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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اساتاندارد  موسساه  مقاررات  و قاوانی   اصاح   قاانون  3مااد    یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

اساتاندارداا    نشار  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است رسمی کشور مرجع تنها 1331 ما  بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهد  به را ملی )رسمی( ایران

باه   92/6/29ارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا  و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  ماور   نام موسسه استاند

 جهت  اجرا ابحغ شد  است. 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شمار  

موسساات   و مراکا   نظاران صااحب  اسان ساازمان، کارشن از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا  حوز در استاندارد تدوی 

تولیاد ،   به شارایط  توجه با و ملی مصالح با امگام و کوششی شودمی انجام مرتبط و آگا  اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننادگان،  مصار   تولیدکننادگان،  شاام   نفاع،  و حا   صااحبان  منصافانه  و آگاااناه  مشاارکت  از کاه  اسات  تجار  و فناور 

ناوی   پای   شاود. مای  حاصا   غیردولتی و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، علمی و مراک  واردکنندگان، و ندگانصادرکن

 از دریافت پ  و شودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

 و ایران چاا   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  هرشت آن با مرتبط ملی کمیته در پیشنهاداا و نظراا

 شود.می منتشر

کنناد در  مای  تهیه شد  تعیی  ضوابط رعایت با نی  صح ذ  و مندعحقه اا سازمان و موسسات که استاندارداایی نوی پی 

 ترتیب، استانداردااییشود. بدی می منتشر و چا  ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی کمیته

 مربوط که ملی استاندارد کمیته در و تدوی  3 شمار  ایران ملی استاندارد در شد  نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی ملی

 .باشد رسید  تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی 

(ISO)استاندارد  المللیسازمان بی  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیک ،کمیسیون بی 1

(IEC) و 

3 قانونی شناسیانداز  المللیسازمان بی 
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدک  غااایی   کمیسیون 
3
(CAC)کشاور  در 

 آخاری   از کشاور،  خاا   ااا  نیازمناد   و کلای  شارایط  باه  توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  کند. درمی فعالیت

 شود.می گیر بهر  المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،علمی اا پیشرفت

کنندگان، حفا  ساحمت   بینی شد  در قانون، برا  حمایت از مصر تواند با رعایت موازی  پی سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطای و اقتصااد ، اجارا  بعضای از     ااا و مححظاات زیسات   می  کیفیات فارآورد   ، حصاول تضا  و ایمنی فارد  و عماومی  

اا  تولید  داخ  کشور و/ یا اقحم وارداتی، با تصویب شورا  عالی استاندارد، اجباار   استاندارداا  ملی ایران را برا  فرآورد 

ا  کشاور، اجارا  اسااتاندارد کایااا  صاادراتی و      اا المللی برا  فرآورد تواند به منظور حف  بازاراا  بی نماید. سازمان می

اا و موسسات فعال در کنندگان از خدمات سازمانچنی  برا  اطمینان بخشیدن به استفاد بند  آن را اجبار  نماید. امدرجه

ااا و  گا محیطای، آزمایشا  اا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیستزمینه مشاور ، آموزش، بازرسی، ممی   و صدور گواای سامانه

اا و موسسات را بر اسااس ضاوابط   مراک  کالیبراسیون )واسنجی( وسای  سنج ، سازمان ملی استاندارد ایران ای  گونه سازمان

اا اعطا و بار عملکارد   کند و در صورت احراز شرایط یزم، گوااینامه تایید صححیت به آننظام تایید صححیت ایران ارزیابی می

بهاا و  المللی یکااا، کالیبراسیون )واسنجی( وسای  سانج ، تعیای  عیاار فلا ات گاران     ترویج دستگا  بی کند. اا نظارت میآن

 انجام تحقیقات کاربرد  برا  ارتقا  سطح استاندارداا  ملی ایران از دیگر وظایف ای  سازمان است.

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين کمیسیون فني 

 -بیروني گوشيقالبنماي سنتي  :2مت قس -طراحي و نصب براي نما و پوشش -سنگ طبیعي»
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 مظفر ، مهد 

 )کارشناسی ارشد مکانیک سنگ(

 

 ناظمی، حمید

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 

 ندر ، کیانوش

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 

 پور، رسولنقی

 )کارشناسی ارشد مکانیک سنگ(
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 عنوان
 صفحه

 ب استاندارد سازمان با آشنایی

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 د گفتارپی 

 و مقدمه

 اد  و دامنه کاربرد      1

 مراجع ال امی     9

 تعاریفاصطححات و      3

 ضخامت سنگ     2

 اا  اتصال و تقویتروش     3

 درزبند  و بندکشی     6

 عرض درزاا و نوع پرکنند      3

 اا  مجازانحرا      3

 راانما  جایگ ی  برا  ارزیابی ضخامت پان  پیوست الف )ال امی(    2
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1 

1 

9 

2 

2 

92 
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 گفتارپیش

 -گوشای بیرونای  قاحب  نما  سنتی :9 قسمت -طراحی و نصب برا  نما و پوش  -سنگ طبیعی» استاندارد

 شد  تدوی  و توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه مربوط اا در کمیسیون آن نوی پی  که« کارآیی 

ااا   استاندارد مهندسی سااختمان و مصاالح و فارآورد     ملی  کمیته اجحس پانصد و سی و اشتمی  در و

 اصاح   قانون 3  ماد یک بند استناد به اینک است، فتهگر قرار تصویب مورد 93/93/1323 ساختمانی مور 

 اساتاندارد  عناوان  باه  ،1331 ما بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات سازمان و قوانی 

 .شودمنتشر می ایران ملی

ات، خادم  و علاوم  صانایع،  هزمین در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحویت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایا    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد دنخواا تجدیدنظر ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بناابرای ،  . گرفات  خواااد  قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در تجدیدنظر انگام شود، هیارا استاندارداا

  .کرد استفاد  ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از اموار  باید

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاد  مورد استاندارد ای  هتهی برا  که بع و ماخا من

 
BS 8298-2: 2010, Code of Practice for the Design and Installation of Natural Stone Cladding 

and Lining - Part 2: Traditional Handset External Cladding 
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 مقدمه

 .است 16233از مجموعه استاندارداا  ملی ایران شمار  ای  استاندارد یکی 
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 گوشيقالب نماي سنتي :2 قسمت -طراحي و نصب براي نما و پوشش -سنگ طبیعي

 کارآيین -بیروني

 و دامنه کاربرد هدف  5

سنتی  گوشیقحب نما دار  اایی برا  طراحی، نصب و نگهه توصیهی، ارااستاندارد تدوی  ای اد  از 

یک زمینه ساختمانی  بر رو به صورت مستقیم با استفاد  از اتصایت فل    که ،است طبیعی سنگ بیرونی

 است. نصب شد 

 داد:اا  زیر را تحت پوش  قرار میای  استاندارد قسمت

 ؛شدبخشی داشته باشود، تا عملکرد رضایت جراا پوش مقررات ضرور  که باید بر رو   -

 ؛شوندکاراا  سنگی استفاد  میعملیات اجرا  اایی که در تری  مصالح و روشرایج -

 .کندرا توصیف می کار  حرارتی پشت پوش  بیرونیعای  کاربرد -

اند، کاربرد ندارد، ب شد ابند  نصاقط با مواد چسااایی که فاا  باربر یا سنگگاتاندارد برا  سناای  اس

اا از قاب فل   برا  تقویت اا یا مجموعه سنگاطرا  سنگمحیط وع کار سنگی، که در برا  ار ن چنی ام

 ، کاربرد ندارد.شودمیسنگ استفاد   ر داو نگه

 را ببینید. 6-9استاندارد بند  باید ،ای  استانداردبرا  کاربرد بهتر 

 د.کاربرد دار داراا و سطو  شیببرا  زیرطاق چنی اماصول عمومی برا  پوش ،  -يادآوري

 

 مراجع الزامي       2

اا ارجاع داد  شد  است.  مدارك ال امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود. ی  استاندارد ملی ایران محسوب میی از ایبدی  ترتیب آن مقررات ج 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن  باشد، اصححیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داد  شد 

اا ارجاع داد   مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن شد  است، اموار  آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 :استر برا  ای  استاندارد ال امی استفاد  از مراجع زی

 فویداا لیست: اول قسمت -ن ن زنگ ، فویداا 3219-1استاندارد ملی ایران شمار       2-5

 برا  تحوی  فنی شرایط: دوم قسمت -ن ن زنگ ، فویداا 3219-9استاندارد ملی ایران شمار      2-2

 ااصفحه و ااورق مورد در کاربرداا  عمومی



9 

 

 برا  تحوی  فنی شرایط: سوم قسمت  -ن ن زنگ ، فویداا 3219-3استاندارد ملی ایران شمار      2-6

 مقاطع و میلگرداا اا،میله تمام، نیمه قطعات عمومی جهت کاربرداا 

 ااویژگی -بند  و ال امات درزگیرااطبقه -اا  بندکشی، فرآورد 2236شمار  استاندارد ملی ایران     2-4

 آزمون اا روش-پی  چال در شکست بار تعیی  -طبیعی نگ، س12361استاندارد ملی ایران شمار      2-1

: 1قسمت  -طراحی و نصب برا  نما و پوش  -سنگ طبیعی، 16233-1استاندارد ملی ایران شمار      2-3

 کاری یآ -کلیات

روش  -خمشی تحت بار متمرک  تعیی  مقاومت -، سنگ طبیعی13913استاندارد ملی ایران شمار      2-7

 آزمون

 -خمشی تحت گشتاور ثابتتعیی  مقاومت  -، سنگ طبیعی13991استاندارد ملی ایران شمار      2-8

 روش آزمون

2-9    BS 6093, Design of joints and jointing in building construction. Guide 

2-10   BS 5606, Guide to accuracy in building 

2-11   BS EN 1991 (all parts), Eurocode 1 – Actions on structures 

2-12   BS EN 1991-1-4, Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1: General actions - Wind 

actions 

2-13   BS EN ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel 

fasteners -Part 1: Bolts, screws and studs 

 

 اصطالحات و تعاريف       6

 رود.کار میبه 6-9اصطححات و تعاریف ارایه شد  در استاندارد بند  ای  استاندارد، در

 

6-5     

 5پرده باران

ا  اا  مصالح ورقهداشت  قسمت اعظم دیوار از بارش مستقیم باران، از پان سامانه نما که برا  محفوظ نگه

 کند.استفاد  می

 

6-2    

 2هاي باربراريگیرد

چنی  سایر باراا  )زند ( گیردار  طراحی شد  برا  تحم  وزن )بار مرد ( جسمی که باید نصب شود و ام

 اعمالی است.

                                                 
1 - Rainscreen 

2 - Loadbearing Fixing 

http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030254221


3 

 

 

6-6     

 5کارديوار پشت

 کند.سامانه پرد  باران را ایجاد می 3بند و آب 9ا  از دیوار که اوابند ییه

 

6-4    

 4گیرداري 

 .استاا اا/ مهاربا چفت 3ا (هترکیب لچکی )بست گوش

 

6-1  

 3بندکشي

 شوند.اا استفاد  میاستفاد  از مواد سیمانی، که برا  پر کردن درز بی  سنگ
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 7نما

 پوش  بیرونی ساختمان است.

 

6-7  

 8درز حرکتي

 اا  مجاور نسبت به ام حرکت داشته باشند.داد بخ درز  که اجاز  می

 

6-8  

 9درز قابل تراکم

 شدگی عمود  ساز  نسبت به نما، طراحی شاد  اسات.رز  کاه برا  تعدی  فشاار ناشی از کوتا د
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1 - Backing Wall 

2 - Airtightness 

3 - Watertightness 

4 - Fixings 

5 - Bracket 

6 - Pointing 

7 - Clading 

8 - Movement Joint 

9 - Compression Joint 



2 

 

 5زيرطاق

 درجه(، زیار سطح ار شکلی از کارااا  ساختمانی است. 33دار نما )حداکثر شیب ساطح افقی یاا شیب

6-51 

 2نما، )جلونما(پیش

ارتفاع قرار کم   ، یا یک واحد نمااستطاقچه( پنجر  فرش و آستانه )بی  سنگ نمابخ  عمود  جلو  یک 

 .کف ساختمان استگرفته زیر پنجر  طبقه ام
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 6نماي قالب گوشي )سنتي(

 داشته شد  در سطوحی با زوایا  باربر  مشخص، که مستقیماًیکدیگر، نگهگرفته رو  اا  سنگی قرار پان 

 اا  محدودکنند ، محکم شد  است.اد  از گیردار رو  ساختامان نصب شد  و ار واحد سنگی با استف
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 4دارسامانه پرده باران تهويه

ا  اا  مصالح ورقهداشت  قسمت اعظم دیوار از بارش مستقیم باران، از پان سامانه نما که برا  محفوظ نگه

 شود.  میاا استفاداا  )فضا  خالی( اوایی و سامانه زاکشی پشت پان به صورت ترکیب با شکا 

 

6-56 

 1کننده فشارنماي پرده باران متعادل

اا اا، به وسیله آن درزاا  باز بی  پان که به منظور تعدی  فشار در فضا  خالی پشت پان  نما  پرد  باران

 شود.می منطب اا، بند  فضا  خالی پشت پان با دالی 
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 3آزاره

ی  دیوار یا ستون، در یاا  پااز تاثیر مخرب آب بر قسمتآمد  سنگ است که برا  جلوگیر  یک ییه پی 

 شود.شود که سنگ رگ یا رج بنا نی  گفته میی  دیوار یا ستون نصب مییقسمت پا

 

 ضخامت سنگ     4

                                                 
1 - Soffit 

2 - Stallriser 

3 - Handset Cladding 

4 - Ventilated Rainscreen 

5 - Pressure-Equalized Rainscreen 

6 - Plinth Cours 
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 کلیات    4-5

 اا  زیرطاق(، به صورت زیر باشد:بهتر است ضخامت سنگ انتخاب شد  )به غیر از سنگ

با خصو  مقاومت خمشی و بار شکست در چال(، به اا  سنگ )وجه به ویژگی، با تسنگ ضخامت    4-5-5

 تعیی  شود.محاسبه ساختار  یا آزمون ساختار  

ضخامت سنگ مطاب  با تواف  صورت گرفت،  1-1-2بند اگر در مورد عدم مناسب بودن روش     4-5-2

 باشد. ای  استاندارد الفپیوست 

 1اا  سنگ )به ویژ  مقاومت خمشی(، انداز  پان ، باراا  وارد  و سامانه گیردار یژگیبه و ،ضخامت مورد نیاز -5 يادآوري

ام مقاومت خمشی پان  بی  نقاط گیردار  و ام بار شکست در نقاط گیردار ، مورد بررسی قرار گیرند.  بایدبستگی دارد. 

 د  مقایسه شوند.، با باراا  جانبی باد مورد انتظار و باراا  مرد  عموااسپ  ای  مقاومت

کند،  آغازکار طراحی را  ،ااتواند با استفاد  از ار یک از آنکه طرا  می اا  زیاد متغیر وجودبا توجه به  -2يادآوري 

، فرض بر ای  است که تحت ه یک طر  ساد ی. به منظور ارافرآیند  که کلیه پارامتراا را در خود جا  داد، بسار پیچید  است

 را ببینید( معلوم استند. 3-2را ببینید( و ابعاد و ضخامت پان  )بند  9-2ایً دو متغیر نوع سنگ )بند شرایط عاد ، احتم

 

 معلومنوع سنگ     4-2

 زا برداشت شد  اا نتایج از نمونهباید ) آورد  شود دستبه ،اا  فنی جدید در مورد سنگضرور  است داد 

مقاومت  شودبه ویژ  توصیه می .(مورد بررسی قرار گیرند در طی دو سال اخیر، یکسان معدن سنگ/ییه یک

بهتر است اطحعات باراا  خمشی و مقاومت گیردار  سنگ در برابر باراا  جانبی مستندساز  شود. 

یا با استفاد  از  19-9تاندارد بند اه شد  در اسیاا و فاکتوراا  اراجانبی احتمالی، یا با استفاد  از روش

 ند.شو محاسبه ،1بند  جدول طبقه

بررسی  ،مقایسه عملکرد بالقو  سنگ در مح    تصویر  از عملکرد سنگ و برا اداشتمک به اک به مناظور -يادآوري

سودمند  تواندمی کنند  فرآورد ،اا  تهیه شد  توسط تامی با داد امرا  اا  سنگ اا  گاشته در مورد ویژگییادداشت

 .باشد
 

 بارهاي باد در معرض هايبندي محیططبقه -5جدول 

n.mبار ) رده
 توصیف مختصر (2-

 یک ساختمان در محیط شهر   ی ییک محیط سرپوشید  از قبی  طبقه پا 1399 کم

 یک محیط در معرض باد، از قبی  طبقات باییی یک ساختمان بلند یا یک موقعیت بازتر 9939 متوسط

 اا  ساحلی  موقعیتیک محیط در معرض باداا  زیاد، از قبی 3999 زیاد

 

 ابعاد و ضخامت معلوم پانل    4-6

                                                 
1 - Fixing System 
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 کلیات    4-6-5

برا  تعیی  مقدار حداق  مقاومت خمشی )بند  شودتوصیه میعاد و ضخامت پان  معلوم است، اایی که اباج

 .استفاد  شود 3و  2، 3، 9را ببینید(، از جداول  3-3-2را ببینید( و مقاومت اطرا  گیردار  )بند  2-3-9

 توان از ای  مقادیر برا  معرفی کار سنگی استفاد  کرد.سپ  می

 :مثال

mmابعاد پان :  -
 ؛(299×699)2

 ؛mm39ضخامت پان :  -

 ؛1و طر  کوتا اا دپرچمیخسامانه گیردار  )اتصال(:  -

 ؛بار باد زیاددارا  موقعیت: محیط  -

 ؛مگاپاسکال 33/2حداق  مقاومت خمشی:  -

 .نیوت  3699)اتصال(: حداق  مقاومت اطرا  گیردار   -

 

 مقاومت خمشي    4-6-2

در  بود  و 3-9و  3-9استاندارد بنداا  مگاپاسکال( مطاب  با  برحسبشود، مقاومت خمشی )توصیه می

تر ه شد  است، کمیارا 2و  3، 9از آن چه در جداول ، مقاومت خمشی تری  داانه و ضخامت پان مورد ب رگ

که ، درخواست شود 3 -9یا  3-9، 3-9نی  مطاب  با استاندارداا  بنداا  . بهتر است آزمون مرطوب نباشد

شیر با دما   ساعت در آب 23به مدت    شد  برا  آن، قب  از آزمون مقاومتاختصا  داد اا ونهنم

ºC(9±99) باشند. ور شد غوطه 

 ای  استاندارد باشد. 3شود انحرا  ضخامت اسمی سنگ، مطاب  با بند توصیه می

 .است تربی آزمونه یا  19گیر  برا  مقاومت خمشی، مقدار میانگی  انداز  -5آوري ياد

 .استاا  پان  اا  مواز  با کنار گیر  شد  بی  گیردار تری  داانه پان ، حداکثر فاصله انداز ب رگ -2يادآوري 

قاومت خمشی در شرایط خشک انجام در نظر گرفته شود. جایی که آزمون م ش در محاسبات، ضریب اطمینان  -6يادآوري 

به ای  موضوع بستگی دارد که آیا  ضریب اطمینانبه طور  که اف ای  واقعی  بایتر  نیاز است طمینانشود، به ضریب امی

 مقاومت خمشی واقعی سنگ، در شرایط خشک یا در شرایط مرطوب تعیی  شد  است.

 

 ي محیط داراي بار باد کم: حداقل مقاومت خمش -2جدول 

دهانه پانل بین 

 (mmها )گیرداري

 (MPaمگاپاسکال ) برحسب (tحداقل مقاومت خمشي بر اساس ضخامت پانل ) 

mm21 =t mm61 =t mm41 =t mm11 =t mm31 =t mm71 =t 

399 39/1 63/9 33/9 92/9 13/9 19/9 

239 29/3 39/1 33/9 33/9 33/9 93/9 

                                                 
1 - Dowels in the Short Sides 
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699 93/6 39/9 39/1 23/9 63/9 39/9 

339 22/2 99/2 33/9 39/1 93/1 33/9 

299 63/13 93/6 29/3 12/9 39/1 19/1 

 

 

 : حداقل مقاومت خمشي متوسطمحیط داراي بار باد  -6جدول 

دهانه پانل بین 

 (mmها )گیرداري

 (MPaمگاپاسکال ) برحسب( tحداقل مقاومت خمشي بر اساس ضخامت پانل )

mm21 =t mm61 =t mm41 =t mm11 =t mm31 =t mm71 =t 

399 93/9 91/1 33/9 36/9 93/9 12/9 

239 13/3 93/9 93/1 39/9 33/9 29/9 

699 11/2 93/2 93/9 26/1 91/1 32/9 

339 92/12 33/6 36/3 93/9 33/1 16/1 

299 99/99 11/2 13/3 93/3 93/9 63/1 

 

 : حداقل مقاومت خمشي زيادمحیط داراي بار باد  -4جدول 

ن دهانه پانل بی

 (mmها )گیرداري

 (MPaمگاپاسکال ) برحسب( tحداقل مقاومت خمشي بر اساس ضخامت پانل )

mm21 =t mm61 =t mm41 =t mm11 =t mm31 =t mm71 =t 

399 92/3 33/1 36/9 22/9 32/9 93/9 

239 33/6 92/3 31/1 92/1 36/9 36/9 

699 13/19 29/3 92/3 22/1 33/1 22/9 

339 23/13 22/3 33/2 92/3 11/9 33/1 

299 32/93 13/19 33/6 33/2 92/3 93/9 

 

 5هابار شکست در گیرداري    4-6-6

 3-9با استاندارد بند  مطاب  اا،آن اا و مقاومت در برابر باراا  جانبیشود بار شکست گیردار توصیه می

 تر نباشد.کم 3ه شد  در جدول یو مقدار آن از مقادیر ارا تعیی  شود

رابر با شود، بهتر است بار شکست باا در شرایط مرطوب انجام میی که آزمون بار شکست در گیردار انگام

 باشد.  تربی آزمونه یا  19  گیرمیانگی  انداز 

اا مطاب  با جداول شود ضخامت آزمونهاا، توصیه میبر اساس ضخامت آزمونه به محاسبه بار شکستبا توجه 

 6-9ای  استاندارد و استاندارد بند  3انحرا  ضخامت اسمی سنگ، مطاب  با بند  بهتر است باشد. 2و  3، 9

 باشد. 9-9-3بخ  

 استند. غیرمت نسبت به مساحت پان  و بارگاار  جانبی اا،بار -5 يادآوري

                                                 
1 - Breaking Load at the Fixings 
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اشته د  تربی مقدار بحرانی  تواندیمردار  اقاومت اطرا  گیاکند که مخص میاترس مشااا  در دسداد  -2يادآوري 

 .استمتاثر از ضخامت و  باشد

 .استمتر(  برحسبدر حداکثر عرض ) ،متر( برحسبضرب حداکثر ارتفاع )برابر با حاص  ،مساحت پان  -6يادآوري 

اشت، در نظر گرفته شد  است. جایی که آزمون  ضریب اطمینان، 3برا  محاسبات بار شکست در جدول  -4يادآوري 

 نه به جا  عدد ضریب اطمینانبایتر  نیاز باشد، مثحً  ضریب اطمینانشود، ممک  است میمقاومتی در شرایط خشک انجام 

 اشت. عدد

 هاحداقل بار شکست در گیرداري -1جدول 

مساحت پانل 

(m
2) 

 (Nنیوتن ) برحسبحداکثر بار شکست بر اساس موقعیت 

 محیط با بار باد زياد محیط با بار باد متوسط محیط با بار باد کم

2/9 1999 1399 9299 

3/9 1399 9939 3999 

6/9 1399 9399 3699 

3/9 9199 3139 2999 

3/9 9299 3699 2399 

2/9 9399 2939 3299 

 

 مقاومت در برابر ضربه     4-4

و از  و  سامانه پوش  در نظر گرفته شودشود در مرحله طراحی، خطر وارد آمدن ضربه بر سطتوصیه می

 پیرو  شود. 12-6 بخ  6-9ارد بند استانداا  توصیه

 

 هاي فرورفتگي مادگي زبانههلبو  محدودکننده 5هايزبانهجاي      4-1

زبانه، متناسب با کاربرد مد نظر برا  آن  حفر  جا سنگ در جلو و پشت  شود حداق  ضخامتتوصیه می

د، بهتر است حداق  رجود نداباشد. انگامی که در ای  مورد، ایچ آزمون ویژ  یا محاسباتی برا  ضخامت و

کلیه و برا   باشد mm19برابر با  ،تربی یا  MPa13 مقاومت خمشی متوسطاا  با ضخامت برا  سنگ

با استفاد   بهتر است باشد. mm93، حداق  ضخامت MPa13تر از کم مقاومت خمشی متوسطاا  با سنگ

 د. نمختلف مورد ارزیابی قرار گیراا  از آزمون عملکرد  یا محاسبات، موقعیت و نوع گیردار 

، بهتر )ن دیک به زمی ( 9سطو  آزار پایر باشد، از قبی  جایی که ممک  است سنگ در برابر ضربه آسیب

یا قب  از  پایر؛تر در ناحیه آسیبسنگ ضخیم شود، مانند استفاد  از   انجامتربی انه پیشگیر اقداماتاست 

کار با جام شود و پ  از نصب فضا  خالی بی  پوش  و پشتدرزگیر  پشت سنگ انعملیات  ،بانص

                                                 
1 - Mortice 

2 - Plinth Level 
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 یابدطول سنگ گسترش تواند در سراسر ( سنگ می اا)شیار 1 اافاق اا  ری  بت  سبک پر شود.مخلوط

ماند  در یت سنگ باقیا  قرار گرفته باشد(. کیفپیوستهمستقیم و )به ویژ  جایی که سنگ بر رو  زاویه 

تحت باراا  جانبی به وسیله شود: بهتر است عملکرد سنگ اساس نوع سنگ دیکته می جلو  فاق )شیار(، بر

د، بهتر رتعیی  شود. انگامی که در ای  مورد، ایچ آزمون ویژ  یا محاسباتی برا  ضخامت وجود ندا آزمون

 و باشد mm19برابر با  ،تربی یا  MPa13 مقاومت خمشی متوسطاا  با است حداق  ضخامت برا  سنگ

 باشد. mm93، حداق  ضخامت MPa13تر از کم مقاومت خمشی متوسطاا  با برا  کلیه سنگ

در  طراحیدر را  (، یک لبه فرورفته9اا  سنگی زبردر بلوكفرورفته ) بندبرا  ایجاد یک  جایی که طرا  نما

ا  باشد به گونه ز  آناندا شودتوصیه می اا منطب  شود،گیردار  بر مح و ای  لبه فرورفته  نظر گرفته باشد

 نداشته باشد.عملکرد سنگ  که تاثیر منفی بر

گیرند، بهتر است ضخامت کلی سنگ اف ای  داد  شود، یا قرار می در بنداا  فرورفتهاا جایی که گیردار 

 تحت آزمون قرار گیرد. 3-9ای  که سنگ به طور ویژ  مطاب  با استاندارد بند 

 

 هاي زيرطاقسنگ    4-3

mmتر از اا  زیرطاق ب رگاست سنگ بهتر
تر از ای  انداز  مورد اا  ب رگاگر سنگ نباشند. (299× 699)2

 د.نید شوی، بهتر است با استفاد  از محاسبات تااستنیاز 

انگامی که در ای  مورد، ایچ آزمون ویژ  یا محاسباتی برا  ضخامت وجود نداشته باشد، بهتر است حداق  

و برا  کلیه  ود ب mm29، برابر با تربی یا  MPa13 مقاومت خمشی متوسط  با ااضخامت برا  سنگ

باشد. در امه موارد، بهتر  mm33، حداق  ضخامت MPa13تر از کم مقاومت خمشی متوسطاا  با سنگ

 ضخامت ک  سنگ باشد. 39است ضخامت سنگ در پشت گیردار ، %

 

 هاي اتصال و تقويتروش    1

 کلیات    1-5

، بهتر است مقدار  فضا  بند  اج ا پوش در مفص  اا  حرارتی تفاضلیدر نظر گرفت  جابجایی نظوربه م

 برا  اتصال اج ا ایجاد شود. 3لقی

اا  در شک  ترتیب، به9اا  زیرطاقو گیردار  1اا  نما، گیردار 3اا  مهارکنند ، گیردار 2اا  باربرگیردار  -5 يادآوري

 اند.د نشان داد  ش 3و  9، 1

                                                 
1 - Rebate 

2 - Rustications 

3 - Allowance 

4 - Loadbearing Fixings 

5 - Restraint Fixings 
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ا  اا و ساختار ساختمان، دارا  تنوع گسترد اا  اتصال واحداا به ساختار، بسته به نوع سنگ، انداز  واحدروش -2 يادآوري

 شوند:بند  میاستند. وسای  گیردار  در پنج گرو  دسته

 را ببینید(؛ 3-3اا  باربر )بند گیردار  -الف

 ببینید(؛را  6 -3اا  مهارکنند  )بند گیردار  -ب

 را ببینید(؛ 3-3)بند  3اا  ترکیبی باربر و مهارکنند گیردار  - 

 را ببینید(؛ 3-3اا  نما )بند گیردار  -ت

 را ببینید(؛ 2-3اا  زیرطاق )بند گیردار  -ث

تعمیر و نگهدار  سنگ شرایط گیردار  یا امکان  تعیی امکان  قب  از تکمی  نصب پوش ، در شرایط عاد 

استفاد  شود، به  9-3بخ   6-9؛ بنابرای  بهتر است از فل ات توصیف شد  در استاندارد بند وجود ندارد

 و نیاز  به نگهدار  ندارند. شتهدلی  ای  که ای  فل ات مقاومت بایتر  در برابر خوردگی دا

 

 طراحي    1-2

توانند باراا  مرد    وارد  میباشند؛ ای  باراا مقاومبتوانند در برابر باراا  وارد   اابهتر است گیردار 

فشار باد پایه  ، معادلای  باراا مقدار ؛پوش ، امرا  با باراا  جانبی ناشی از فشار و مک  باد باشند

 اع واحداا  منفرد بای  سطح زمی ارتف چنی امو  باد در معرضواحداا قرارگیر   می انمتناسب با 

 .استند

 ه شد  است.یارا 11-9و استاندارد بند  1در جدول راانما  تعیی  باراا  باد  -يادآوري

 

 اا بهتر است:طراحی گیردار در 

ییه منطب  شود، اا  رو  سنگ و زیراا یا زبانه برا  ای  که گیردار  بتواند به طور مناسب با سورا -الف

 در سه جهت تنظیم و تعدی  شود؛ بتواندگیردار  

ه شد  در یاا  ساختار  احتمالی اراو روادار کام  برا  پوش  اا  تعیی  شد  اختح  بی  روادار  -ب

 د.مورد بررسی قرار داد  شو، 19-9استاندارد بند 

شود موقعیت درزاا  افقی بلوك گیرند، توصیه میکار بلوك بتنی قرار میاا در دیوار پشتجایی که گیردار 

درجا در ری   ناشی از بت است شیاراا   بهترتعیی  شود.  ااکار نسبت به موقعیت گیردار تبتنی پش

 .گیرنددر یک ردیف قرار  ،ساختار بت 

مانند اتصال ) احتمالی اا  نامطلوباا را در معرض تن  ا  باشند که پوشاا به گونهگیردار  بهتر است

 را ببینید(. 13-6بخ   6-9استاندار بند قرار نداند ) (صلب سنگ به ساختارخیلی 

                                                                                                                                                         
1 - Face Fixings 

2 - Soffit Fixings 

3 - Combined Loadbearing and Restraint Fixings 
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بهتر است ای   ،اا  برشی و پیچشیاا در معرض خم  مستقیم، تن گیردار  یر  احتمالیقرارگبه دلی  

 شد اا  متناسب طراحی اا بر اساس تن شود گیردار ند. توصیه میگیردر طراحی مد نظر قرار  ااتن 

 باشند. 9-3بخ   6-9را ببینید( و مطاب  با استاندارد بند  3-2)بند 

 اا بر اساس موارد زیر تعیی  شوند:موقعیت گیردار تعداد، نوع و  بهتر است

 سنگ مورد استفاد ؛ -

 ضخامت و مساحت نما  واحداا؛ -

 ، کار بلوکی؛1رجا، کار آجر  )آجرکار (دنوع زیرییه، مثحً بت   -

 ا  یا ترکیبی از ای  دو.بار اعمال شد  بر ار گیردار ، مثحً بار مرد ، بار چرخه -

ا  ، در بت  ساز 3تنظیم شد پی  گیردار ار نوع یا  9اا  توکاراا، گیردار   مهار ااجایی که سورا 

 قرار داد  شوند.  خوددر موقعیت  ند، ضرور  است که به صورت صحیحگیرقرار می

تنظایم شد  به اا  پیا اا  توکار یا گیردار اا، گایردار اا  مهار ورا ابه ار دلیالی، س جایی که

اند، بهاتر است به طور ایما  یک گیاردار  جادید به صورت هنگرفتا  قرار از ا  سادر بت حیحطارز صا

 ا  نصب شود.در بت  ساز  2تنظیمیپ 

اا، که پ  از نصب سانگ در موقعیت خود، اا  درون نماااا  پشات سنگشود از گیردار توصایه می

 تناب شود.(، اج3اا را تنظیم کرد )گیردار  کورتوان آننمی

 

 3سیمان/رزين    1-6

اا در مح  پوش  یا در ساز  بتنی، شام  یک   گیردار داشتنگهبهتر است محت مورد استفاد  برا  

 قسمت سیمان معمولی یا سیمان زودگیر و یک قسمت ماسه باشد.

با محت  به طرز صحیحیاطرا  سورا  گیردار  و  ت با غلظت نسبتاً خشک مخلوط شودشود محتوصیه می

 ساعت باقی گااشته شود. 23پر شود و قب  از ای  که در معرض تن  قرار گیرد، به مدت 
 

                                                 
1 - BrickWork 

2 - Inserts Fixings 

3 - Preset Fixings 

4 - Post-Fixed 

5 - Blind Fixing 

6 - Cement/Resin 
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 بر متداولرهاي باتصوير گیرداري -5شکل 

 

 
 متداول مهارکنندههاي تصوير گیرداري -2شکل 
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ود نوع رزی  انتخاب ششوند، توصیه میاا  سنگی محکم میاا با استفاد  از رزی ، در پان جایی که گیردار 

شد  برا  استفاد  در آن سنگ، متناسب باشد.  انتخاباا  اا  فل   و خصوصاً با گیردار شد ، با گیردار 

 باشند. 1بند  آت گوااینامه درجه اا دارا بهتر است کلیه رزی 

 

 هاروي گیرداري تنش    1-4

 هاي فوالد ضدزنگروي گیرداري هاي کاريتنش    1-4-5

اا  ساخته شد  از فوید ضدزنگ استفاد  گام طراحی گیردار ایه شد ، که اناتوص    کارادیر تنمقا

 باشند. 6ند، بهتر است مطاب  با جدول شومی

 

 2شدههاي فوالد ضدزنگ سختهاي مجاز بر روي گیرداريتنش -3جدول 

تنش کششي مجاز  کاربرد

(N/mm
2) 

تنش برشي مجاز 

(N/mm
2) 

 33 192   ساخته شد  از ورق، صفحه یا نوارااا  گوشهبست

 39 116 اا  ساخته شد  از میله یا تیرو میخ 3اااا، مهر مهار 

تن  معیار  9/9از % 32، طراحی بر اساس %اا  ساد در گیردار  شود برا  محاسبه تن  مجازتوصیه می

اا  رساند. به دلی  تغییر در ویژگیای  شیو  طراحی امکان تغییرشک  دایمی را به حداق  می ؛انجام شود

)حداق   3و  3، بهتر است از مقادیر حداق  جداول 2مکانیکی عیاراا  مختلف فوید ضدزنگ سخت شد 

 اا وجود دارد(، استفاد  شود.مقدار ممک  تعیی  شد  در آن

 

شده در استاندارد ه يهاي مکانیکي ورقه، صفحه و نوار فوالدي ضدزنگ سخت شده، اراحداقل ويژگي -7جدول 

 2-2بند 

تنش معیار  2/1% عیار

(N/mm
2) 

مقاومت کششي نهايي 

(N/mm
2) 

2391/1 919 399 

2393/1 129 399 

2393/1 999 399 

2291/1 999 399 

2292/1 999 399 

2321/1 999 399 

 

                                                 
1 - Fire-Rating Certificate 

2 - Austenitic 

3 - Nuts 

4 - Austenitic Stainless Steel 
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 6-2ستاندارد بند ه شده در ايفوالدي ضدزنگ سخت شده، ارا میله و تیرهاي مکانیکي حداقل ويژگي -8جدول 

تنش معیار  2/1% عیار

(N/mm
2) 

مقاومت کششي نهايي 

(N/mm
2) 

2391/1 129 399 

2393/1 139 233 

2393/1 139 269 

2291/1 999 399 

2292/1 999 399 

2321/1 129 399 

 

 هاي فوالد ضدزنگها و مهرههاي کاري براي مهاريهاي تعیین شده و تنشويژگي     1-4-2

 باشند. 13-9اا  مکانیکی اتصایت فوید  ضدزنگ، مطاب  با استاندارد بند شود ویژگیمی توصیه

 

 

 

 

 
 الف
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 ب

 راهنما

 الف    گیردار  نما

 ب    گیردار  زیرطاق

 گودسورا  ته    1

 انداز واشر بی    9

 صفحه پوشانند     3

 مهار  انبساطی    2

t    نحداق  ضخامت سنگ پشت زیرطاق آوی ا 

 هاي زيرطاقنما و گیرداريهاي تصوير گیرداري -6شکل 

 

 هاي باربرگیرداري     1-1

شود طول موثر حفر  جا  توصیه می ینی پان  باشند.یاا  باربر در لبه پات گیردار ساایمکان بهتر حتی

اا  گا شود تکیهییه متوص گیرد، نباشد.سنگی که حفر  زبانه در آن قرار میاز یک ششم طول  تربی زبانه 

 عم  نفوذ کنند. در mm3حداق  به انداز   آمد پی 

ایجاد شد  است،  ( پیوستهگا  پیوسته، در لبه پایینی سنگ یک فاق )شکا جایی که برا  قرارگیر  تکیه

 تاثیر منفی بر عملکرد سنگ نداشته باشد. ا  باشد کهبه گونه در نظر گرفته شد  انداز  فاق شودتوصیه می

د، بهتر است حداق  ضخامت رانگامی که در ای  مورد، ایچ آزمون ویژ  یا محاسباتی برا  ضخامت وجود ندا

اا  و برا  کلیه سنگ ود ب mm19، برابر با تربی یا  MPa13اا  با مقاومت خمشی متوسط برا  سنگ
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ا استفاد  از آزمون باشد. بهتر است  ب mm93، حداق  ضخامت MPa13تر از با مقاومت خمشی متوسط کم

 اا  مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.عملکرد  یا محاسبات، موقعیت و نوع گیردار 

د که باراا  ا  باشنبه گونه آمدگیز قبی  صفحات و زوایا  پی اا  باربر ااعضا  گیردار است بهتر 

تر از کمدارند  دو سنگ، گا  منفرد نگهیک تکیهعرض  بهتر استرا تحم  کنند.  اااعمال شد  رو  آن

mm199  .گا  منفرد قرار اا بر رو  دو تکیهشود در درزاا  حرکتی عمود ، بار سنگمیتوصیه نباشد

شود توصیه می نباشد. mm39تر از گا ، کمگیرد؛ بهتر است عرض ار طر  درز حرکتی و ار طر  تکیه

 اا  باربر، در نظر گرفته شوند.یا ن دیک به سطح گیردار /موقعیت گیردار  مهارکنند  در

 .را ببینید 2شک   -يادآوري

 

جایی شوند، یا  ساختهگا  شد  در ساختار تکیه تعبیهاا  محفظهدر درون  آمدگیصفحات پی بهتر است 

آمدگی استفاد  شود. نباشد، باید از یک روش دیگر برا  مهار کردن صفحات پی امکان جایگاار   که

آمدگی از سطح پی فاصله دو برابر  ، معادلساختار ونی دراایآمدگیپی ار  چنی  شود جایگاتوصیه می

بیرونی  دار به سمت لبهآمدگی به صورت افقی یا نسبتاً شیبصفحات پی  بهتر است واقعی ساختار باشد.

 ا ببینید(.ر 3-3د )بند نکن عمالتواند یک عملکرد مهارکنندگی را امیاا  باربر قرار داد  شوند. گیردار 

 

 هاي مهارکنندهگیرداري    1-3

 وسای طر  از  وارد اا  مهارکنند  در برابر باراا  مثبت و منفی فشار باد و ار نوع بار بهتر است گیردار 

بهتر است  اا،گیر  ای  گیردار فرورفتگی در سنگ به منظور قرار د.نباش مقاومتمی کنند  پنجر  و مانند آن 

توصیه   و کاا  احتمال آسیب، بانه یا شکا  باشد. برا  دستیابی به کارایی ساختاریک سورا ، حفر  ز

و  قرار گیرد عم  واحد سنگیتقریباً در یک پنجم  ،1راستارز امد اتصال با چینیدر سنگ شود تورفتگیمی

اگر ینید(. را بب 9)شک   عم  واحد سنگی قرار گیردچهارم یکدر ، تقریباً 9دومیکچینی معمولی در سنگ

 د.گیراز مرک  قرار  mm33شود گیردار  در فاصله حداق  پایر نباشد، توصیه میای  امر امکان

 انباشد، مگر ای  که ب mm1999از  تربی  محدودکنند اا  شود فاصله جانبی بی  گیردار توصیه می

نقطه  چهارست حداق  خح  ای  موضوع ثابت شود. بهتر ا ،اا  عملکرد ا  یا آزمونمحاسبات ساز 

اا به صورت جفت، در بای در سنگ وجود داشته باشد. عموماً بهتر است ای  گیردار  محدودکنند گیردار  

شود. قسمت پایی  اا دیکته میو پایی  درزاا قرار گیرند، اما ای  مورد توسط ییه سنگی و توالی نصب آن

                                                 
عمود  در یک راستا و درزاا  افقی نی  در یک راستا قرار  ا  است که درزاا اا به گونهچینی که اتصال و چیدمان آننوعی سنگ -1

 (.Stack Bonded Stone) گیرندمی

ه آن گیرد که اصطححاً بچینی است که در آن ار واحد سنگ در کنار یک واحد سنگ دیگر با نصف عرض آن قرار مینوعی سنگ -9

 (.Bonded Stones 1⁄2شود )گفته می (9/1) یک دوم چینیسنگ
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را  3-3ه شود )بند داشتنگه محدودکنند یبی باربر/اا  ترکاا ممک  است با استفاد  از گیردار سنگ

اا  شود عملیات نصب در مح  به دقت کنترل شود. ضرور  است که گیردار ببینید(، ار چند توصیه می

 محدودکنند  ایچ درز حرکتی را قطع نکنند.

، عم  انتخاب نوع گیردار  به طور گسترد  به ضخامت سنگ بستگی دارد و بهتر است در امه موارد

 باشد. mm99جایگاار  گیردار  در سنگ حداق  

 باشد.  mm33شود عم  جایگاار  در ساختار حداق  ، توصیه می1محتیاا  رواندر مورد گیردار 

داشته نگه mm3، با استفاد  از مهاراا  با حداق  قطر mm39شود واحداا  با ضخامت اسمی توصیه می

 را ببینید(. 3شوند )شک  

داشته نگه mm3، با استفاد  از مهاراا  با حداق  قطر mm29شود واحداا  با ضخامت اسمی توصیه می

 را ببینید(. 3شوند )شک  

داشته نگه mm6، با استفاد  از مهاراا  با حداق  قطر mm39شود واحداا  با ضخامت اسمی توصیه می

 را ببینید(. 3شوند )شک  

 

 رکنندهمهاترکیبي باربر/هاي گیرداري    1-7

در برابر فشاراا  مثبت و منفی و بار اعمال شد  بر سنگ  مهارکنند و  باربر یاا  ترکیبگیردار بهتر است 

 اا ن دیک به کف سنگ قرار داد  شوند.شود در صورت امکان، ای  گیردار مقاوم باشند. توصیه می

 

 نماهاي گیرداري    1-8

و تا  اا  محدودکنند  عم  کنندگیردار اا  نما و ام ردار توانند ام به صورت گیاا  نما میگیردار 

 شوند، بهتر است فاصله مناسبی از لبه سنگ داشته باشند.زمانی که به عنوان یک گیردار  ایم  استفاد  می

بینید(. ج را ب-2شوند که نتوان یک گیردار  پنهان نصب کرد )شک  اا  نما در جایی استفاد  میعموماً گیردار  -يادآوري

 اا ای  است که بعد از نصب قاب  مشااد  استند.م یت ای  گیردار 

                                                 
1 - Grouted Fixings 
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 ب                                                                                   الف

        
 ت             پ                                                                      

 هنمارا

 شد اتصال مفتولی پیچالف    

 شد و مهار  پیچ قحبب    

 شد اتصال مفتولی ت ری      

 شد و مهار  ت ری  قحبت    

 ساخته شد  به صورت برجا قحبکانال یا ث     

 گیردار  نما    ج

t     مهار حداق  ضخامت سنگ پشت 

 تداولهاي باربر میات گیردارييجز -4شکل 
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 ج                                                                          ث                          

 ادامه -4شکل 
 

سه برابر حداق  ضخامت سنگ پشت جا   معادلفاصله  در و شود از چهار گیردار  استفاد  شودتوصیه می

اا  تر، مثحً سنگاا  با مقاومت کمدر سنگ نباشد. mm33تر از کم ی  فاصلها و قرار گرفتهاز ار لبه ، زبانه

 تر باشد.دید ، بهتر است ای  فاصله از لبه سنگ بی آسیب

 تر از چهار مهار  نی  کافی باشد.تر، استفاد  از تعداد کماا  کوچکممک  است برا  سنگ -يادآوري

 

توان آن را حفر ، و به دلی  وجود گیردار  در ن دیک آن نمیشوار سوراخی که باید دوبار  حفر در مورد 

و در فاصله مساو  با حداق  سه برابر ضخامت سنگ پشت جا   ااسورا سایر شود دور از نمود، توصیه می

کار  ار پوش رزینی و  اا یا مهار  1انبساطی اا پرچ کلیهشود بر توصیه می .داد  شودقرار  ،زبانه

در جایی که از  بهتر است. شودتن  غیرضرور  بر سنگ ، نیرو اعمال نشود که موجب اعمال استفاد  شد 

 از فوید ضدزنگ ساخته شوند. وسای شود، ک  اا  انبساطی استفاد  میپرچ

 

 2گیرداري زيرطاق    1-9

ه(، جایی درج 39دار )سطو  با شیب حداکثر ای  نوع گیردار  برا  اتصال پوش  به زیرطاق یا سطو  شیب

 شوند.کند، استفاد  میکه باراا  دایمی بر رو  گیردار  مشکحت خاصی را ایجاد می

اا  متص  به ساختار ساز  متص  استند، آوی ان اا یا آوی اایی که به مهار واحداا  زیرطاق توسط پرچ

را ببینید(،  6ند )شک  گیراا  رزینی مورد استفاد  قرار میاا  انبساطی یا مهار شوند؛ جایی که پرچمی

 اا، با آزمون بررسی شود.بهتر است عملکرد آن

                                                 
1 - Expanding Bolt 

2 - Soffit Fixing 
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 شوند.نصب می ،6در شک   اا  زیرطاق به صورت نشان داد  شد سنگ -يادآوري

                
 ب                                                                                   الف

            
 ت                                                                                   پ 

 اهنمار

 الف    نگهدارند  لبه انتهایی

 ب    نگهدارند  لبه انتهایی امرا  با مهارکنند 

      نگهداشته شد  با صفحه فل   فرورفته در شکا 

 شکا  امرا  با مهارکنند ت    نگهداشته شد  با صفحه فل   فرورفته در 

 درز قاب  تراکم زیر گیردار  بابر     1

 فضا  ساخته شد  برا  صفحه فل       9

t     حداق  ضخامت سنگ پشت مهار 

 هاي مهارکننده متداولجزيیات گیرداري -1شکل 

 

 5هاي ترازبلوک    1-51

اا  تراز به توان از ای  بلوك؛ ار چند میاا  تراز استفاد  نشوداز بلوكاا، انواع سنگ امه در بهتر است

گا  شود در تکیهاستفاد  کرد. توصیه می 1عنوان تقویت برا  انواع سنگ ناسالم از قبی  مرمر برشی شد 

                                                 
1 - Blockliners 
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آمدگی، به اا  تراز استفاد  نشود. بهتر است صفحات پی اا، برا  انتقال وزن سنگ، از بلوكآمدگیپی 

اا  تر باشند(، در پان )ار کدام که ب رگ mm99ل نصف ضخامت سنگ یا ( معادdانداز  حداق  عم  )

 تقویت نشد  نفوذ کنند.
 

 مترابعاد برحسب میلی

             
 ب                                                                              الف               

 راهنما

 شد الف    صفحه فل   آوی ان پیچ

 ا  ساخته شد  در شکا  )به جا  اتصال گیردار  انبساطی(ب    مهار / بست گوشه

t    حداق  ضخامت سنگ پشت زیرطاق آوی ان 

 هاي زيرطاقجزيیات گیرداري -3شکل 
 

تر از کم ااداز  آناو ان ونداب شاازند  نصاانه سااا  کارخیهاطاب  با توصااا  تراز موكابلتر است ابه

(mm13× mm33× mm33نباشد و ) با مواد چسبند  پلیمر  و  کوبی به صورت متقاطعمیخ استفاد  از با

 د.یا سایر مواد مشابه چسباند  و متص  شون 9دو بخشی

و تقویت کردن نیاز دارند،  نگهدار اایی که به صورت طبیعی ناسالم بود  و معمویً به شود سنگتوصیه می

 اراا  داخلی مورد استفاد  قرار گیرند.تر و کاامیتبرا  کاراا  کم

 نشان داد  شد  است. 3اا  تراز در شک  بلوك ج ییات -يادآوري

 

 6هاپیچ و مهره    1-55

 کلیات    1-55-5

                                                                                                                                                         
 .(Brecciation) گویندبرشی شدن میدار در یک زمینه ری تر در امتداد گس  دار تا نیمه زاویهتشکی  قطعات زاویه -9

2 - Two-Part Polymeric Adhesive 

3 - Bolts 
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اا  حفار  اا باید با دقت نصب شوند، به ویژ  در ساختاراا  بتنی تقویت شد ، جایی که سورا پیچ و مهر 

 کنند.حفاظ ممک  است فل  را بی

اا از لبه، برا  تعیی  دار  و فاصله آناا  کارخانه سازند  پیچ و مهر  در مورد فاصلهبهتر است از توصیه

 اا پیرو  شود.موقعیت پیچ و مهر 

 ، تعیی  شود.1تواند با استفاد  از متر پوششیکنند  فل   میموقعیت تقویت -يادآوري
 

          
 ب                                                                            الف                       

 راهنما

 الف    نما  بای

 ب    مقاطع عرضی

 اا  مهار  در رزی میخ      1

t    حداق  ضخامت سنگ پشت جا  زبانه قحب 

 هاي ترازبلوک -7شکل 

 

 هاي انبساطيپیچ و مهره    1-55-2

اا درون پیچ و مهر نفوذ موثر ای  گیرند، بهتر است اا  انبساطی مورد استفاد  قرار میمهر  پیچ وجایی که 

باید تحم  کند و مناسب بودن ییه زیری ، مورد بررسی  پیچ و مهر ب رگی نیرواایی که  توجه به ساختار، با

 گرفته شود. یا یک طرا  متخصص راانمایی پیچ و مهر شود از سازند  قرار گیرد. توصیه می

اا گیرند، بهتر است حداق  عم  نفوذ موثر ای  مهار اا  انبساطی مورد استفاد  قرار میهار مجایی که 

 باشد. 3و شک   2مطاب  با جدول 

 

 محکم کردن پیچ و مهره    1-55-6

                                                 
1 - Mover Meter 
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ند ، اا  پیچ و مهر  مطاب  با محاسبات گشتاور توصیه شد  توسط کارخانه سازبهتر است امه گیردار 

بار نصب شد  و با مقدار گشتاور محکم شوند. به دلی  طبیعت مصالح، بهتر است که پیچ و مهر  فقط یک

اا محکم نشوند اا  مهار، دوبار  آنشود پ  از محکم کردن پیچ و مهر صحیحی محکم شوند؛ توصیه می

 شدگی طبیعی در آن شود.که باعث ایجاد سست

 د.انمد نظر قرار د را شدگیسستای   باید ،د  توسط کارخانه سازند اظهار شباراا  کار   -يادآوري

 

 هاي انبساطيپیچ و مهرهالزامات حداقل عمق نفوذ موثر براي  -9جدول 

 نوع گیرداري
 حداقل عمق نفوذ موثر

 (mmآجر ) (mmبتن )

 199 33 باربر

 199 33 زیرطاق

 33 39 محدودکنند 

 

 
 راهنما

 نفوذ موثر     1

 نفوذ موثر مهاري انبساطي متداول -8ل شک

 

 5هاي رزينيگیرداري    1-52

اا به اا  رزینی استفاد  شود. م یت و کارایی ای  گیردار ممک  است از گیردار  اادر بعضی وضعیت

 عوام  زیر وابسته است:

 عمر مفید یا تاریخ مصر  رزی ؛ -

 استاندارد ساخت؛ -

                                                 
1 - Resin Bonded Fixings 
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 نوع ساختار؛ -

 تار.اا در ساخوجود سورا  -

اا توسط آزمون ویژ  اثبات شود، به صورت مطلوبی ح  شود و کارایی ساختار  آن ااموضوعجایی که ای  

 اایی وجود دارد که از ای  مهاراا برا  انتقال باراا  برشی استفاد  شود.موقعیت

 ، انتخاب شود.با طر  بهتر است یک گیردار  رزینی با طول عمر مورد انتظار مناسب

 5باربر (بنايي) آجري هايگاهتکیه    1-56

 تواند با استفاد  از موارد زیر تامی  شوند:اا میگا اا  گیردار  فل  ، تکیهعحو  بر روش

کار استند، در ای  حالت قسمت آمدگی که به شک  بخشی از قسمت پشتبند یا پی اا  امقسمت -الف

 شوند.کار و پوش  به صورت ام مان با ام ساخته میپشت

 کار.اا یا واحداا  کف برجسته شد  از نما  پشتسنگتیراا، ورق -ب

 بهتر است ای  و اا  ساختار  برا  تنظیم دقی  و مناسب واحداا بحرانی بود گا قابلیت اطمینان تکیه

و آمد  ساختار  اا  پی ساخته شوند. در مورد قسمت mm19±با حداکثر انحرا  معیار مجاز  ااگا تکیه

شود بی  نیم تا دو سوم ضخامت واحد به طور دارند، توصیه میکه به طور مستقیم واحداا را نگه میغیر ، 

شود به علت درجه اا  پیوسته، توصیه میآمدگیانگام استفاد  از پی د. قرار گیرگا  مستقیم بر رو  تکیه

 اا استفاد  شود.گیردار فوید ضدزنگ، از ای  نوع  اا  باربرگیردار  اطمینان مورد نیاز

گیرد )چه بر رو  ساختار بنایی باشد یا بر جایی که پوش  بر رو  یک دیوار صلب یا دیوار دوجدار  قرار می

(، قب  از نصب گیردار  بهتر است زمان کافی به ییه اا  پرکنند  آجر  یا بلوکیرو  ساختار بتنی با پان 

 محت داد  شود تا محت سخت شود.

 را ببینید. 6-9اا  ساختمانی، استاندارد بند در مورد روادار  -رييادآو

 

 2شدهچسبیده و دوخته قطعه بازگشتي    1-54

بهتر است انداز   د،سازنمی ،یک سنگ قطعه بازگشتی به شک  گوشه بیرونی ی،انگامی که دو قطعه سنگ

مورد بررسی قرار گیرد. چه در به دقت  کاربه قسمت پشت آن و روش چسباندن و دوخت  قطعه بازگشتی

اا  و بلوكاستفاد  شود  3اامیخچهاز  ااگوشهدر ا ، بهتر است درزاا  لب به لب و چه در درز نوك پرند 

 ، قرار داد  شوند.در بای و بستر کف ار سنگ موجود 2ا  گیراا  قحبمراک  از  mm399تراز در حداکثر 

                                                 
1 - Load-Bearing Masonry Supports 

 داندپارچه را میتشکی  یک گوشه یک ه به صورت عمود بر ام قرار داد  شد  وااخت  یک گوشاکه برا  س یگاعه سنادو قط -1

(Glued and Pinned Returns) 
3 - Dowel Pins 

4 - Dog Cramps 
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قطعه بازگشتی، به خصو  اگر شود طول دوخته شود؛ توصیه میممک  است چسباند  یا  امه انواع سنگ

 نباشد. 19از مقادیر ارایه شد  در جدول  تربی نشد  باشد،  ر دانگه

اا  حم  و نق ، جابجایی، نصب و شود به روشتوصیه میتر نیاز باشد، طوی  قطعه بازگشتیجایی که به 

   توجه شود.بارگاار  خارجی مانند باراا  باد و باراا  زند

 ساخت، کلیه عملیات چسباندن و دوخت  باید تحت شرایط کنترل شد  انجام شود. در حی  عملیات -يادآوري

 

 قطعه بازگشتيطول  -51 جدول

 قطعه بازگشتيطول کلي  (mmضخامت سنگ )

 ضخامت×3 99

 ضخامت×3 39

 ضخامت×2 29

 ضخامت×2 39

 ضخامت×3 33

 

 6نماپیشو  2ستون، نیم5يهاي نوار پیشانسنگ    1-51

اند، نما به یک چهارچوب متص  شد  و محکم شد ستون یا پی اا  نوار پیشانی، نیمجایی که سنگ

ا  که به طور ایم  به چهارچوب باید شام  اج ایی باشد که دارا  مقاومت و سختی کافی باشند، به گونه

شود ای  الوار مطاب  با شود، توصیه مید  میساختمان متص  و محکم شوند. اگر از الوار چوبی استفا

 باشند. 2-9استاندارد بند 
 

 1و بندکشي 4درزبندي     3

 کلیات    3-5

ممک  است نیاز باشد یک درز به صورت درز باربر عم  کرد ، یا نیاز باشد که درز، جابجایی پوش  و ار 

درزاا ند؛ در امه ای  موارد بهتر است را تعدی  ک   که ممک  است به پوش  منتق  شودحرکت فراساختار

  در برابر باد و باران محفوظ باشند.

اا  نصب کوبی و انحرا ا  باشند که به فرآیند ساخت مربوطه، میخدرزاا به گونه شود امیشهتوصیه می

 داشته باشید. ، توجه19-9و  2-9مطاب  با ال امات استاندارد بنداا   ،مصالح استفاد  شد 

                                                 
1 - Fascia 

2 - Pilaster 

3 - Stallriser 

4 - Jointing 

5 - Pointing 
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 شود نکات زیر به خوبی در نظر گرفته شوند:، توصیه میشودتخاب نوع درز  که استفاد  میانگام ان

اا  قاب  قبول ساخت بتواند مجاز باشند و فرآیند نصب آسان شود، بهتر است برا  ای  که روادار     3-5-5

 درزاا به صورت ساد  )یال برشی مربعی( باشند.

 اا  ساختمان و تغییرات ابعاد  در درزاا  بی  واحداا، تعیی  شود.حد مجاز جابجایی بهتر است    3-5-2

موقعیت آن بر  چنی امنوع درزبند  یا بندکشی، به نوع، انداز ، ضخامت و پرداخت سطح واحداا  پوششی و  -يادآوري

 ی و عمر طراحی شد  برا  آن، بستگی دارد.خترو  ساختمان، شرایط زیست محیطی، ال امات زیباشنا

 

 درزهاي پرنشده    3-2

 بهتر است از درزاا  لب به لب استفاد  نشود.

اا  شود، اما اگر درزاا در موقعیتباز به عنوان یک خصوصیت طراحی مناسب استفاد  میگاای از درزاا  

اا به طور کام  بیرونی استفاد  شوند، بهتر است فقط در جایی استفاد  شوند که تاثیر نفوذ آب در سورا 

 ی شد  و مجاز تشخیص داد  شود.بررس

اا بی  واحداا منتق  شد  و تواند جاب شد ، بنابرای  ای  جابجاییدر درزاا  لب به لب، جابجایی واحداا نمی -يادآوري

بردار  اتفاق اا ممک  است در طی ساخت یا در طی بهر ای  جابجایی ای  امر ممک  است موجب آسیب زدن به ساختار شود.

ممک  است موجب ایجاد  در قرارگیر  واحداانظمی عحو ، ار خروج از چهارگوش بودن ج یی واحداا یا ار بی افتند. به

 منجر به ایجاد صدمه در ای  نقاط شود.که  ،ا  شودبارگاار  نقطه

 

 و حرکتي قابل تراکمدرزهاي ه به غیر از شددرزهاي پر    3-6

آاک، معمویً با استفاد  از محت سیمان و ماسه یا و سنگ سنگدرزاا در پوش  بیرونی، به خصو  در ماسه

اا  آاک با استفاد  از آاک ممک  است از محت چنی امشود. محت سیمان، آاک و ماسه پر می

از درزگیر  تربی لو  و مرمر، برا  گرانیت، سنگایدرولیکی طبیعی و ماسه یا پودر سنگ نی  استفاد  شود. 

 شود.استفاد  می

شود، حتی اگر محت دارا  رنگ خاصی باشد، بهتر است پوش  با استفاد  از یی که محت استفاد  میجا

 ا  که امه محت امگ  باشد.ونهاکشی شود، به گداو بن 1گاار هقاطببه یک شک ،  مشابه ومحت 

است، به عنوان نتیجه کار اا در پوش  ساختمان به صورت یک عملیات جداگانه ضرور  کردن رنگ ایاناگر نم -يادآوري

  باقی گااشت. م  درزاا را خالی از محت بندکشیاز ع mm13توان حداق  می

 

 عرض درزها و نوع پرکننده     7

                                                 
1 - Bedded 
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 کلیات    7-5

باشد، اما درزاا  پر شد  با درزگیر منوط به  mm13بهتر است حداکثر عرض درزاا  پر شد  با محت 

شود حداق  عرض درزاا ام باشند. به طور کلی توصیه می mm39اند تا تومی ،توصیه کارخانه تولیدکنند 

 مجاز استند. ،اا  برشکه برا  روادار  باشد 11مطاب  با جدول 

در تولید  تربی مستل م دقت  کارکاا  داد، اما ای   را ضحداق  عر توانمی ،جایی که یزم است به طور ویژ  -يادآوري

 .استاا سنگ

تر از گیرانهسخت ،با عرض باریک مورد نیاز است، ممک  است نیاز باشد ابعاد وجه سنگ جایی که درزاا 

 ، تعیی  شد  است.6-9استاندارد بند  9-9-3ابعاد  باشد که در بند 

مربوط به  اا موضوعباشاد، بهتر است  11اا  ارایه شاد  در جادول تر از اناداز  عرضاگر عارض درز کم

 رحله مناقصه و م اید  تعیی  شوند.مصالح درزبند  در م
 

 حداقل عرض درزها -55جدول 

 حداقل عرض درز سنگ

 (mmدرزگیر ) (mmمالت )

 6 3 گرانیت، مرمر و سنگ لو 

1ناصا سنگ لو  با پرداخت 
 3 3 

 6 3 سنگآاک و ماسهسنگ

 

 يحرکتو درزهاي  درزهاي قابل تراکم    7-2

 کلیات    7-2-5

ند، اما اباش 3-9-3و  9-9-3داا  اطاب  با بنای ماا  حرکتارزااا  قاب  تاراکم و درزاود داشتوصایه می

تر بی  ای  دو د. دور  زمانی کوتا قرار گیرمد نظر  وش هارچوب و نصب پااخت چابهتر است زمان بی  س

محت یا سایر  ،محترواناز  داد  شود که ایچ ات. نباید اجاتر اسا  ب رگا  درزااعملیات، مستل م داشت

ر است امه درزاا تمی  شد  و اپایر، بهتطا ادرزگیر انع نبرد کاربه   از امواد در درزاا انباشته شود. قب

 بازرسی شوند.

 

 درزهاي قابل تراکم    7-2-2

نیرواا  از انتقال اند، که شدگی عمود  چهارچوب طراحی شد ب  تراکم برا  تعدی  اولیه کوتا اق اا درز

 د.کنممانعت میبه پوش   ایجاد شد ،فشار  

                                                 
1 - Riven Finish 



93 

 

ار ، تعبیه شوند، گا  پوش بحفاصله زیر تکیه و درزاا  قاب  تراکم افقی بود  و بهتر است در ار سطح کف

اجاز  جابجایی بی  پوش  و  طراحی شد  باشد کهدار  بی  پوش  و ساختار به طرز صحیحی گیرچند اگر 

 آید. دستبه برا  درزاا  قاب  تراکم تر دار  ب رگه، ممک  است فاصلساختار را ممک  سازد

شدگی ستون یا دیوار  ناشی از کلیه عوام ، شود با در نظر گرفت  اجاز  دادن به حداکثر کوتا توصیه می

 پایر تراکم ا  باشد که اجاز گونه شود محاسبه عرض درز بهتوصیه می چنی ام عرض درز محاسبه شود.

کار  و درزگیر ، که انگام تراکم و فشردگی کام  درزبند  یا مصالح بتونه (1ایی)ضریب تعدی  جابج

نباشد، مگر ای  که  mm13تر از . بهتر است عرض درز کمرا ممک  سازدممک  است فشار را منتق  کنند، 

اب  شود مصالح مورد استفاد  در درز قتوصیه می تواند تغییر کند.محاسبات نشان داد که ای  مقدار می

کار امرا  با یک ممک  است شام  فقط یک درزگیر یا یک مصالح پشتبه آسانی متراکم شوند و تراکم 

  زمان مورد نیاز برا  درزگیر بند  شود.. بهتر است درز قاب  تراکم آببندکشی با استفاد  از درزگیر باشد

اا و مصالح مورد استفاد  برا  ، به ج ییات طراحی واحدکه نیاز به درزگیر  دارند درزاا  قاب  تراکم

 باز گااشته شود. درز استشود تا زمانی که ممک  ساخت  درز قاب  تراکم، بستگی دارد؛ توصیه می

شود. اگر در زمان درزگیر ، درزگیر را با زدگی و جلو آمدن درزگیر پشت نما  پوش  میباعث بیروندرز تراکم  -يادآوري

ای   9زدگی درزگیر را کاا  داد  یا با استفاد  از درز فرورفتهتوان ای  بیرونمقعر درآوریم، میاستفاد  از اب ار مناسب به شک  

 زدگی را حا  کرد.بیرون

 

 درزهاي حرکتي    7-2-6

بهتر است برا  ای  که پوش   اند، مستعد تغییرات ابعاد  استند؛واحداا و ساختار  که نصب و محکم شد 

 ییرات ابعاد  با تعبیه درزاا  حرکتی تعدی  شوند.دچار گسیختگی نشود، ای  تغ

را ببینید( عموماً ار جابجایی و حرکت در امتداد ارتفاع ساختمان را تعدی   9-9-3درزاا  قاب  تراکم )بند 

کنند، اما بهتر است جابجایی و حرکات در امتداد طول ساختمان با استفاد  از درزاا  حرکتی عمود ، می

 تعدی  شوند.

یک ممک  است از قب  در مرحله طراحی ساختمان،  اا جابجاییاا، برا  تعدی  کردن کثر ساختماندر ا

طراحی شد  و در نظر گرفته شود.  شود(درز حرکتی ساختار  )که عموماً با عنوان درز انبساط شناخته می

 جابجایی ی انم بهتر است درز در سرتاسر پوش  در نظر گرفته شود.وجود دارد،   جایی که چنی  مورد

شود توصیه می بر اساس نتیجه آن تعدی  شود، و که ممک  است قاب  توجه باشد ااییباید در آن مح 

از ار  m3تا  m3/1شود درز حرکتی، بی  توصیه میانتخاب شود. درزگیر مورد استفاد  برا  بندکشی درزاا 

 نباشد. m6از  تربی گوشه تعبیه شد  و فاصله بی  درزاا 

                                                 
1 - Movement Accommodation Factor (MAF) 

2 - Recessed Joint 
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فاصله بی  درزاا  حرکتی، مقدار مورد انتظار جابجایی و  درز حرکتی به فاکتوراا  فراوانی بستگی دارد:عرض  -آوريياد

، حرارت و استدارا  دو مولفه اصلی  . جابجایی)ضریب تعدی  جابجایی(تواند توسط درزگیر تعدی  شود حداکثر کرنشی که می

تخمی  زد  شود. جابجایی  13-6بخ   6-9  از روش اشار  شد  در استاندارد بند تواند با استفادمی جابجاییرطوبت، و ب رگی 

مقدار کرنشی است که درزگیر باید تعدی  کند. برا  مثال، اگر حرکت تخمی  زد  شد  درز نیست، بلکه  ضمحاسبه شد  عر

 mm19باشد، درز حرکتی باید حداق   % را داشته19اا  باشد و درزگیر توانایی تعدی  کرن  mm1از مقدار داد  شد   تربی 

 عرض داشته باشد.

دو جا که از آن. نباشد mm19تر از کم ،متر طول پوش ش  برا  ار  عرض درز ازاحد مجشود توصیه می

اا  از سایر قسمت تربی عموماً در معرض شرایط آب و اوایی قرار داشته و  اا(پنا )جان 1دیواراانرد طر  

درزاا  حرکتی مناسب اا  دیوار قرنی دیواراا و نرد  بهتر است برا ، گیردمییر قرار ساختمان تحت تاث

 شود. تعبیه

 هاي مجازانحراف    8

 اا تعیی  شوند.اا برا  نصب ساز  و برا  پوش  و درزاا، بهتر است حدود مجاز انحرا در طراحی انحرا 

اند( به طور معمول )انگامی که نصب شد  ه شد  است، امایارا 6-9انحرا  واحداا  پوش  در استاندارد بند  -وريآياد

 اا است.عرض درزاا متفاوت از ای  انحرا 

 

تر از تغییرات اا  ج یی در ابعاد یک واحد مشخص، احتمایً به مقدار قاب  توجهی کماز آن جا که انحرا 

ساختمان ال ام شد  باشد، بهتر  گسترد  در عرض درز بی  واحداا است، اگر یکنواختی عرض درز در طول

شود برا  است، واحداا  اضافی ساخته شد  برا  اادا  خا  مورد استفاد  قرار گیرند. توصیه می

 پیرو  شود. 19-9و  2-9راانمایی در ای  مورد از استاندارد بنداا  

ان و مناقصه در شود در مرحله پیمایجاد مشک  در مرحله ساخت، توصیه میبرا  جلوگیر  و اجتناب از 

 تواف  شود.اا  ساخت پوش  روادار مورد 

 ارایه شد  است. 19در جدول  19-9اا  ساخت پیشنهاد شد  در استاندارد بند روادار  -يادآوري

 

 هاي نصب کار سنگيرواداري -52جدول 

 (mmرواداري ساخت پوشش ) ديوارها

 ±19 متر( 3ارتفاع کلی )تا 

 ±6 ر(مت 3)تا  Aبه صورت عمود 

 ±19 متر( 3)تا  Aبه صورت عمود 

 ±6 متر افقی( 3مستقیم )

 ±6 متر( 3ارتفاع درز افقی )

                                                 
1 - Parapets 
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 ±19 متر( 6طول در امتداد دیوار )
A     یستبه صورت تجمعی نگیر  شد  و به صورت عمود ، نسبت به خط عمود واقعی بر پایه دیوار انداز  روادار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست الف

 )الزامي(

 هنماي جايگزين براي ارزيابي ضخامت پانلرا
 

ربوطه ملی ایران، از اتاندارداا  مادید، مطاب  با اسانگ جااا  آزمون سشود داد یه میاتوص   5-الف

کنند  گرفته شود و مورد استفاد  قرار گیرد. به شرایط آزمون مقاومت خمشی )خشک/مرطوب(، توجه تامی 

اسبات ااگر تواف  شود که محاستفاد  کردن از نتایج آزمون برا  سنگ، در صورت  ه باشید.اا  داشتویژ 

شود که ا  و/یا آزمون عملکرد  )مقاومت خمشی/ضریب گسیختگی( مناسب نیستند، توصیه میساز 

 باشد. 3و الف 9، الف1ضخامت سنگ مطاب  با جداول الف

کند، که انجام اا  کوچک ارایه میاایی را برا  پروژ بخ  گاشته، توصیهای  پیوست بر اساس تجربیات رضایت -5 يادآوري

 آزمون در آن پروژ ، از نظر اقتصاد  مناسب نباشد.

و  3-9اا  مطاب  با استانداراا  بنداا  نتایج آزمون بر مبنا که  ،ای  جداول بر اساس مقاومت خمشی سنگ -2 يادآوري

 استند.، اندتعیی  شد  9-3

 3-9ا  استاندارد بند را به جا  گشتاور خمشی یک نقطه، ا گشتاور خمشی چهارنقطه 3-9د استاندارد بن -6يادآوري 

 اا  سنگ، وجود دارد.  برا  پیدا کردن ضعفتربی احتمال  ،3-9کند، بنابرای  در استاندارد بند توصیف می

 

 هاي داراي بار باد زيادضخامت پانل براي محیط -5جدول الف

 ترين دهانه بینبزرگ

 (mmها )گیرداري

 ها بر اساس میانگین مقاومت خمشيضخامت پانل

MPa11/5  تاMPa99/2 MPa11/6  تاMPa99/8 MPa11/9  تاMPa99/54 MPa11/51 < 
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399 < 39 29 39 39 

 39 39 39 39 239تا  399

 39 29 69 39 699تا  231

 29 29 39 - 339تا  691

 29 39 39 - 299تا  331

 
 هاي داراي بار باد متوسطضخامت پانل براي محیط -2جدول الف

ترين دهانه بین بزرگ

 (mmها )گیرداري

 ها بر اساس میانگین مقاومت خمشيضخامت پانل

MPa11/5  تاMPa99/2 MPa11/6  تاMPa99/8 MPa11/9  تاMPa99/54 MPa11/51 < 

399 < 39 39 39 39 

 39 39 29 69 239تا  399

 39 29 39 39 699تا  231

 39 29 69 39 339تا  691

 29 39 39 - 299تا  331

 

 هاي داراي بار باد کمضخامت پانل براي محیط -6جدول الف

ترين دهانه بین بزرگ

 (mmها )گیرداري

 ها بر اساس میانگین مقاومت خمشيضخامت پانل

MPa11/5  تاMPa99/2 MPa11/6  تاMPa99/8 MPa11/9  تاMPa99/54 MPa11/51 < 

399 < 29 39 39 39 

 39 39 29 39 239تا  399

 39 39 29 69 699تا  231

 39 29 39 39 339تا  691

 39 29 69 - 299تا  331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست ب

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب

[1]   BS EN ISO 9000 (series), Quality management systems 

[2]   BS EN 10088-2, Stainless steels – Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate 

and strip of corrosion resisting steels for general purposes 

[3]   BS EN 10088-3, Stainless steels – Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished 

products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for 

general purposes 

[4]   GREAT BRITAIN. Building Regulations  2000 (as amended). London: The Stationery 

Office 

[5]   SCOTLAND. The Building  (Scotland) Regulations 2004. Edinburgh: The Stationery 

Office 

 

 


