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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 )رسمی( ایرانملی 

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

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

موسساات   و مراکا   نظاران صااحب  کارشناسان ساازمان،  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 صادرکنندگان

 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  رشته 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 یبررس 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

ندگان، حفا  ساحمت   کنبینی 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   ، حصاول تضامی  کیفیات فارآورد     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 

ااا  کشاور، اجارا  اسااتاندارد کا ااا  صاادراتی و       المللی برا  فرآورد به منظور حف  بازاراا  بی تواند 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  محیطای، آزمایشاگا   اا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیستنهزمینه مشاور ، آموزش، بازرسی، ممی   و صدور گواای ساما

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

اا اعطا و بار عملکارد   به آن کند و در صورت احراز شرایط  زم، گوااینامه تایید صححیتنظام تایید صححیت ایران ارزیابی می

بهاا و  المللی یکااا، کالیبراسیون )واسنجی( وسای  سانج ، تعیای  عیاار فلا ات گاران     کند. ترویج دستگا  بی 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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  رداستانداتدوين کمیسیون فني 

: پوشش پرده باران و پوشش سنگي 4قسمت  -طراحي و نصب براي نما و پوشش -سنگ طبیعي»

 «کارآيین -هاي پوشش قاب فلزيبر روي سامانه

 سمت و/ يا نمايندگي ريیس: 

 منوچهریان، سید محمد امی 

 )دانشجو  دکتر  مهندسی مکانیک سنگ(
 

 شرکت ارجان پی
 

  دبیر:

 کولیوند، فرشاد

 و  دکتر  مهندسی مکانیک سنگ()دانشج

 

 دانشگا  لرستان

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(: اعضا

 اعظمی، محمدعلی

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ(

 

 امیر  دانو، مجید

 )کارشناسی شیمی محض(

 

 جواد ، حامد

 )کارشناسی مهندسی نفت(

 

 جواد ، محمد

 )دانشجو  دکتر  مهندسی معدن(

 

 اله شرفی، عنایت

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 

 صداقت، اصغر

 )کارشناسی ارشد مهندسی نفت(

 

 ون، محمدفرج

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 

 کاووسی، به اد

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 

 

 معدن م  سونگون اار

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

 حفاران کاسیتشرکت زمی 

 

 

 شرکت ایم  سازان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

 شرکت پتروسروی 

 

 

 شرکت ساختمانی ارسا

 

 

 شرکت نیمر 
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 مظفر ، مهد 

 )کارشناسی ارشد مکانیک سنگ(

 

 ناظمی، حمید

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 

 ندر ، کیانوش

 ندسی عمران()کارشناسی مه

 

 پور، رسولنقی

 )کارشناسی ارشد مکانیک سنگ(
 

 شرکت پتروخمسه آسیا

 

 

 اختمانی پرلیتشرکت س

 

 

 شرکت زمی  حفاران کاسیت

 

 

 شرکت سنگسرا  آذربایجان
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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

 تعاریفت و اصطححا     3

 بند  تبادل اطحعات و برنامه زمان     2

 مصالح و اج ا     3

 عملکرد     6

 مهارت ساخت در کارگا     3

 نامهپیوست الف )اطحعاتی( کتاب     3
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91 

93 

39 
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 گفتارپیش

پرد  باران و پوش  سانگی   پوش  :2قسمت  -وش پ نما و طراحی و نصب برا  -سنگ طبیعی» استاندارد

توسط ساازمان   مربوط اا در کمیسیون آن نوی پی  که «کاری یآ -اا  پوش  قاب فل  بر رو  سامانه

اساتاندارد   ملای   کمیتاه  اجاحس  پانصاد و سای و اشاتمی     در و شاد   تدوی  و ملی استاندارد ایران تهیه

 اسات،  گرفتاه  قرار تصویب مورد 93/93/1323 اا  ساختمانی مور مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورد 

 ایاران،  صانعتی  تحقیقات و استاندارد مقررات سازمان و قوانی  اصح  قانون 3  ماد یک بند استناد به اینک

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ما بهم  مصوب

خادمات،   و علاوم  صانایع،  هزمین در نیجها و ملی اا پیشرفت و تحو ت 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 ستاندارداا ا تجدیدنظر آخری  از اموار  باید

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

 
BS 8298-4: 2010, Code of Practice for the Design and Installation of Natural Stone Cladding 

and Lining. Rainscreen and Stone on Metal Frame Cladding Systems 
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 مقدمه

 است. 16233از مجموعه استاندارداا  ملی ایران شمار  ای  استاندارد یکی 
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پوشش پرده باران و  :4قسمت  -وششپ نما و طراحي و نصب براي -سنگ طبیعي

 کارینيآ -هاي پوشش قاب فلزيپوشش سنگي بر روي سامانه

 و دامنه کاربرد هدف  5

بند  بر رو  سامانه قابنصب سنگ طبیعی  و اایی برا  طراحیه توصیهی، ارااستاندارد تدوی  ای  اد  از

  پرد  باران اامانه پوشانوان بخشی از ساشود(، به عفل   واسط )که بر رو  ساز  ساختمان نصب می

 .استدار، تهویه

به عنوان بخشی از سامانه پوش  بند  فل  ، اایی برا  نصب سنگ بر رو  سامانه قابتوصیه چنی ام

 د.داارایه میتهویه، بدون پرد  باران 

 داد:پوش  قرار می اا  زیر را تحتقسمتای  استاندارد 

 ؛بخشی داشته باشدشود، تا عملکرد رضایت اعمال پوش قررات ضرور  که باید بر رو  م -

 ؛شونداستفاد  می اایی که در عملیات اجرا  کاراا  سنگیتری  مصالح و روشرایج -

 .کندرا توصیف می کار  حرارتی پشت پوش  بیرونیعای  کاربرد -

اا  موزاییکی مورد استفاد  برا  ساز  یا پان لو  سقفاا  مصنوعی، سنگای  استاندارد برا  سنگ

 پوش  بیرونی، کاربرد ندارد.

 چنی امدار نما و  ا عمود  و شیباا  سنگی در کلیه جهات، شام  اجاستفاد  از پوش  ای  استاندارد،

 داد.دیوار، را مورد بررسی قرار می اا  زیرطاق و قرنی پان 

اا  برا  آزمون برخورد جسم نرم )اما نه برا  برخورد جسم سخت( ارایه توصیه چنی اماندارد اای  است

 داد.می

 د.را ببینی 1-9بند استاندارد  باید ،ای  استانداردبرا  کاربرد بهتر 

 

 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 از ای  استاندارد ملی ایران محسوب مییبدی  ترتیب آن مقررات ج 

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

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
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 :استفاد  از مراجع زیر برا  ای  استاندارد ال امی است

: 1قسمت  -نما و پوش طراحی و نصب برا   -سنگ طبیعی، 16233-1 استاندارد ملی ایران شمار    2-5

 کارآیی  -کلیات

و جداراا و مقاومت حرارتی و ضریب  روش محاسبه اج ا -ساختمان، 6322 شمار استاندارد ملی ایران   2-2

 کلی انتقال حرارت

جریان حرارتی و دمااا   -ساز ی در ساختمانپ  حرارت، 19326 شمار استاندارد ملی ایران   2-6

 محاسبات -سطحی

ضرایب انتقال گرما  تهویه و  -ااعملکرد گرمایی ساختمان، 13932 شمار استاندارد ملی ایران   2-4

 روش محاسبه -انتقال

 روش -ثابت گشتاور تحت خمشی مقاومت تعیی  -طبیعی سنگ ،13991 شمار استاندارد ملی ایران    2-1

 مونآز

2-6   BS 648, Schedule of weights of building materials 

2-7   BS 6093, Design of joints and jointing in building construction- Guide 

2-8  BS 7671:2008, Requirements for electrical installations- IEE Wiring Regulations- 

Seventeenth edition 

2-9   BS EN 1469, Natural stone products- Slabs for cladding- Requirements 

2-10  BS EN 1991‑1‑1, Eurocode 1- Actions on structures- Part 1: General actions- Densities, 

self‑weight, imposed loads for buildings 

2-11   BS EN 1991‑1‑3, Eurocode 1- Actions on structures- Part 1: General actions- Snow 

loads 

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

actions 

2-13   BS EN 12153, Curtain walling- Air permeability- Test method 

2-14    BS EN 12155, Curtain walling- Watertightness- Laboratory test under static pressure 

2-15   BS EN 12600, Glass in building- Pendulum test- Impact test method and classification 

for flat glass 

2-16    BS EN 14019, Curtain walling- Impact resistance- Performance requirements 

2-17   BS EN ISO 13788, Hygrothermal performance of building components and building 

elements- Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial 

condensation- Calculation methods 

 

 اصطالحات و تعاريف       6

کار ، اصطححات زیر نی  به1-9رد بند عاریف ارایه شد  در استاندادر ای  استاندارد عحو  بر اصطححات و ت

 رود.می



3 

 

6-5     

 5پرده باران

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

 کند.فاد  میاست

 

6-2    

 2نما

 است. پوش  بیرونی ساختمان

 

6-6     

 6کارديوار پشت

 کند.سامانه پرد  باران را ایجاد می 3بند و آب 2ا  از دیوار که اوابند  یه

 

6-4    

 3گیرداري 

 باشد.اا میاا/ مهاربا چفت 3ا (ترکیب لچکی )بست گوشه

 

6-1  

 8اليه کنترل بخار آب

از ساختمان که برا  جلوگیر  از عبور بخار آب از یک بخ  ساختمان به بخ  دیگر آن، در ار دو ا   یه

 ت، طراحی شد  است.سم

 

6-3 

 9هاي باربرگیرداري

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

 اعمالی است.

                                                 
1 - Rainscreen 

2 - Clading 

3 - Backing Wall 

4 - Airtightness 

5 - Watertightness 

6 - Fixings 

7 - Bracket 

8 - Vapour Control Layer 

9 - Loadbearing Fixing 
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6-7  

 5درز حرکتي

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

 

6-8  

 2درز قابل تراکم

 شدگی عمود  ساز  نسبت به نما، طراحی شاد  اسات.درز  کاه برا  تعدی  فشاار ناشی از کوتا 

 

6-9 

 6کننده فشارنماي پرده باران متعادل

اا با آن درزاا  باز بی  پان  توسط اا،لی پشت پان که به منظور تعدی  فشار در فضا  خا نما  پرد  باران

 شود.اا، ترکیب میبند  فضا  خالی پشت پان دالی 

 

6-51 

 4نما، )جلونما(پیش

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

 .کف ساختمان استگرفته زیر پنجر  طبقه ام

 

6-55 

 1نماي قالب گوشي )سنتي(

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

 اا  محدودکنند ، محکم شد  است.و ار واحد سنگی با استفاد  از گیردار  شودمیرو  ساختامان نصب 

 

6-52 

 3دارسامانه پرده باران تهويه

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

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

                                                 
1 - Movement Joint 

2 - Compression Joint 

3 - Pressure-Equalized Rainscreen 

4 - Stallriser 

5 - Handset Cladding 

6 - Ventilated Rainscreen 
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6-56 

 5بندکشي

 د.شوحق میاطاا استفاد  از مواد سیمانی برا  پر کردن درز بی  سنگبه عملیات 

 

6-54 

 2زيرطاق

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

 

6-51 

 6آزاره

ی  دیوار یا ستون، در یاا  پاآمد  سنگ است که برا  جلوگیر  از تاثیر مخرب آب بر قسمتیک  یه پی 

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

 

 بنديتبادل اطالعات و برنامه زمان     4

، توصیه است  دارا  کارایی مفید زیادیک سامانه نما   ،دارکه سامانه پوش  پرد  باران تهویه به خاطر ای 

 د.نشود امیشه عملکرداا   زم برا  سامانه، توسط مهندس پروژ  تعیی  شومی

 ارایه شد  است. 1-9ری   در استاندارد بند نیاز به تبادل اطحعات به موقع و برنامه -يادآوري

 

 مصالح و اجزا     1

 کلیات    1-5

 د.ناا  کارخانه سازند  باششود کلیه مصالح و اج ا مطاب  با دستورالعم توصیه می

 ست.ارایه شد  ا 1-9اانما  انتخاب مصالح در استاندارد بند ر -5 يادآوري

 باط  کند. را شود،برا  سامانه دیوار کام  ارایه میکه  ضمانتی،تواند ار میسازند   اا عدم رعایت دستورالعم  -2 يادآوري

 

 دار اج ا کلید  زیر را دارا باشد:بهتر است یک پرد  باران تهویه

مستقیم باران مد نظر  و داشت  ساختمان از بارش شدیدیک  یه پرد  باران، که برا  محفوظ نگه   1-5-5

 اا  پرد  باران باز گااشته شوند.اا یا در لبهاست. بهتر است بعضی درزاا  بی  پان 

                                                 
1 - Pointing 

2 - Soffit 

3 - Plinth Cours 
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از درزاا   یه  عبور کرد  آور  آبرا  جمعب و اشدب شد  کار عای  تواندمیکه  فضا  خالییک    1-5-2

جمع  ،آور  آب جریان یافتهاا به مح  جمعداد ای  آب. ای  فضا  خالی اجاز  میکاربرد دارد ،بارانپرد  

فضا  خالی حفر  را پر کار  به طور کام  د. بهتر است  یه عای نشد  و به بیرون از فضا  خالی زاک  شو

 نکند.

 مانعی در برابر نفوذ اوا و ورود آب به داخ  ساختمان است.ایجاد  اد  از آنکار، که دیوار پشت   1-5-6

اا  دیوار و قرنی به صورت نوعی، درزاا در ت کلیه درزاا  موجود در سامانه پرد  باران باز گااشته شوند. نیاز نیس -يادآوري

امان طور که درزاا  زیرطاق ممک  است درزگیر  شوند. ای  امکان وجود دارد که د شد، ناا درزگیر  خواااا  آستانهپان 

باید ، اکثر موارد در اا درزگیر  شوند. ار چندشوند، یا ای  که کلیه آنکلیه درزاا  عمود  و افقی نما  دیوار باز گااشته 

 گااشته شوند. زباکلیه درزاا  نما  دیوار باید 

 

در نظر گرفته شود  احتمالای  بهتر است  درزاا  باز در سطح پایی  مورد استفاد  قرار گیرند، زم است اگر 

پوش  پرد  باران بر رو   استفاد  از بنابرای ؛ کنندارد و افراد وسایلی را در درزاا  باز ممک  است که

 .یستمناسب ن (استند س عمومکه در دستر) ااساختمانتر سطو  پایی 

 .استدار فشار و ام زاکشی شد  و تهویه کنند متعادلدار، ام یک سامانه پوش  پرد  باران تهویه -يادآوري
 

 فشار کنندهمتعادلپوشش پرده باران     1-2

بهتر است شود، بند  میفشار دسته کنند متعادل اا پوش  در دستهیک سامانه پوش  پرد  باران که  در

 :، به طور  کهبند  شوداا  جداگانه تقسیماا  پرد  باران به قسمتفضا  خالی پشت پان 

 بر اساس موقعیت آن در ساختمان، تعیی  شود. انداز  عرض و ارتفاع ار ج  -

که ای  عم  به طراحی درزاا بستگی  باشد تربی  مشخص از یک حداق  عم  ااپشت پان  فضا  خالی -

 دارد؛

بند  به عنوان درز باز دسته است تربی مشخص داق  عرض اک حااز ی اارض آنادرزاایی که ع طافق -

 د؛نشومی

 باشد؛ تر بی، از یک نسبت مشخص از حجم قسمت مورد نظر ،«باز»حداق  مساحت آزاد درزاا   -

آب را به سمت فضا  خالی زاک  در فواص  مناسب شود که  ایجادآب جلوگیر  از نفوذ تمهیداتی برا   -

 برا  زاک  کردن چنی  آبی به خارج از  یه پرد  باران تمهیداتی اندیشید  شود. چنی امو  کند

 

 دارکننده و تهويهزهکشپوشش پرده باران     1-6

بند  اایی تقسیمفشار، به بخ  کنند متعادلپرد  باران  اا اب  با توصیهباران مطاگر فضا  خالی پرد  

 شود:بند  میدار دستهکنند  و تهویهپرد  باران زاک  در دستهمشروط به موارد زیر، آن سامانه فقط نشود، 
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 بستگی دارد؛ که ای  عم  به طراحی درز باشد تربی از یک حداق  عم  مشخص  فضا  خالی پشت پان  -

بند  باشد به عنوان درز باز دسته تربی از یک حداق  عرض مشخص  اافقط آن درزاایی که عرض آن -

 شود؛می

تمهیداتی برا  جلوگیر  از نفوذ آب ایجاد شود که در فواص  مناسب آب را به سمت فضا  خالی زاک   -

 پرد  باران تمهیداتی اندیشید  شود.برا  زاک  کردن چنی  آبی به خارج از  یه  چنی امکند و 

 

 پرده بارانکاربرد     1-4

 کلیات    1-4-5

آور  کار نفوذ نکند و در فواص  مناسب جمعبه دیوار پشت است بهتر است آبی که از درزاا  باز عبور کرد 

 شد  و به خارج از دیوار زاک  شود.

توصیف شد  است،  1-9رتی که در استاندارد بند به صو، اا  پوش برا  سامانه مورد استفاد  ار نوع سنگ

طراحی در مشروط بر ای  که به عنوان بخشی از سامانه پوش  پرد  باران مورد استفاد  قرار گیرد، تواند می

اا  سنگی برا  اا  ای  بخ  از استاندارد را برآورد  کند؛ بهتر است طراحی پان سامانه پرد  باران، توصیه

 باشد. 2-9مطاب  با استاندارد بند  اا  پوش سامانه

د. ورود دارکار( را از بارش مستقیم باران محفوظ می، نما  ساختمان )فضا  خالی و دیوار پشتاا  پرد  بارانپان  -يادآوري

وان تاما برا  حداق  کردن ای  آب وارد شد  می ،اا  پرد  باران امر  طبیعی استآب از طری  درزاا  باز به داخ  پان 

 تمهیداتی انجام داد.

 

 سنگ 5هايگیرداري    1-4-2

اما ای  امکان ند؛ نصب شو 1-9روش توصیف شد  در استاندارد بند اا  سنگی با استفاد  از بهتر است پان 

بند  اختصاصی، که به طور صحیح بر رو  ساختار اا  سنگی بر رو  سامانه قابوجود دارد که پان 

 د.ننصب شو ساختمان متص  شد  است،

، امانند اصول نصب مستقیم بند  حد واسطبر رو  یک سامانه قابنگی ااا  سپان  کردن ول کلی نصبااص -يادآوري

 .استاا اا  سنگی بر رو  ساختار اصلی ساختمانپان 

 

 بنديبهاي قاسامانه    1-4-6

و  م ایا  قاب  توجهی دارند، پوش  سنگینصب  با  با توجه به سرعت  واسط بند  حداا  قابسامانه

 شوند.که به طور نسبتاً آسانی برداشته و جایگ ی  می ،شوداا  زیاد  ایجاد میسامانهاا  منفرد برا  سنگ

                                                 
1 - Fixings 
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اا  فل   عمود  و افقی، عموماً از جن  آلومینیوم، تشکی  شد  ا  از پروفی شبکهاز  بند سامانه قاب

استفاد  اا آناا  عمود  و یا ترکیبی از افقی، بعضی دیگر از قاباا  اا فقط از قاببعضی سامانه است.

اا  مختلفی به ساختار اصلی توانند با روشاا می. بسته به ماایت ساختار ساختمان، قابکنندمی

 اا نصب و محکم شوند.ساختمان

به و اا انتخاب شد  داشت  گیردار که برا  نگه استکار پیوسته یک دیوار پشت ، دارا اگر نما  ساختمان

اا با دار  گیردار توانند در فواص  منظمی نصب شوند. فاصلهبند  میانداز  کافی مقاوم است، اعضا  قاب

بند  که ار دو نوع در سامانه قابشود. اا  نوع گیردار ، تعیی  میتوجه به محاسبات ساختار  و ویژگی

اا  عمود  به ساختار اصلی ساختمان متص  شد  و قابممک  است فقط دارد،  را اا  افقی و عمود قاب

 اا  عمود  متص  و محکم شوند.اا  افقی به صورت عمود بر رو  قابقاب

 

 کلیات    1-4-6-5

توان پان  سامانه فقط میکلت بتنی یا فل   تشکی  شد  باشد، امان از یک اسااختار اصلی ساختااگر س

 ایی، نوعاً در ار دال سقف، به ساختمان متص  کرد. در ای  مورد، بهتر بند  پرد  باران را در نقاط مجقاب

بر رو  سامانه پرد  باران در ار نقطه، حداق  دو گیردار   اعمالیگا  ک  باراا  داشت  و تکیهاست برا  نگه

 مستق  در ار موقعیت گیردار  طراحی شود.

نما یا مهندس پروژ   طرا بهتر است  ،شودجرا میختار از قب  موجود ابر رو  یک سابند  سامانه قاب اگر

داشته و ار نوع بار تواند وزن سامانه پرد  باران را نگهکند که ساختار به انداز  کافی مقاوم بود  و می تایید

 وارد  بر سامانه را تحم  کند.

 .دشوفعال می ای  سامانه گیردار  اضافیاا خراب شود، اگر یکی از گیردار  -يادآوري

 

اند، ممک  است موجب اا  سنگی قرار گرفتهبند  افقی که مستقیماً پشت پان به خاطر ای  که اعضا  قاب

اا  اا  افقی و پشت پان بی  نما  ری  ت یک فاصلهاا شوند، بهتر اسجلوگیر  از جریان آب به پشت پان 

 سنگی ایجاد شود.

 

 جابجايي    1-4-6-2

ا  باشند که چندی  طبقه گسترش داشته باشد، بهتر است اتصا ت به گونه بند  در طولاگر سامانه قاب

، بدون ای  که بار  بر رو  جابجایی داشته باشدساختار اولیه ساختمان بتواند نسبت به سامانه پرد  باران 

 پرد  باران وارد آید.
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شرایط وقوع ای   چنی ام ضرور  است واا وقوع آنکه  اصلی ساختار در اا جابجایینما  بهتر است طرا 

اا از قبی  نشست اولیه ساختمان، ممک  است قب  از نصب سامانه پرد  باران )بعضی جابجاییاا جابجایی

، را اا  از قب  موجود(پوش  مجدد بر رو  ساختمانایجاد اا  اتفاق افتاد  باشد، به ویژ  در مورد پروژ 

  اااثیر باراا  مرد ، باراا  زند ، خ ش، نشست و جابجایی. بهتر است طرا  نما تمورد بررسی قرار داد

اا  حرارتی و جایی که ضرور  است، طرا  نما باید جابجاییحرارتی و رطوبتی را مورد بررسی قرار داد. 

اطمینان حاص  کند که حد مجاز برا  تعدی  بند  را تعدی  کرد  و اا  سنگی و سامانه قابرطوبتی پان 

اا اضافه شود، را تهیه کرد  است. اایی، که ممک  است به جابجایی ساختار اولیه ساختمانچنی  جابجایی

 عرض درزاا  حرکتی را تهیه کند.  ساخت  اابهتر است حدود مجاز برا  تاثیر احتمالی روادار  چنی ام

در بند  که قاب و استاز سنگ یا سایر مصالح  تربی ضریب انبساط حرارتی آلومینیوم به طور قاب  توجهی 

. برسداا  سنگی تواند به دمایی معادل با دما  پان کار  قرار گرفته است، میفضا  خالی بیرونی  یه عای 

اا  حرارتی در نظر مگر در موارد  که بتوان خح  ای  را نشان داد، بهتر است انگام محاسبه جابجایی

 را متحم  خوااند شد. C°63تا  -C°99بی  اا  درون فضا  خالی، دمایی داشته باشید که مولفه

به راحتی انبساط و انقباض  ،  افقی و عمود دبنبند  اجاز  داد که ار دو عضو قاببهتر است سامانه قاب

فقط در یک موقعیت و مح  به صورت یک بار  بند  عمود اعضا  قاببهتر است  حرارتی داشته باشند.

بند  نسبت به بهتر است سایر اتصا ت اجاز  داند که اعضا  قاب. دنمرد  به ساختار ساختمان متص  شو

 ا  دارا  لغ ش باشند.اا  گوشهبست

بند  عمود  حداکثر در یک یا دو طبقه اعضا  قاببرا  حداق  کردن انبساط و انقباض حرارتی احتمالی، 

اا  دارا  ویژگی ،قاب اا  متوالیبهتر است اتصا ت بی  طول ند.شوساختمان گسترش داد  شد  و نصب 

د، فقط به یک قطعه از قاب متص  شد  و اجاز  داند اتصال لغ ش نبود  و مانند آن عم  کن 1یک توپی رابط

اا به بهتر است پان اا برقرار بود  و حف  شود. داشته باشد، ضم  ای  که چیدمان انتها به انتها  قاب

اا  یک طر  مگر ای  که حد مجاز جابجایی گیردار صورت متقاطع با چنی  درزاا  حرکتی نصب نشوند 

 درز حرکتی، با حد مجاز جابجایی درز حرکتی مساو  باشد.

 

 هاگیرداري    1-4-6-6

اا اا  سنگی و ساختار اولیه ساختمانبند ، ممک  است چندی  شیو  برا  ارتباط بی  پان در سامانه قاب

 وجود داشته باشد، مثحً:

                                                 
ر  اصلی استفاد  تر از قطر داخلی دو نیموچکر  با قطر مساو  به یکدیگر از یک قطعه با قطر خارجی کمی کانگام اتصال دو نیم -1

 (.رابط داخلیکند )اا را از انتها به انتها متص  میر ر  قرار گرفته و نمیکرد  و ای  قطعه در درون ار دو نیم
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اا متص  و محکم را به ساختار اصلی ساختمان ا گوشه مهار  که بستیا  9ومهر پیچیا  1پیچ خودکار یک -

 ؛کندمی

 ا (؛لچکی )بست گوشه -

ا  گوشهبست بند  عمود  را به عضو قابیا مهار  که  ومهر پیچپیچ خودکار یا  ،3پرچ شد یک پیچ  -

 کند؛متص  و محکم می

بند  عمود  بند  افقی را به عضو قابیا مهار  که عضو قاب ومهر یچپپرچ شد ، پیچ خودکار یا یک پیچ  -

 کند؛متص  و محکم می

یا مهار ، یا یک متص  کنند  جفت و بست که یک بست  ومهر پیچپرچ شد ، پیچ خودکار یا یک پیچ  -

 کند؛بند  افقی متص  و محکم میرا به عضو قاب 2ا بست گیر ا ، صفحه یا گوشه

 ا ؛ا ، صفحه یا بست گیر هبست گوش -

ا ، صفحه یا اا یا مهاراایی که پان  سنگی را به بست گوشهیک متص  کنند ، مواد چسبند  یا سایر چفت -

 کند.ا  متص  میبست گیر 

اا  ، یا با استفاد  از گیر 1-9اا  توصیف شد  در استاندارد بند شود سنگ با استفاد  از گیردار توصیه می

 بند  متص  شود.داند، به سامانه قاببند  را تشکی  میکه بخشی از سامانه قاب ا ویژ 

محاسبات ساختار  یا  ،صحت عملکرد ار ج  در ای  سر  از اتصا تات ابرا  اثبرا  نما ابهتر است ط

است ار  ، بهترومهر پیچاا  پیچ خودکار یا در مورد گیردار  و ارایه کند. داد  انجاماا  آزمون را داد 

اا یا مهاراا خراب شد، اتصال سطح قاب  قبولی از مقاومت اضافی را داشته باشند، مثحً اگر یکی از چفت

شود حد مجاز دار  و تحم  کند. توصیه میچفت یا مهار دیگر وجود داشته باشد که بتواند بار طراحی را نگه

   اتصا ت وارد آید، تهیه شود. زم برا  ترکیب نیرواا  نرمال و برشی که ممک  است به ای

ا  تشکی  شود که درون سورا  یا شکا  سنگ میخچه یا صفحه تواند ازگیردار  مستقیم درون پان  سنگی می -يادآوري

 گیرد، یا ممک  است یک مهار  انبساطی یا سایر انواع گیردار  باشد.قرار می

 

، بهتر است باشدمتص  و محکم شد   3محتروانی  یا با استفاد  از درزگیر، رز ،اگر میخچه، صفحه یا مهار 

ای  مصالح به عنوان بخشی از سامانه گیردار  در نظر گرفته شوند. اگر برا  اثبات عملکرد سامانه گیردار  

شود در صورتی که ار ج  از سامانه گیردار  اا  آزمون در دسترس استفاد  شد  است، توصیه میاز داد 

شابه اگر منامعتبر در نظر گرفته شوند. به طور  به عنوان داد  اااند، ای  داد ر داد  شد اصح  شد  یا تغیی

                                                 
1 - Screwed Fastener 

2 - Bolted Fastener 

3 - Riveted Fastener 

4 - Clip 

5 - Grout 
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خاصی برا  استفاد  امرا  با سامانه پرد  باران انتخاب و  محتروانیک درزگیر مخصو ، ماد  چسبند  یا 

شوااد  ارایه شود که ه ای  ک رشود از مصالح جایگ ی  دیگر  استفاد  نشود مگ، توصیه میباشدتایید شد  

تحت  ،دوام و پایدار  سامانهای  مصالح جایگ ی  سطح عملکرد مشابه یا بهتر  دارند و ای  که اثبات کند 

 گیرد.اثرات مضر  قرار نمی

، مصالح 3-3بخ   1-9، مطاب  با استاندارد بند ناب و جلوگیر  از خوردگی دوفل  بهتر است برا  اجت

بهتر است امیشه ای  را در نظر داشت که ناحیه گیردار   کار  شوند.عای  ااغیرامسان در گیردار 

، بهتر اا  ج ر و مدکیلومتر  دریا یا مدخ  19اا  تا اا  دریایی و مح احتما ً مرطوب است. در محیط

است  بهتر خصو باشند. بهحلول در آب در برابر نمک م کافی د که دارا  مقاومتاست از فل اتی استفاد  شو

اا  محلول در آب به طور توجه داشت که پ  از خشک شدن کام  بعد از شرایط جو  شدید، غلظت نمک

ممک  است بر رو  یک سطح افقی یا سطحی که توسط آب باران شسته  اااب  توجهی اف ای  یافته و نمکق

 نشد  است، انباشته شوند. 

 د.ننند آلومینیوم، در برابر تماس مستقیم با مصالح سیمانی عای  شواحتما ً بهتر است مصالح مشخص ما چنی ام -يادآوري

 

شود. تحت بار فشار بهتر است تصور نشود که ار گیردار  به می ان مساو  از باراا  اعمالی را متحم  می

 اا را تحت بار یکنواخت در نظر گرفت که:توان گیردار در صورتی می)باد( یکنواخت 

 د؛نا  قرار گیردر یک مدار دایر اا امه گیردار  -الف

 اا به صورت متقارن چید  شوند؛گیردار  -ب

 وارد بر پان  قرار گیرد.بار ا  در مرک  فشار مرک  مدار دایر  -ج

کند و بهتر است اا، ار گیردار  سهم متفاوتی از بار کلی را تحم  میدر ار چیدمان دیگر برا  گیردار 

 د.کنتعیی   را آیدر گیردار  وارد میبار  که بر رو  ا ،طرا  نما

در یک پان  مستطیلی، بهتر است دو گیردار  در ن دیکی کف پان  و دو گیردار  در ن دیکی با   پان  با 

اا  پان  قرار گیرند؛ بسته به روش نصب و اتصال پان  به ساختار ساختمان، فاصله مساو  از گوشه

 اا  عمود  پان  متص  و محکم شوند.یا لبه اا  افقیبه لبه توانندیاا مگیردار 

در پان  ایجاد نکند. اگر یک پان  با چهار گیردار  نصب  یه تنشکا  نصب شود بهتر است گیردار  به گونه

توانند بدون ایجاد تن  در پان ، سفت و محکم شوند؛ اگر گیردار  چهارم شود، سه گیردار  اول میمی

، ای  موجب ایجاد دادرا ا  می پان  یت آنادر موقع پان  دادن را  قرارفت شد  و باداز  سابی  از ان

جابجایی خارج  بابهتر است امیشه گیردار   داد.مقاومت آن را کاا  می واا  خمشی در پان  شد  تن 

مشی در سنگ، خاا  داشته باشد تا به پان  اجاز  داد که بدون ایجاد تن مقدار  سازگار   ،از صفحه

 محکم شود.نصب و 
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داشته شود، بهتر است وزن از دو گیردار  نگه تربی امان گونه که عموماً امکان ندارد وزن پان  بر رو  

)به طور  که وزن پان  موجب  ، تکیه کندان  بر رو  دو گیردار  که ترجیحاً ن دیک به کف پان  استندپ

 اا  عمدتاً فشار  در سنگ شود(.ایجاد تن 

اا  پان  در سایر قسمت یاا  کششاا  با  آوی ان شود، ای  موجب ایجاد تن پان  بر رو  گیردار  اگر وزن -يادآوري

 داد.و مقاومت پان  را کاا  می شودیم

 شد  و سایر باراا  اعمال در برابر باد ، مقاوماا محدود کنند اا به صورت گیردار بهتر است سایر گیردار 

 عمود  دارا  جابجایی باشد. تاا  باراا  مرد ، در جهنسبت به گیردار ن  پا اجاز  دانداما عم  کنند، 

اا، به نکه انجام ای  آزمو اایی انجام شودزموناا آاا یا میخچهبهتر است برا  اثبات مقاومت مهاراا، چفت

)مثحً اگر یک بست اا بستگی دارد اا به سایر گیردار نیرواا  پان  و به ن دیکی آن اا به لبه، ن دیکی مهار

، متص  و محکم شود به وسیله دو مهار  انبساطی با فاصله ن دیک به ام، به پشت پان  سنگیا  گوشه

 برابر مقاومت یک مهار  منفرد باشد. تر از دومقاومت اتصال ممک  است کم

ار برد  شوند. اگر کاا  کارخانه سازند  بهستورالعم اا مطاب  با دبهتر است امیشه مهاراا و چفت و بست

، بهتر است تاییدیه سازند  فرآورد  استفاد  کنیمیک شیو  غیر استاندارد  بااا ای  مولفهمجبور استیم از 

 اخا شود.

دارا  سطو  با یی افقی استند ممک  است به آب اجاز  داند تا در امتداد با   بست اایی که بست

کار  شود، بنابرای  کار یا عای ا  اوایی بر رو  دیوار پشترو  شک و باعث پ  بست  جریان یابد ا گوشه

 اایی انجام شود.، بررسیجابجایی آبوقوع جلوگیر  از جهت  یجاد تمهیدات اضافیبرا  ا بهتر است

 

 انحناها    1-4-6-4

 و ساخته شود، بهتر شد  بند  در فاصله بی  طبقات ساختار اصلی ساختمان گسترش داد اگر سامانه قاب

از  تربی بند  مناسب است و محاسبات و د یلی اثبات نماید که مقاومت سامانه قاب ارایهاست طرا  نما با 

موجب نخوااد شد که بند  و ای  که انحنا  سامانه قابمقادیر مجاز و قاب  قبول دچار انحنا نخوااد شد 

  د.نه باشبه صورت آزادانه حرکت ارتجاعی و فنر  داشت ،به سامانه متص  اج ا

بند  )شام  اا  سنگی، سامانه قاببند  موجب اف ای  آسیب به پان بهتر است انحنا  سامانه قاب

جابجایی به  نشود. ،بند بر پشت سامانه قاباحتمالی اجرا شد   اا  آن( و ار نوع پوش  و آسترگیردار 

و بهتر است  اندواسط نصب شد  حدبند  اا  سنگی بر رو  یک سامانه قابداد که پان ای  دلی  ر  می

اا  دیگر را از جا  خود اگر ای  موضوع احتما ً پان  ،دچار پیچ  و خمیدگی نشوندبند  افقی اعضا  قاب

بند  عمود ، تر یا اضافه کردن اعضا  قاببند  افقی سفتتوان با استفاد  از اعضا  قابمی راند،بیرون می

 از ای  موضوع جلوگیر  کرد.
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دارد، در قسمت وسط دچار انحنا  رو به پایی  چندی  پان  سنگی را نگه میبند  افقی که یک عضو سامانه قاب -دآورييا

اا  سنگی را به اعضا  بند  عمود  استفاد  شود. مکانی می که پان خوااد شد، مگر ای  که در فواص  مساو  از اعضا  قاب

برا  ای  که عرض درزاا  افقی  ،تراز شدن به پیچ تنظیم تراز نیاز داشته باشد کند ممک  است برا بند  افقی متص  میقاب

اا بر رو  اا شروع شود، کلیه پان ممک  است نیاز باشد قب  از ای  که تراز و تنظیم کردن پان  چنی امیکنواخت است. 

اا  اول شود پان اا احتما ً موجب میدر غیر ای  صورت اضافه کردن پان  بند  افقی به صورت ش  بسته شوند،اعضا  قاب

 د.شودار میشیب بعداً بند  افقیبه صورت خارج از محور خود تنظیم و نصب شوند، به طور  که عضو قاب

 

 5آسترهاي خشک    1-4-6-1

اا به عنوان یک   قسمتاا باشد، بهتر است ایدارا  آستراا  خشک یا سایر پرداختبند  اگر سامانه قاب

 د.نناپایر سامانه پرد  باران طراحی شد  و مورد آزمون قرار گیرتفکیکبخ  

 شود.کار منتق  میب  توجهی به دیوار پشتادار، باراا  قدر سامانه پرد  باران تهویه -يادآوري

 

 مصالح    1-4-6-3

شی از ای  و بهتر است در ایچ بخ یستبند  در سامانه پرد  باران سنگی نماد  مناسبی برا  قاب ،چوب

 سامانه از چوب استفاد  نشود.

ای  که انجام بازرسی در فضا  خالی سامانه پرد  باران، حتی اگر را  دسترسی دایمی نی  تعبیه شد  به دلی  

شود که عمر متوسط آن مصالح، در تفاد  باشد، مشک  است، بهتر است مصالحی در پشت  یه پرد  باران اس

 رابر با عمر متوسط خود  یه پرد  باران باشد.بردار ، حداق  بشرایط بهر 

 

 درزها    1-4-4

 کلیات    1-4-4-5

تواند از میان درز عبور کند( بر اساس ا  که میه استوانهیلتری  مبهتر است حداق  عرض درز )قطر ب رگ

 :تعیی  شودموارد زیر 

درز با در نظر  بهتر است حداق  عرضگیرد، برا  یک درز که در ار زمانی در دسته درز باز قرار می -الف

 .باشد mm19 اا،داشت  بدتری  شرایط روادار 

با در نظر داشت   گیرد، بهتر است حداق  عرض درزقرار می 9برا  یک درز که در دسته زاکشی آزاد -ب

 .باشد mm6 اا،بدتری  شرایط روادار 

 را ببینید(. 9-2-2-3  شد  یا پر شوند )بند بهتر است درزاا  کم عرض با مواد مقاوم در برابر آب درزگیر

                                                 
1 - Dry Linings 

2 - Free Draining 
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 باز باشند.بعضی از درزاا    سامانهاابهتر است در امه قسمتفشار،  کنند متعادلپرد  باران سامانه در 

دار، بهتر است درزاا  با  و پایی  ار فضا  خالی به صورت درز در سامانه پرد  باران زاکشی شد  و تهویه

 .با زاکشی آزاد باشند

 داشته باشد جریاناا اوا در پشت پان  اجاز  داند اند کهنظور طراحی شد ماا  سنگی بدی  درزاا  بی  پان  -5 يادآوري

ند. ضم  ای  که از طری  ای  درزاا مقدار آبی که ممک  وشمیتعبیه برا  زاک  کردن آب درون فضا  خالی  چنی امو 

شود، مقدار حداقلی است. اا  پرد  باران جلوگیر  میکه از نفوذ آن توسط پان  است به داخ  نفوذ کند، در مقایسه با آبی

اتصال  mm6تر از تواند یک در عرض شکا  کمآب می. استعملکرد سامانه پرد  باران  دراا  مهم عرض درزاا یکی از جنبه

 پ  زد  و اتصال برقرار کنند. mm19 تر ازبرقرار کرد  و پ  ب ند در حالی که بر  و یخ قادر استند در عرض شکا  کم

 مارپیچیدرز یا  با تیغه توان عبور آب از درز را با استفاد  از یک درز کم عرض، درزگیر  شد ، مسدود شد می -2 يادآوري

 محدود کرد.

 

 درزهاي درزگیري شده    1-4-4-2

 1از قب  آماد  شد  یا نوار اسفنجی شر()یا وا تواند با استفاد  از درزگیر با کاربرد در مح ، درزبندیک درز می

بهتر است مصالح درزگیر با خود سنگ و ار مصالح دیگر ن دیک به درز درزگیر  شد ،  درزگیر  شود.

 د.نسازگار باش

 باشند. 3-9بهتر است درزاا  درزگیر  شد  مطاب  با استاندارد بند 

ر است اشار  شود که انواع نواراا  اسفنجی شود، بهتاگر برا  درزگیر  درز از نوار اسفنجی استفاد  می

 تواند از درز عبور کند.چنان میدر حالی که اوا ام ،کنندسلول باز، مانعی را در برابر نفوذ آب ایجاد می

بهتر است احتمال انباشتگی چرك و لکه بر رو  درزاا در نظر گرفته شود زیرا ای  مورد ممک  است منجر 

 شود.زایی بر رو  نما به لکه

شود، بهتر است قب  از انجام اگر برا  درزگیر  درز از درزگیر مرطوب با کاربرد در مح  استفاد  می

 درزگیر  مصالح حمال در درز قرار داد  شود.

پریدگی زایی و رنگبهتر است کلیه مصالح مورد استفاد  برا  درزگیر  با سنگ سازگار باشند و موجب لکه

 سنگ نشوند.

 2رز مسدود شدهد    1-4-4-6

 باشند. 3-9بهتر است درزاا  مسدود شد  مطاب  با استاندارد بند 

بهتر است درز مسدود شد  باز امیشه دارا  حداق  عرض شکا  )در یک طر  تیغه مسدود کنند  یا ار دو 

 باشد. mm19طر  تیغه مسدود کنند ( 

                                                 
1 - Foam Tape 

2 - Baffled Joint 
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 شوند.ستفاد  میاا  پشت درزاا ابند  به شک  تیغهعموماً اعضا  قاب -يادآوري

 

 5درز مارپیچي    1-4-4-4

 باشند. 3-9بهتر است درزاا  مارپیچی مطاب  با استاندارد بند 

 باشد. mm19بهتر است درز مارپیچی باز امیشه دارا  حداق  عرض شکا   

یا در ام قف  بود  شانی پواند که دارا  اما  شک  داد  شد اا  مجاور ام به گونهاا  پان لبه ،ز مارپیچیردر د -يادآوري

 شد  باشند و از عبور مستقیم آب جلوگیر  کنند.

 

 هارخ )پروفیل( لبه پانلنیم     1-4-4-1

اراا یا اک  است در شیادار باشد. به خاطر ای  که ممشیاردار یا شکا  اا  سنگیلبه پان ممک  است 

د  که احتما ً در تماس با ای  آب قرار واات مار اساآب جمع شود، بهت ،اا  پروفی  شد اا  لبهگوشه

در طی خشک شدن آب  که اا  شور با غلظت با خطر محلول گیرند، در برابر آب مقاوم باشند.  زم استمی

اا  کیلومتر  از دریا یا محیط 19 تر ازکم اا  با فاصله، در ساختمانکنندرسوب می محبوس در درزاا

در لبه افقی با یی ( اا و مادگی جا  زبانهچاك) ییاااگر شیاراا یا شکا  د.ندریایی، مورد بررسی قرار گیر

 اا محبوس شود.ا  باشند که آب نتواند در آناا به گونهشود، بهتر است ای  شیاراا و شکا پان  ایجاد می

 

 فضالي خالي    1-1

 کلیات    1-1-5

 کند.اا  پرد  باران قرار دارد، را ایجاد میفضا  خالی یک شکا  اوایی مشخص، که مستقیماً پشت پان 

 .استکار دیوار پشت سطحاا  پرد  باران و فضا  خالی، حفر  بی  پشت پان  -يادآوري

 

 متعادل کردن فشار    1-1-2

متر مکعب(  برحسب) سامانه پرد  باران فشار، بهتر است حجم اوا در ار قسمت کنند متعادلدر پرد  باران 

 نباشد. تربی متر مربع(  برحسبحداق  مساحت آزاد درزاا  باز درون فضا  خالی ) برابر 39از 

 

 2شکاف هوايي    1-1-6

 حالت روادار  مجاز، مطاب  با موارد زیر باشد:  بهتر است عرض شکا  اوایی، پ  از تجمیع بدتری

                                                 
1 - Labyrinth Joints 

2 - Air Gap 
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عرض درزگیر  با درزاا  کمدار شی شد  و تهویهدر پرد  باران بدون تهویه و پرد  باران زاک    1-1-6-5

 عم  داشته باشد.  mm93شد ، بهتر است شکا  اوایی حداق  

فشار با درزاا  مارپیچی یا  کنند متعادلدار و پرد  باران در پرد  باران زاکشی شد  و تهویه    1-1-6-2

 عم  داشته باشد. mm33مسدود شد  با تیغه، بهتر است شکا  اوایی حداق  

عم   mm39فشار با درزاا  باز، بهتر است شکا  اوایی حداق   کنند متعادلپرد  باران  در    1-1-6-6

 داشته باشد.

 

 يکارعايق    1-1-4

شود، بهتر است به عنوان یک بخ  داخلی فضا  نصب می کارپشتکار  بر رو  نما  دیوار اگر  یه عای 

 خالی در نظر گرفته شود.

به طور مناسب بر رو  ک   نصب شد  و کارپشتور محکم بر رو  دیوار کار  به طبهتر است  یه عای 

فشار و جریانات زیاد در معرض نوسانات که اوا در فضا  خالی  خاطر ای به  ،مساحت آن نگه داشته شود

کار  از جا  خود بیرون راند   یه عای  (اگر به طور مناسب نصب نشد  باشد)مک  است م واوایی قرار دارد 

 شود.

بند  ، آبmm3تر از اا  با عرض ب رگبدون شکا  کار  ن دیک به ام وبی  قطعات عای بهتر است درز 

، بهتر است شکا  کنداز درون  یه عای  عبور میگیردار   اا بستبند  یا قاباج ایی از قبی  شود. اگر 

 رزاایی از یک نوار چسبرو  چنی  داگر برا  درزگیر   نباشد. mm3از  تربی اطرا  چنی  اج ایی 

 اا  پرد  باران است.به انداز  پان  حداق  ،اثبات شود که دوام ای  نوار بهتر استشود، استفاد  می

 

 5بندي(دهلیزبندي )تقسیم    1-1-1

هتر بند  شود. باایی تقسیمه دالی اا یا بخ فشار، بهتر است فضا  خالی ب کنند متعادلدر پرد  باران 

 اا  زیر را برآورد  سازند:توصیه 9ا موانع دالی  است سداا ی

 سداا  دالی   افقی در ار سطح کف استفاد  شود.از بهتر است  -الف

 استفاد  شود. m6تر یا مساو  کم سداا  دالی   عمود  در فواص از بهتر است  -ب

 نباشد. m3/1از  تربی از گوشه ساختمان،  m6در فاصله  سداا  دالی   عمود فاصله بی  بهتر است  -ج

 نباشد. mm399از  تربی فاصله یک سد دالی   عمود  از گوشه ساختمان  ر استبهت -د

                                                 
1 - Compartmentation 

2 - Compartment Barriers 
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درجه تغییر زاویه دارد )یعنی  13از  تربی  نما  با ،در ار موقعیت ساختمان که پیکربند  پوش  در  - 

اند(، بهتر است به عنوان یک گوشه درجه به یگدیگر رسید  13از  تربی دو سطح ساختمان در پحن با زاویه 

 در نظر گرفته شود.

 و از جا  خود بیرون راند  نشوندسداا  دالی    ،ضا  خالیه در اثر نوسانات فشار باد درون فبرا  ای  ک

شود سداا  دالی   به طور محکم و دایمی در مح  به پشت پرد  باران را  پیدا نکند، توصیه میجریان آب 

، سداا  دالی   به شک  یک تیغه پشت درز باز، به  ممک  است در طراحی سامانه پوشخود نصب شوند. 

اا، بهتر است شکا  بی  سد دالی   و پشت پان  چنی  موارد د. در نپارچه با سامانه طراحی شوصورت یک

به ، اما (برا  یک درز باز mm19)مثحً  کافی باشد ه شد  در مورد درزارایاا  برا  برآورد  کردن توصیه

از ای  مقدار ای  شکا   شودتوصیه میبند  و دالی بند ، منظور اجتناب از به خطر افتادن اصول تقسیم

 باشد.ن تربی خیلی 

ا  به کار گرفته شود، بهتر است مصالح سد دالی   غیرجاذب بود  در برابر اثرات آب مقاوم اگر چنی  شیو 

از عرض درز در وسط دو دالی  قرار گرفته و نیمی فشار، بهتر است   کنندمتعادلد. در محاسبات سامانه نباش

از سایر مصالح به عنوان تیغه پشت درز  تراگر از یک نوار باریکد. الی  در تماس باشادا یک از دو با ار درز

ر داگر سد دالی    پشت تیغه قرار داد  شود. در مقاب  ،تحت فشارشود، بهتر است سد دالی   استفاد  می

 اا قرار داد  شود.تماس با یک درز تنظیم نشد  باشد، بهتر است ای  سد در تماس با پشت پان 

و سداا  اطرا  دورتادور ار  کارپشتا  باشند که ک  نشت اوا از دیوار بهتر است سداا  دالی   به گونه

ای  موضوع بهتر است فرض برا  محاسبه  نشت اوا از درزاا  پرد  باران نباشد.ک  % 19از  تربی  ،دالی 

در بهتر است  باشد. mm19تر از اا کمشود که کلیه درزاا در پرد  باران درز باز استند، حتی اگر عرض آن

یا  یه کنترل بخار آب در فضا  خالی توجه شود.  اواگیر (  یهغشا  تهویه )به وجود  ،ضرورت نیاز صورت

ار چند که بهتر است از استفاد  از  یه  تعیی  شد  است. 13-9ا  در استاندارد بند نیاز به چنی  مولفه

اا در معرض کار ، اجتناب شود، زیرا ای   یهپوسته در فضا  خالی، به خصو  بر رو  سطح  یه عای 

 اا را بازرسی کرد.توان برا  کنترل آسیب یا خرابی سریعاً آننوسانات شدید فشار قرار داشته و نمی

 

 5تهويه )پوسته هواگیري( غشاي    1-1-3

که به سطح بیرونی غشا   یاحی و قرار داد  شود، برا  ای  که آبرط بهتر است درزاا  افقی در غشا  تهویه

 mm139ا در غشا  تهویه حداق  اتر است درزاابهد. ادا کنارا  پی شت غشااواند به پاد، نتارستهویه می

 پوشانی داشته باشند.ام

                                                 
1 - Breather Membrane 
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اایی که دیوار شود، بهتر است قب  از نصب بستنصب می کارپشتو  سطح دیوار اگر غشا  تهویه بر ر

خیلی دارند، غشا  تهویه نصب شود. ار چند بهتر است اشار  شود که اگر غشا  تهویه را نگه می کارپشت

شدگی و نشست تاا دچار سسضخیم باشد ای  خطر وجود دارد که غشا بی  از حد فشرد  شد  و بست

شود، بهتر است غشا  تهویه پیرامون ار وسیله که اگر غشا  تهویه بر رو  سطح  یه عای  نصب می شوند.

ا  به درزاا  حرکتی معطو  محکم شد  و درزگیر  شود. بهتر توجه ویژ درون  یه عای  نفوذ کرد  است، 

 ود.شود، برا  ای  که اگر جابجایی ساختار  در ساختمان ر  داد، غشا  تهویه پار  نش

کار  کار ، مورد استفاد  قرار گیرد یا اگر  یه عای ممک  است بر رو  نما  بیرونی  یه عای  یک غشا  تهویه -يادآوري

مورد استفاد  قرار گیرد. غشا  تهویه ممک   کارپشتوجود نداشته یا در برابر اثرات رطوبت مقاوم باشد، بر رو  سطح دیوار 

مالید   کارپشتا یک پوش  مایع باشد که به صورت مایع )مانند رنگ( بر رو  سطح دیوار ا  باشد یاست یک مصالح ورقه

 نق   یه کنترل بخار آب را به عهد  دارد. تربی شود. ار چند که احتما ً یک پوش  مایع می

 

 5اليه کنترل بخار آب    1-1-7

مورد  13-9مطاب  با استاندارد بند  ،ی یک تحلانجام در صورت نیاز و با  ،بهتر است  یه کنترل بخار آب

 کار  نصب شود.استفاد  قرار گیرد. بهتر است  یه کنترل بخار آب بر رو  سمت گرم  یه عای 

تواند به شود میاعمال می کارپشتیا رنگ مشابه آن که بر رو  سطح دیوار آجر  یا دیوار بتنی  یک پوش  قیر  -يادآوري

ضخیم باشد ای  خطر وجود دارد که خیلی ب عم  کند. امانند غشا  تهویه، اگر  یه کنترل بخار آب عنوان  یه کنترل بخار آ

 شدگی و نشست شوند.تاا دچار سسبی  از حد فشرد  شد  و بست  یه

 

حرارتی  بند پ در  یه کنترل بخار آب نفوذ کرد  است، بهتر است برا  اثبات اینکه  لچکیاگر چهارچوب یا 

، یک تحلی  دشون سمت گرم  یه کنترل بخار آب منجر به با  رفت  تراکم در ،لچکیچهارچوب یا  ناشی از

 شود. انجام 3 -9مطاب  با استاندارد بند 

بهتر است درزاایی در  یه کنترل بخار آب طراحی و ایجاد شود، برا  ای  که آبی که به سطح بیرونی  یه 

 شت  یه را  پیدا کند.رسد، نتواند به پکنترل بخار آب می

 با نوار چسب بسته شوند. ،در  یه کنترل بخار آبشود درزاا توصیه می -يادآوري

 

کار  به اا  عای  یه عای  باشد، بهتر است درزاا  بی   یه اگر  یه کنترل بخار آب ج  غیرقاب  تفکیک از

طمینان از ای  که  یه عای  به روش . بهتر است برا  اتحکیم شوندکیپ شد  و ترجیحاً بی طور محکم 

 درستی نصب شد  است،  یه عای  مورد بررسی قرار گیرد.

                                                 
1 - Vapour Control Layer 
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 شودتوصیه میپوشانی داشته باشند. ام mm139بهتر است درزاا در غشا   یه کنترل بخار آب حداق  

یه کنترل بخار ا  به درزاا  حرکتی معطو  شود، برا  ای  که اگر جابجایی ساختار  ر  داد،  توجه ویژ 

 بهتر است وسای  نفوذ کرد  در  یه کنترل بخار آب حداق  باشند. آب پار  نشود.

 

 کارديوار پشت    1-3

 اا  متنوعی داشته باشد، مثحً:تواند شک کار میدیوار پشت

 د.نمستقیماً بر رو  اسکلت ساختار اصلی ساختمان تکیه دار که ساخته،اا  بت  پی پان  -الف

 شود؛ری   مییک دیوار دیافراگمی بتنی تقویت شد ، که به صورت برجا بت  -ب

 چینی یا آجر  که به صورت برجا ساخته شد  و بر رو  لبه کف تکیه دارد.دیوارکشی بلوك -ج

 شود.سنگ کف نصب میبه طور مستقیم بر رو  ورق ، که1چهارچوب چوبیرو  آستر خشک  -د

 د.نداشته شونگهچهارچوب  یک ، توسطبه طور مستقیم از پشت پرد  باران، اا مانند پان  آستر خشک - 

کار به انداز  کافی محکم و مقاوم باشد تا در برابر کلیه باراایی که ممک  است بر آن بهتر است دیوار پشت

 چنی امبار باد و در برابر ک   کارپشتبهتر است دیوار دار، وارد آید، پایدار باشد. در سامانه پرد  باران تهویه

 و مقاوم باشد. ، پایدارا  منتق  شد  به آن توسط سامانه گیردار باراا  نقطه

کار بتواند جابجایی تفاضلی بی  تات دیوار پشار اسایه دارد، بهتاف تکاه کابر رو  لب کارپشتاگر دیوار 

 دچار واژگونی نشود.در اثر فشار باد  کارپشتای  که دیوار  و اا  کف را تعدی  کندسنگورق

، یک دیوار آجر  یا بتنی است، بهتر است دیوار قادر باشد سامانه پرد  باران را نگه دارد کارپشتاگر دیوار 

کشی و آزمون بار آزمایشی آزمون بیروناایی نیاز باشد(؛ )برا  اثبات ای  موضوع ممک  است به انجام آزمون

 ست.اا  درون دیوار موجود، ضرور  اگیردار 

 

 2دار فضاي خاليگیر شکلاليه آب    1-7

آور  و زاک  کردن ای  برا  جلوگیر  از زاک  شدن آب به پشت پرد  باران و به منظور جمع بهتر است

در فواص  مناسب تعبیه گیر آب اا  یهنوعاً در درز باز یا درز با زاکشی آزاد افقی،  آب به خارج از نما،

 ،گیراا  آباا  پیوسته  یها  بی  طولاگیر به صورت پیوسته بود  و درزاآبتر است  یه ابه وند.اش

 اا  کارخانه سازند  درزگیر  شوند.پوشانی داشته باشند یا مطاب  با دستورالعم ام

به ند. جایی که سداا  دالی   عمود  شوتوانند به عنوان سداا  دالی   استفاد  اا  آبگیر می یه چنی ام -يادآوري

 اا درزگیر  شوند.و بازشدگیاا فشار، نیاز است که شکا تعادل رسند، برا  اطمینان از گیر میاا  آب یه

                                                 
1 - StudWork 

2- Cavity Trays 
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شود برا  کاا  خطر مرطوب شدن، به طور بنداا یا دودبنداا استفاد  میشود که اگر از آت توصیه می

ر به صورت سداا  دالی   افقی استفاد  گیاا  آباگر  یه د.نگیر قرار داد  شواا  آبمستقیم زیر  یه

، سطح کارپشتجهت دیوار در خح  گا  بهتر است برا  اطمینان از زاک  شدن آب به خارج و نشوند، آن

 دار شود.با یی سداا  دالی   به سمت خارج شیب

 

 5هاپنجرهها و بغلها، زيرطاققرنیز    1-8

حتی اگر ای  درزاا مارپیچی  ،درزاا  باز نداشته باشند ،تنما به سمت با  اسسطوحی که در بهتر است 

 بهتر است کلیه درزاا در چنی  سطوحی درزگیر  شوند. بود  یا به وسیله تیغه مسدود شد  باشند.

اا  سنگی، یا از سایر مصالح از ممک  است فص  مشترك بی  یک در یا پنجر  با  یه پرد  باران از پان 

اخته شد  باشد. ای  اقحم ممک  است به ساختار اصلی ساختمان متص  شد  یا به قبی  فل ات پرس شد  س

اا  مورد استفاد  برا  دارد محکم شوند؛ بهتر است گیردار اا  سنگی را نگه میبند  که پان سامانه قاب

 ند.اا  سنگی به پرد  باران، را برآورد  کناا  مربوط به متص  کردن پان ، امان توصیهای  اج ا

ممک  است در درزگیراا   اایی انجام شود.بهتر است برا  زاکشی آب از سطو  رو به با   نما، بررسی

اا، قرنی  اا و درزدر زیر آستانه پنجر  به طور مستقیماا گرد و غبار انباشته شد  و قرار گرفته در ای  موقعیت

از  ،زاک  شد  از سطح عمود  دیوار برا  جدا کردن جریان آببهتر است  زایی نما شود.موجب لکه

 استفاد  شود. 9اااا و چکه کردنلبهعوارضی مانند 

 اا اجتناب شود:اا و آستانهقرنی زایی در بهتر است به صورت زیر، از الگو  لکه

 دار باشند.سطح سقف شیباا در قرنی  رواا، برا  زاک  کردن آب به درون پوش  سقف و آب -الف

دن به زاک  شدن آب دار باشند یا اگر افقی استند، بهتر است برا  اجاز  داشیباا آستانهبهتر است  -ب

 چکان مجه  شوند.آمدگی یا شیار آبیک پی  از سطح نما، به

باید طرحی مشابه یا پنجر   شوند، نه به پرد  باران. اگر درمحکم  کارپشتاا به دیوار بهتر است دراا و پنجر 

اا  قرار گرفته درون پرد  باران ، بهتر است برا  ای  که در قسمتپرد  باران داشته باشد اا ان با سطح پ

 .توجه شودج ییات دقی  به مانند در یا پنچر  نشت اوا و آب اتفاق نیافتد، 

رد  باران، از اا و انتهااا  طبیعی سامانه پقرار گرفته درون سامانه پرد  باران، از قبی  دراا و پنجر  اا قسمت -يادآوري

 اا  متفاوتی نیاز دارند.اا و عملیاتساز افتد، به آماد اا اتفاق میقرنی قبی  آن چه در 

 

 

                                                 
1 - Reveals 

2 - Lips and Drips 



91 

 

 عملکرد    3

 عملکرد ساختاري    3-5

 اا  مختلفی در عملکرد نما مشارکت دارند.، به روشنما  پرد  باران یک اا  مختلف یه -5 يادآوري

م ایایی دارد که استفاد  از تحلی  ساختار  امرا  با ج ییات را تر تر و ضخیماا  سنگی ب رگاستفاد  از پان  -2 يادآوري

 کند.توجیه می

 

 کلیات    3-5-5

 بهتر است یا به وسیله آزمون و یا به وسیله محاسبات اثبات شود که:

از مقاومت  تربی اا  سنگی، با احتساب ضریب ایمنی مناسب، اا  کششی خمشی در پان تن  -الف

توصیه  و کششی سنگ نباشد. در بدتری  حالت، بهتر است فرض شود که پان  فقط بر رو  دو لبه تکیه دارد

بار باد بر اساس مساحت سطح کلی پان  محاسبه شود. اگر بتوان ای  را اثبات کرد که سامانه پرد   شودمی

باد بر رو  پان  سنگی به دو سوم بار باد  فشار است، ممک  است بار کنند متعادلباران به صورت سامانه 

 طراحی شد  کاا  یابد؛

از مقاومت  تربی اا  سنگی، با احتساب ضریب ایمنی مناسب، اا  کششی در نقاط گیردار  پان تن  -ب

کششی سنگ نباشد. در بدتری  حالت، بهتر است فرض شود که پان  فقط توسط حداکثر سه گیردار  نگه 

اند که بار به طور یکنواخت ا  نصب شد اا به گونهگر ای  که بتوان نشان داد که گیردار شود، مداشته می

 اا توزیع شد  است. بر رو  امه گیردار 

از بار   تربی  ،اامقاومت ار اتصال بی  گیردار  حدواسط به پان  سنگی و ساختار اصلی ساختمان -ج

 آید؛د مینباشد که احتما ً بر سامانه پرد  باران وار

اا  استفاد  شد  در اا و پروفی بند  تحت کاربرد باراا  طراحی شد ، برا  کلیه داانهاعضا  قاب -د

 سامانه، دچار خمیدگی و خم  نشود.

از حد  تربی آید، بند  تحت باراایی که احتما ً بر رو  سامانه پرد  باران وارد میانحنا  اعضا  قاب - 

 مجاز نباشد.

واژگونی و شکست آید، دچار تحت باراایی که احتما ً بر رو  سامانه پرد  باران وارد می کارپشت دیوار -و

 نخوااد شد.

آید، از ، تحت باراایی که احتما ً بر رو  سامانه پرد  باران وارد میکارپشتاا  درون دیوار گیردار  -ز

 جا  خود خارج نخوااد شد.

ا  معطو  ، توجه ویژ افتدکه فقط به صورت موضعی در نما اتفاق میشود به شرایط اضطرار  توصیه می

   نسبت به سایر جااا  ساختمان دارد.تربی کف ارتفاع طبقه امشود، مثحً 
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نتایح آزمون قبلی، البته مشروط بر ای  که بند  بهتر است از برا  اثبات مناسب بودن سامانه قاب

 د، استفاد  شود:نوش مد نظر قرار داد  اا  زیرمحدودیت

بند  که قبحً مورد آزمون قرار بند  واقعی از سختی اعضا  قابا  قاباتی اعضابهتر است سخ -الف

 تر نباشد.کم ،اندگرفته

بند  که قبحً مورد بند  واقعی در نقاط گیردار  از چرخ  اعضا  قاببهتر است چرخ  اعضا  قاب -ب

 د.نباش تربی  ،اندآزمون قرار گرفته

شود، از بار  که به ار گیردار  سامانه آزمود  شد  منتق  بهتر است بار  که به ار گیردار  منتق  می -ج

 نباشد. تربی شود، می

 نباشد. تربی بهتر است وزن پان  سنگی، از وزن پان  سنگی آزمود  شد   -د

اا  ناشی از نگهدار  یا شرایط موقتی بتواند در برابر ک  بار طراحی، به عحو  بار کارپشتبهتر است دیوار 

 حی  ساخت، پایدار و مقاوم باشد.

 

 برداري و ضرايب بار نهاييبارهاي قابلیت بهره    3-5-2

 بردار  برا  نما محاسبه شود:بهتر است بر اساس اصول زیر، باراا  قابلیت بهر 

 ؛19-9( مطاب  با استاندارد بند Weمشخصه بار باد: ) -الف

 ؛6-9( مطاب  با استاندارد بند GKبار مرد : ) مشخصه -ب

 .19-9( مطاب  با استاندارد بند QKمشخصه بار زند : ) -ج

اا  بردار ، ممک  از ای  باراا به طور مستقیم برا  تعیی  تغییرشک  و انحنا  پان قابلیت بهر  ه منظورب

شود، بردار  طراحی اعمال میبار بهر  بهتر است انگامی که حداکثردارند  استفاد  شود. سنگی و قاب نگه

ام تغییرشک  دایمی بی  از انداز  ایجاد  و از حدود مجاز و قاب  قبول نباشد تربی ام انحنا  سامانه 

 نشود.

 تواند با آزمون یا محاسبات اثبات شود.ای  موضوع می -يادآوري

 

اا و ی  بهتر است طراحی پان شود، بنابراتنشی دچار شکست میسنگ ماد  ترد  است که تحت بی 

اا بر اساس حالت حد  نهایی باشد. بهتر است انگام محاسبه باراا  طراحی نهایی، ضرایب بار گیردار 

(γk:زیر مورد استفاد  قرار گیرند ) 

 ؛2/1ضریب بار باد:  -الف

 ؛2/1ضریب بار مرد :  -ب

 ؛6/1ضریب بار زند :  -ج
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مال شوند، مثحً باراا به صورت عمود بر سطح سامانه اعمال شوند، بهتر است باراا در شرایط صحیحی اع

 ارد آیند.و بار اعمالبه صورت عمود  و باراا  زند  در جهات مختلف، بسته به منبع بار و نقطه باراا  مرد  

 ق نخوااد افتاد.اتفا ،به طور ام مان با بدتری  حالت بار باد ،بدتری  حالت بار اعمالیممک  است فرض شود که  -يادآوري

 

 بارهاي ايمني    3-5-6

اا  پرد  باران و اج ا اتصال سامانه، انگامی که در معرض بار ایچ یک از پان بهتر است اثبات شود که 

 شوند.، دچار شکست نمیگیرندقرار می بردار  طراحیبرابر حداکثر بار بهر  3/1معادل با 

 ضرايب ايمني سنگ    3-5-4

از سایر مصالح بود  و بهتر  تربی عموماً مصالح سنگ طبیعی  مد نظر برا  ضریب ایمنیبه چندی  دلی  

   شوند:قرار دادنظر  موارد زیر مداست 

در را توان درجه یکسانی از کنترل طی ساخت ن نمیدر طی ساخت آسنگ یک مصالح طبیعی بود  و  -الف

 داشت.اا  ساخته شد  کارخانه مورد فرآورد 

تواند از خود انعطا  نشان داد و آن را اا  موضعی با  نمیبرا  تعدی  تن  ماد  ترد بود  وسنگ یک  -ب

 شود(؛تن  رو  آن اعمال شود دچار شکت میتعدی  کند )مثحً اگر بی 

سنگ احتما ً در معرض اجوم/تخریب محیط آلود  قرار گیرد و ای  ممک  است مقاومت سنگ را کاا   -ج

 داد؛

ایچ تضمینی وجود  و کنداایی باشد که مصالح را ضعیف می  است حاو  نقایص یا ادخالسنگ ممک -د

 یک برنامه آزمون قطعات سنگ دارا  یکی از ای  نقایص را، محدود و معی  کند.ندارد که 

ا  دچار ترك )ری ترك( شود و اا  حرارتی/ رطوبتی یا باراا  باد چرخهسنگ ممک  است در اثر چرخه - 

 داد؛وضوع مقاومت سنگ را کاا  میای  م

-ای  موضوع سنگ را ضعیف می و اا آسیب ببیندلبه پان  اا،پان  نصب یا ممک  است در طی برش دادن -و

 داد(؛اا  حداکثر  ر  میکند )جایی که اغلب تن 

مورد سنگ نوعاً شود )سنگی که آزمود  شد  ضرورتاً معر  سنگی نیست که بر رو  ساختمان نصب می -ز

شود، در حالی که از ار بلوکی برا  نصب بر رو  از اولی  بلوك)اا ( استخراج شد  گرفته میآزمون 

اا  خمشی مطاب  با به منظور تعیی  مقاومت سنگ، بهتر است آزمون شود.(.ساختمان استفاد  می

 )گشتاور ثابت(، درخواست شود. 3-9استاندارد بند 

یابی مورد یابی مشابه جهتظر پروژ  یا ضخامت ن دیک به آن، با جهتنیاز است که سنگ با ضخامت مد ن

اا  مورد استفاد  در پروژ ، مورد آزمون قرار گیرد. برا  آزمون اا  مشابه با پرداختنظر پروژ  و با پرداخت

 آزمونه مورد نیاز است. 19حداق  
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بدون توجه به نوع سنگ، شود، یشود و مقاومت متوسط محاسبه ماگر آزمون با یک سنگ خشک انجام می

 باشد. 9/3ضریب ایمنی برا  مقاومت متوسط و بار طراحی نهایی باید 

شود و مقاومت متوسط مرطوب آزمونه( انجام می 19اا  اضافی با سنگ اشباع )حداق  متناوباً اگر آزمون

 داد.کاا   3/2ضریب ایمنی را به  توان برا  بار طراحی نهایی،شود، میمحاسبه می

شود و حداق  مقدار قاب  اا  خشک و اشباع انجام میا  از سنگاا بر رو  مجموعهاگر آزمونسرانجام، 

توان ضریب ایمنی برا  شود، میپیوست الف محاسبه می 3-9انتظار برا  ار دسته مطاب  با استاندارد بند 

طراحی نهایی، را بر اساس نوع سنگ از بار محاسبه تری  مقدار در حداق  مقدار قاب  انتظار و کم محاسبه

 به دست آورد. 1جدول 

 

 حدود انحنا    3-5-1

بند  در حدود مجاز نگه داشته شود. بهتر است حدود بهتر است تغییرشک  و انحنا  دایمی ار سامانه قاب

، در نظر 9ول بردار  طراحی ارایه شد  در جدانحنا در ار دو حالت مثبت و منفی برا  فشار باد قابلیت بهر 

 گرفته شود.

اا  تغییرشک شوند، بهتر است اثبات شود که بردار  اعمال میانگامی که باراا  طراحی قابلیت بهر 

 پانصدم، داانه ار ج  نباشد.تر از یکدایمی بی 

 

 ضرايب ايمني براي انواع سنگ -5جدول 

 ضريب ايمني سنگ

 9/9 گرانیت

 9/3 سنگماسه

 9/9 کوارت یت

 9/9 لو گسن

 9/3 آاکسنگ

 3/9 مرمر

 3/9 تراورت 

 

 اي بادبارگذاري چرخه    3-5-3

دارد، تکیه را نی  نگه می کارپشتبند ، که دیوار اا  پرد  باران بر رو  سامانه قاباایی که پان در سامانه

اا  بارگاار  ه آزمونناپایر دارد، ممک  است مناسب باشد کتفکیک کارپشتکند یا ای  که یک دیوار می

 اا ضرور  باشند، بهتر است تعیی  شود که:ا  باد انجام شود. جایی که ای  آزمونچرخه
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برا  اثبات ای  که ایچ نقصی در عملکرد سامانه وجود ندارد، باید فشار باد طراحی به صورت توالی زیر  -الف

 اعمال شود:

 بردار  بار باد: یک چرخه؛قابلیت بهر  %29 -1

 چرخه؛ 269بردار  بار باد: قابلیت بهر  %29 -9

 چرخه؛ 69بردار  بار باد: قابلیت بهر  %69 -3

 چرخه؛ 929بردار  بار باد: قابلیت بهر  %39 -2

 چرخه؛ 3بردار  بار باد: قابلیت بهر  %39 -3

 چرخه؛ 12بردار  بار باد: قابلیت بهر  %39 -6

بردار  % قابلیت بهر 199ا یک مرتبه اعمال در مجموعه ای  توالی باید پنج مرتبه اعمال شود، سپ  ب -ب

 بار باد طراحی، آزمون ادامه داد  شود.

 برا  اادا  ای  آزمون، باید در نمونه آزمون، کلیه اج ا دربرگرفته شوند؛ -ج

 9بند و آب 1اا  آزمون برداشته شد  و قابلیت اوابند به دنبال تکمی  ای  چرخه آزمون، باید پان  -د

 ، دوبار  مورد آزمون قرار گیرند.ارکپشتدیوار 

داد و ای  که نشت اوا از بند  را کاا  نمیا  نر  قابلیت آباگر آزمون ثابت کند که بارگاار  چرخه

 توان عملکرد سامانه را قاب  قبول دانست.% نیست، می19از  تربی  کارپشتطری  دیوار 

 

 بنديقابلیت آب    3-2

 کلیات    3-2-5

بند  را برآورد  کند، ای  موضوع به عملکرد  یه اا  ارایه شد  برا  قابلیت آبتوصیه ،کارپشت اگر دیوار

اا برا  کلیه توصیه کارپشتای  منظور کافی است اثبات شود که دیوار  ، برا یستپرد  باران مربوط ن

توصیف شد   3-9-6و  9-9-6دار، به امان صورتی که در بنداا  بند  سامانه پرد  باران تهویهقابلیت آب

اا را برآورد  اا  سامانه ای  توصیهکند؛ اگر ای  امر اثبات شود، نیاز نیست تا بقیه قسمتاست، را برآورد  می

 کنند.

دار فقط زمانی قاب  اعتماد آید، سامانه پوش  پرد  باران تهویهاگر یک فشار دینامیکی بر سطح دیوار وارد می

د آزمون قرار گیرد. در اکثر موارد، فشار مورد نیاز باید بر رو  ک  سطح دیوار  که است که ک  سامانه مور

 رو  قسمت مورد آزمون قرار گرفته است، اعمال شود.

                                                 
1 - Airtightness 

2 - Watertightness 
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بند ، از آزمون دینامیکی دقی  استفاد  شود، زیرا فشار موضعی بسیار به طور کلی ممک  نیست برا  آب

دار، ند. استفاد  از ای  آزمون بر رو  سامانه دیوار پرد  باران تهویهکزیاد  را بر سطح نمونه آزمون اعمال می

شود، که ای  موضوع به علت اعمال شدن تغییرات قاب  توجه احتما ً منجر به نفوذ آب ناخالص غیر واقعی می

 فشار نسبی بر رو  سطح دالی  است.

 

 حدود انحنا -2 جدول

 حد انحنا بنديسامانه قاب

، داانه بی  نقاط Lشند، در ای  جا  تر با، ار کدام کمmm3یا  L/369 منفرد پرد  باران اا  سنگیپان 

تر ( توسط تهیه تر )کممگر ای  که مقادیر انقباضیگاای است، تکیه

 کنند  پان  تعیی  شد  باشد.

نه بی  نقاط ، دااLتر با شند، در ای  جا ، ار کدام کمmm19یا  L/369 کار آجر  یا بتنیدیواراا  پشت

 گاای استتکیه

، داانه بی  نقاط Lتر با شند، در ای  جا ، ار کدام کمmm99یا  L/999 بند  عمومیاعضا  قاب

 گاای استتکیه

کار  دوجدار  را قاب شیشهبند  که اعضا  قاب

 کنند.دار  مینگه

133/L  یاmm13تر با شند، در ای  جا ، ار کدام کمL طول لبه قاب ،

تر ( توسط کارخانه تر )کممقادیر انقباضی است، مگر ای  کهشیشه 

 سازند  تعیی  شد  باشد.

جدار  را کار  تککه قاب شیشهبند  اعضا  قاب

 کنند.دار  مینگه

193/L  یاmm13تر با شند، در ای  جا ، ار کدام کمL طول لبه قاب ،

 شیشه است

لح اا مصابند  که بر رو  آنسطو  یا اعضا  قاب

 .شکنند  مانند  یه گچی باید نصب شود

369/L در ای  جا ،Lداانه بی  نقاط گیردار  مصالح شکنند  است ، 

A   از  تربی اند. اگر پان  غیرمستطیلی باشد، یا اگر نصب شد  فرض شود که چهار گیردار  با چیدمان متقارن بر رو  یک پان  چهارگوش مستطیلی

شود طرا  نما بررسی و اثبات کند که اا به صورت متقارن نصب نشد  باشند، توصیه میشته باشد، یا اگر گیردار چهار عدد گیردار  وجود دا

 تحمی  نخوااد کرد.اا  گیردار  اضافی را بر رو  سنگ خم  و تن  ،بند تغییرشک  و انحنا  سامانه قاب

 

 کارپشتقابلیت هوابندي ديوار     3-2-2

 13-9اوابند  شد  و برا  انجام قابلیت اوابند ، آزمون مطاب  با استاندارد بند  کارپشتبهتر است دیوار 

 درخواست شود. به منظور انجام ای  آزمون بهتر است اشار  شود که:

 شد  باشند؛ متص اا  پرد  باران باید کلیه اج ا سامانه به ج  پان  -الف

 فشار آزمون انجام شود؛ار دو فشار مثبت و منفی اعمال باید آزمون تحت  -ب

باید به صورت میانگی  دو مقدار نشت اوا در دو حالت اعمال فشار مثبت و منفی در نظر گرفته نشت اوا  -ج

 شود.
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 کارپشتبندي ديوار آبقابلیت     3-2-6

 13-9بند  شد  و برا  انجام قابلیت اوابند ، آزمون مطاب  با استاندارد بند آب کارپشتبهتر است دیوار 

آزمود   ،تحت فشار آزمون درخواست شد  کارپشتدرخواست شود )مثحً اثبات شود که انگامی که دیوار 

به منظور انجام ای  آزمون، باید کلیه اج ا سامانه افتد(. بهتر است اشار  شود که ، نفوذ آب اتفاق نمیشودمی

 اا  پرد  باران نصب شد  باشند.به ج  پان 

 

 ارتيعملکرد حر    3-6

 تعیی  شود. 2-9و  3-9، 9-9بهتر است عملکرد حرارتی دیوار مطاب  با استاندارداا  بنداا  

شکا  اوایی به صورت یک فضا  اوایی با شرایط تهویه مناسب  دار، بهتر استدر سامانه پرد  باران تهویه

، از افت 9-9ا استاندارد بند باشد و ای  که بهتر است انگام محاسبه افت حرارت کلی ناشی از دیوار، مطاب  ب

 نظر شود.حرارت ناشی  یه پرد  باران صر 

کار  )مانند اا  قرار گرفته در داخ   یه عای قسمت ،بهتر است انگام محاسبه عملکرد حرارتی سامانه

 اگر طرا  نما در نظر گرفته باشد که به منظور برآورد اا  در و پنجر ( نی  در نظر گرفته شوند. قسمت

کار  پر خوااند شد، بهتر است عای  یه اا  عملکرد حرارتی تعیی  شد ، منافا کوچک توسط کردن توصیه

 شود که  یه عای  به طور صحیح نصب شد  است. تایید و اا  طراحی اشار  شودکه ای  موضوع در نقشه

 

 تيصوعملکرد     3-4

 اظهار شود. 1کنند توسط تصریحعملکرد صوتی  سامانه پرد  باران برا  ارایه بهتر است کلیه ال امات

بهتر است امکان ، حاص  شود عملکرد صوتی مطلوبطراحی شد  است که  ا به گونه کارپشتاگر دیوار 

 انتقال سروصدا در فضا  خالی، به ویژ  اطرا  در و پنجر ، در نظر گرفته شود.

 تر  دارد. عملکرد صوتی پایی  نشد  سطحه سامانه پوش  تهویهاحتما ً نسبت ب ،دارسامانه پرد  باران تهویه -يادآوري

 

 در برابر آتشعملکرد     3-1

 باشد. 1-9بهتر است عملکرد در برابر آت  مطاب  با استاندارد بند 

اا، عملکرد مناسبی در اا  قرار گرفته در سامانه مانند دراا و پنجر اا  قسمتانگامی که ج ئیات نقشه

 ، بهتر است ای  ج ییات ثبت شوند.باشدت  و دود دارند، اگر  زم آکردن برابر متوقف 

سداا  بند  وجود داشته باشد، ممک  است اا یا سامانه قاباگر فاصله کوچکی بی  سداا  دالی   و پشت پان  -يادآوري

 .کننداا  آت  و دود عم  متوقف کنند  به عنوان نتواننداا  پشت درز تیغهدالی   و 

                                                 
1 - Specifier 
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آت  در مقاب  دیوار اگر رز باز در سطو  پایی  ای  است که، اا  پرد  باران دمشک  احتمالی در سامانهیک 

بنابرای  باید در مورد  و شروع شود ممک  است منجر به گسترش دود و شعله در ناحیه قاب  توجهی شود

 اایی انجام شود.بررسی ،پایی  اا  نما در سطو وقوع چنی  حوادثی و امکان استفاد  از انواع مختلف سامانه

 

 مقاومت در برابر ضربه    3-3

مدن ضربه بر سطح سامانه پوش  مورد بررسی قرار گیرد و از آه طراحی، خطر وارد لبهتر است در مرح

 پیرو  شود. 12-6بخ   1-9اا  استاندارد بند توصیه

 

 2و حفاظت در برابر رعد و برق 5اتصال زمینسامانه     3-7

، مگر ای  که به طراحی شود 21فص   3-9بند  فل   مطاب  با استاندارد بند است یک سامانه قاببهتر 

 روش دیگر  تعیی  شد  باشد.

 

 مهارت ساخت در کارگاه    7

دار را تحت تاثیر قرار داد. فاکتوراا  متنوعی در عملکرد سامانه پرد  باران تهویه ممک  استرت امهضعف 

 توصیف شد  است. 2-3و  3-3، 9-3، 1-3بنداا  

 

 هانقشه    7-5

کند را نشان داند. برا  مثال بهتر کنند  درخواست میا کلیه اطحعاتی که احتما ً نصبانقشهبهتر است 

 اا شام  موارد زیر باشند:نقشهاست 

 ؛  پیاد  شد خط مبنا -الف

 انداز  و نوع پان  در ار موقعیت؛ -ب

 و چهارچوب؛ا  اا  گوشهموقعیت بست -ج

 ا  در دسترس است؛اا  گوشها  در ار موقعیت، جایی که انواع مختلفی از بستنوع بست گوشه -د

 ر گیردار ، در جایی که مناسب باشد؛وگشتا و انواع چفت یا مهار در ار موقعیت - 

 روادار  موقعیت گیردار ؛ -و

 اا  مجاز؛عرض درزاا، شام  روادار  -ز

 نیاز باشد؛ ، جایی کهکارپشتند ، شام  مصالح انواع مصالح درزب - 

                                                 
1 - Electrical Earthing 

2 - Lightning Protection 
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 کار ؛انواع عای  -ت

 اا و نیاز به قرارگیر  در درزاا؛تهسنوع و موقعیت غشااا یا پو - 

 .ااقرار گرفته در سامانه مانند دراا و پنجر اا  نیاز به کیپ کردن و درزگیر  اطرا  قسمت -م

، که نشان داند  ج ییات نوعی اا  گرافیکیتوان نقشهاا، میکلیه موقعیتاا  مفص  برا  به جا  تهیه نقشه -يادآوري

 استند، را تهیه کرد.

 

 مربوط به ساختار هايموضوع    7-2

ا  نصب اا و مهاراا به گونهبهتر است چفتبه صورت مستقیم و صحیح ساخته شوند. اا بهتر است گیردار 

بر رو  سطو  قرار  و صا  مسطحاا به طور سر چفتو  نشوندد که انگام محکم کردن دچار خم  شو

بنداا موجب اعمال باراا  طراحی اضافی بر رو  چفت و عدلای  که ضخامت  تاییدبهتر است برا   گیرند.

 ، محاسبات ساختار  انجام شود.اا  سازند  گیردار ()بر طب  توصیه شوداا یا مهاراا نمیبست

 فل   به صورت زیر باشند:اا  اا و  ییبندبهتر است عدل

شوند  1ممک  است دچار خ شلحی که امص بهتر است از از مصالح مناسب ساخته شوند )فل  ( و -الف

 در اتصا ت ساختار  استفاد  نشود؛اا( اا( یا دچار پوسیدگی شوند )مانند چوب)مانند بعضی پحستیک

 زیع شوند؛تو ،شودبند  میبه طور مساو  بر رو  کا یی که بسته -ب

 اا و مهاراا را در مح  نگه دارند؛ا  ساخته شود که چفتاا به گونهشک  آن -ج

 اند، به طور اموار انباشته شد  و فقط بر رو  سطو  اموار انباشته شوند.اگر انباشته شد  -د

حدود تعیی  فراتر از واشراا از نوع مناسب با چفت و بست یا مهار باشد. بهتر است واشراا  شودتوصیه می

 شد  توسط کارخانه سازند ، رو  ام انباشته نشوند.

شوند، از امان سورا  گیردار  قبلی شود و سپ  برداشته میاستفاد  می 9اا  خودحفاراگر از چفت و بست

اا  نازك اایی که در  یهمجدد استفاد  نشود. به خصو  در مورد چفت و بست گیردار  برا  اتصال

 اا اجتناب شود.تحکیم کردن آناز بی  شودتصیه می، شوداستفاد  می

اا انجام یا اصححاتی بر رو  آن یا حفار  نشوند بهتر است سایر اج ا ساختار  در مح  برش داد  نشوند

در  کنند.نشان داد  شود که اج ا اصح  شد  انوز محاسبات ساختار  را برآورد  می، مگر ای  که نشود

 ا  صورت گیرد.داد، بهتر است توجه ویژ اا  محاف  را برش میجا احتما ً پرداختجایی که اصححات بر

با محاسبات یا روش  اند، استفاد  نشود مگر ای  که بتواندید از اج ا ساختار  که آسیب شودتوصیه می

 ظرفیت باربر  ج  تحت ضریب ایمنی را کاا  نخوااد داد. دیدگی ج ،آسیب نشان داد که دیگر 

                                                 
1 - Creep 

2 - Self-Drilling 
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یا دادن برش تا حد امکان بهتر است از در مح  برش داد  نشوند.  گا اا  سنگی ایچپان  شودتوصیه می

، بهتر است اگر به برش دادن یا حفار  در مح  نیاز باشد نی  اجتناب شود.حفار  در مح  به سایر د ی  

ممک  است موجب  9حفار بی یا  1برشیشود. به خاطر ای  که بی  مراجعهای  موضوع به طرا  نما برا  

برش دادن یا حفار  کردن امیشه مطاب  با ابعاد نشان داد   شودتوصیه میشود، ضعیف شدن سامانه می

ا  باشند که امکان تطبی  اا  )انحرافات مجاز( در مح  به گونهاگر روادار اا  طراحی باشد. شد  در نقشه

قب  از ادامه نصب به طرا  نما  شودتوصیه مینداشته باشد،  اا  طراحی وجودیافت  سامانه مطاب  با نقشه

 مراجعه کرد  و تاییدیه ادامه کار گرفته شود.

 

 مربوط به مصالح هايموضوع    7-6

توصیه اا  کارخانه سازند  انبار شد  و مورد استفاد  قرار گیرند. ه مصالح مطاب  با دستورالعم بهتر است ک

رایط تمی ، خشک، عار  از گرد و غبار، دور از دما  شدید و تشعشع نور خورشید مصالح عموماً در ش شودمی

شوند، بهتر است سطح مورد انگامی که مصالحی از قبی  درزگیراا و مواد چسبند  استفاد  می انبار شوند.

 کاربرد تمی ، خشک و دارا  دما  مناسبی باشد.

اند و مصالح یا اج ا جایگ ی  اا نشان داد  شد نقشهکلیه مصالح امان گونه باشند که در  شودتوصیه می

استفاد  نشود، مگر ای  که توسط طرا  نما تایید شد  باشند. اگر مصالح یا اج ا جایگ ی  شد  باشند، بهتر 

 گاار  شوند.اا  عی  ساخت( عحمتنقشهاا  اجرا شد  )نقشهاست مصالح جایگ ی  به وضو  بر رو  

اا مورد بررسی آن 3صالحی از قبی  درزگیراا  یا مواد چسبند  بهتر است تاریخ انقضاقب  از استفاد  از م

 مصالح تاریخ مصر  گاشته تعیی  شوند.اا  کارخانه سازند  قرار گرفته و مطاب  با توصیه

د، مگر ای  که طرا  بتواند نشان نشواند، استفاد  از مصالحی که در حی  نصب آسیب دید  شودتوصیه می

ا  د که آسیب وارد آمد  تاثیر  بر عملکرد سامانه/ج  ندارد، یا ای  که مصالح یا ج  آسیب دید  به گونهدا

 تعمیر شود که در طول عمر سامانه پوش  دوام داشته باشد.

 

 محافظت از کارها    7-4

بند  با ربستد )مثحً جایی که داشوشود، از کاراا محافظت تا زمانی که عملیات تمام می شودتوصیه می

اایی برا  جلوگیر  از موانع یا تختهنیاز باشد  ممک  استستند، مشترك ابه صورت اا  کار سایر قسمت

 (.داستفاد  شواا  سنگی از تماس داربست با پان 

                                                 
1 - Overcutting 

2 - Overdrilling 

3 - Expiry Date 



31 

 

که باید درزگیر  شد ، چسب زد  یا  اا  سنگی استنیازمند اتصال به پان بند  جایی که سامانه قاب

اا  گیرد، پان آور  و سفت شدن ای  مصالح صورت میبهتر است تا زمانی که عم    شوند،ری محتروان

 سنگی در مح  محکم و ایم  شوند. 

آور  و سفت شدن ری   به سطح مناسبی از عم محترواناگر قب  از ای  که درزگیر ، چسب زدن یا 

اا  سنگی برداشته شد  و دوبار  نصب ان اا  سنگی دچار آسیب و خرابی شوند، بهتر است پبرسند، پان 

 شوند.
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 الفپیوست 

 (اطالعاتي)

 نامهکتاب

 

 مبانی و واژگان -اا  مدیریت کیفیت سیستم -2999[ استاندارد ملی ایران شمار  1]

[2]  BS EN 62305-1, Protection against lightning 

[3]  DD ENV 13050, Curtain walling- Watertightness- Laboratory test under dynamic 

condition of air pressure and water spray 

 

 

 

 

 

 

 


