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 مقدمه   .6.1
 دادن قرار مدنظر ها،سازه ساخت و طراحي در مهندسين وظيفه
 هايپديده برابر در سازه مقاومت و مقابله قابليت ارتقاء هايروش
 سوزيآتش يا و طوفان سيل، زلزله، قبيل از ناهنجار، و اتفاقي

 از اجرا، هايروش سازيبهينه و دقيق محاسبه با تا باشندمي
 .آورند عملهب جلوگيري ممكن حد تا مالي و جاني عمده خسارت

 خسارات و مقاومغير هايسازيانبوه به توجه با اخير هايسال در
 و زلزله برابر در هاسازه طراحي و سازيمقاوم با رابطه در حاصله،

. باشدمي گسترش حالدر و گرفته انجام هاييحركت بارها، ساير
 بودن باال رغمعلي موضوع، اهميت به توجه با و وجوداين با

 اصولي و موثر هايگام ها،سازه سازيايمن فن و دانش سطح
 ساختمان هايبخش برخي در موضوع اين روند. است نشده برداشته
 آموزش، سازي،استاندارد جهات از ساختماني، مصالح حوزه همچون

 نخوردهدست كامالً موارد خيبر در و ترضعيف مراتب به...  و كنترل
 .است مانده باقي گذشته هايروش به نسبت تغيير بدون و

 -مسكن معضل حلراه تنها عنوان به -ساختمان سازيصنعتي
 چرا باشد،نمي هاسازه ايكارخانه اجراي و ساخت به مربوط فقط
 را ساختمان يك از درصد 40 الي 30 ميانگين طورهب سازه كه

 ساختماني ديگر هايبخش در تا است الزم لذا و دهدمي تشكيل
 كنترل استانداردسازي، نيز شوندمي آماده اسكلت اتمام از پس كه

 حد در...  و مناسب اجرايي هايروش ارائه و آموزش كيفيت،
 اسكلت كار اتمام از پس مراحل در همچنين. پذيرد صورت وسيع

 اجراي كاري،نازك چيني،تيغه از اعم پروژه يك سقف و
 نيز و مصالح تنوع مراتب به كه...  و مكانيكي و برقي تأسيسات

 در ماهر غير نيروهاي كارگيريهب باشدمي بيشتر اجرايي زمان
 سازه اجراي تواندمي...  و اجرا مهندسين سنتي نظارتي ديد اجرا،

 تا رواين از. گردد زيادي خطاي شامل كه دهند سوق سمتي به را
 توليدي مبدأ از را ساختماني محصول يك بايد توانمي كه آنجا

 هابخش اين و نمود روانه مصرف بازار به اجرايي صحيح ديد با و
 .نمود مطالعه مهندسي اليه در حقيقي بطور نيز را

 كنندهتوليد و مخترع  -رسيس بناي بنيان دانش تعاوني شركت
 با -والايــزي معدني كامپوزيت سبكسوپر هايپانل انحصاري

 گام خود محصول اجراي روش طراحي در اهداف اين به نيل
 و سادگي اصل به توجه با را خود اجرايي پيشنهادات و برداشته
 جامعه به اجرايي هاينقشه بصورت استاندارد، موازين رعايت

 نهايتدر تا نمايدمي ارائه ساختماني پيمانكاران نيز و مهندسين
 حوزه از اجرا، و توليد وجه دو هر در فرايند اين خروجي محصول
. گردد مندبهره مهندسي

 
 روش اجرا   .6.2
 وسـايل و ابــزار   .6.2.1

 نيز و ديوار اجراي و تخليه روند اساسبر والايزي نياز مورد ابزار
 است بديهي. باشدمي ذيل شرح به آن، روي بر تاسيسات اجراي

 هاپانل نوع اين كنندهتوليد و مخترع شركت پيشنهاد ابزار اين
 موجود ابزارهاي ساير از بتوانند پيمانكاران و مجريان شايد و بوده

: گردند مندبهره ديوار اجراي براي نيز بازار در
ايمني،  كار، كفشكش و لباسكاله ايمني، دست: ابزار ايمني -1

 غيره ، كمربند ايمني وكوبدستگاه ميخ ،عينك و گوشي
 

 



 
 

 
   مربوطه هايتسمه باور گرين اتباالبر،  ،جرثقيل: تخليه ابزار -2
 پانل ارتفاع به بستگي آن طول كه( دستي چرخ: انتقالابزار  -3

.) شود ساخته كارگاه شرايط به توجه با بايد و دارد مصرفي
پذير جايي به روش دستي نيز امكانهالبته الزم به ذكر است جاب

 .باشددستي صرفاً جهت تسريع در امر حمل ميباشد و چرخمي
در  جهت تراز كردن كف ساختمان:كف ماهيچه اجراي ابزار -4

 محل عبور ديوار
 ريسمان ، نبشي شمشه، ماله،متر،  الف-

 
 

 
   نبشي از متريسانتي 12 قالب ب-

 
 ميخ همراهبه كوبميخ تفنگ دستگاه: كف نبشي اجراي ابزار ج-

  چاشني و

 
 
 بندپشت هاينبشي محل كردن مشخص ابزار -5

 متري 1/5 تراز  شمشه و شاقول  الف-

 
 

 ليزري تراز  ب-

 
 رنگي ريسمان  ج-

 
 به كوبميخ تفنگ دستگاه: بندپشت هاينبشي نصب ابزار -6

 چاشني و ميخ همراه

 
  پانل برش ابزار  -7

 تَربر نوع از بريچوب اره: دستي-الف       



 
 هايبرش( گردبر اره و) عرضي هايبرش( عمودبر اره: برقي  ب-

) طولي

 
 كمچه يا كاردك لبه پهن: زدن چسب ابزار -8

 
 )بندپشت نبشي همانند( جلوبند هاينبشي نصبابزار  -9

 
و پيچ سرمته  :گاهينبشي به استرات تكيه اتصال ابزار -10

 گوشتي برقيپيچدستگاه 
 

 

                  
 باريكلبه كاردك: درزگيري ابزار -11

 
 

 گردبر همراهبه دريل: درب چارچوب نصب ابزار -12

 
 فرز يا برقي شيارزن): توكار( برق هايلوله نصب -13

 
فرزميني يا گردبر همراهبه دريل: پريز و كليد قوطي نصب  -14
   

 فرزميني يا برقي شيارزن: مكانيكي تأسيسات هايلوله عبور  -15
 لوله فيكساتورهاي -16

 اورتانپلي فوم اسپري  الف-

 
 گچ مالت  ب-

 
 خوردهتَرَك  يا شيار نقاط ترميم ابزار -17

  پليمري توري  الف-

 
  چوب اَنبري منگه  ب-



 
 مصرفي هايپالكرول و پيج -18

 معمولي پالكپيچ و رول الف-

 
 

 ايپروانهپالك رول پيچ معمولي و  ب-

 
 

 تخليه و انتقال   .6.2.2
 به بسته -تايي 9 و 6 ،5 هايبسته در والايــزي هايپانل

هاي در اينجا روش. شوندمي ارسال و بارگيري -آن ارتفاع
آورده شده است كه با تناسب به جايي همختلف تخليه و جاب

 .باشدهاي مختلف ميامكانات پروژه
 

 به توجه با طبقات به حمل براي :طبقات به انتقالتخليه و 
 نظردر را ذيل هايروش از يك هر توانمي پروژه شرايط و نوع

 .گرفت
 آنها توانمي هاپانل دور تسمه كردن باز و تخليه از پس: باالبر -1
 صورتاين در كه نمود حمل طبقه به باالبر و تسمه با عدد 3 تا را

  مصالح نقلوحمل هشكا برابر 3 تا 2 مانند بلوك مصالح به نسبت
 .داشت خواهيم ديوار در استفاده مورد

 
عدد تسمه از  2ثقيل و توان با جرها را ميپانل: جرثقيل  -2

 .ماشين تخليه و مستقيما به طبقات منتقل نمود

 
 

 
 با توانمي امكان صورت در مرتفع هايدرپروژه: تاور- 1 -3

 البته. نمود تخليه تريلي از مستقيماً و تاور با را آنها ها،بسته مهار
 سبد ساخت با پروژه محل در توانمي هاپانل نديدن آسيب براي

.  نمود طبقات انتقال در به اقدام سپس داده قرار سبد در را هاآن

 
 قسمت از بايد والايــزي پانل هر جاييهجاب :طبقه در انتقال

 توانمي تسريع براي. پذيرد صورت كارگر دو توسط و آن ضخامت
  .نمود صنعتي چرخ با گاري ساخت به اقدام



 
 

 
 

 

 :دپو كردن مصالح   .6.2.3
ها را از قسمت نوال بايد آهاي ايزيبراي دپو كردن پانل
 .قرار داد يا پالستوفوم مناسب مكعبي هايضخامت روي چوب

هم قرار  و رديف پانل رويد الزم به ذكر است نهايتا بايد در
 .بگيرد

 
 
 پــانل اجـــراي   .6.2.4

هاي العملها تعاريف و دستورات اجراي پانلجزييبه  قبل از پرداختن
 :كنيموال را بيان ميهاي ايزيپانل چيني باكلي فرايند ديوار

 تعاريف
ديواري كه يك طرف آن به خارج و طرف ديگر  :ديوار پيراموني

 .فضاي داخل ساختمان مرتبط استبه 
ديواري كه يك طرف آن مجاورت با درز انقطاع : ديوار جانبي

البته منظور اين نيست كه حتما آن ( .ساختمان همسايه دارد
 .)ساخته شده باشد بايدساختمان 

آن به سمت فضاي  يك وجهديواري كه : ديوار پرتگاهي
يك طرف آن به سمت داخل  پرتگاهي داخل ساختمان و

 .ديوار دور آسانسور: مثل. ن باشداساختم
كه دو وجه آن به در فضاي داخل بوده و در  يديوار: ديوار داخلي
 .پذير باشدرسي به هر دو طرف آن امكانواقع دست

نبشي كه قبل از اجراي پانل به سقف يا كف : نبشي جلوبند
 .نماييمساختمان متصل مي

نبشي كه بعد از اجراي پانل به سقف يا كف : بندنبشي پشت
 .نماييمساختمان متصل مي

 10*50متر و ابعاد ميلي 1ورقي با ضخامت : گاهياسترات تكيه
ها به بوده كه جهت ايجاد فضاي مناسب براي اتصال نبشي

 .شودآن استفاده مي سقف از
ب، كه براي كوهاي دستگاه ميخاز ميخنوعي : نميخ فلز به بت

 .شوداتصال يك فلز به سطح بتني استفاده مي



كوب، كه براي هاي دستگاه ميخنوعي از ميخ: ميخ فلز به فلز
 .شوداتصال يك فلز به سطح فلزي استفاده مي

 
 هاالعملدستور

كاله ايمني، : از استفاده از ابزار ايمني در حين كار اعم الف-
كفش كار، عينك و گوشي مناسب جهت كار با دستگاه لباس و 

 .باشدكوب، دتكش پالستيكي و غيره الزامي ميميخ
هاي پيراموني حتما بايد از دو نبشي پرسي براي اجراي ديوار ب-

استفاده ) پشتبند جلوبند و(نبشي پرسي در كف يك در سقف و 
 3هر هاي حين ساخت بايد به ازاي البته براي رعايت بار .شود

متر در كف و پشت پانل سانتي 10پانل يك نبشي  به طول 
عدد كمتر بود، باز  3هاي كنار هم، از اگر تعداد پانل .متصل نمود

 .متر الزم استسانتي 10بند به طول هم يك پشت
بايد از دو نبشي  حتما هاي جانبي مجاور با همسايهدر ديوار پ-

) بشي جلوبندن(پرسي در سقف و يك نبشي پرسي در كف 
 .شوداستفاده 

طرف آنها مجاور با فضاي پرتگاهي  هايي كه يكدر ديوارت-
همانند ديوارهاي ( .العمل بند ب اجرا شوداست حتما بايد دستور

 )دور آسانسور
بايد از دو نبشي پرسي در سقف استفاده هاي داخلي  يواردر دث-
 .شود
در اجراي ديوارهاي پيراموني در مناطق غير بادخيز شديد مثل ج-

 .باشدنمي )پستوال( كالفيطبقه نياز به هيچ نوع  6اردبيل تا 
 .)باشدمتر  3.5ارتفاع  ديوار تا(

 ب و پ هاي بند الف،هاي شليك شده در ديوارفاصله ميخچ-
 .باشدمتر بايد سانتي 60هاي بند ت در ديوار متر وسانتي 30
دستي و برقي و براي از اره )مقطع( پانل يعرضبراي برش ح-

 .برقي استفاده شودهاي طولي از ارهبرش
بايد به حالت خميري به دور از قبل از استفاده چسب مصرفي خ-
 .اي شدن درآيددانه
ها تا زماني كه توري پالستيكي داخل آنها پاره نشده پانلد-

صورت داشتن ترك با چسب و نوار است قابل استفاده بوده و در 
 .گيري ترميم شونددرز
فرز يا ها بايد از شيارزن يا مينيبراي ايجاد شيار بر روي پانلذ-
 .برقي استفاده گردداره
هايي از پانل كه به كاري تمامي محلدر هنگام شروع نازك ر-

اند بايد با توري و منگنه پوشيده شوند ب ديدههر دليلي آسي
 .كاري شوداقدام به نازكسپس 

كاري فلزي و در غير آن پليمري توري مورد استفاده در نماز-
كاري نيز بايد هاي خورنده در نماالبته در محيط .بايد باشد

 .پليمري باشد
ها دقت شود كه بيش از دو رديف پانل روي در دپو كردن پانلژ-

و پانل  هالن از چوب يا پالستوفوم بين پانهم قرار نگيرد، همچني
 .استفاده شودو زمين 

ها به روش ي مرطوب يا باراني بايد پانلدر فضا دپو س-
 .دنپوشيده شومناسبي مثال روكش سراسري نايلوني 

 در كه دارد اجرا قابليت مختلف ارتفاع دو در والايــزي هايپانل
 :پردازيممي آن بنديدسته به ذيل

 متر 5/3 الي 7/2 ارتفاع با ديوار اجراي  الف-
 متر 5/3 از بيش ارتفاع با ديوار اجراي  ب-
 
 متر 5/3 الي 7/2 ارتفاع با ديوار اجراي  
 صورت به اجرا ها،پانل توليدي ارتفاع به توجه با حالت اين در

 :پذيردمي صورت ذيل مراحل طبق سقف زير تا كف از تكهيك
اين حالت را : مشخص نمودن نقشه معماري بر روي كف -1

 :توان به چند روش مختلف اجرا نمودمي
اين كار با مالت ماسه و سيمان : با مالت ماسه و سيمان الف-

متر در محل سانتي 3تا  2متر به ضخامت سانتي 12به عرض 
ترين ترين و سنتياين حالت ابتدايي. پذيردها صورت مياجراي تيغه
 .باشدروش مي

 .باشد 6به  1الزم به ذكر است مقدار مالت مصرفي بايد 

 



 
 

 
ها را با در اين روش محل عبور تيغه: اليناجراي چاك ب-

البته قابل ذكر . نماييمريسمان رنگي به روي كف مشخص مي
زمان با است در اين روش انتقال نقشه از كف به روي سقف هم

 .پذيردها توسط ريسمان رنگي صورت مياجراي خط تيغه
 

در اين : وي كف توسط شمشه و نبشير اجراي نقشه بر ج-
متر سانتي 10حدود را با طول  1نمرهپرسي حالت تعدادي نبشي 

هم برابر با ابعاد بريده و در فواصل هر خط زيگزال نسبت به
سپس شمشه را در حدفاصل نبشي قرار . باشدشمشه مصرفي مي

دهيم و بعد از اتمام اجراي ديوارها نبشي پشت شمشه را با مي
 .نماييماز كف جدا مي چكش

 
در اين حالت : اجراي نقشه بر روي كف توسط اتصال نبشي د-

كوب در محل متري را با دستگاه ميخميلي 1نبشي هيا پِرِسي 
در اين روش اجراي . نماييمعبور ديوارها به كف متصل مي

د بود و كار در مراحل تر خواهنتر و دقيقبه مراتب شاقولديوارها 
         .نمايدتر ميتر و سريعآسانبعدي را 

   

 



 بايد مرحله اين در: بندپشت نبشي محل كردن مشخص -2
  را كار اين. داد انتقال سقف روي به را كف نقشه

 كيفيت و سرعت افزايش جهت يا شاقول، و شمشه با توانمي
-پشت هاينبشي نصب محل تا داد انجام ليزري ترازهاي توسط

 يا سيمان و ماسه مالت يلبه يك انتقال( گردد مشخص بند
 ).سقف روي بر شده كوبيده نبشي

 

 
 
 روي بر بندپشت هاينبشي محل:  بندپشت نبشي نصب -3

 :بود خواهد ذيل حالت چند به سقف
  .است بتني نبشي، قرارگيري محل الف-
 .است فلزي نبشي، قرارگيري محل ب-
پذير مثل پالستوفوم فضاي غير ميخ نبشي، قرارگيري محل ج-

 .است
 گالوانيزه جنس از استفاده مورد نبشي حالت اين در ب- و الف
 چاشني و ميخ همراه به كوبميخ تفنگ دستگاه توسط كه بوده

 فلز به فلز ميخ از كه گردد دقت. گرددمي متصل خود محل در
 فلزيغير هايمحل براي بتن به فلز ميخ و فلزي هايمحل براي

. گرددمي استفاده

 

ترين گاهي به نزديكبا نصب استرات تكيه حالت اين در ج-
 ايجاد با پالستوفوم طرف دو هايتيرچه پذير مثالفضاي ميخ

پيچ سرمته و با  استرات روي بر را گالوانيزه نبشي ،فلزي فضاي
 . نماييمبند متصل ميپيچدستگاه 

 و معمولي نوع دو والايــزي هايچسب: چسب كردن آماده -4
 هاچسب. شوندمي ارائه كيلوگرمي 25 هايبنديبسته در آبضد

 خشك حالت از چسب كهزماني تا -آب مقداري و ريخته ظرفي در را
 الزم. نماييممي اضافه آن به -درآيد خميري حالت به خميرينيمه يا
 از دور به و نواختيك بطور بايد نظر مورد چسب است ذكر به

 .درآيد خميري حالت به آب، با شدن ايدانه
 پانل اولين بند،پشت نبشي نصب از بعد: هاپانل چيدن -5

 مرطوب را آن ضخامت طرف يك داده، اتكا آن به را والايــزي
 خميري حالت به آب با كه( چسب توسط را بعدي پانل و نموده

 ديوار اتمام تا روند اين و چسبانده قبلي پانل به) است آمدهدر
 چيدمان فرآيند طول در گرددمي يادآوري. يابدمي ادامه نظر مورد
 صورتهب را استفاده مورد هاينبشي موقت طورهب هاپانل كنترل براي
 نصب زمان تا دهيممي قرار زمين بر تكيه و پانل پشت در مايل
 . رسد فرا جلوبند نبشي

 

 



 
 

 

ها، گردد هنگام ماليدن چسب بر روي پانلمتذكر مي: تبصره
 .باشد مورد نظر بايد مرطوب و عاري از گرد و خاكسطح 

 

 
 

چند  با است ممكن هاپانل چيدن هنگام در كه است ذكر قابل
 :پردازيممي آنها شرح به ذيل در كه شويم روبرو مختلف حالت

 اين در: در راستاي قاب خمشي ستون به چسبيده پانل الف-
 اثر از جلوگيري براي ايران 2800 نامهآيين به توجه با و حالت

 مترسانتي 3 ضخامت به پالستوفوم از قابميان و قاب اندركنش
  .نماييممي استفاده گرددمي متصل پانل به  EW1چسب يا ميخ با كه

 

 



ها در جهت قاب سيستم باربر جانبي در مواردي كه ديوار:تبصره
بند يا ديوار برشي است نياز به استفاده از پالستوفوم داراي باد

 .ها بايد به ستون بچسبندباشد، بلكه پانلنمي
 

 امكان معماري نقشه به توجه با موارد بعضي در: آزاد پانل ب-
 كالف در و نشود متصل ديگر پانل به طرف هيچ از پانل دارد
 حركت كنترل براي حالت اين در. نگيرد قرار نيز پنجره يا درب
 با برابر( مترسانتي 12 طول به نبشي بايد آن آزاد جهت در پانل

. نمود متصل سقف به را) پانل ضخامت
 

 
 
 مطلبي همان درواقع حالت اين شرح: هم راستاي در هاپانل -ج

 .شد پرداخته نآ هب باال در كه است
 عمود پانل دو اتصال موقع اين در: باشند عمود هم بر هاپانل -د

 شودمي ماليده پانل دو تماس سطح در كه چسب همان با هم بر
 درزگيري هاقسمت اين در حتماً گرددمي متذكر. شودمي برقرار

 كارينازك از بعد تا پذيرد صورت دقت با چسب و بندميان تيپ با
. نباشيم هم با پانل دو درز امتداد در طولي هايترك شاهد

 
 زاويه به توجه با حالت اين در: مورب صورتهب پانل دو اتصال -ه

 ايزاويه قسمت و داده قرار هم با لبه يك از را پانل دو نظر،مورد
 پر گچ و EW1 چسب مخلوط با را پانل دو مابين شده ايجاد

  .نماييممي
 

 



در اين حالت با توجه به شعاع  :ها به صورت قوس دارپانل-6
 .ها صورت خواهد گرفتديوار نهايي چيدن پانل

 
-ها ابتدا بر روي الماندر اجراي اين ديوار :بنديديوارهاي باد-7

هاي بادبندي نبشي پرسي با همان روشي كه در باال گفته شد 
ها را برش زاويه مورد نياز پانلتوجه به سپس با ،نماييممتصل مي

 .نماييمگيري ميدر نهايت اقدام به درز و ،دهيممي
 

 
 
 

 
 

 
 

دقت شود . بند استهمانند نبشي پشت: نصب نبشي جلوبند -6
گذاري و بررسي شاقولي ديوار مرحله بعد از اتمام شمشهاين 

 .پذيردصورت مي
 

 



ها ها و نصب نبشي جلوبند، پانلبعد از چيدن پانل: درزگيري -7
رسند بايد توسط چسب و تيپ ديگر ميرا در مرزي كه به يك

كاري خوردگي بعد از گچبند درزگيري نمود تا دچار تركميان
تدا درز را با آب مرطوب نموده سپس با براي اين كار اب. نشويم

بند را بر روي محل درز باريك، تيپ مياناستفاده از كاردك لبه
ماليم وال را با كاردك بر روي آن ميقرار داده و چسب ايــزي

 .طور كامل پوشانده شودهتا درز مورد نظر ب
 

 
 

، كه E2هاي گردد در صورت استفاده از پانليادآوري مي: تذكر
 3متر و عرض ميلي 2بند به ضخامت در آنها جاي نوار ميان

باشد با درزگيري، هاي پانل داراي تورفتگي ميمتر از گوشهسانتي
تري كاري حجم كمنازكسطحِ پانل اصلي شده و در نهايت در هم

 .شودمالت مصرف مي
وال در جهت عرض پانل اره هاي ايــزيبراي برش پانل: تبصره

هاي و نيز براي برش –دستي –يا اره تّربر  –برقي–عمودبر 
 .عمل آيدهطولي پانل با اره گردبر اقدام ب

 
 

 



طور كامل هها بمتر آنسانتي 46هايي كه از تمامي عرض پانل
هاي نصب چارچوب، فريم پنجره، گردد در محلاستفاده نمي

بايد بين دو استفاده نگردد، اين موارد ... ديوار رسيده به ستون و 
 .پانل با عرض كامل اجرا گردد

هاي ها با كاربرياين سازه: متر 5/3اجراي ديوار با ارتفاع بيش از  ب-
-مورد استفاده مي... ها و ها، سالنغيرمسكوني مثل كارخانجات، سوله

 .گردندصورت دو تكه اجرا ميهها در اين حالت بپانل. باشد
 

 
 

الزم به ذكر  :ترتيب آورده شده استدر ذيل مراحل اجراي آن به
ارتفاع  متر و 7ي تايل پيشنهادي براي بيشينه دهانهياست كه د

 .باشدمتر مي 6
به فاصله  40*40 پروفيل دو شاخهدر ابتداي كار :كالف افقي -1
 12تا نهايت امر فضاي  نماييممي تصلبه سازه ممتر را سانتي 4

 .ها تامين شود پانلمتر فضاي مورد نياز براي اجراي سانتي
در اين مرحله نبشي : اجراي ديوار بخش پاييني پروفيل -2

سپس همانند . نماييمرا به پروفيل مورد نظر متصل ميبند پشت
متر بوده سانتي 350هاي تا ارتفاع آنچه كه در مورد اجراي پانل

ها، درزگيري و اتصال نبشي جلوبند به است، به چيدن پانل
 .نماييمپروفيل مبادرت مي

 

 

براي كم كردن لنگر ناشي از وزن ديوار رديف  :استرات قائم-3
متر  3.5قائم در فواصل  40*40ها از پروفيل باال روي پروفيل

 .نماييمصورت آويز از سقف در وسط استرات افقي متصل ميهب
در اين حالت براي نصب : لاجراي ديوار بخش بااليي پروفي-4

خواه به پشت و طول دل 14با عرض 1نمرهورق عدد 1 هاپانل
واقع دركه نماييم ها با پيچ يا جوش متصل مييكي از قوطي

سپس پس از چيدن  .باشدكنترل حركت پاشنه ديوار ميبراي 
ها را با متصل نمودن ورق به ي ديوارهاي رديف باال پاشنهپانل

 .نماييمقوطي محكم مي
 

 
 

 اجراي ديوارهاي مختلف ج-
 :پذير استروش امكان به دو: O.K.Bاجراي ديوارهاي  -1

براي اجراي اين ديوارها پانل را به ارتفاع مشخص برش : قائمالف-
هايي كه سپس پانل. نماييمديگر متصل ميداده، و با چسب به يك

صورت سراسري و هب 12گرد اند را با يك ميلكار رفتههب O.K.Bدر 
هاي كامل مجاورش را به پانل O.K.Bپارچگي براي حفظ يك

متر با مالت سانتي 15ديگر وصل نموده و روي آن را تا عمق يك
براي جلوگيري از ريزش مالت ماسه و . نماييمماسه و سيمان پر مي

توانيم با مشخص ، ميO.K.Bهاي هاي پانلسيمانِ داخلِ حفره
 .نماييمشدن عمق مورد نظر، آن را با نخاله يا پالستوفوم مسدود 

 

 



پذير بودن از لحاظ مالحظات ندر صورت امكا :افقي ب-
 و دهيمصورت افقي روي هم قرار ميمعماري دو پانل را به

د بين توجه شود كه باي .كنيمسپس به نصب پنجره مبادرت مي
 .گيري نيز صورت پذيرددو پانل چسب زده شود و درز

 

 
 

اجراي ديوارهاي : اجراي ديوار باالي چارچوب درب و پنجره -2
توان در سه روش ذيل مورد باالي چارچوب درب و پنجره را مي

 :بررسي قرار داد
در اين حالت : با حالت افقيبدون در نظر گرفتن نعل درگاه  الف-

پانل هاي كناري چارچوب درب و فريم پنجره را تا ارتفاع تاج 
را  آنها اجرا نموده سپس با توجه به طول درب يا پنجره يك پانل
از عرض آن روي پانل هاي كناري چارچوب يا فريم قرار مي 

با اين روش توزيع بار توسط پانل عرضي به دو پانل . دهيم
د و در حقيقت پانل هاي كناري مانند دو كناري انجام مي گير

 تكيه گاه براي تحمل بار باالي چارچوب يا فريم عمل 
 .مي كنند

 

 

 
 

۰Fا حالت قائمببدون در نظر گرفتن نعل درگاه  -ب

در اين حالت : 1
پانل هاي كناري تا زير سقف بطور عادي اجرا مي گردد سپس 
بعد از نصب چارچوب درب داخل تاج چارچوب را با مالت ماسه 

سيمان پر مي نماييم و در آخر از پانل هاي شكسته در محل 
 .نماييمو سقف استفاده ميبراي پر نمودن حدفاصل بين چارچوب 

 

 
 

در اين حالت با توجه به ارتفاع : گرفتن نعل درگاه با در نظر -ج
باقي مانده از تاج چارچوب يا فريم تا سقف پانل ها را بريده و در 

دقت شود كه . كنار يكديگر روي نعل در قرار مي دهيم
 .ميلگردهاي انتظار را مابين دو پانل قرار دهيم

 

 
 

                                                           
دقت گردد اين روش منحصراً براي نصب چارچوب درب  - 1

 .باشدمي



 
 
پناه ديوارهاي جاناجراي براي : پناه يا بالكناجراي ديوار جان -3

 :نماييمش زير اجرا ميوال مراحل را به روهاي ايــزيبا پانل
يا  ي پيراموني سقف بامرا در لبه متريپرسي ا ميلينبشي  الف-

جهت كنترل ديوار در برابر نيروي عمودي وارد بر ( ي بالكنلبه
 .نماييمكوب و ميخ فلز به بتن متصل ميبا ميخ) آن
 .بريممتر مي 3طول  وال را بهايــزيهاي پانل -ب
شكل يا سپري T، مقطع 1نبشي نمره  2متر با  3به فواصل  -ج

صورت هو به نبشي متصل شده به كف بآوريم، به وجود مي
 .نماييممتعامد متصل مي

 .دهيممتر را روي هم قرار مي 3شده به طول هاي بريده پانل -د
متر، يعني سانتي 92پناه دقت گردد در اين روش ارتفاع جان

 .شودمعادل عرض دو پانل مي
چنان الزم به ذكر است مابين دو پانل در قسمت ضخامت نيز هم

 .نهايت نيز درزگيري انجام پذيرداز چسب استفاده نموده و در
شكل و نبشي Tبه كالف ديگر در انتهاي اجرا يك نبشي  -ه

 .نماييمكف متصل مي
 

 
 

 
 
 

 كارينازك از قبل مرحله   .6.2.5
 بهترين سازدمي خاطرنشان ابتدا در: درب چارچوب نصب -1

 مرحله با آن زمانهم اجراي درب، چارچوب نصب براي زمان
 .باشدمي پانل نصب
 آمدگيبيرون طول كهطوريبه را شاخك عدد4 چارچوب نصب براي

. دهيممي جوش چارچوب به باشد، مترنتيسا 6 حداقل چارچوب از آن
 را هاپانل ضخامت روي بر هاآن قرارگيري محل و هاشاخك فواصل

 گردبر دريل با را شده مشخص هايمكان سپس نموده، مشخص
 چارچوب هايشاخك آن از پس. نماييممي سوراخ الزم قطر به
 را آن چارچوب كردن شاقول از بعد و داده قرار هاسوراخ داخل را
 .داريممي نگه ثابت گچ كمي با موقت طورهب

 الزم فضاي گردبر توسط شاخك، آخرين از باالتر كمي سرانجام
 و كرده ايجاد را پانل هاي حفره داخل به دوغاب ريختن جهت
 .نماييم مي سيمان و ماسه دوغاب ريختن به شروع
 اثر در و بوده توكار شده نصب چارچوب حالت اين در شود توجه

 كاري گچ روي بر تواند نمي تنش سطح زياد شدن بسته و باز
 چارچوب دور متداول هاي ترك درواقع و گردد منتقل نهايي
. گردد مي حذف درب

 



 
 

 در را فريم هاي شاخك محل فريم نصب براي: پنجره فريم نصب -2
 ها شاخك سپس و نموده معين وال ايــزي هاي پانل توسط شده كار فضاي

 .داريم مي نگه ثابت موقت بطور گچ كمي با را آن و داده قرار پانل داخل را
 با و نموده سوراخ گردبر و دريل با را پانل عرضي قسمت آخر در

 قرار آن در فريم شاخك كه را پانل داخلي فضاي سيمان دوغاب
. داريم مي نگه ثابت دائم بصورت دارد

 

 
 

 
 

 دو به ساختمان در برقي تأسيسات: برقي تأسيسات اجراي -3
 .گرددمي اجرا روكار و توكار روش

 
 

 توكار صورتهب برقي تأسيسات اجراي
 فضاي است مشخص كه طورهمان: برق هايلوله عبور الف-

 نظر در هالوله عبور براي والايــزي هايپانل داخلي يحفره سه
 .است شده گرفته

 نظر مورد محل در را ديوار مصرفي، هايلوله انعطاف به توجه با
 اين گردد دقت البته. دهيممي شكاف فرزميني يا شيارزن توسط
 كمي ايجاد با ديگر عبارتبه. شودنمي انجام كامل طورهب شكاف

 از راآن لوله، انعطاف به توجه با نظر مورد محل روي بر شيار
 .آوريممي بيرون نظر مورد قسمت از و داده عبور ديوار داخل
 هايلوله اجراي در زدن شيار روش، اين با كه است ذكر شايان

 و زماني لحاظ از كه يافته كاهش زيادي حد تا ديوار داخل برقِ
. است مؤثر پروژه مالي بحث در اقتصادي هزينه

 

 
 پريز و كليد قوطي نصب براي: پريز و كليد قوطي -نصبب

 و دهيممي شكاف فرزميني يا گردبر دريل با را نظر مورد محل
 ترازهم كاريگچ نهايي سطح با آن لبه كه نحويبه را قوطي
 ،)كاريگچ از قبل پريز و كليد قوطي اجراي صورتدر( گردد

 ايجاد شكاف كه شود توجه. داريممي نگه ثابت گچ مالت توسط



 را لوله بتواند كاربرق تا باشد بيشتر قوطي ابعاد از كمي بايد شده
. نمايد فيكس قوطي داخل

 

 
 

 
 

 با را نظر مورد فضاي نصب براي: برق تقسيم جعبه نصب ج-
 خود محل در گچ توسط را جعبه و نموده باز شيارزن يا فرزميني
. نماييممي ثابت

 

 

 روكار صورتهب برقي تأسيسات اجراي ·
 كه فضاهايي در معموالً حالت اين: برق هايلوله عبور الف-
 فضاهاي يا گرددمي انجام دوغاب با كاريسراميك و كاشي
 در. شودمي اجرا گيرند،مي قرار برقي هايسلول داخل كه اداري
 داشته نگه ديوار روي سيم يا بست توسط موقتاً لوله اول، حالت

 فيكس كامل طورهب كاشي پشت دوغاب ريختن با تا شودمي
 به معمولي پالكرول و پيچ با هاسلول دوم حالت در و گردد
  .شوندمي داده عبور آن داخل از هاكابل سپس گشته، متصل ديوار

 

 
 

 فضاهايي در معموالً روش اين از: پريز و كليد قوطي نصب ب-
 صورت دوغاب با كاريسراميك يا كاشي كه شودمي استفاده

 ديوار بهيا گچ  پالكرول و پيچ با را نظر مورد قوطي. پذيرد
 در قوطي كاريسراميك يا كاشي اتمام با تا، نماييممي متصل
. بماند ثابت خود جاي

 
 :مكانيكي تأسيسات اجراي 

 داشتننگه ثابت و تاسيسات اجراي مختلف حاالت به ذيل در
 :پردازيممي ذيل شرح به والايــزي هايپانل در هاآن

 رسانيآب هايلوله الف-
 دو در توانندمي برقي تأسيسات همانند نيز رسانيآب هايلوله

. گردند اجرا قائم و عرضي عبور صورتهب و روكار، و توكار حالت
 هايپانل از شده ساخته ديوار در هاآن اجراي ينحوه به ذيل در

 :پردازيممي والايــزي
 اين در: قائم صورتهب لوله عبور – توكار رسانيآب هايلوله -

 هايلوله انعطاف به توجه با برق هايلوله همانند نيز حالت
 مورد شكاف ايجاد با تا زنيممي شيار را نظر مورد محل مصرفي،

 .كنند پيدا عبور ديوار داخل هالوله نياز



 
 

 در: عرضي صورتهب لوله عبور  -توكار رسانيآب هايلوله -
 اندازه به توجه با را نظر مورد فضاي هالوله عبور براي حالت اين
 مورد محل در را لوله و داده شيار دوبل هايشيارزن با لوله قطر
 در نظر مورد كارينازك به توجه با سپس دهيم،مي قرار نظر

 .پوشانيممي را آن روي رفته كارهب فضاي
-  

 
 

يا  قائم صورتبه لوله عبور  -روكار رسانيآب هايلوله -
 با كاريسراميك يا كاشي كه فضاهايي براي معموالً: عرضي
 داده عبور ديوار روي از رسانيآب هايلوله شود،مي انجام دوغاب

 سيم، يا روديواري هايبست با را هالوله كار اين براي. شوندمي

 هالوله نهايتدر تا كنيممي ثابت ديوار روي بر موقت طورهب
 .شوند ثابت كاشي يا سراميك پشت دوغاب توسط

 

 
 

 نشانيآتش باكس ب-
 داخل ديگري بزرگ جعبه هر يا نشانيآتش باكس نصب براي
 ايجاد عمودبر اره يا فرزميني توسط را نياز مورد فضاي ديوار،
. نماييممي فيكس گچ با را جعبه و نموده

  

 
 

 ديوار در زانويي و هالوله كردن فيكس ج-
 بتوان بعداً تا بمانند ثابت ديوار در زانويي قسمت در بايد هالوله
 .نمود نصب را نياز مورد اتصاالت و شيرآالت آنها روي
 :دارد وجود روش دو موضوع اين براي
 اورتانپلي فوم اسپري از استفاده -
 گچ مالت از استفاده -

 با را زانويي محل روش اين در: اورتانپلي فوم اسپري از استفاده
 مرطوب از پس و نموده سوراخ) زانويي قطر با اندازههم( گردبر

-مي تزريق را فوم اسپري ديوار، داخلي قسمت و زانويي نمودن



 اسپري نهايي گيرش و انبساط ساعت چند گذشت از بعد. نماييم
. ماندمي ثابت خود جاي در لوله و پذيردمي صورت فوم

 

 
 

 كه سمتي از را پانل يجداره حالت اين در: گچ مالت از استفاده
 از پس و نماييممي سوراخ گردبر با آيد،نمي بيرون آن از زانويي

 نموده، سوراخ گردبر با زانويي پشت قسمت از را ديوار لوله، عبور
. نماييممي ثابت زانويي محل در را لوله گچ مالت با سپس

 
 هايلوله عبور براي :دودكش و فاضالب هايلوله د-

 عبور هاداكت از را هاآن ابتدا كه است بهتر هادودكش و فاضالب
 هالوله صورتاين در كه نماييم هاپانل چيدن به اقدام سپس داده،

 هاپانل زدن شيار به نياز و گيرندمي قرار پانل دو مابين فضاي در
 يا لوله و داده شيار را نظر مورد محل صورتاين غير در. نداريم

 توجه با كه است پرواضح البته. دهيممي قرار آن در را دودكش
. باشند مستطيل نوع از بايد هادودكش هاپانل مقطع به
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 كانال عبور براي نياز مورد فضاي كردن آماده -و
 و تاسيساتي هاينقشه به توجه با را كولر كانل عبور محل: كولر
 نظر مورد ارتفاع تا را هاپانل سپس نموده، مشخص آن ارتفاع

 طورهب كه هاپانل ساير با آن ساختن پارچهيك براي و كرده اجرا
دوبل پرسي  نبشي با را آن اطراف فضاي گردند،مي اجرا كامل

 .نماييممي متصل
 

 
 

 خاكيغير و صاف سطح به توجه با: گرم و سرد كاريعايق -ي
 كاريعايق را آن توانمي گرم و سرد روش دو هر به وال،ايــزي ديوار
 :است شده پرداخته آن توضيح به ذيل در كه نمود
 هاعايق نوع اين ساختاري، ويژگي به توجه با: سرد هايعايق -
 پايهآب محصوالت قبيل اين زيرا. روند كارهب صاف سطوح در بايد
 در بايد بنابراين. برد كارهب زياد ضخامت با را هاآن تواننمي و بوده

 .باشند صيقلي ترجيحاً و صاف سطوح
 تواندمي صافشان نهايي سطح به توجه با وال،ايــزي هايپانل

 كاريعايق به نياز مورد سطح ايجاد جهت اوليه زيرسازي بدون
. گيرند قرار استفاده مورد
 والايــزي پانل روي بر گونيقير و ايزوگام: گرم هايعايق -

– عايق اليه برآمدن از دوربه و راحتيهب زيرسازي، به نياز بدون
 .باشدمي اجرا  قابل -آن خاكيغير سطح دليلبه
 

 
 

 كارينازك مرحله   .6.2.6
 ترميم و اصالح -1

 كارينازك از قبل كه والايــزي هايپانل ترميم به اقدام براي
  جنس از گچيزير توري با ترك كنترل بايد ابتدا شودمي انجام

 :پذيرد صورت ذيل هايمحل در پليمري
 هاستون به رسيده هايقسمت: هاستون كنار كشيتوري الف-

 از جلوگيري براي ستون كنار پالستوفوماز  استفاده به توجه با
 با پانل روي بر مترسانتي 15 تا راآن كارينازك از بعد ترك

. نماييممي متصل چوبمنگنه
 

 
 

 روي بايد تاسيسات كار اتمام از بعد: شيارها روي كشيتوري ب-
 مترسانتي20 طول تا و توري با را است شده زده شيار كه هاييقسمت

. نماييم كارينازك آماده چوبمنگنه توسط پانل روي بر



 
 
در ابتدا الزم است بيان شود قبل از : كارينازك به اقدام -2

وال بايد هاي ايــزيكاري بر روي پانلاقدام به هر نوع مالت
پاشي سطح محصول كامالً مرطوب گردد و سپس اقدام به مالت

 .شود
 حين در وال،ايــزي توليد اوليه مواد به توجه با: كاريگچ الف-

 طورهب گيرش فرآيند تا شود مرطوب ديوار سطح كاريگچ اجراي
 .پذيرد صورت كامل

 با آن دقيق اجراي صورتدر والايــزي صاف سطح به توجه با
 نهايتدر و اندشده كنيك هايپانل با اجرا يا و معمولي هايپانل

. يابدمي كاهش اريكرنگ از قبل كشيآستر حد تا
 

 
 

 
 

اري كو سنگكاري براي سيمان: كاريسنگ – كاريسيمان ب-
وال بايد قبل از شروع به عمليات، زير هاي ايــزيروي پانلنما 

كشي نمود سپس با مرطوب كردن سطح كار اقدام كار را توري
 .پاشي كردبه مالت

الزم به ذكر است كه اين فرايند را در جهت كاهش زمان استفاده 
دار را توان روي پانل انجام داد سپس پانل تورياز داربست مي

 .نمودنصب 
 

 
 

وال اين امكان را دارند در فضاهايي كه شرايط هاي ايزيپانل
قبل از اقدام به  ،باشدكاري نميسيمان براياستفاده از داربست 

سپس عمليات  ،كاري نمودها سيماناجراي ديوار بر روي پانل
در اين روش حذف هزينه داربست و كاهش . نصب شروع گردد

 .مراه داردهكاري را بههزينه سيمان



 
 

كاري نما توري مرغي و در سيمان كاري ودر سنگ :تبصره
كاري فضاهاي داخلي از توري پليمري اري و سيمانكسنگ

 .استفاده شود
 والايــزي صاف سطح: چسب با كاريسراميك و كاشي ج-

 كاريسراميك و كاشي كه شودمي باعث ديگر مصالح به نسبت
 .شود انجام بيشتري دقت و سرعت با آن روي بر چسب با

 .كاري رعايت گردداستفاده از توري پليمري قبل از كاشي
 

 
 

 با كاريكاشي اجراي براي: دوغاب با كاريو سراميك كاشي د-
 با گيرش تا شود مرطوب ديوار سطح كه است الزم دوغاب

استفاده از توري پليمري قبل  .پذيرد صورت كامل طورهب دوغاب
 .كاري الزامي استيكاشاز اقدام به 

 

 
 

 رقيق زيادي حد تا بايد رفته كارهب دوغاب گردد توجه: 1تذكر
. نشود پوك مالت گيرش از قبل پانل آب جذب اثر در تا بوده
 
 كارينازك از بعد مرحله   .6.2.7

 قبيل از نصبياتي اجراي زمان كاريگچ و كارينازك اتمام از پس
 اجراي نحوه به ذيل در كه باشدمي شوفاژ و روشويي كابينت،

 .است شده پرداخته والايــزي هايپانل روي بر هاآن
 پالكرول و پيچ با ديوار روي بر نصبيات تمام اتصال كه آنجايي از

 :نماييممي معرفي را مصرفي پالكرول و پيچ ابتدا در باشدمي
كاري نازك از بعد كه نصبياتي تمام براي: معمولي پالكرول -1

 .)LCD و شوفاژ روشويي، كابينت،( باشدمي
 بر مستقيماً اتصالي كه خاص موارد در: داربال پالكرول -2

 .گيردمي انجام پانل روي
 

 اجرا دستورالعمل
 كابينت نصب

 در. باشدمي محكمي اتصاالت به نياز ديواري كابينت نصب براي
 ترينمتداول اما شده ابداع گوناگوني اتصاالت اخير هايسال

 كه باشدمي 45 اتصال ديواري هايكابينت نصب براي اتصال
 با چوبي چوب، با اتصال در. گيرد انجام فلز يا چوب با تواندمي

 تركوتاه( خواهدل طول و مترميلي 16×80 ابعاد و مستطيل مقطع
 مقطع وسط در درجه45 برشي با و كرده انتخاب) كابينت طول از
 بر آنها از يكي كه كنيممي نيم دو را آن تخته طولي جهت در

 پالكرول و پيچ با ديوار روي بر شده گيرياندازه هايخط روي
 گيردمي قرار كابينت روي بر ديگري و شودمي نصب معمولي

. دهيممي قرار خود محل در را كابينت سپس



 

 
 

  روشويي نصب
 هايبوش يا ايقورباغه هايبست از توانمي روشويي نصب براي
 .دنمو استفاده ايرزوه

 پالكرول و پيچ با را نظر مورد بست ابتدا: ايقورباغه بست -1
 را روشوييكاسه سپس و نموده نصب نظر مورد محل در معمولي

 زير را روشويي پايه آن تنظيم از بعد و دهيممي قرار آن روي بر
 .پذيردمي پايان نصب و داده قرار آن كاسه

 محل نمودن مشخص از بعد: داررزوه هايبوش از استفاده -2
 بوش سپس دهيممي قرار ديوار داخل را معمولي پالكرول نصب
 محكم پالكرول داخل را روشويي يكاسه زمانهم را داررزوه
 .پذيردمي پايان نصب روشويي يپايه دادن قرار با آخر در. نماييممي
 

 

 شوفاژ نصب
 و پيچ با نظر مورد محل در را آن هايبست شوفاژ نصب براي
 در را شوفاژ سپس نماييم،مي نصب ديوار به معمولي پالكرول

. دهيممي قرار خود محل
 

 LCD نصب
 پيچ با را LCD اتصال صفحه يا براكت ابتدا  LCD نصب براي
 در را LCD سپس نماييممي متصل ديوار به معمولي پالكرول

.  دهيممي قرار آن محل
 

-نازك اتمام از بعد باال در شده ذكر نصبيات تمام گرددمي يادآور
 ديوار روي بر كاريگچ يا و كاريسراميك كاري،كاشي كاري،
 بر درصد 30-40 كارينازك ضخامت واقعدر كه گردندمي نصب

 نظر مورد محل در مصرفي پالكرول و پيچ ماندگاري مقاومت
 .افزود خواهد

  
 نصب قاب 

 يهاپذيري ديوارهاست، كه پانلواقع نصب قاب همان بحث ميخ در
  . دنپذيري بسيار مناسبي دارميخ والايزي

 
 اجراي نماي خشك   .6.2.8

كامپوزيت، چوب، در اجراي سيستم نماهاي خشك همانند ورق
كشي زيركار آن از كه براي اتصاالت آهناز آنجايي... سراميك و 

ارتباطي با گردد نوعاً سيستم سازه اصلي ساختمان استفاده مي
شده نخواهد داشت ولي در مواردي خاص براي اجراي  ديوار اجرا
هاي توان روي پانلپالك ميهاي موقت با پيچ و رولساپورت
 .وال استفاده نمودايــزي
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