اليـه گسـترده محافظ در سـاختار دارای کـد حريق از 	�
بـاال، از صفحـه گچـی مقـاوم در برابر حريق بـه ضخامـت 12/5 ميليمتر 
اسـتفاده می شـود. بـرای نصـب اليـه مذکـور نيـازی بـه اتصـال پيچـی 
نبـوده، ليکـن اجـراي صفحـات بايـد بـه نحوی باشـد کـه شـکاف، درز و 
يـا فاصلـه خالـي ميـان آن ها و ميـان صفحـات و عناصـر پيرامونی وجود 
نداشـته باشـد. همچنيـن، لبه های برش خـورده بايد در محل سـازه های 

سـقفی قـرار گيرند.

ـــد 	� ـــی )مانن ـــاالت لغزش ـــری اتص ـــه کارگي ـــا ب ـــد ب ـــی را باي ـــات گچ صفح
ايجـــاد اتصـــال بـــا خـــط ســـايه يـــا تـــرن فيکـــس( از عناصـــری 
ــتون ها( و  ــژه در سـ ــه ويـ ــد )بـ ــچ نمی باشـ ــا گـ ــس آن هـ ــه جنـ کـ
ـــر  ـــد )نظي ـــد می کنن ـــاد تولي ـــرارت زي ـــه ح ـــری ک ـــن از عناص همچني
ــود.  ــدا نمـ ــته ای(، جـ ــای رشـ ــا المپ هـ ــزرگ بـ ــنايي های بـ روشـ
عـــدم رعايـــت جزئيـــات اخيـــر، موجـــب ايجـــاد تـــرک در اطـــراف 

ــود. ــری می شـ ــن عناصـ چنيـ

۵ابراي۵درز۵انقطاع.۵	.۵.۱۵
در ســـقف هاي پيوســـته بـــا طـــول زيـــاد، بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد 
نمـــود. بـــه طـــور معمـــول بـــراي فواصـــل حداکثـــر هـــر 15 متـــر در 
ــه  ــر گرفتـ ــاع در نظـ ــته، درز انقطـ ــقف هاي پيوسـ ــي سـ ــداد طولـ امتـ
ـــر  ـــک ب ـــقف کاذب باري ـــک س ـــه ي ـــي ک ـــن، در محل هاي ـــود. همچني مي ش
ـــرو  ـــع دو راه ـــل تقاط ـــر مح ـــود )نظي ـــاد مي ش ـــوار ايج ـــت دي ـــر شکس اث
يـــا فصـــل مشـــترک يـــک ســـقف باريـــک بـــا يـــک ســـقف وســـيع(، 
بايـــد درز انقطـــاع ايجـــاد نمـــود. بـــه طـــور کلـــی درزهـــای انقطـــاع 
)کـــه درز کنتـــرل نيـــز ناميـــده می شـــوند( بـــراي ايجـــاد هماهنگـــي 
ميـــان ســـاختار ســـقف کاذب و جابجايي هـــاي ســـازه اصلـــي بنـــا در 

ــوند. ــه مي شـ ــر گرفتـ نظـ

تذکر
در  درز  ايجـاد  بـر  عـالوه  انقطـاع،  درزهـای  اجـرای  در 
اليه هـای پوششـی بايـد بـه تفکيک زيرسـازی سـاختار نيز 

توجـه شـود. 

ــترس  ــر در دسـ ــاي زيـ ــا، روش هـ ــه درزهـ ــن گونـ ــراي ايـ ــراي اجـ بـ
: شـــد مي با

اجـراي اتصـاالت کشـويي لغـزان در سـاختار سـقف کاذب؛ کـه غالباً در 	�
سـاختارهای دارای کـد حريـق مـورد اسـتفاده قـرار می گيرنـد.

اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طيـف گسـترده ای از اين نوع سـازه ها )به 	�
تناسـب نـوع کاربـرد( در بـازار وجـود دارد. برخـی سـازه های درز انقطاع 
بـه صـورت ورق خم شـده »V« شـکل بـوده و برخی به صـورت ترکيبي 
از آلومينيـوم و السـتيک می باشـند کـه به صـورت روکار يا توکار توسـط 

پيـچ به سـاختار متصـل می گردند.
استفاده از نوار الستيکي ويژه درز انقطاع.	�
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۵درزگاري۵و۵آماده۵سازي.۵	.۱.۱۵
پـس از تکميـل سـاختار، درزگيـري و آمـاده سـازي سـطح صفحـات بـراي 

پذيـرش پوشـش نهايـي )نظيـر رنـگ( انجـام مي شـود*.

تمکا:اک۵ويژه.۵	.۱.۱۵
در صـورت نيـاز بـه اجـرای سـقف های بـا دهانـه بيـش از مقاديـر مجـاز 	�

منـدرج در جـداول، می تـوان از عناصـر باربر ميانی )مانند شاسـی کشـی 
و يـا ايجـاد کتيبه باربـر( اسـتفاده نمود.

a  ≤ 20 mm
≤ 100 ≤ 100

≥ 25 a a≥ 25

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

محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم) سازه     

ــچ FN (متصل به اـستاد کتیبه) پیـ
اســـتاد

م.م   ضخامت 52       ــه   ب
FR مـحافظ از  پـنل پوـشش 

م.م   ــه ضخامت 81       پـنل FR ب

ــه بـــاربر کتیبـــ

      نوار

      

نکته
مکم

طراحـی عناصـر سـازه ای فـوق الذکـر بايد توسـط مهندس 
محاسـب سـازه صـورت گيرد.

تذکر

در سـاختارهای چنـد اليه ای که دارای عملکـرد صوتی و يا 
دارای کـد حريـق می باشـند، درزگيـری اليه هـای زيرين با 
بتونـه درزگيـر الزامـی اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگير برای 

درزگيـری اليه هـای زيرين ضـرورت ندارد.

)A درز انقطاع با اتصال کشويی لغزان )سقف کاذب خود ايستا با کد حريق 30 دقيقه از پايين و باالی سقف کاذب - تيپ

اتصال سقف کاذب خود ايستا به کتيبه باربر
)برای۵بچرااک۵ابرايی۵با۵دايره۵پشتابانی۵فنی۵تماس۵حاصل۵شود(

سازه های کمکی

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

در محل هايـي کـه يـک سـقف کاذب باريک بر اثر شکسـت ديـوار ايجاد 	�
مي شـود )نظيـر محـل تقاطـع دو راهـرو يـا فصـل مشـترک يک سـقف 
باريـک بـا يک سـقف وسـيع(، با توجه بـه اجـرای درز انقطـاع و تفکيک 
سـازه ای سـاختار، بايـد از عناصـر سـازه ای کمکـی )ماننـد ايجـاد پـل با 

اسـتفاده از مقاطـع فـوالدی( اسـتفاده نمود.
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مشخص کردن محل نصب سازه تراز باربر با ريسمان رنگی

1

استقرار سازه های سقفی

4

استقرار پنل با استفاده از باالبر

7

نصب سازه تراز باربر

2

اتصال بال های فوقانی سازه سقفی به سازه تراز باربر

5

اتصال پنل به زيرسازی توسط پيچ

8

اجرای سازه سقفی دوتايی

3

زيرسازی تکميل شده

6

درزگيری

9
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ضوابر۵مرتبر۵با۵ساختارهای۵دارای۵ک:۵حريق.۵	.۱۱

سقف۵اصلی.۵	.۵.۱۱
در صورتـی کـه سـاختار دارای کـد حريـق از باالی سـقف کاذب باشـد، بايد 

سـقف اصلـی )سـازه ای( نيـز دارای کد حريق مشـابه باشـد.

زيرسازی.۵	.۱.۱۱
در کليـه سـاختارهاي داراي کـد حريـق از سـازه های سـقفی دوتايـی 	�

می شـود. اسـتفاده 
در سـاختارهاي داراي کـد حريـق از باالي سـقف کاذب، از پوشـش های 	�

اضافـه بـرای محافظـت سـازه ها در برابـر حريق اسـتفاده می شـود.

تاساساک.۵	.۱.۱۱
نفـوذ کابـل بـرق در سـقف های کاذب مقـاوم در برابـر حريـق در صورتی 	�

مجـاز اسـت کـه کابل بـه صورت تک بـوده و محل نفوذ آن کامال توسـط 
مـالت گـچ )يـا مواد مشـابه نظير پرلفيکـس( پر و مسـدود گردد. 

ــد 	� ــوکار باي ــقفی ت ــای س ــنايی ها و بلندگوه ــر روش ــوذی نظي ادوات نف
ــر  ــاوم در براب ــوع مق ــا از ن ــی پوشــش و محافظــت شــوند )ي ــه ترتيب ب
حريــق انتخــاب شــوند( کــه از محــل آن هــا منفــذی بــرای عبــور آتــش 

ايجــاد نشــود.
ــای 	� ــرق، کانال ه ــای ب ــر داکت ه ــاتی )نظي ــيرهای تاسيس ــی مس برخ

ــاختمان  ــای س ــات و فضاه ــان طبق ــه(، مي ــوت های زبال ــه و ش تهوي
ارتبــاط ايجــاد نمــوده و امــکان نفــوذ و ســرايت آتــش را فراهــم 
ــه مســيرها دارای  ــن گون ــن پوشــش و محافظــت اي ــد. بنابراي می نماين
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــاختمان باي ــرح س ــوده و در ط ــي ب ــت اساس اهمي

ــود. ش
ــت 	� ــار و محافظ ــازه ای مه ــقف س ــه س ــوی ب ــه نح ــد ب ــات باي تاسيس

ــه ســقف  ــار اضافــی ب گردنــد کــه در طــول حريــق ســقوط نکــرده و ب
کاذب وارد ننماينــد.

اليه۵عايق.۵	.۱.۱۱
اليـه عايـق بايد بـه گونه ای اجرا شـود که شـکاف، درز و يـا فاصله خالی 	�

بيـن قطعـات عايـق وجود نداشـته باشـد. همچنين، اصـول حصير چينی 
در نصـب اليه عايـق بايد رعايت شـود.

ضخامــت، چگالــی و ســاير خــواص اليــه عايــق پشــم معدنــی مصرفــي 	�
بــر اســاس کــد حريــق مــورد نظــر تعييــن می شــود. در برخــی 
ســاختارها، ممکــن اســت از عايق هــای بــا مشــخصات خــاص اســتفاده 
شــود )بــه عنــوان مثــال، دارا بــودن دمــای ذوب باالتــر از 1000 درجــه 
ســانتيگراد(. در هميــن راســتا، رجــوع بــه جــداول مرتبــط در مبحــث 
اخيــر و توجــه بــه تذکراتــی کــه در ايــن خصــوص ارائــه شــده اســت، 

الزامــی اســت.

اليه۵های۵پوششی.۵	.۱۱.	
در سـقف هايي کـه کـد حريـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچـي 
نـوع FR يـا FM اسـتفاده مي شـود. ضخامـت و تعـداد اليه های پوششـی بر 

اسـاس کـد حريـق مـورد نظـر تعيين می شـود.

درز۵انقطاع.۵	.۱.۱۱
در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزهای انقطاع از طريـق اجراي اتصاالت 

کشـويي لغزان تاميـن می گردند.

بازشوها.۵	.۳.۱۱
در اجـرای سـاختارهای مقـاوم در برابـر حريـق، يکـی از نقـاط ضعـف مهم، 
بازشـوها می باشـند. مـواردی نظير روشـنايي هاي توکار، دريچه هـاي بازديد، 
خروجي هـاي تهويـه، بلندگوهـای سـقفی و نازل هـای اطفـای حريـق بايد با 
جزئيـات ويـژه اجـرا و در برخی مـوارد از نوع مقـاوم در برابر حريـق انتخاب 

شوند.

سازه۵های۵کمکی.۵	.۳.۱۱
در صورتـی کـه سـاختار دارای کـد حريـق از بـاالی سـقف کاذب باشـد، 
سـازه های کمکـی بايـد توسـط سـاختار محافظتـی بـا کـد مشـابه، در برابر 

حريـق محافظـت شـوند.

درزگاری.۵	.۳.۱۱
در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزگيـری بسـيار حائز اهميت اسـت. 	�

کليـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش بايـد بـه طـور کامـل پـر شـوند، به 
نحـوی که سـاختاری نفـوذ ناپذير و يکپارچه حاصل شـود )سـاختار بايد 

کامـال آتش بند شـود(.
توجـه بـه درزهـای ميـان صفحـات و محـل نفـوذ پيچ هـا اهميـت ويـژه 	�

داشـته و درزهـا و سـر پيچ هـا بايـد بـا بتونـه درزگيـر کامـال پـر شـوند.
در ساختارهای چند اليه، درزگيری اليه های زيرين با بتونه درزگير الزامی 	�

ضرورت  زيرين  اليه های  درزگيری  برای  درزگير  نوار  از  استفاده  است. 
ندارد.

محل اتصال سقف کاذب به عناصر پيرامونی بايد با بتونه درزگير کامال 	�
درزگيری شود، به نحوی که هيچ گونه روزنه ای برای نفوذ حريق وجود 
برای  که  درزبند(  خمير  )يا  فومی  نوار  که  شود  توجه  باشد.  نداشته 
صدابندی به کار می رود، بايد حداقل از نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 
5 ميلی متر توسط بتونه درزگير کامال پوشانده شود. عدم رعايت جزئيات 
اخير، موجب ذوب شدن نوار فوم )يا خمير درزبند( و باز شدن روزنه ای 

جهت نفوذ آتش خواهد شد.

گچ۵پوششی.۵	.۵۳.۱۱
در سـاختارهای دارای کـد حريـق، اجـرای اليـه گـچ پوششـی ماسـتيک به 

ضخامـت حداقـل 2 ميليمتـر بـر کل سـطح صفحـات توصيـه می شـود.

بارگذاری.۵	.۵۵.۱۱
)به جز در ساختار سقف زير سقف(،  در کليه ساختارهای دارای کد حريق 
اتصال بار به سقف کاذب مجاز نبوده و هر گونه بار فقط بايد به سقف اصلي 

متصل گردد.

تذکر
مکم

سـاختارهاي داراي کـد حريـق داراي ضوابـط و جزئيـات 
ويـژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از ايـن نوع سـاختارها در 
پروژه هـا، هماهنگـي بـا دايره پشـتيباني فني شـرکت ايران 

قويـا توصيـه مي شـود.
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عناصر۵پارامونی.۵	.۵۱.۱۱
در صورتـی که سـاختار سـقف کاذب دارای کد حريق باشـد، عناصری که 	�

سـقف بـه آن هـا متصـل می شـود نيـز بايـد دارای کـد حريق بـا مقاومت 
حداقـل 30 دقيقه باشـند.

ســطح ديــوار پيرامونــی )در محــل اتصــال( بايــد کامــال صــاف بــوده و 	�
اليــه پوششــی ســقف بايــد کامــال بــه آن بچســبد و درزگيــری شــود، به 
ــرای نفــوذ حريــق وجــود نداشــته  ــه ای ب ــه روزن نحــوی کــه هيــچ گون
باشــد. در صورتــی کــه ســطح ديــوار صــاف نباشــد، بايــد بــا تمهيــدات 

مناســبی اصــالح شــود.

≤ 20≥ 5

.       52   FR  
     

 

ضوابر۵بارگذاري.۵	.۱۱
در هـر مترمربـع از سـطح سـقف کاذب، مي تـوان بارهـاي نقطـه اي بـا وزن 
حداکثـر 5 کيلوگرم را مسـتقيما بـه صفحه گچي متصل نمـود )توضيح اين 
کـه فاصلـه مرکـز ثقـل دو عدد بـار نقطـه ای مجاور بايـد از 100 سـانتيمتر 
بيشـتر باشـد(. الحاقاتـي بـا وزن بيـش از مقـدار مذکـور بايـد بـا آويزگيري 
مسـتقل از سـقف کاذب، مسـتقيما توسـط سـقف اصلي حمل شـوند. براي 
نصـب الحاقـات بـه سـقف کاذب، عوامل اتصال متنوعي در دسـترس اسـت.

نکته
فنی

در صورتـی کـه الحاقاتي مانند روشـنايي های سـقفی به طور 
گسـترده در سـطح سـقف کاذب نصـب شـوند، بايـد دهانـه 
مجـاز سـقف کاذب با در نظـر گرفتن بار اضافه تعيين شـود.

نکته
مکم

تحــت هيــچ شــرايطي نبايــد عناصــر تاسيســاتي موجــود 
در فضــاي پشــت ســقف کاذب، بــه ســاختار ســقف 
ــن  ــد. چني ــار وارد نماين ــه آن ب ــوند و ب ــل ش کاذب متص
ــي  ــه ســقف اصل ــاي مســتقل ب ــا آويزه ــد ب عناصــری باي
ــد  ــر می توان ــول اخي ــت اص ــدم رعاي ــوند. ع ــل ش متص
موجــب ناپايــداري ســقف کاذب و يــا انتقــال ارتعاشــات و 
لرزش هــا )ناشــي از تاسيســات( و ايجــاد تــرک در محــل 

درزهــا شــود.

≥ 5≤ 20

.       52   FR  
TN 

(  )       

اتصال سازه سقفی به ديوار بنايی با خط سايه )سقف کاذب خود ايستا با کد حريق 30 دقيقه 
)A از پايين و باالی سقف کاذب - تيپ

اتصال سازه تراز باربر به ديوار بنايی با خط سايه )سقف کاذب خود ايستا با کد حريق 30 
)A دقيقه از پايين و باالی سقف کاذب - تيپ

انواع ادوات اتصال ويژه اجزای توخالی
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سقف۵زير۵سقف۵خود۵ايستا.۵	.۱۱
زمانيکـه بـه لحـاظ اجرايـی امـکان آويزگيری از سـقف اصلی وجود نداشـته 
باشـد و الزاماتـی نظيـر مقاومـت در برابـر حريـق و عايـق صوتـی بـاال و يـا 
طرح هـای دکوراتيـو توامـا در يـک سـقف وجـود داشـته باشـند، پيشـنهاد 

می گـردد از سـاختار سـقف زيـر سـقف خـود ايسـتا اسـتفاده گـردد.

سقف۵کاذب۵يکپارچه۵D131.ir۵دارای۵ک:۵حريق
)سقف۵فوقانی( 1

CW/UW و نوع پروفيل فلزی (A تيپ) D131.ir نوع سقف کاذب
سقف کاذب خود ايستا بايستی به طور کامل )زيرسازی و اليه گذاری( 	�

اجرا شود و حذف يک يا چند المان از اين سقف مجاز نمی باشد.
حداکثر عرض مجاز دهانه سقف خود ايستا از )جدول 5-24( اطالعات 	�

عملکردی ساختارها استخراج گردد.

سقف۵کاذب۵يکپارچه۵با۵رده۵وزنی۵ح:اکثر
	۵۳/۵کالوناوتن۵بر۵مترمربع 2

CD60 فاقد کد حريق و نوع پروفيل فلزی D112a.ir نوع سقف کاذب
عامل اتصال سقف زيرين به سقف فوقانی، پيچ چند منظوره FN می باشد.	�
محـل ايـن اتصـال و آويزهـا دقيقـا بايسـتی منطبـق بـر سـازه های پنل 	�

خـور سـقف فوقانـی D131.ir باشـد.
حداکثـر وزن کل سـقف زيرين بـه انضمام متعلقـات آن، 15 کيلوگرم در 	�

هـر مترمربع در نظر گرفته شـود.

در صـورت اسـتفاده از پنل هـای آکوسـتيک در سـقف کاذب زيرين، حداکثر 
بـار مجـاز وارده بـه پنل هـا 0/5 کيلوگـرم و حداکثـر بـار مجـاز وارده بـه 

سـازه ها 3 کيلوگـرم می باشـد.

b b

c

a

1

2

فاصله سازه هاى سقف خود ایستا

فاصله سازه هاى پنل خور

اربر
ى ب

ه ها
ساز

صله 
فا

2
1

CW استاد

اتصال مستقیم (براکت)

پنل گچى

FN پیچ چند منظوره

حداکثـر فواصل سازه ها د۵	ل۵۳ب:ول۵

ح:اکثر۵فاصله۵
سازه۵های۵باربر

]mm[

c  

ح:اکثر۵فاصله۵آويچها۵بر۵
اساس۵رده۵وزنی۵ح:اکثر 

0.15kN/m2

و۵سازه۵های
سقف۵خود۵ايستا

a

ح:اکثر۵فاصله۵سازه۵پنل۵خور
b  

پنل گچی
GKB(I)

پنل های 
آکوستيک

1000600
500300

1200500

D113.ir فاقد کد حريق زير سقف کاذب يکپارچه D112.ir مثالد سقف کاذب يکپارچه
دارای کد حريق از پايين سقف

جزئيات اجرايی

ح:اکثــر۵فاصلـه۵سـازه۵هایCW(۵(۵ســقف۵خـود۵ايسـتا۵.۵	.۵.۱۱
۵CD60سـقف۵زيريـن۵ باربـر۵ و۵ و۵ســازه۵های۵پنـل۵خـور۵

)D112a.ir (
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اطالعاک۵عملکردي۵ساختارها.۵	.	۱
سـقف۵کاذب۵D131.ir۵دارای۵کـ:۵حريـق۵از۵پاياـن۵و۵يـا۵.۵	.	۵.۱

بـاالی۵سـقف۵کاذب
مقاومت در برابر حريق: بدون در نظر گرفتن مقاومت سقف اصلید۵	ل۵۳ب:ول۵

الچاماک۵سقف۵اصلی

ک:۵حريق۵از۵پايان۵سقف۵کاذب
کد حريق برای سقف اصلی الزامی نيست

ح:اقلک:۵حريق
ضخامت۵پنل

ح:اکثر
فاصله۵سازه۵ها

اليه۵عايق۵مورد۵نااز
برای۵مقاومت۵در۵برابر۵حريق

ک:۵حريق۵از۵باالی۵سقف۵کاذب
سقف اصلی بايد دارای کد حريق برابر با 

سقف کاذب باشد

از پايين
سقف کاذب

از باالی
سقف کاذب

)GKF يا FR(
]mm[

b
]mm[

حداقل ضخامت
]mm[

حداقل چگالی
]kg/m3[

F30

18600
G اليه سراسری پشم معدنی نوع 

40-

2×12/5500
بدون عايق

يا
B2 عايق حداقل

FR 25mm

F30F3018600

S اليه سراسری پشم معدنی نوع 

4040
يا

6030

FR 25mm

F30F30

18
+

12/5
پشت سقف کاذب

600
بدون عايق

يا
B2 عايق حداقل

FR 25mm

F60F60

2×12/5
+

12/5
پشت سقف کاذب

500S اليه سراسری پشم معدنی نوع 

4040
 

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

S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000 درجه سانتيگراد مطابق با DIN 4102-17؛ 
ضخامت حداقل 50 ميلی متر و چگالی حداقل 40 کيلوگرم بر متر مکعب

A مصالح ساختمانی رده G
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حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های NFد۵	ل۵۳ب:ول۵

استاد

سازه۵تک

حداکثر دهانه سقف
]m[

b فاصله سازه ها 
]mm[

سازه۵دوتايی

حداکثر دهانه سقف
]m[

b فاصله سازه ها 
]mm[

500500600

ضخامت پنل
]mm[

ضخامت پنل
]mm[

ضخامت پنل
]mm[

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

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

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

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

بار عايق: 5 کيلوگرم بر مترمربع

سقف۵کاذب۵D131.ir۵ب:ون۵ک:۵حريق.۵	.	۱.۱

ضخامت ورق سازه های سقفی 0/6 ميلی متر می باشد.	�
افزايش طول سازه های سقفی تحت هيچ شرايطی مجاز نمی باشد.	�

حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های DINد۵	ل۱۳ب:ول۵

استاد

سازه۵تک

حداکثر دهانه سقف
]m[

b فاصله سازه ها 
]mm[

سازه۵دوتايی

حداکثر دهانه سقف
]m[

b فاصله سازه ها 
]mm[

500500600

ضخامت پنل
]mm[

ضخامت پنل
]mm[

ضخامت پنل
]mm[

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

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

CW753/2532/752/53/753/53/2533/253

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

بار عايق: 5 کيلوگرم بر مترمربع

سقف۵کاذب۵D131.ir۵ب:ون۵ک:۵حريق.۵	.	۱.۱



اطالعاک۵عملکردي۵ساختارها
سقف های کاذب 

328

حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های DIN د۵	ل۱۵ب:ول۵

استاد

سازه۵دوتايی

حداکثر دهانه سقف
]m[

b فاصله سازه ها 
]mm[

500600

ضخامت پنل
]mm[

ضخامت پنل
]mm[

18 يا 12/525×2

2 x CW 502/252/25

2 x CW 7533

2 x CW 1003/53/5

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

ضخامت ورق سازه های سقفی 0/6 ميلی متر می باشد.	�
افزايش طول سازه های سقفی تحت هيچ شرايطی مجاز نمی باشد.	�

حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های DINد۵	ل۱۱ب:ول۵

استاد

سازه۵دوتايی

حداکثر دهانه سقف
]m[

b فاصله سازه ها 
]mm[

600

ضخامت پنل
]mm[

18

2 x CW 502/25

2 x CW 753

2 x CW 1003/5

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

سـقف۵کاذب۵D131.ir۵دارای۵کـ:۵حريـق۵از۵پايان۵و۵باالی۵.۵	.	۱.	سقف۵کاذب۵D113.ir۵دارای۵ک:۵حريق۵از۵پايان۵سقف۵کاذب.۵	.	۱.۱
)A۵سـقف۵کاذب۵)تاق

سـقف۵کاذب۵D131.ir۵دارای۵کـ:۵حريـق۵از۵پايان۵و۵باالی۵.۵	.	۱.۱
)B۵سـقف۵کاذب۵)تاق

حداکثر دهانه سقف: بر اساس پروفيل های DINد۵	ل۱۱ب:ول۵

استاد

سازه۵دوتايی

حداکثر دهانه سقف
]m[

b فاصله سازه ها 
]mm[

600

ضخامت پنل
]mm[

+ بار عايق18

2 x CW 502/252/25

2 x CW 7532/75

2 x CW 1003/53/25

بار عايق: 5 کيلوگرم بر مترمربع
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حداکثر دهانه سقف کاذب بر اساس پروفيل های DINد۵	ل۱۱ب:ول۵

استاد
)سازه۵دوتايی(

]m[۵ح:اکثر۵دهانه۵سقف
بر۵اساس۵نوع۵سقف۵خود۵ايستا

سقف۵خود۵ايستا
فاق:۵ک:۵حريق

سقف۵خود۵ايستا
دارای۵ک:۵حريق۵۱۳۵دقاقه

پنل۵گچی
GKB (I)GKF (I)

A تاق
GKF (I)

2 x CW 502/452/251/90

2 x CW 753/052/802/40

2 x CW 1003/603/302/85

سقف۵زير۵سقف۵خودايستا.۵	.	۳.۱

ضخامت ورق سازه های سقفی 0/6 ميلی متر می باشد.	�
افزايش طول سازه های سقفی تحت هيچ شرايطی مجاز نمی باشد.	�
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معرفی۵سقف۵کاذب۵مشبک.۵	.۱۱
۵مرور۵ساختار.۵	.۵.۱۱

سـقف هاي کاذب مشـبک، از شـبکه سـازه هاي سپري )T شـکل( و تايل هاي 
سـقفی تشـکيل مي شـوند. شـبکه مذکور بـه وسـيله آويزهاي قابـل تنظيم، 
بـه سـقف اصلـي متصل گرديـده و تايل ها به صـورت وزنی درون اين شـبکه 
قـرار مي گيرنـد. فضـاي خالـي پشـت سـقف کاذب، امـکان اسـتفاده از اليه 
عايـق را فراهـم نمـوده و بديـن ترتيـب می تـوان بـه مشـخصات عملکـردی 
نظيـر جـذب صـوت بـاال دسـت يافـت. ويژگي هـاي مثبت فـراوان ايـن نوع 
سـقف کاذب باعـث گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـاي اداري، تجـاري، 
درمانـی و آموزشـي شـده اسـت. اين نوع سـقف را می تـوان به تنهايـي يا در 

ترکيـب بـا سـقف کاذب يکپارچه اجـرا نمود.

تشريح۵مچايا.۵	.۱.۱۱
حـذف۵عملاـاک۵رنـگ۵آماـچيد در صـورت اسـتفاده از تايل هـای پيش 
رنـگ شـده و يـا تايل هـای روکـش دار، عمليـات رنـگ آميزی به طـور کامل 

حـذف شـده و بديـن ترتيـب زمـان اجـراي کار کاهش خواهـد يافت. 

دسترسـي۵آسـان۵به۵فضاي۵تاساسـاتيد۵بـا توجه بـه اين کـه تايل هاي 
سـقفي تنهـا بـه واسـطه وزن خود در درون شـبکه معلـق قرار دارنـد، امکان 
دسترسـي سـريع و آسـان بـه فضـای تاسيسـاتی پشـت سـقف کاذب بـا 
برداشـت تايل ها ميسـر مي گـردد. اين ويژگـی، تعمير و نگهداري تاسيسـات 

را در مرحلـه بهره بـرداری از سـاختمان بسـيار آسـان می سـازد.

تعماـر۵و۵نگکـ:اري۵آسـاند در صورت آسـيب ديدگـی تايل ها، نيـازی به 
انجـام عمليـات تعميـری يا ترميمـی نبوده و صرفـا با برداشـت و جايگزينی 

تايل هـا، آسـيب ديدگـی برطرف می شـود.

تنظاـم۵شـراير۵آکوسـتاکي۵فضـا*د يکـی از کاربرد هـای متـداول اين 
نـوع سـقف، تنظيـم شـرايط آکوسـتيکی فضـا از طريـق جذب صوت اسـت. 
در ايـن حالـت از تايل هـای آکوسـتيک )جـاذب صـوت( اسـتفاده می شـود.

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

 سقف کاذب مشبک 

)T3600(۵سازه۵اصلی
اين پروفيل وظيفه انتقال بار سقف کاذب

را به آويز و در نتيجه سقف اصلی به عهده دارد.

)T600(۵سازه۵فرعی
)T1200( اين پروفيل، سازه های فرعی

را به يکديگر متصل می کند.

)T1200(۵سازه۵فرعی
)T3600( اين پروفيل، سازه های اصلی

را به يکديگر متصل می کند.

سازه۵تراز
اين سازه در تراز سقف کاذب

اجرا می شود.

آويچ۵با۵فنر۵تنظام
اين آويز از مفتول آهن گالوانيزه بوده و ارتفاع
آن توسط فنر تعبيه شده بر روی آن، تنظيم 

می شود.

)60x60 cm(۵تايل
اين صفحات به صورت وزنی داخل سازه های 

سپری قرار می گيرند.
ماتول۵مکار
جهت کنترل حرکات جانبی
سقف در زمان زلزله
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روش۵ابرا.۵	.۱۳
ابرای۵نبشي۵تراز۵.۵	.۵.۱۳

بــه وســيله ريســمان رنــگ پــاش، خــط تــراز ســقف کاذب بــر روي ديــوار 
ــيله  ــه وس ــود ب ــل خ ــراز در مح ــی ت ــود. نبش ــخص مي ش ــي مش پيرامون
ــل  ــه متص ــوار زمين ــه دي ــن ب ــل معي ــب و در فواص ــال مناس ــل اتص عام
می گــردد. توجــه شــود کــه ســازه تــراز بــه دو صــورت قابــل اجــرا اســت؛ 

ــر. ــر و غيــر بارب بارب

فواصل عوامل اتصالد۵	ل	۱ب:ول۵

عامل۵اتصالديوار۵زمانه
فواصل۵عوامل۵اتصال۵)سانتی۵متر(

اتصال۵غار۵باربراتصال۵باربر

پيچ TN يا FNديوار خشک
3060

پيچ و رول پالگديوار بنايی

فاصله عامل اتصال

نکاک
فنی
ابرای
نبشی
تراز

فاصلـه اولين عامـل اتصال از انتهاي نبشـی تـراز نبايد از 	�
10 سـانتيمتر بيشتر باشد.

در لبه هـای باربـر، نشـيمن گاه سـازه های سـپری بر روی 	�
بال سـازه تـراز بايـد حداقل 20 ميليمتر باشـد.

حداکثر کنسـول در سـازه سـپری 10 سـانتيمتر اسـت. 	�
بنابرايـن در صـورت اجـرای لبـه غيـر باربـر، اوليـن آويز 
بايـد در فاصلـه حداکثـر 10 سـانتيمتر از ديـوار اجـرا شـود.

بـرای اتصال نبشـی تراز به ديوار خشـک می تـوان از پيچ 	�
TN يـا FN اسـتفاده نمـود )پيچ هـا بـه اسـتادها متصل 
می گردنـد(. در صورتـی کـه زيرسـازی در محـل اتصـال 
وجـود نداشـته باشـد، می تـوان قبـل از پنل گـذاری، يک 
نـوار تسـمه فـوالدی گالوانيزه بـه عـرض 100و ضخامت 
0/6 ميلی متـر را بـه صـورت سراسـری در تـراز مورد نظر 
بـه وسـيله پانـچ يـا پـرچ بـر روی اسـتادها اجرا نمـود تا 

زيرسـازی در تمـام نقـاط در تراز سـقف ايجـاد گردد.
درصورت بنايي بودن ديوار پيراموني، نشبی تراز پس از 	�

نازک کاري و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا مي شود.
درگوشـه ها، نبشـي تـراز بايد به دقت فارسـي بُر شـده يا 	�

از قطعـه زاويه داخلی يا خارجی اسـتفاده شـود.
در صـورت ناصـاف بودن ديوار زمينه، اسـتفاده از نبشـي 	�

با خـط سـايه توصيـه مي گردد.

نکاک
فنی
ابرای
آويچ

از نظر تئوری محدوديتی برای حداکثر ارتفاع آويزگيری 	�
در سقف های مشبک وجود ندارد اما ازآنجاييکه افزايش 
همچنين  و  لنگر  بازوی  افزايش  موجب  آويزها  ارتفاع 
بعضاً  و  انبساط  و  انقباض  اثر  بر  مقاطع  طول  تغييرات 
اعوجاج در سقف می گردد، حداکثر ارتفاع قابل دستيابی 
با آويزهای سيمی 100 سانتی متری به قطر 4 ميلی متر و 

فنر دوبل، 180 سانتی متر می باشد.
افـزودن آويـز سـيمی بـه جهـت افزايش طـول آويـز، به 	�

هيـچ وجه مجـاز نمی باشـد. 
قبـل از اجـراي هر گونه آويـز، بايد وضعيت سـقف اصلي 	�

از نظـر اسـتحکام بررسـي شـود )بـه ويژه در سـقف هاي 
بـراي  همچنيـن،  بتنـي(.  سـقف هاي  و  بلـوک  تيرچـه 
انتخـاب نوع عامل اتصال، بايد از مناسـب بـودن آن براي 

سـقف اصلي اطمينـان حاصـل نمود.

۵ابرای۵آويچها۵.۵	.۱.۱۳
بـه وسـيله ريسـمان رنـگ پـاش، محل اجـراي آويزها بـر روي سـقف اصلي 
مشـخص مي شـود. بـا اسـتفاده از عامـل اتصـال مناسـب، آويزهـا در فواصل 
حداکثـر 120 سـانتيمتر به سـقف اصلي متصل مي شـوند. بـراي اين منظور 
و بسـته بـه نـوع و شـرايط سـقف اصلـي، مي تـوان از مهـار چکشـي )بـرای 
سـقف های بتنـی( و يـا مهارهـاي ويـژه اعضـاي توخالـي )بـرای بلوک هـاي 

سـقفي سـفالي يـا سـيماني در سـقف هاي تيرچه بلـوک( اسـتفاده نمود.

عدم امکان افزودن آويز سيمی

فارسی بُر کردن نبشی تراز
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ترتيب 	� به  از ديوار  آويز  اولين  باربر، فاصله مجاز  باربر و غير  لبه های  در 
حداکثر 40 و 10 سانتی متر می باشد.

براي آويزگيري با ارتفاع کمتر از 20 سانتيمتر، استفاده از مفتول گالوانيزه 	�
با قطر حداقل 2 ميليمتر ) يا 1/5 ميلی متر بصورت دوبل تابيده شده( 
- مشروط بر اين که فاصله آويزها از يکديگر به 60 سانتيمتر کاهش يابد - 
بالمانع است. در صورت آويزگيري با ارتفاع بيش از 20 سانتيمتر،  ممکن 
است در زمان بهره برداري،  مفتول فوق الذکر دچار تغيير شکل )کرنش 

طولي( شده و سقف کاذب از رگالژ خارج شود. 
X

40cm = لبه باربر
10cm = لبه غیر باربر

نکته
مکم

آويزگيـري از عناصـر تاسيسـاتي موجـود در فضـاي پشـت 
سـقف کاذب تحت هيچ شـرايطي مجاز نبوده و آويزها صرفا 
بايـد به سـقف اصلـي )سـازه اي( متصل شـوند. عـدم رعايت 
اصـول اخيـر می تواند موجـب ناپايداري سـقف کاذب شـود.

۱.۱۳.	۵.۵T3600۵ابرای۵سازه۵های۵اصلي
در لبـه جـان ايـن سـازه، سـوراخ هايي بـه فواصـل معين جهـت اتصال بـه آويز 
تعبيـه شـده اسـت. در انتهـای آويز يک خم )قـالب( وجود دارد که بـا عبور اين 
خم از سـوراخ های موجود، اتصال ميان آويز و سـازه بر قرار می شـود. سـازه هاي 

T3600 در فواصـل 120 سـانتيمتر بـه موازات يکديگر اجرا می شـوند.

نکاک
فنی

فاصله اولين سازه T3600 از ديوار حداکثر 60 سانتيمتر 	�
مي باشد.

بـرای اتصـال طولی سـازه ها، در ابتـدا و انتهاي هر سـازه 	�
يـک زبانه اتصال کشـويي )کليـک( وجـود دارد که با فرو 
رفتـن زبانه هـای مذکـور در يکديگـر، سـازه ها درگيـر و 

اتصـال طولی ميـان آن هـا برقـرار می گردد.
اجراي آويز اضافه در محل اتصال دو سازه اصلی ضروري است.	�
سـازه های T3600 می بايسـت بـه صـورت حصيـر چين 	�

اجـرا شـوند. در واقـع محل کليک هـا در دو سـازه مجاور 
نبايـد در يک راسـتا )يـک خط( قـرار گيرند.

 محل اتصال
دو قطعه پروفیل

T3600

T600

T1200

(کلیک)

 پروفیل

T3600پروفیل پروفیل

60
0 m

m12
00

 m
m

600 mm 3600 mm

آرايش زيرسازی قسمتی از سقف کاذب مشبک
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ابرای۵ابچای۵بادبن:ی.۵	.۱.۱۳
ــر  ــراي عناصـ ــترده، اجـ ــطوح گسـ ــا سـ ــقف هاي کاذب بـ ــراي سـ بـ
ـــر  ـــاحت حداکث ـــراي مس ـــي )ب ـــرکات جانب ـــار ح ـــت مه ـــدي جه بادبن
هـــر 25 مترمربـــع( توصيـــه مي گـــردد. بـــرای ايـــن منظـــور، 
اســـتفاده  2 ميلی متـــر(  12 )قطـــر  از مفتـــول گيـــج  می تـــوان 
ــه  ــر 45 درجـ ــه حداکثـ ــا زاويـ ــتی بـ ــو بادبنـــدی بايسـ ــود. عضـ نمـ

اجـــرا گـــردد.

ابراي۵درز۵انقطاع.۵	.۳.۱۳
در ســـقف هاي پيوســـته بـــا وســـعت زيـــاد، بايـــد درز انقطـــاع 
ــاد نمـــود. بـــه طـــور معمـــول بـــراي فواصـــل حداکثـــر هـــر  ايجـ
15 متـــر در هـــر يـــک از امتداد هـــاي طولـــي و يـــا عرضـــي 
ســـقف هاي پيوســـته، درز انقطـــاع در نظـــر گرفتـــه مي شـــود. 
ــر  ــک بـ ــقف کاذب باريـ ــک سـ ــه يـ ــي کـ ــن، در محل هايـ همچنيـ
ــاد مي شـــود )نظيـــر محـــل تقاطـــع دو  ــوار ايجـ اثـــر شکســـت ديـ
راهـــرو يـــا فصـــل مشـــترک يـــک ســـقف باريـــک بـــا يـــک ســـقف 
ـــای  ـــی درزه ـــور کل ـــه ط ـــود. ب ـــاد نم ـــاع ايج ـــد درز انقط ـــيع(، باي وس
انقطـــاع )کـــه درز کنتـــرل نيـــز ناميـــده می شـــوند( بـــراي ايجـــاد 
ــازه  ــاي سـ ــقف کاذب و جابجايي هـ ــاختار سـ ــان سـ ــي ميـ هماهنگـ
ـــه  ـــن گون ـــراي اي ـــراي اج ـــوند. ب ـــه مي ش ـــر گرفت ـــا در نظ ـــي بن اصل
ـــازه درز انقطـــاع مخصـــوص اســـتفاده  ـــا در ســـقف مشـــبک، از س درزه

. د مي شـــو

تنظام۵ارتااع۵سقف۵)رگالژ(.۵	.۳.۱۳
ــردن  ــا فش ــد. ب ــاع می باش ــم ارتف ــر تنظي ــبک دارای فن ــقف مش ــز س آوي
ــده و  ــز آزاد ش ــول آوي ــر، مفت ــمت يکديگ ــه س ــور ب ــر مذک ــاي فن بال ه
می تــوان ارتفــاع آويــز را بــه راحتــی تنظيــم نمــود. پــس از اتمــام عمليــات 
تايــل گــذاری بصــورت شــطرنجی، ارتفــاع ســقف مجــددا تنظيــم )رگالژ( 

می گــردد.

۱.۱۳.	۵.۵T1200۵ابرای۵سازه۵هاي۵فرعي
پـس از اجـراي سـازه هاي اصلـي T3600، ايـن سـازه ها توسـط سـازه هاي 
فرعـي T1200 )کـه عمـود بـر سـازه هاي اصلي اجرا می شـود( بـه يکديگر 
متصـل مي گردنـد. بـرای ايـن منظور، شـيارهاي قائمـی به فواصـل معين بر 
روي جـان سـازه اصلـی تعبيـه شـده کـه سـازه هاي T1200 در فواصل 60 
سـانتيمتر بـه مـوازات يکديگـر و از طريـق شـيارهای موجـود، به سـازه های 

T3600 متصـل می شـوند.

	.۱۳.	۵.۵T600۵ابرای۵سازه۵هاي۵فرعي
توســط  ســازه ها  ايــن   ،T1200 فرعــي  ســازه هاي  اجــراي  از  پــس 
ــي اجــرا می شــود(  ــوازی ســازه هاي اصل ــه م ــي T600 )ک ســازه هاي فرع
بــه يکديگــر متصــل مي گردنــد. بــرای ايــن منظــور، شــيارهاي قائمــی بــه 
فواصــل معيــن بــر روي جــان ســازه T1200 تعبيــه شــده کــه ســازه هاي 
ــل و  ــازه های T1200 متص ــه س ــود، ب ــيارهای موج ــق ش T600 از طري
ــه  ــمه هايی ب ــب چش ــن ترتي ــد. بدي ــيم می کنن ــم تقس ــه دو ني ــا را ب آن ه
ــا  ــا در درون آن ه ــه تايل ه ــده ک ــل گردي ــانتيمتر حاص ــاد 60 ×60 س ابع

ــد. ــرار می گيرن ق

نکته
فنی

در حالتی که سازه سپري ادامه پيدا نمي کند، زبانه اتصال 
انتهايي سازه، بسته به نوع سازه سپری در شيار سازه مقابل 
قرار گرفته و خم يا قفل )کليک( می شود. با خم کردن اين 

زبانه )قفل شدن آن(، سازه در جاي خود ثابت مي ماند.

نصب۵اليه۵عايق.۵	.۳.۱۳
تايل هــای گچــي آکوســتيک دارای ســوراخ بــوده و از طريــق هدايــت امــواج 
صوتــی بــه فضــای پشــت ســقف، انــرژی صوتــی را کاهــش می دهنــد. در 
ــه پشــم ســنگ در پشــت تايل هــا، ميــزان جــذب  صــورت اســتفاده از الي
صــوت در تايل هــای گچــی آکوســتيک بــه ميــزان قابــل توجهــی افزايــش 

خواهــد يافــت.

تذکر
در صـورت اجـرای اليـه عايـق، بايـد وزن آن را در تعييـن 
نـوع زيرسـازی در نظـر گرفـت. حداکثـر وزن مجـاز اليـه 

عايـق، 5 کيلوگـرم بـر مترمربـع اسـت.

تايل۵گذاري۵.۵	.۵۳.۱۳
پـس از اجـراي زيرسـازی فلزی، تايل هاي مـورد نظر در درون شـبکه ها قرار 
داده می شـوند )در صـورت نيـاز می تـوان از گيره هـای مخصوص نگـه دارنده 
تايـل اسـتفاده نمـود(. بـرای حفـظ تميـزی تايل هـا، توصيه می شـود که در 
هنـگام بـرش کاري و نصـب از دسـتکش کار تميز اسـتفاده شـود. همچنين، 
جهـت کنتـرل نشسـت اوليـه سـقف کاذب، تايل گـذاری بصورت شـطرنجی 

می پذيرد. صـورت 
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ساير۵نکاک۵ابرايي.۵	.۵۵.۱۳
بـه واسـطه مـدوالر بـودن اين نـوع سـقف کاذب، آرايـش تايل هـا داراي 	�

اهميـت ويـژه اي اسـت. ايجـاد اندازه هاي برابر در حاشـيه های سـقف، در 
زيبايـي کار تمـام شـده اهميت ويـژه اي دارد؛ لذا در زمان تقسـيم فضای 
سـقف، توصيـه می شـود کـه اندازه گذاری هـا از وسـط فضـای مـورد نظر 

انجام شـود.
توجـه گـردد کـه ابعـاد تايل هايـی کـه در حاشـيه قـرار می گيرنـد نبايد 	�

کمتـر از نصـف يـک تايـل کامل باشـند.
برای رفع مشـکالت هندسـی حاشـيه سـقف کاذب، می توان در پيرامون 	�

کار از سـقف کاذب يکپارچه )به صورت باکس( و در وسـط کار از سـقف 
کاذب مشـبک اسـتفاده نمـود. در ايـن حالـت، با انـدازه گذاری مناسـب 
می تـوان سـقف مشـبک را بـدون نيـاز بـه بـرش کاري و بـا حفـظ ابعاد 

نمود.  اجـرا  مدول 
در اجـرای سـقف کاذب مشـبک، مکان يابـي روشـنايي ها، ادوات اطفـاي 	�

حريـق و دريچه هـاي تهويـه در محـل مناسـب، بايـد پيش بيني شـود.
2 از بال 	�

3
سـازه های سـپری بـر روی نبشـی تراز قـرار می گيرند. حداقـل 

سـازه نبشـی بايسـتی توسط سـازه سـپری در بر گرفته شود.

24

24

≥16

≥16

سازه هاى سپرى بر روى نبشى تراز
قرار مى گیرند

واحدها به میلیمتر

فواصل سازه ها و آويزها

T3600 فواصل سازهT1200 فواصل سازه
1200 mm

≥600 

mm

≥600 mm

600 mm

600 mm

1200mm≤فواصـل آويـز

400mm≤نبشـی بــاربـر
100mm≤نبشی غير باربر
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مشخص کردن محل نصب سازه تراز با ريسمان رنگی

1

نصب سازه تراز پس از تعيين خط تراز سقف

2

اتصال قطعه HT90 به سقف اصلی

3

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

برای ايجاد اختالف سطح ميان دو سقف کاذب مشبک، می توان در محل تالقی دو سقف از يک کتيبه استفاده نمود.
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HT90 اتصال آويز به قطعه

4

T1200 اجرای سازه های فرعی

7

آويزهای تکميل شده

5

T600 اجرای سازه های فرعی

8

T3600 اجرای سازه های اصلی

6

زيرسازی تکميل شده

9

تايل گذاری شطرنجی جهت ايجاد نشست اوليه

10

نحوه عبور تايل از ميان سازه ها

13

تنظيم ارتفاع سقف

11

قرار دادن تايل در شبکه

14

قراردادن گيره های مخصوص نگهدارنده تايل

12
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مباني۵طراحي۵زيرسازي*.۵	.۱۳
ظرفيـت باربـري زيرسـازی، به مشـخصات هندسـی سـازه هاي سـپري و 	�

نحـوه ترکيـب آن هـا بـا يکديگـر بسـتگی دارد. لـذا بـر اسـاس رده وزنی 
تايـل مـورد مصـرف )گچـی، معدنـی، فلـزی يـا چوبـی(، نـوع و نحـوه 

ترکيـب سـازه ها تعييـن می گـردد. 
در صـورت اجـرای اليـه عايـق، بايـد وزن آن را در تعيين نوع زيرسـازی 	�

در نظـر گرفـت )حداکثـر وزن مجـاز اليه عايـق، 5 کيلوگرم بـر مترمربع 
است(.

بـراي سـاختارهای دارای کـد حريـق و همچنيـن بـرای محيط هـای بـا 	�
خـاص  مشـخصات  داراي  سـپری  سـازه هاي  بـاال،  خورندگـي  شـرايط 

مي باشـند. 

ضوابر۵مرتبر۵با۵ساختارهای۵دارای۵ک:۵حريق*.۵	.۱۳
در صـورت نيـاز بـه خـواص آکوسـتيکی در زون هـای حريـق، می تـوان از 
تايل هـای جـاذب صـوت معدنـی اسـتفاده نمـود. در غيـر ايـن صـورت و در 
صـورت تمايـل بـه اجرای سـقف کاذب مشـبک بـا تايـل گچی سـوراخ دار، 
بايـد از سـاختار »سـقف زير سـقف« اسـتفاده نمـود. در ايـن سـاختار، ابتدا 
سـقف کاذب يکپارچـه يـا خود ايسـتای مقـاوم در برابر حريق اجـرا گرديده 
و سـپس سـقف کاذب مشـبک در زيـر آن نصـب می شـود )آويزهای سـقف 
مشـبک، بـه زيرسـازی فلـزی سـقف کاذب فوقانـی متصـل می شـوند(. در 
ايـن سـاختار، وزن سـقف کاذب مشـبک )بـه انضمـام اليه عايـق، در صورت 
وجـود( تـا حداکثـر 15 کيلوگرم بر مترمربـع مجاز بوده که بايـد در طراحی 
زيرسـازی سـقف کاذب فوقانـی لحـاظ شـود. مقاومـت سـقف کاذب فوقانی، 

تعييـن کننـده کـد حريق کل سـاختار می باشـد.

* برای کسب اطالعات بيشتر با دايره پشتيبانی فنی شرکت تماس حاصل شود.

نکته
فنی

می تـوان  را  کيلوگـرم   5 حداکثـر  تـا  نقطـه ای  بارهـای 
بديـن  کـرد.  وارد  سـپری  سـازه های  روی  بـر  مسـتقيما 
منظـور از گيره هـای مخصـوص آويز بـار اسـتفاده می گردد. 
توجـه گـردد کـه بـه ازای هـر گيره، يـک عدد آويـز اضافی 

در سـاختار درنظـر گرفتـه شـود.

استان:ارد۵ملی۱۵۳۳۱۵د
بـا توجـه بـه بنـد 3، پيوسـت الف، اسـتاندارد ملی شـماره 21083 ، نصب سـقف کاذب را زمانـی می توان آغاز کرد که سـاختمان يـا محوطه مربوط 
بـه آن در برابـر آب و يـا بـاد درزبنـدی شـده و نصـب شيشـه ها و پنجره هـا انجـام شـده باشـد. توصيه می گردد که سـاخت و سـازهای تـر، پيش از 

نصـب به پايان برسـند.

ضوابر۵بارگذاري۵.۵	.۱۳
بارهـاي نقطـه اي بـا وزن کمتـر از 500 گـرم )نظيـر روشـنايي هاي کوچک( 
را مي تـوان مسـتقيما بـه تايـل وارد نمـود. بـار الحاقاتي کـه وزن آن ها بيش 
از مقـدار مذکـور اسـت )ماننـد روشـنايي های 60×60 سـانتيمتر(، بايـد بـا 

آويزهـای کمکـی بـه سـقف اصلي منتقل شـود.

مباني۵طراحي۵زيرسازي
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اتصال۵سقف۵مشبک۵توسر۵سازه۵تراز۵Shadowline۵)نبشی۵با۵خر۵سايه(اتصال۵سقف۵مشبک۵توسر۵سازه۵تراز۵نبشی۵به۵ديوار۵زمانه

 پروفیل سپرى

تایل
نبشى تراز

 پروفیل سپرى

تایل
نبشى با خط سایه

shadowline

اتصال۵سقف۵مشبک۵به۵باکس۵گوشه۵توسر۵نبشی۵تراز۵با۵خر۵سايهاتصال۵سقف۵مشبک۵به۵باکس۵گوشه۵توسر۵نبشی۵تراز

 پروفیل سپرى
FN پیچ چندمنظوره

به فواصل 300 م.م

L25/UD28

CD60/F47

TN پیچ

آویز نانیوس

تایـل
نبـشى تراز

پنل
عامل اتصال مناسب

FN پیچ چندمنظوره
به فواصل 300 م.م

L25/UD28

CD60/F47

TN پیچ

آویز نانیوس

تایـل
سازه نبـشى
با خط سایه

پنل

عامل اتصال مناسب

امت:اد۵سقف۵مشبک۵با۵سقف۵يکپارچهبچرااک۵سقف۵مشبک

پروفیل سپرى
T3600 

آویز سیمى
و فنر دوبل

پروفیل سپرى

تایلتایل

عامل اتصال مناسب
نبشى تراز

آویز سیمى
آویز نانیوسو فنر دوبل

پنلتایل

نوارچسب جداکننده و بتونه درزگیر
عامل اتصال مناسب

L25/UD28 پروفیل سپرى
T3600 

پروفیل
CD60/F47 

بچرااک۵ابرايی۵سقف۵مشبک.۵	.۱۵



	۶ پوشش۶های۶محافظ۶تیر۶و۶ستون.
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يوش۶يجري۶.۶	.۶
پوشش۶تیرهای۶فوهدی.۶	.۲.۶

يجريی۶زيرسازی۶فلزی
دو ردیـف سـازه UW، U، UD یـا L در طرفيـن بـال فوقانـی تيـر بـه 	�

وسـيله عامـل اتصـال مناسـب )نظيـر مهـار چکشـی( بـه سـقف اصلـی 
متصـل می شـوند. عوامـل اتصال مورد اسـتفاده بایـد به فواصـل حداکثر 
60 سـانتيمتر اجـرا شـوند. توجـه شـود که فاصلـه اولين عامـل اتصال از 

انتهـای سـازه نباید از 10 سـانتيمتر بيشـتر باشـد.
درون 	� در  سـانتيمتر   60 فواصـل  در   F یـا   CW، C، CD سـازه های 

سـازه های فوقانـی قـرار گرفتـه و بـه وسـيله پانـچ، پـرچ یـا پيـچ LB به 
می گردنـد.  متصـل  آن هـا 

تيـر 	� تحتانـی  بـال  در طرفيـن   L یـا   UW، U، UD ردیـف سـازه  دو 
)بـه مـوازات سـازه های فوقانـی( بـه وسـيله پانـچ، پـرچ یـا پيـچ LB بـه 

می شـوند. متصـل   F یـا   CW، C، CD سـازه های 

نصب۶صفحات
در ایـن بخـش صرفـا بـه برخـی از اصـول نصـب صفحـات روکـش دار گچي 

اشـاره شـده است*.
پوشـش کاری بـا اسـتفاده از صفحـات مقـاوم در برابـر حریـق )FR یـا 	�

 )GKFI یا FM( و یـا صفحـات مقـاوم در برابـر حریـق و رطوبـت )GKF
انجـام می شـود.

اتصـال صفحـات گچـي به زیرسـازي، به وسـيله پيچ TN و با اسـتفاده از 	�
دسـتگاه پيـچ زن قابل تنظيـم صورت مي گيـرد. پيچ مـورد مصرف براي 
نصـب پنـل بایـد بـه نحـوي انتخاب شـود کـه پـس از عبـور از الیه هاي 

پوششـي، حداقـل 10 ميليمتـر در سـازه زیرین نيـز نفوذ کند.
فاصله مجاز اجراي پيچ ها حداکثر 20 سانتيمتر مي باشد.	�

العمل برش، نصب، درزگيري و آماده  * جهت کسب اطالعات تکميلی، به مبحث »دستور 
سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

ترییگ۶هيا۶ نييی۶.۶	.۲
محاسبا۶ضريب۶مقطع.۶	.۲.۲

نـرخ افزایـش درجـه حـرارت مقاطـع فـوالدی تحـت تاثيـر آتـش، رابطـه 
مسـتقيم بـا محيـط وجـوه در معـرض حریـق سـازه )U( و رابطـه معکـوس 
بـا سـطح مقطـع سـازه )A( دارد. بر این اسـاس، نسـبت U/A بيانگـر ميزان 
مقاومـت سـازه فـوالدی در مقابـل حریـق می باشـد؛ بـا ایـن توضيـح که هر 
چـه ایـن عدد بزرگتر باشـد، سـازه فوالدی زودتر گرم شـده و بـرای حفاظت 
در برابـر حریـق، بـه ضخامـت بيشـتری از پنـل گچی نيـاز خواهد داشـت و 

لعکس. با

نسـبت U/A، ضریـب مقطـع ناميـده می شـود. جـدول 3-6 نحـوه محاسـبه 
ضریـب مقطـع را بـرای انـواع مقاطـع فـوالدی ارائـه می دهد.

ترییگ۶ضخامت۶هيا.۶	.۶.۲
بـرای تعييـن ضخامـت مـورد نيـاز جهت پوشـش تيـر یا سـتون، ابتـدا باید 
ضریب مقطع محاسـبه و سـپس کنترل شـود که کمتر از m -1 300 باشـد. 
جـداول 1-6 و 2-6 ضخامـت الیه پوششـی مورد نياز بـرای حفاظت در برابر 
حریـق بـا رده هـای مختلـف را ارائـه می دهـد. توجـه شـود کـه ضخامـت به 
دسـت آمـده، ضخامـت کل الیه های پوششـی بـوده و می تـوان بـا ترکيبات 

مختلفـی از پنل هـای گچـی بـه ضخامت مـورد نظر دسـت یافت.

مثـال:۶تعييـن ضخامـت پوشـش الزم جهـت حفاظت یـک تير فـوالدی در 
برابـر حریـق بـرای مـدت دو سـاعت. تيـر مذکـور از سـه طـرف در معـرض 

آتـش بـوده و ابعـاد آن بـه شـرح زیر اسـت:

عمق جان: 28 سانتی متر	�
عرض بال: 15 سانتی متر	�
ضخامت: 1 سانتی متر	�

محاسبه و کنترل ضریب مقطع:

ok129 ≤ 300m-1 ×100≅2×30+15×100=2h+w
)1×15( × 2+ )1×28(A

 39/5 محافظ  پوشش  این  جهت  الزم  ضخامت   ،6-1 جدول  به  مراجعه  با 
ميليمتر استخراج می شود. بنابراین می توان از دو الیه پنل گچی 15ميليمتری 
به اضافه یک الیه پنل گچی 9/5 ميليمتری )9/5+15×2 م.م( یا یک الیه 
ميليمتری   12/5 گچی  پنل  الیه  دو  اضافه  به  15ميليمتری  گچی  پنل 

)12/5×2+15م.م( از نوع FR یا FM استفاده نمود.

تنکر
مهم

جداول 1-6 و 2-6 صرفا برای مقاطع فوالدی
با U/A≤ 300 m -1 معتبر می باشند.

نکات
فنی

در اجـرای پوشـش های تيـر بـا عمـق جـان کمتـر از 	�
60 سـانتی متر و عـرض بـال کمتـر از 50 سـانتی متر، 
سـازه گذاری الزم نبـوده مگـر آن کـه بـه لحـاظ اجرایی 

باشـد. داشـته  ضرورت 
اتصـاالت ایجـاد شـده بـا پانـچ موقـت بـوده و در زمـان 	�

نصـب صفحـات، بایـد اتصـال ميان سـازه ها توسـط پيچ 
TB کامل شـود. 
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نکات
فنی

)با 	� قطعه صفحه گچی  یک  از  الیه،  تک  ساختارهاي  در 
ضخامت معادل الیه پوششی( به عرض حداقل 18 سانتيمتر، 
برای پشتيبانی و پوشش درز ميان صفحات استفاده می شود. 
این قطعه با استفاده از یک الیه نازک بتـونه درزگير و به 
وسيله ماله شانه ای اجرا می شود. همچنين می توان از یک 
برای پشتيبانی و پوشش درز ميان صفحات  قطعه سازه 

استفاده نمود.
پيچ ها 	� اجرای  محل  به  باید  الیه  چند  ساختارهای  در 

باید  فوقانی  پوششی  الیه های  در  پيچ ها  نمود.  توجه 
تحتانی  الیه های  در  اجرا شده  پيچ های  با  کافی  فاصله 
داشته باشند، به نحوی که دو عامل اتصال در نزدیکی 
موجب  اخير  جزئيات  رعایت  عدم  نگيرند.  قرار  یکدیگر 

تضعيف مقاومت ساختار در برابر حریق خواهد شد.

)در 	� پوششـی  الیه هـای  اجـرای  در  حصيرچينـي  اصـول  رعایـت 
اسـت. الزامـی  الیـه(  چنـد  و  الیـه  تـک  سـاختارهای 

در کنج هـا، صفحـات بایـد مطابق جزئيـات به صورتی نصب شـوند که 	�
درز ممتد ایجاد نشـود.

يوش۶يجري

پوشش۶محافظ۶تیر۶-۶تک۶هيا۶)مقطع(

پوشش۶محافظ۶تیر۶-۶تک۶هيا۶)نما(

    
 

.  600     
L  UD ،U ،UW     

FM  FR 

L  UD ،U ،UW     
   (       )
 (  )

TN 

          
 LB    ، 

          
 .  600    F  CD ،C ،CW      )

   (   .  600           

 

سازه پشت بند در حل درزها (سازه پنـل خور
 CW، C، CD یـا F بـه فواصـل حداکثر 500 م.م

بـراى تیرهاى با عرض بال بیشتر از 500 م.م الزامى است.

≤ 200

L  UD ،U ،UW     

   
       

 

         

.  600     

         
 LB    ، 

 .  600    F  CD ،C ،CW      
     .  600        

.  500    F  CD ،C ،CW       
     .  500          
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L25 

   
 

FM  FR 

 

   (       )
 (  )

مهار چکشى به فواصل
حداکثر 600 م.م

سازه قائم CD، C،CW یا F به فواصل
حداکـثر 600 م.م براى تیرهـاى با عمق

جان بیشتر از 600 م.م الزامى است

يوش۶يجري

پوشش۶محافظ۶تیر۶-۶دو۶هيا۶)مقطع(

   
 

.  600     
L  UD ،U ،UW     

FM  FR 
 

   (       )
 (  )

          
 LB    ، 

.  500    F  CD ،C ،CW       
     .  500             

 .  600    F  CD ،C ،CW      
      .  600           

L  UD ،U ،UW     

پوشش۶محافظ۶تیر۶-۶دو۶هيا۶)نما(

≤ 200

L  UD ،U ،UW     

.  500    F  CD ،C ،CW       
     .  500          

        
 LB    ،   

.  600     

 .  600    F  CD ،C ،CW      
     .  600        

پوشش۶محافظ۶تیر۶ وشا
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استقرار سازه فوقانی

1

اتصال سازه های قائم به سازه فوقانی
)با استفاده از پانچ(

4

اتصال سازه تحتانی به سازه های قائم 

7

اتصال سازه فوقانی به سقف اصلی

2

سازه های فوقانی و قائم تکميل شده

5

زیرسازی تکميل شده

8

اجرای سازه های قائم 

3

استقرار سازه تحتانی 

6

اجرای پنل تحتانی

9

زیرسازی کالف شده توسط پنل تحتانی

10

اجرای پنل جانبی

11

اجـرای بتونـه درزگيـر بـر روی نيمـی از پنل پشـت بند درز 
)بـا اسـتفاده از مالـه دندانه دار(

12

يوش۶يجري
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پوشش۶ستون۶های۶فوهدی.۶	.۶.۶

يجريی۶زيرسازی۶فلزی:۶پوشش۶چهاي۶طرفا
رانرهـا در پيرامـون سـتون و در کـف و سـقف بـه وسـيله عامـل اتصـال 	�

مناسـب )نظيـر پيـچ و رول پـالگ( اجـرا می شـوند.
استادها در درون رانرهای کف و سقف قرار می گيرند.	�

يجريی۶زيرسازی۶فلزی:۶پوشش۶سا۶طرفا
مراحـل نصـب ماننـد حالـت چهـار طرفه اسـت بـا این تفـاوت کـه در محل 
اتصـال بـه دیـوار، اسـتادها بـه وسـيله عامـل اتصـال مناسـب و در فواصـل 

حداکثـر 60 سـانتيمتر، بـه دیـوار متصـل می شـوند.

استقرار پنل پشت بند درز

13

ادامه پوشش کاری

16

اتصال پنل پشت بند درز به پنل جانبی

14

تکميل پوشش کاری

17

اجـرای بتونـه درزگيـر بـر روی نيمـه دیگـر پنل پشـت بند 
درز )پـس از خشـک شـدن بتونـه درزگيـر نيمـه اول(

15

پوشش محافظ تير تکميل شده

18

نصب۶صفحات
در ایـن بخـش صرفـا بـه برخـی از اصـول نصـب صفحـات روکـش دار گچي 

اشـاره شـده است*.
پوشـش کاری بـا اسـتفاده از صفحـات مقـاوم در برابـر حریـق )FR یـا 	�

 )GKFI یا FM( و یـا صفحـات مقـاوم در برابـر حریـق و رطوبـت )GKF
انجـام می شـود.

اتصـال صفحـات گچـي به زیرسـازي، به وسـيله پيچ TN و با اسـتفاده از 	�
دسـتگاه پيـچ زن قابل تنظيـم صورت مي گيـرد. پيچ مـورد مصرف براي 
نصـب پنـل بایـد بـه نحـوي انتخاب شـود کـه پـس از عبـور از الیه هاي 

پوششـي، حداقـل 10 ميليمتـر در سـازه زیرین نيـز نفوذ کند.
فاصله مجاز اجراي پيچ ها حداکثر 15 سانتيمتر مي باشد.	�

العمل برش، نصب، درزگيري و آماده  * جهت کسب اطالعات تکميلی، به مبحث »دستور 
سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

نکتا
فنی

حداکثـــر ارتفـــاع آزاد )مهـــار نشـــده( اســـتادها 3 متـــر 
ــش از  ــتون بيـ ــاع سـ ــه ارتفـ ــی کـ ــد. در صورتـ می باشـ
3 متـــر باشـــد، تعبيـــه تکيـــه گاه هـــای کمکـــی )نظيـــر 
ـــا  ـــال رانره ـــتون و اتص ـــاع س ـــرم( در ارتف ـــورد گ ـــی ن نبش

ـــود. ـــد ب ـــا الزم خواه ـــه آن ه ب

يوش۶يجري
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نکات
فنی

در کليه ساختارها )تک الیه و چند الیه(، از یک قطعه 	�
سازه برای پشتيبانی و پوشش درز ميان صفحات در الیه 
اول استفاده می شود. در این صورت توصيه می شود که 
انتهای سازه پشتيبان مذکور به صورت زبانه بریده شده، 
به نحوی که سازه پشتيبان تا روی زیرسازی اصلی امتداد 

یابد )بدین ترتيب درز به طور کامل پوشانده می شود(.
پيچ ها 	� اجرای  محل  به  باید  الیه  چند  ساختارهای  در 

باید  فوقانی  پوششی  الیه های  در  پيچ ها  نمود.  توجه 
تحتانی  الیه های  در  اجرا شده  پيچ های  با  کافی  فاصله 
داشته باشند، به نحوی که دو عامل اتصال در نزدیکی 
موجب  اخير  جزئيات  رعایت  عدم  نگيرند.  قرار  یکدیگر 

تضعيف مقاومت ساختار در برابر حریق خواهد شد.

)در 	� پوششـی  الیه هـای  اجـرای  در  حصيرچينـي  اصـول  رعایـت 
اسـت. الزامـی  الیـه(  چنـد  و  الیـه  تـک  سـاختارهای 

در کنج هـا، صفحـات بایـد مطابق جزئيـات به صورتی نصب شـوند که 	�
درز ممتد ایجاد نشـود.

پوشش۶محافظ۶ستون۶-۶تک۶هيا۶)مقطع۶کف(

     

 

FM  FR 

TN 

 

   (       )
 (  )

پوشش۶محافظ۶ستون۶-۶تک۶هيا۶)نما(

≤ 
15

0

 

FM  FR 

   
      

انتــهاى ســازه
پشت بنـد بـــه
شکـل زبانــــه
بریـده شــده و
بـر روى اسـتاد
نصب مى گردد.

پوشش۶محافظ۶ستون۶-۶تک۶هيا۶)مقطع۶سازه۶های۶پشتیبان(

 

 

   
      

FM  FR 

TN 

 

   (       )
 (  )

انتهاى سازه پشت بـند به
شکل زبانه بریده شده و بر
روى استاد نصب مى گردد

جزئیات۶يجرييی۶پوشش۶محافظ۶ستون

يوش۶يجري
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جزئیات۶يجرييی۶پوشش۶محافظ۶ستون

يوش۶يجري

     

 

FM  FR 

TN 

 

   (       )
 (  )

 

 

   
      

FM  FR 

TN 

 

   (       )
 (  )

انتهاى سازه پشت بـند به
شکل زبانه بریده شده و بر
روى استاد نصب مى گردد

≤ 
15

0

 

FM  FR 

   
      

انتــهاى ســازه
پشت بنـد بـــه
شکـل زبانــــه
بریـده شــده و
بـر روى اسـتاد
نصب مى گردد.

FM  FR 

   (       )
 (  ) 

 

TN 

     

پوشش۶محافظ۶ستون۶-۶دو۶هيا۶)نما(پوشش۶محافظ۶ستون۶-۶دو۶هيا۶)مقطع۶کف(

پوشش۶محافظ۶ستون۶-۶دو۶هيا۶)مقطع۶سازه۶های۶پشتیبان(

پوشش۶محافظ۶ستون۶مدفون۶)پوشش۶سا۶طرفا(
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استقرار رانرها

1

زیرسازی تکميل شده

4

استقرار سازه پشت بند درز
)ما بين الیه پوششی و زیرسازی(

7

اتصال رانرها

2

اجرای پنل های الیه اول

5

ایجاد اتصال ميان سازه پشت بند درز و پنل

8

استقرار استادها در رانرهای کف و سقف

3

برش سازه پشت بند درز )به صورت زبانه(

6

تکميل پوشش کاری الیه اول

9

اجرای پنل های الیه دوم

10

تکميل پوشش کاری الیه دوم

11

پوشش محافظ ستون تکميل شده

12

يوش۶يجري
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a = 10-20 mm

20
≥ 

a
20

a
a

≥
≥

TN 
(         )
FM  FR 

L  UD ،U ،UW     

FM  FR 

  
 (  )

 CD ،C ،CW 

 CD ،C ،CW      

سازه پنل خور

سازه (یا نوار)

سازه قائم
یا F به فواصل حداکثر 600 م.م
(سازه پشت بند در محل درزها)

یا F به فواصل حداکثر 500 م.م
(سازه پشت بند در محل درزها)

 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تير )لغزان(

ديز یری.۶	.۲.۶
در سـاختارهای دارای کـد حریـق، درزگيـری بسـيار حائـز اهميـت اسـت. 
کليـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش باید به طـور کامل پر شـوند، بـه نحوی 
کـه سـاختاری نفـوذ ناپذیـر و یکپارچـه حاصـل شـود )سـاختار بایـد کامال 
آتـش بنـد شـود(. در ایـن راسـتا، درزهـای ميـان صفحـات و محـل نفـوذ 
پيچ هـا اهميـت ویژه داشـته و درزها و سـر پيچ هـا )در کليه الیه هـا؛ زیرین 
و روئيـن( بایـد بـا بتونـه درزگيـر کامـال پـر شـوند. همچنيـن، محـل اتصال 
سـاختار بـه سـقف، کـف و یـا عناصـر پيرامونـی نيـز بایـد بـا بتونـه درزگير  

کامـال پر شـود.

 چ۶پوششی.۶	.۲.۶
در سـاختارهای دارای کـد حریـق، اجـرای الیـه گـچ پوششـی بـه ضخامت 

حداقـل 2 ميلی متـر بـر کل سـطح صفحـات توصيـه می شـود.

سازه۶محافظ۶کنج.۶	.۲.۶
بـرای محافظـت از کنج هـا در برابـر ضربـه و جلوگيـری از آسـيب دیدگـی 
الیه هـای حفاظتـی، اجـرای سـازه محافـظ گوشـه فلـزی در سـاختارهای 

می گـردد. توصيـه  سـتون ها  پوششـی 

يتصال۶ديويي۶خشک۶با۶پوشش۶محافظ۶ستون.۶	.۶.	
نکتااتصال دیوارهای خشک به پوشش های محافظ ستون مجاز است.

فنی

ــر،  ــوق الذکـ ــت فـ ــر دو حالـ ــه در هـ ــود کـ ــه شـ  توجـ
ـــچ  ـــوار پي ـــی دی ـــر فوقان ـــه ران ـــوار ب ـــی دی ـــات پوشش صفح

نمی شـــوند.

TN ــچ ــیرپیـ ــه درزگـ نــوار و بتونــ

فلزي شونده  جمع  مهار
درزگیر بتونه  و  نـوار

يتصال۶ديويي۶خشک۶با۶پوشش۶محافظ۶تیر.۶	.۲.۶
در صورتـی کـه کـد حریق پوشـش محافـظ تير برابـر با کد حریـق دیوار 	�

متصـل شـونده باشـد، اتصـال ميـان ایـن دو سـاختار به صـورت معمول 
)ثابـت( انجام می شـود. 

در صورتـی کـه کـد حریق پوشـش محافظ تيـر بيش از کـد حریق دیوار 	�
متصـل شـونده باشـد، اتصـال ميـان ایـن دو سـاختار به صورت کشـویي 

لغـزان اجرا می شـود.

 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون

يوش۶يجري
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TN 
(         )

     
TN 
(       )

FM  FR 

L  UD ،U ،UW     

FM  FR 

  
 (

      
)

(  )

F  CD ،C ،CW       
.  500   

(          )

 F  CD ،C ،CW      
 .  600   
 (          )   

 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تير )ثابت(

يوش۶يجري

يطا ات۶ ملکردم۶ساختايها.۶	.۲
ایـن بخـش ارائـه کننـده اطالعاتی جهـت انتخـاب صحيح سـاختار، برای 
پاسـخ گویـی بـه عملکردهـای مـورد نظـر طـراح می باشـد. توضيـح ایـن 
کـه ایـن شـرکت یـک توليـد کننـده بـوده و خـود را مکلـف می دانـد که 
اطالعـات عملکـردی و اجرایـی سـاختارهای خـود را در اختيـار پروژه هـا 
قـرار دهـد. بدیهـی اسـت کـه مشـاور طرح، بر اسـاس مقـررات ملـی و یا 
بيـن المللـی سـاختمانی و بـا در نظـر گرفتـن الزامـات طـرح، نسـبت بـه 
دایـره پشـتيبانی  راسـتا،  ایـن  اقـدام می نمایـد. در  »انتخـاب سـاختار« 
فنـی  آمادگـی کامـل دارد تا بـرای عملکردهای خاص، مشـاوره های الزم 

را بـه طراحـان محتـرم ارائـه دهد.

تنکر
مهم

سـاختارهاي داراي کـد حریـق داراي ضوابـط و جزئيـات 
ویـژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از ایـن نوع سـاختارها در 
پـروژه هـا، هماهنگي بـا دایره پشـتيباني فني شـرکت قویا 

توصيـه مي شـود.

حداقل ضخامت الیه پوششی برای حفاظت تيرهای فوالدی در برابر حریق*:۶	-۲جدول۶

کد۶حريق
ضخامت۶هيا۶پوششی

GKF (FR)
[mm]

U/A

[m-1]

F3012/5

≤ 300 
F6012/5+9/5

F902×15

F1202×15+9/5

4-4102 DIN بر اساس *

حداقل ضخامت الیه پوششی برای حفاظت ستون های فوالدی در برابر حریق*:۶	-۶جدول۶

کد۶حريق
ضخامت۶هيا۶پوششی

GKF (FR)
[mm]

U/A

[m-1]

F3012/5

≤ 300 

F6012/5+9/5

F903×15

F1204×15

F1805×15

4-4102 DIN بر اساس *



يطا ات۶ ملکردم۶ساختايها
پوشش های محافظ تیر و ستون

350

ضریب مقطع برای انواع مقاطع فوالدی:۶	-۲جدول۶

ساختاي
cm به t و h ،w

cm2 به )A( سطح مقطع

وجوه
دي۶مررض
حريق

U/A

[m-1]

ساختاي
cm به t و h ،w

cm2 به )A( سطح مقطع

وجوه
دي۶مررض
حريق

U/A

[m-1]

تسمه

4 طرفه
200

t

تير یا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A t

A

w
h

بال

4 طرفه
200

t

تير یا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A t

h

w

A

بال

3 طرفه
100

t

تير یا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A

t
t

   

hA

w

نبشی

4 طرفه
200

t

تير یا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A

t tw

hA

نبشی

100×4 طرفه
2h+2w

A

تير

100×3 طرفه
2h+w

A
A

h w

w

hA

نبشی دوتایی

100×4 طرفه
2h+2w

A

تير

100×3 طرفه
2h+w

A

w

hA

w

hA

مقاطع توخالی )قوطی / لوله(

4 طرفه

100

t

تير

100×3 طرفه
2h+w

A

t

w

A w

w

hA

×100
4w

A
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مباني۵انتخاب۵ساختار۵سقف۵های۵کاذب.۵	.۵
ایـن بخـش ارائـه کننـده راهبردهایـی جهـت انتخـاب صحیـح سـاختار، 
بـرای پاسـخ گویـی بـه عملکردهـای مـورد نظـر طـراح می باشـد. ایـن 
شـرکت یـک تولیـد کننـده بـوده و خـود را مکلـف می دانـد کـه اطالعات 
عملکـردی و اجرایـی سـاختارهای خـود را در اختیـار پروژه ها قـرار دهد. 
بدیهـی اسـت که مشـاور طـرح، بر اسـاس مقـررات ملـی و یـا بین المللی 
الزامـات طـرح، نسـبت بـه »انتخـاب  بـا در نظـر گرفتـن  سـاختمانی و 
سـاختار« اقـدام می نمایـد. در ایـن راسـتا، دایره پشـتیبانی فنـی آمادگی 
کامـل دارد تـا بـرای عملکردهای خـاص، مشـاوره های الزم را به طراحان 

محتـرم ارائـه دهد.

عواملـي کـه در انتخـاب سـاختار سـقف هاي کاذب موثر اسـت شـامل موارد 
مي باشـد: زیر 

کاربري۵فضا.۵	.۵.۵
کاربـري فضـا در انتخـاب سـاختار سـقف کاذب موثـر اسـت. به طـور مثال، 
در یـک سـاختمان مسـکوني، سـقف کاذب یکپارچـه و در یـک بیمارسـتان 
)بـا توجـه به انبوه تاسیسـات موجود در فضاي پشـت سـقف کاذب(، سـقف 

کاذب مشـبک مناسـب خواهـد بود.

انعطاف۵معماري.۵	.۱.۵
 شـکل پذیري و قابلیت هـاي تزئینـي در سـقف هاي یکپارچـه، در مقایسـه با 
سـقف هاي مشـبک بسـیار بیشـتر اسـت. بنابراین، چنانچه انعطـاف معماري 

بـاال مـد نظر باشـد، گزینه مناسـب سـقف کاذب یکپارچـه خواهد بود.

دسترسي۵آسان۵به۵تاسیسات.۵	.۱.۵
در صورتـي کـه دسترسـي آسـان و بـدون محدودیـت بـه فضاي تاسیسـاتي 
پشـت سـقف کاذب مطـرح باشـد، سـقف کاذب مشـبک انتخـاب مناسـب 
خواهـد بـود؛ چـرا کـه در ایـن سـقف، تایل هـا بـه صـورت وزنـي در درون 
شـبکه سـازه ها قـرار گرفتـه و برداشـت و جابجایـي آن ها به سـادگي صورت 
مي گیـرد. در سـقف هاي کاذب یکپارچـه، دسترسـي به فضاي پشـت سـقف 

کاذب بـه صـورت محـدود و از طریـق دریچه هـاي بازدیـد میسـر اسـت.

سرعت۵اجرا.۵	.۱.۵
در فضاهایـي کـه سـرعت اجراي بسـیار بـاال مد نظر باشـد، بهتریـن انتخاب 
سـقف کاذب مشـبک اسـت. سـرعت اجراي بـاال، جزء خصوصیـات ذاتي این 
سـاختار اسـت. همچنیـن، تایل هـاي این نوع سـقف عموماً پیش رنگ شـده 
یـا داراي روکـش PVC بـوده و بدیـن ترتیـب عملیات رنگ آمیـزي حذف و 

سـرعت کار باال مي رود.

سقف۵هاي۵ترکیبي.۵	.۵.	
ــاختار  ــک س ــه ی ــوان ب ــبک، مي ت ــت و مش ــقف هاي ثاب ــب س ــا ترکی ب
ــوع  ــر دو ن ــاي ه ــت و از مزای ــت یاف ــاال دس ــري ب ــا انعطاف پذی ــد ب کارآم
ســقف بهره منــد شــد. در ایــن نــوع ســاختار، مشــکالت هندســي حاشــیه 
ــط کار  ــده و در وس ــع ش ــه مرتف ــقف کاذب یکپارچ ــتفاده از س ــا اس کار ب
مي تــوان از ســقف کاذب مشــبک، بــدون نیــاز بــه بــرش کاري و بــا حفــظ 

ابعــاد مــدوالر اســتفاده نمــود.

شکست۵ها.۵	.۱.۵
در صـورت وجـود شکسـت در طـرح سـقف کاذب، بهتریـن انتخـاب سـقف 
کاذب یکپارچـه اسـت. توجـه شـود کـه در غالـب مـوارد، بایـد از سـازه ها و 

قطعـات اضافـي در محـل شکسـت ها اسـتفاده نمـود.

۱.۵.	۵.۵D112b.ir۵سقف۵هاي
و  توصیه هـا  بـه  بایـد   ،D112b.ir نـوع  کاذب  سـقف  انتخـاب  از  قبـل 

نمـود. توجـه  آن  بـه  مربـوط  مالحظـات 

سقف۵کاذب۵با۵صتحات۵سیماني.۵	.۱.۵
بـا اسـتفاده از صفحـات سـیماني، مي تـوان سـقف هاي کاذب را در فضاهـاي 
خـارج از سـاختمان و یـا در فضاهـاي داخلي سـاختمان کـه رطوبت محیط 
زیـاد اسـت و یـا شـرایط آب ریزی مـداوم وجـود دارد )نظیر آشـپزخانه های 

صنعتی، اسـتخر و سـونا(، اجـرا نمود.

سقف۵هاي۵تیرچه۵بلوک۵با۵بلوک۵پلي۵استایرنی۵)یونولیت(.۵	.۱.۵
بـا توجـه به ضعف پلي اسـتایرن در مقابل حریق، مطابق مقررات سـاختمانی 
بایـد سـقف هاي تیرچـه بلوک بـا بلوک هـای از جنس پلي اسـتایرن توسـط 
سـقف کاذب مناسـب، در مقابـل حریـق مقاوم سـازي شـوند. در این حالت، 

آویزهـا بایـد به تیرچه هـا یـا دال بتني میاني متصل شـوند.

مقاومت۵در۵برابر۵حریق.۵	.۵۱.۵
 FR در سقف هایي که کد حریق در آن ها مطرح است، از صفحات گچي نوع
ارتفاع  یا FM استفاده مي شود. تعداد و ضخامت الیه های پوششی، حداقل 
آویز، فاصله آویزها، فاصله سازه ها، ضخامت و خواص الیه عایق پشم سنگ 
و مشخصات سقف اصلی و عناصر پیرامونی، با توجه به کد حریق مورد نظر 
تعیین مي شود. عالوه بر این موارد، ضوابط مرتبط با ساختارهای دارای کد 

حریق )مندرج در دفترچه اخیر( باید در نظر گرفته شوند.

عملکرد۵صوتي.۵	.۵۵.۵
عواملـي همچـون تعـداد و ضخامـت صفحات، ضخامـت و خواص الیه عایق پشـم 
سـنگ مصرفي، وضعیت اتصال دیوار جداکننده به سـقف کاذب و جزئیات اجرایي 
عایـق کاري، در میـزان عبـور صـوت از طریـق سـقف کاذب موثر اسـت. در صورت 
نیـاز بـه اجرای الیه عایق در فضاي پشـت سـقف کاذب، وزن مجـاز آن باید در نظر 
گرفته شـود. همچنین، در صورت وجود کد حریق، ممکن اسـت محدودیت هایي 
از نظـر اسـتفاده از الیـه عایـق و یـا رده مقاومتي الیه عایـق در برابر حریـق، وجود 

باشد. داشته 
در صورتــي کــه در یــک فضــا جــذب صوت مــد نظــر باشــد، اســتفاده از تایل هاي 
ــاي  ــه از تایل ه ــي ک ــردد. در صورت ــه مي گ ــتیک( توصی ــوت )آکوس ــاذب ص ج
آکوســتیک گچــي اســتفاده شــود، اســتفاده از عایــق معدنــي در فضــاي پشــت 

ســقف کاذب در افزایــش ضریــب جــذب بســیار موثــر خواهــد بــود. 

تذکر
مهم

سـاختارهاي داراي کـد حریـق داراي ضوابـط و جزئیـات 
ویـژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از ایـن نوع سـاختارها در 
پروژه هـا، هماهنگـي بـا دایـره پشـتیباني فني شـرکت قویا 

توصیـه مي شـود.

مباني۵انتخاب۵ساختار۵سقف۵های۵کاذب
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فضاهاي۵مرطوب.۵	.۵۱.۵
در فضاهـای مرطـوب )نظیـر حمام و آشـپزخانه در منازل مسـکونی( از 	�

صفحـات نـوع MR یـا FM اسـتفاده مي شـود. در صورتـي کـه رطوبـت 
محیـط زیـاد و یـا شـرایط آب ریـزی مـداوم وجود داشـته باشـد )نظیر 
اسـتخرها  صنعتـی،  آشـپزخانه های  عمومـی،  بهداشـتی  سـرویس های 
از صفحـات سـیماني الزم  و فضاهـای خارجـی سـاختمان(، اسـتفاده 

بود. خواهـد 

ــود. 	� ــه نمی ش ــر توصی ــلول های ت ــبک در س ــقف های مش ــتفاده از س اس
ــدون درز  ــه و ب ــه صــورت یکپارچ ــد ب ــی بای ــن فضاهای ســقف های چنی

اجــرا گردنــد.
با 	� عالوه،  به  مي شود.  توصیه  سیماني  صفحات  از  استفاده  استخرها،  در 

آزاد  )یون  فضاهایي  چنین  در  خاص  خورندگي  شرایط  وجود  به  توجه 
این گونه  برابر  با مواد مقاوم در  یافته  از سازه هاي پوشش  کلر(، استفاده 
شرایط خورندگي در زیرسازي سقف کاذب قویا توصیه مي شود. همچنین، 
با تمهیدات مناسبي )نظیر هوابندی سقف کاذب، تهویه فضای پشت سقف 
کاذب و کنترل شرایط دمایی فضای پشت سقف کاذب( باید از تجمع بخار 

و بروز میعان در پشت سقف کاذب جلوگیري شود.

شرایط۵آویزگیري.۵	.۵۱.۵
ــي 	� ــقف اصل ــتحکام س ــت از اس ــقف کاذب مي بایس ــراي س ــل از اج قب

جهــت اجــراي آویــز اطمینــان حاصــل نمــود. در صــورت وجــود ضعــف، 
بایــد تمهیــدات مناســبي جهــت اســتحکام بخشــیدن بــه محــل اتصــال 

آویزهــا در نظــر گرفــت.
بــراي انتخــاب نــوع عامــل اتصــال، بایــد از مناســب بــودن آن بــراي نــوع 	�

ســقف اصلــي اطمینــان حاصــل نمــود. همچنیــن، در برخي ســاختارهاي 
ــاوم در  ــژه و مق ــوع وی ــد از ن ــز بای ــل اتصــال نی ــق، عوام داراي کــد حری

برابــر حریــق باشــند. 
در فضاهایـي کـه امـکان اجـراي آویـز وجـود نـدارد )ماننـد راهروهـاي 	�

بیمارسـتان و هتـل کـه تراکم تاسیسـات بـاال اسـت یـا در مکان هایی که 
سـقف سـازه ای بسـیار سسـت اسـت(، اسـتفاده از سـقف هاي کاذب خود 

ایسـتا توصیـه می شـود.
�	 D112b.ir بـــه توصیه هـــای مرتبـــط بـــا ارتفـــاع آویـــز در ســـاختار

و همچنیـــن در هنـــگام اســـتفاده از آویـــز ترکیبـــي بایـــد توجـــه 
ـــد،  ـــاز باش ـــر مج ـــش از مقادی ـــري بی ـــاع آویزگی ـــه ارتف ـــود. چنانچ نم
ــوالدی( الزم  ــي فـ ــر شاسی کشـ ــي )نظیـ ــازي کمکـ ــراي زیرسـ اجـ

خواهـــد بـــود.

بازشوها.۵	.۵۱.۵
ــد،  ــاي بازدیـ ــر دریچه هـ ــواردي نظیـ ــراي مـ ــه اجـ ــاز بـ ــورت نیـ در صـ
ــاي  ــش بیني هـ ــد پیـ ــوکار، بایـ ــاي تـ ــه و چراغ هـ ــاي تهویـ خروجي هـ
ـــقف کاذب در  ـــتایي س ـــي و ایس ـــتحکام، یکپارچگ ـــظ اس ـــت حف الزم جه
ـــازي  ـــرای جاس ـــاتی الزم ب ـــای تاسیس ـــن فض ـــود. همچنی ـــه ش ـــر گرفت نظ
ادوات نفـــوذی نظیـــر روشـــنایي هاي ســـقفي تـــوکار ضـــروري اســـت. 
توجـــه شـــود کـــه در ســـاختارهاي داراي کـــد حریـــق، بازشـــوها نیـــز 
بایـــد بـــا جزئیـــات ویـــژه اجـــرا و در برخـــی مـــوارد از نـــوع مقـــاوم در 

برابـــر حریـــق انتخـــاب شـــوند.

درزهای۵انقطاع.۵	.۵.	۵
در ســـقف هاي پیوســـته بـــا وســـعت زیـــاد )حداکثـــر هـــر 15 متـــر 
در هـــر یـــک از امتدادهـــای ســـقف( و در محـــل هایـــي کـــه یـــک 
ــود،  ــاد مي شـ ــوار ایجـ ــر شکســـت دیـ ــر اثـ ســـقف کاذب باریـــک بـ
ـــاختارهاي  ـــه در س ـــود ک ـــه ش ـــود. توج ـــاد نم ـــاع ایج ـــد درز انقط بای
ــرا  ــژه اجـ ــات ویـ ــا جزئیـ ــاع بـ ــای انقطـ ــق، درزهـ ــد حریـ داراي کـ

. ند می شـــو

عناصر۵بادبندي.۵	.۵۱.۵
در مـــواردي کـــه دیـــوار صرفـــا بـــه ســـقف کاذب متصـــل مي شـــود، 
ـــقف  ـــي در س ـــرکات جانب ـــري از ح ـــتحکام و جلوگی ـــاد اس ـــراي ایج ب
ــرا  ــقف کاذب اجـ ــازي سـ ــدي در زیرسـ ــاي بادبنـ ــد اعضـ کاذب، بایـ
شـــوند. همچنیـــن بـــراي ســـقف هاي کاذب بـــا ســـطوح گســـترده و 
ـــي  ـــرکات جانب ـــار ح ـــت مه ـــدي جه ـــر بادبن ـــراي عناص ـــت، اج یکنواخ

)بـــراي مســـاحت حداکثـــر هـــر 25 مترمربـــع( توصیـــه مي گـــردد.

بارهاي۵خارجي۵وارد۵بر۵سقف۵.۵	.۵۱.۵
بارهـــاي خارجـــي وارده بـــر ســـقف کاذب بایـــد در مرحلـــه طراحـــي 
ـــزان  ـــاوز از می ـــورت تج ـــوند. در ص ـــه ش ـــر گرفت ـــقف در نظ ـــازي س زیرس
ـــتقل از ســـقف کاذب و مســـتقیما  مجـــاز، ایـــن گونـــه بارهـــا بایـــد مس
بـــه ســـقف اصلـــی متصـــل شـــوند. همچنیـــن، در کلیـــه ســـاختارهای 
ـــال  ـــقف(، اتص ـــر س ـــقف زی ـــاختار س ـــز در س ـــه ج ـــق )ب ـــد حری دارای ک
ـــه  ـــد ب ـــط بای ـــار فق ـــه ب ـــر گون ـــوده و ه ـــاز نب ـــقف کاذب مج ـــه س ـــار ب ب

ـــردد. ـــل گ ـــي متص ـــقف اصل س

نکته
فنی

الیافـی نظیـر   بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی الیه هـای 
پشـم های معدنـی، ناشـی از بـه ارتعـاش در آمـدن الیـاف 
بـر اثـر برخـورد امـواج صوتـی و تبدیـل انـرژی ایـن امواج 
بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمایـی اسـت. بـا توجـه به 
عـدم وجـود الیـاف در پلی اسـتایرن، این مـواد عایق صوتی 
مناسـبی نبـوده و صرفـا اسـتفاده از عایق هـای معدنی برای 

ایـن منظـور توصیـه می شـود.

مباني۵انتخاب۵ساختار۵سقف۵های۵کاذب
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سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک سالهاسـت که در کشـورهای پیشـرفته 
شـناخته شـده و مورد اسـتفاده قرار می گیرد. در کشـور ما به نظر می رسـد 
دلیـل اصلـی مقاومـت مالکیـن و کارفرمایان در اسـتفاده از این سیسـتم ها ، 

عدم آشـنایی بـا مزیت هـای آنهـا در پروژه ها می باشـد.
 هـدف از ارائـه ایـن فصـل روشـن تـر شـدن این مسـاله اسـت که عـالوه بر 
مزیت هـای سـازه ای، فنـی و کیفـی، سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 
در مقایسـه بـا مصالـح سـنتی )بنایـی(، تاثیـر بسـزایی نیـز در کاهـش وزن 
و سـختی و هزینه هـای سـازه ای، مدیریـت پـرت و حمـل مصالـح، نظـارت 
کیفـی دقیـق تـر، و از همـه مهمتر منجر به افزایش سـرعت اجـرای پروژه ها 
خواهـد شـد. کـه در نهایـت بصـورت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم بهـره وری 

اقتصـادی را بـه همـراه خواهد داشـت.
در ادامه به برخی از مزایای سیستم های ساخت و ساز خشک نسبت به مصالح 
بنایی که تاثیر بسیاری در برنامه زمانبندی پروژه خواهند داشت )خصوصا در 
کارگاه های ساختمانی( اشاره می گردد و با ارائه نمودار برنامه زمانبندی یک 
پروژه فرضی، تقدم و تاخر و مدت زمان اجرای سیستم های ساخت و ساز 

خشک با دیگر فعالیت های اجرایی مرتبط نشان داده خواهد شد. 

سهولت۵و۵سرعت۵در۵اجرا۵	�
در مقایسه با ساختارهای بنایی، ساختارهای ساخت و ساز خشک عالوه بر 
عدم نیاز به جوشکاری و همچنین صرف زمان جهت خشک شدن مالت های 
تر، این امکان را فراهم می کنند تا اجرای سریع و آسان تاسیسات مکانیکی 
و  شیارزنی  عملیات  به  نیاز  )بدون  شده  تعیین  پیش  از  فضای  در  برقی  و 
ترمیم( با سهولت و سرعت باال انجام شود. در نتیجه می توان گفت اجرای 
سیستم های ساخت و ساز خشک  نسبت به انواع سیستم های بنایی، حدودا 

3 تا 4 برابر از سرعت بیشتری برخوردار می باشند.
از سـوی دیگـر بـا افزایش سـرعت اجـرای پروژه، مـدت زمان توقف سـرمایه 

بـه میـزان قابل توجهـی کاهش خواهـد یافت.

کاهش۵نیروی۵انسانی۵مورد۵نیاز	�
یک  حداقل  توسط  انتها(  تا  ابتدای  از   ( ساز خشک  و  ساخت  ساختارهای 
گروه سه نفره متشکل از استادکار، شاگرد ماهر و شاگرد نیمه ماهر قابل اجرا 
خواهد بود. این در حالیست که به عنوان مثال جهت اجرای یک سقف کاذب 
رابیتس و گچ به گروه های چند نفره از جمله جوشکار، رابیتس کار و گچ کار 
نیاز خواهد بود. از همه مهمتر سیستم های سنتی بطور غیر مستقیم نیروهای 
متعدد دیگری به منظور انتقال مصالح به پای کار، نظافت و حمل نخاله به 

خارج از محل کارگاه را درگیر خود خواهند کرد. 

صرفه۵جویی۵کلی۵در۵مصالح۵ساختمانی۵و۵کاهش۵نخاله	�
خشک  ساز  و  ساخت  سیستم های  اساس  بر  پروژه  سازه  طراحی  چنانچه 
صورت گرفته باشد، این امر به دلیل وزن کم ساختارها باعث صرفه جویی در 

میزان مصرف مصالح به خصوص فوالد و سیمان مصرفی خواهد شد.
همچنیـن میـزان تولیـد نخالـه در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک در 
مقایسـه بـا سـاختارهای سـنتی بسـیار کمتـر می باشـد، کـه این امـر عالوه 
بـر مسـائل زیسـت محیطـی و صرفـه جویـی در مصـرف بـی رویـه منابـع 
ملـی باعـث کاهـش هزینه های حمـل مصالح، نظافـت محـل کار، بارگیری و 

خـروج نخالـه از کارگاه تـا محـل تخلیـه نیـز می گـردد.

حمل۵سریع۵و۵آسان۵	�
بـه واسـطه وزن و حجـم کـم و همچنیـن نوع بسـته بندی )صنعتـی( مصالح 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، تعداد دفعات حمل، بارگیری و تخلیه 

در مقایسـه بـا سـاختارهای بنایی بـه مراتب کاهـش خواهد یافت.
همچنیـن میـزان آسـیب وارده به مصالح در مسـافت های طوالنـی نیز کمتر 

خواهـد بود.

حذف۵صرف۵زمان۵برای۵خشک۵شدن۵مصالح	�
مصالـح بنایـی )خصوصاً در ماه های سـرد سـال( نیاز به صـرف زمان طوالنی 
تـری جهت خشـک شـدن دارنـد. در مناطق سردسـیر و فصول سـرد سـال 
الزم اسـت محیـط کار گـرم باشـد زیـرا در شـرایط آب و هوایـی سـرد، آب 
مـالت گـچ قبل از انبسـاط و سـخت شـدن گـچ، یـخ زده و فعـل و انفعاالت 
شـیمیایی بمنظور سـخت شـدن مـالت متوقف می گـردد. پس از آب شـدن 
یـخ، گـچ فاسـد شـده و با توقـف فرآینـد افزایش حجـم گچ، در سـطح تمام 

شـده گـچ کاری، تـرک ایجاد می شـود.
ــوان  ــک می ت ــاز خش ــاخت و س ــتم های س ــت سیس ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــدن  ــک ش ــرای خش ــان ب ــرف زم ــه ص ــازی ب ــتم ها نی ــن سیس ــت ای گف
نداشــته و در فصــول ســرد ســال مشــکالت اجرایــی کمتــری دارنــد 
ــر روی ســطح  همچنیــن بالفاصــه پــس از نصــب، امــکان رنــگ آمیــزی ب
ــه زمانبنــدی  آنهــا وجــود داشــته و باعــث ایجــاد وقفــه در پیشــبرد برنام

ــد. ــد ش ــروژه نخواه پ

اجرای۵همزمان۵با۵تاسیسات	�
در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک امـکان اجـرای همزمـان تأسیسـات 
مکانیکـی و برقـی وجـود دارد و برخـالف سیسـتمهای سـنتی)بنایی( کـه 
جهـت عبـور تاسیسـات نیـاز بـه تخریب و شـیار زنی در سـاختار می باشـد، 
تاسیسـات بـه راحتـی از فضـای خالـی درون سـاختارهای یـاد شـده عبـور 

کـرده و بـه همـان میـزان سـرعت اجـرا افزایـش خواهـد یافت.
ــح  ــنتی )مصال ــتم های س ــتفاده از سیس ــورت اس ــر در ص ــارت دیگ ــه عب ب
ــرا  ــی اج ــاختار بنای ــات س ــروع تاسیس ــل از ش ــتی قب ــدا بایس ــی( ابت بنای
شــود. ســپس شــیار زنــی انجــام گیــرد. در نهایــت پــس از اجــرای 
ــا  ــود ت ــازک کاری انجــام ش ــم شــده و ن ــاختار ترمی تاسیســات مجــددا س
ــردد  ــزی گ ــگ آمی ــات رن ــاده عملی ــس از خشــک شــدن ســطح کار آم پ

ــر(. ــان ب ــی زم )عملیات
 در حالیکـه در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، ابتـدا عملیـات اجرای 
تاسیسـات آغـاز و یـا توامـا بـا اجـرای سـاختارها انجـام می گیـرد )همزمان 
بـا اجـرای سـازه گذاری سـاختارهای سـاخت و سـاز خشـک( و سـپس الیه 

پوششـی نصـب و عملیـات درزگیـری و رنـگ آمیـزی اجرا می شـود.
در ادامـه، جهـت سـهولت برنامـه ریـزی و کاهـش مـدت زمـان اجـرای یک 
پـروژه سـاختمانی کـه بـا اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 
سـاخته شـده اسـت، یـک برنامـه زمانبنـدی سـاختمانی 5 طبقـه )مطالعـه 
مـوردی( ارائـه گردیـده اسـت. مـدت زمـان اجـرای سیسـتم های سـاخت 
و سـاز خشـک و ارتبـاط آن بـا فعالیت هـای مرتبـط بصـورت شـماتیک در 
نمـودار مشـخص شـده اسـت. ایـن نمـودار می توانـد در تهیـه دقیـق تـر و 
مدل سـازی فرآیند هـای برنامـه زمانبنـدی پروژه هـا بـا در نظـر گرفتن تقدم 
و تاخـر فعالیت هـای مرتبـط بـا اجرای سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 

کمـک رسـان مهندسـین در ایـن حوزه باشـد. 

زمانبندی۵اجرای۵پروژه۵با۵سیستم۵های۵ساخت۵و۵ساز۵خشک
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مشخصات۵محصوالت.۵	.۱

پنل

وزن۵ابعاد
تقریبی

kg/m2

حداقل
چگالی

)kg/m3(

ضریب۵
هدایت۵
حرارتی
λ۵

W/)m.K(

استاندارد
نوع۵لبهتولید طول۵و۵عرض

]mm[

ضخامت

]mm[

RG
)GKB(

24
00

-3
00

0

1200

9/5
12/5
15
18

7/3
7/8

12/00
14/60

770
780
800
810

0/25
EN520

ISIR14818
DIN18180

AK

VK

طولى

عرضى

MR
)GKBI(

12/5
15
18

8/60
12/00
14/60

800
800
810

FR
)GKF(

12/5
15
18

10/10
12/00
14/60

780
800
810

FM
)GKFI(

12/5
15
18

10/10
12/00
14/60

800
800
810

25مقاوم در برابر ضربه
00

1200

12/512/8≤10000/27
EN520

ISIR14818
DIN18180

VK

HRAK طولى

عرضى

پنل آکوستیک
 Random

Plus
12/20/35R

23
76

1200

12/59/37600/23

EN14190
DIN18180

پنل آکوستیک
 Alternating
 Circular

12/20/66R

23
76

1188

12/58/47600/23

پنل آکوستیک
Standard
Square
8/18Q 

23
76

1188

12/58/37600/23

پنل آکوستیک
 Slotline

B5

24
00

1200

12/58/67600/23
AK

VK

طولى

عرضى

24صفحات مسلح سیمانی
00

1200

داخلی 12/5
خارجی 12/5

11
16

10/5

750
1150
1230

0/35

Essy
Edge

VK

طولى

عرضى

AK

VK

طولى

عرضى

UFF

طولى
و

عرضى

UFF

طولى
و

عرضى

جدول 5-1: مشخصات فنی پنل ها
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تصویر
نوع

پروفیل
)نام۵اسمی(

ابعاد

استاندارد
تولید

ضخامت۵اسمی
)t(

]mm[

جان
)b(

]mm[

بال
)h1 - h2(
±0/5
]mm[

لبه۵برگشتی
)S(

]mm[

طول

]mm[

وزن۵تقریبی

kg/m

h2

h1

b

t

C26
C50
C70
C100

0/6

26
46/8
68/8
98/8

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

5

3000

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

EN14195
ISIRI13035

CW50
CW75
CW100

48/8
73/8
98/8

47 - 496
0/716
0/834
0/951

EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

h1

b

t

UD280/62828

-

4000

0/37

EN14195
ISIRI13035

UH360/5536170/33

U50
U70
U100

0/5
48
70
100

28/8
0/404
0/491
0/608

UW50
UW75
UW100

0/6
50
75
100

38/8
0/589
0/720
0/824

EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

UA50
UA75

UA100
2

48/8
73/8
98/8

40-
1/905
2/296
2/686

EN14195
DIN18182-1

h

b

s

t

CD60

0/6

6027

6

0/57
EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

F474717/50/45
EN14195
ISIRI13035

b

b tL250/624/5--0/22
EN14195
ISIRI13035

جدول 5-2: مشخصات فنی پروفیل های گالوانیزه
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نوع
تایل

وزن۵تقریبیابعاد۵اسمی
kg/m2

سطح
سوراخ۵شده۵تایل

%

ضریب
جذب۵صوت

αw

رفتار
در۵برابر۵حریق

مقاومت۵در۵برابر۵
رطوبت طول۵و۵عرض

]mm[
ضخامت
]mm[

ساده

60
0

600
9/5

7/70-

A2-S1,d0

تا 60 درصد

6-1878/70/50

تا 50 درصد

8-186/515/50/60

8-12-366/712/60/60

8-12-506/713/10/55

12-255/9230/60

6-965/817/850/40

تا 60 درصد-7/70تایل های طرح دار

جدول 5-3: مشخصات فنی تایل های گچی
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نوع
پروفیل

ابعاد۵مقطع
]mm[

طول
]mm[

وزن۵تقریبی
kg/m

T3600
75 150 22 x 150 75

24

37

36000/33

T1200
300 300 300 300

24

29

12000/26

T600
300 300

24

29

6000/26

نبشی
تراز

19

24

19

24

3000

0/19

24

24

24

24
0/21

جدول 5-4: مشخصات فنی سازه های سپری
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آنالیز۵مصالح.۵	.۱

D112a.irD112b.irD127.ir -Cleaneoواحدمصالح

زیر۵سازی

پروفیل
و اتصاالت
گالوانیزه

CD60/F47 سازه

متر طول

3/42/22/24/64/8

UD28 / L25 0/80/80/80/80/8سازه

U50 رانر-H×2/7---

UH36 رانرH×1/9-----

آویز نانیوس*

عدد

-H×1/9-2/71/41/4

CD60/F47 44/3--2/6اتصال کامل

CD60/F47 1/9اتصال مستقیم-----

CD60/F47 0/91--0/7بست اتصال طولی

HT90 2/7-1/9اتصال سقفی-

نوار چسب
0/80/80/80/80/8متر طولترن فیکسجدا کننده

اتصاالت زیر سازی

 میخ مهار فوالدی سقفی 
m6×35mm

عدد

1/92/72/71/41/5

 پیچ و رول پالگ 
m6×60mm

1/51/41/41/51/5

LN9 123/81152/82/8پیچ

صفحات
روکش دار

گچی

پنل گچی

مترمربع

1111

 پنل کلینیو
UFF 1لبه

 پنل کلینیو
AK 1لبه

1717172524عددTN25انواع پیچ

پوشش۵نهایی

مصالح درزگیری و 
پوشش نهایی

0/35-0/350/35کیلوگرمبتونه درزگیر

--0/50/5کیلوگرمماستیک

1/1-1/11/1مترطولنوار درزگیر

0/1--کیلوگرمتریاس

* آویز نانیوس حداقل شامل سه جز )آویز، پین و رکاب / چنگک( می باشد.

ابعاد سقف 5×5 متر به مساحت 25 مترمربـع در نظر گرفتـه شده است.	�
در۵ساختارهای D112: فواصل باربر 100، آویز 75 و پنل خور50 سانتی متر 	�

و ضخـامت ورقـهای سقفی 0/6 میلی متر در نظر گـرفته شده است.

ساختارهای۵سقف۵کاذب۵یکپارچه.۵	.۵.۱
جدول 5-5: میزان مصرف مصالح در هر مترمربع از ساختار سقف کاذب یکپارچه
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اولترا۵الینپروفیلT24/T15۵واحدمصالح

زیر۵سازی

پروفیل
و اتصاالت
گالوانیزه

پروفیل 3600

متر طول

11

1/21/2پروفیل 1200

11پروفیل 600

L / W 0/80/8پروفیل

آویز سیمی فنر دوبل*
عدد

11

HT90 11اتصال سقفی

اتصاالت
زیر سازی

 میخ مهار فوالدی سقفی 
m6×35mm

عدد
11

 پیچ و رول پالگ 
m6×60mm

1/51/5

الیه۵گذاری

11مترمربعتایل گچی یا معدنی

در صورت نیازعددگیره پشت تایل

* آویز سیمی حداقل شامل دو عدد آویز سیمی و یک عدد بست فنر دوبل می باشد.

ابعـاد سـقف 5×5 متـر بـه مسـاحت 25 مترمربـع و بـه روش قرینـه یابی 	�
محاسـبه شـده است.

ساختارهای۵سقف۵کاذب۵مشبک.۵	.۱.۱
جدول 5-6: میزان مصرف مصالح در هر مترمربع از ساختار سقف مشبک
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نکات
مهم

انتخاب سـاختار مناسـب جـزء مراحل بسـیار مهم پیش 	�
از اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک بـوده 
و بـه ویـژه بـرای تهیـه اسـناد منــاقصات و بـرای تعیین 
مبنـای قیمت گـذاری الزم خواهد بود. لذا بـه کارفرمایان 
محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از هـر اقدامـی، بـا 
دایــره مهندسـی فــروش تمـاس حاصـل فرمـوده تـا 
راهنمایی هـای الزم را در ایـن ارتبـاط دریافـت نماینـد.

بـه کارفرمایـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از 	�
آغـاز عملیـات اجرایـی، دسـتگاه نظـارت خـود را جهـت 
گذرانـدن دوره آموزشـی ویـژه کارفرمایـان، بـه شـرکت 
معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیـت صالحیـت حرفـه ای 
مجریـان سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را )قبل و 
حیـن عملیـات اجرایـی( از طریق کنتـرل گواهینامه های 
آموزشـی بررسـی نماینـد. گواهینامه هـای معتبـر دارای 
شـماره ثبـت در شـرکت می باشـند و از طریـق سـامانه 

آمـوزش قابل اسـتعالم هسـتند.
خشـک، 	� سـاز  و  سـاخت  سیسـتم های  نصـب  عوامـل 

از طریـق بازدیدهـای کادر فنـی شـرکت مـورد ممیـزی 
و ارزیابـی فنـی قـرار می گیرنـد. بـه کارفرمایـان محتـرم 
توصیـه می شـود کـه پیـش از آغـاز عملیـات اجرایـی، 
رتبـه فنـی عاملیـن را از دایره فروش و بازاریابی اسـتعالم 

یند. فرما
کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیری پروژه هـای خود در 	�

برنامـه بازرسـی فنی شـرکت، الزم اسـت مراتـب را پیش 
از آغـاز عملیـات اجرایـی، بـه صـورت مکتـوب و بـا ذکر 
مشـخصات کامـل پـروژه بـه دایره بازرسـی اعـالم فرمایید.

ایـن شـرکت طیف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنی 	�
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، 
می تواننـد  سـاختمان  محتـرم صنعـت  دسـت اندر کاران 
بـا دایـره مهندسـی فـروش تمـاس حاصـل فرمـوده تـا 
راهنمایی هـای الزم را در ایـن ارتبـاط دریافـت نماینـد.

خدمات۵فنی۵و۵مهندسی.۵	.	
مشـاوره۵در۵انتخاب۵سـاختار:۵گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، انتخـاب سـاختار مناسـب می باشـد. هـر یـک از 
سـاختارها دارای قابلیت هـای ویـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحـی 
می بایـد مشـخصات عملکـردی آن سـاختار ماننـد قابلیت هـای فیزیکـی و 
مکانیکـی تعییـن کننـده از قبیل مقاومت اسـتاتیکی، میـزان عایق حرارتی 
و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفتـه شـود. بـه 
عنـوان مثـال، بـرای انواع دیـوار )دیوارهـای جداکننـده داخلـی، دیوارهای 
جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی، دیـوار راهروهـا، دیوار سـلول های تر 
و ...( سـاختارهای مختلفـی وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه شـرایط و نـوع 

کاربـری، بایـد سـاختار مناسـب انتخـاب و بـه کار گرفته شـود.

اجـرای۵دوره۵های۵آموزشـی:۵با توجـه به اهمیـت فراوان امـر آموزش در 
تحقـق اجـرای کیفـی سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، شـرکت اقدام 
بـه تاسـیس مراکـز آموزشـی مجهـز و اسـتقرار کارشـناس در شـهرهای 
مختلـف کشـور نمـوده، تـا مطالب فنـی و روش های صحیح نصـب در قالب 
دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت بـه گروه هـای نظارتـی و اجرایـی ارایـه 
گــردد. در حـال حاضـر، دوره هـای آموزشــی کـه توسـط واحـد  آموزش 

ارایـه می شـود بـه شـرح زیـر می باشـد:

تعـداد۵روزنــام۵دوره

1آشنایی با محصوالت 

4نصب دیوارهای جداکننده

4نصب سقف های کاذب

3نصب دیوارهای پوششی

3دکوراتیو

5دوره تکمیلی

5سیستم های ساخت و ساز خشک ویژه مهندسین

1درزگیری و آماده سازی سطوح

1ویژه نقاشان

1ویژه تاسیسات

1دوره های تخصصی

-دوره فراگیر

براي کسب اطالعات بیشتر با واحد آموزش تماس حاصل نمایید و یا از طریق سامانه آموزش 
اقدام به ثبت نام نمایید.

www.kplus.ir :دسترسی به سامانه آموزش از طریق سایت

۵

بازرسـی۵فنـی۵پروژه۵ها:۵بـرای حصـول اطمینـان از صحت و کیفیـت اجرای 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، بازرسـی فنی پروژه ها توسـط کادر فنی 
صـورت می پذیرد. این بازرسـی بـه صـورت ادواری و در مراحل مختلف عملیات 

اجرایـی )زیرسـازی، پنل گـذاری، درزگیـری و نازک کاری( انجـام می پذیرد.

پاسـخگویی۵به۵اسـتعالم۵های۵فنی:۵در صورت وجـود هرگونـه ابهام فنی 
در هـر یـک از مراحـل طراحی، اجـرا، بهره بـرداری و تعمیرات سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، دایـره پشـتیبانی فنـی آمادگـی ارائـه راهنمایی هـا، 

جزئیـات فنـی، راه حل هـا و رفـع ابهام های فنـی را دارد.
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اطالعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي ما همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه 
و رشد كیفي محصوالت بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين 
دفترچه فني در زمینه خود بوده و بر اين اساس، استناد يا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امكان پذير نمي باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين 
شركت قرار داشته و نیز از طريق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعالم است. اطالعات اين دفترچه غیرقابل تغییر مي باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي 
يا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي يا تغییر كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تايیديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني اخذ شده باشد. تمامي محصوالت جهت كاربرد و هدفي 

مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر يا استفاده غیر از اين محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.

تهــران، خیابــان نلســون مانــدال  دفتــر مرکــزی: 
ــان  ــت قبادي ــن بس ــاد، ب ــل میردام ــر از پ ــا(، باالت )آفريق

شــرقی، پــالک 19 
تلفن: 88207929 
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