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 اتصال به اسكلت )1

3D panel     شود سانتيمتر از هم به اسكلت متصل مي 50 – 70 ماكزيمم در فواصل 10با ميلگرد شماره. 

 اسكلت فلزي -

 گرفتهبين فاصله فوم و مش قرار  كه زير مشخصاتبا  Lبه شكل  يآرماتورهايبه سادگي و توسط نصب پانل به اسكلت فلزي    

 .شود تيرها جوش مي يا هاو بال خمشده آن به ستون

 

    
    
    

 .گيرند ها قرار ميونها داخل جان ستستون ميلگردها به بال تيرها و بسته به نحوه قرار كرفتنترجيحا 
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 اسكلت بتني -

به اسكلت بتني بهتر است كه نصب پانل قبل از اجراي اسكلت پيش بيني شده و ميلگردها به صورت انتظار از اتصال در    
  .ها روي آرماتورها نصب گرددتيرها خارج شده باشد تا پانل

. شوند منحرفرها ازمسيرخودريزي، آرماتوبتنگي روي يك خط بوده و نبايد دراثردقت كردكه ميلگردهاروي بتن بايدهمبايد   
  .گرددمشكل مواجه مي اها بنصب نشده و در نهايت تراز وشاقول كردن پانلاثر هرگونه جابجايي، پانل درجاي خود  كه درچرا

 

با رول بولت در نظر  از طريق اتصال هايي، قبل از بتن ريزي يا بعداز بتن ريزيها و تيرها پليتتوان در سطح ستونيا مي   
 .گرفت و ميلگردها را مانند ساختار اتصال به اسكلت فلزي به آنها جوش كرد 
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سانتيمتر سوراخ شده و ميلگردها  10ها بامته صنعتي حدود در فواصل قيد شده فونداسيون يا ستون در غير اين صورت  
 . گيرندو مش قرار ميسانتيمتر از روي بتن بين فاصله فوم  50تا  40حداقل به ميزان 

  ها به يكديگراتصال پانل )2

سانتيمتر  50 – 70سانتيمتر و به فاصله نهايتا  50ها پس از سوار شدن روي اسكلت توسط ميلگردهايي به طول حداقل پانل  
 .پانل را بپوشاندسانتيتري از هر  5چشمه  4به طوري كه حداقل شود از يكديگر ، بين فاصله فوم تا مش به دو پانل دوخته مي

 .ها حتما بايد به ارتفاع وبه نحوي كه برشگيرها به تارهاي عمودي متصل شده باشند نصب گردند دقت كنيم كه پانل   
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ها و درها با اتصاالت مخصوص از دور پنجره زشوها نظيرها و باها به يكديگر ، كنجپس از نصب پانل بايد محل اتصال پانل   
ها حالت يكپارچه و كامال پيوسته پوشاند بسته شوند تا كليه پانلسانتيمتر از هر پانل را مي 10كه حداقل جنس شبكه مش ، 

 .به خود بگيرند 

 

شكل و  Uاين اتصاالت كه به شكل تخت ،    
هاي اتصال دو پانل به گونيا بوده و در تمام محل

شود بيشتر به منظور يكديگر استفاده مي
ردن سطح ديوار استفاده جلوگيري از ترك خو

اين اتصالت با سيم آرماتوربندي به  .شود مي
هاي پنوماتيك به شبكه مش كمك انبر يا تفنگ

 .شود پانل متصل و محكم مي

ها نيز با اتصاالت تخت يا ها بهتر است روي ستونبه ستون جهت جلوگيري از ترك خوردن سطح ديوار در محل اتصال پانل   
 .ها متصل شود پوشيده شده و به پانلي مانند توري رابيتز يا توري مرغي هرگونه پوشش
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  ها استفاده مي شودشكل براي تقويت و جلوگيري از ترك خوردگي در لبه Uها از اتصاالت در بازشوها مخصوصا پنجره   
درجه به گوشه  45تخت را تحت زاويه سانتيمتر اتصال  50يا  40ها به جهت تقويت بيشتر بايد حدود ضمن اينكه در گوشه

 .شود نيازي به استفاده از اتصال نيست ها از فريم فلزي استفاده مياما در مواردي كه دور پنجره .اتصال داد 

هايي در كنار پنجره فريم بندي و به كمك پليت بدون پنجرهنصب مترمربع باشند 2بازشوهاكوچكتر از  سطح در كل اگر   
ناگزير به نصب فريم واتصال آن به ) هاي بزرگدر پنجره(مترمربع باشد  2ت اما اگر مساحت بازشوها بيش از پذير اسامكان

 .تيرها تحت عنوان نعل درگاه هستيم 
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 قدم دوم

 نصب تاسيسات
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 .شودبه سادگي بدون هيچ گونه تخريب و اثرات مضر آتي براي ديوار انجام مي 3D PANELنصب تاسيسات در    

 

باشد كه فوم را كليت نصب تاسيسات در پانل به اين صورت مي   
با سشوارهاي صنعتي حرارت داده و چون پلي استايرن مورد 

باشند ، در اثر صرف در پانل كندسوز و مقاوم در برابر حرارت ميم
وار صنعتي خود را جمع مي كند و فضاي كافي براي حرارت سش

  .دهدا ميها و ابزار تاسيسات به منصب لوله

 

 تاسيسات برقي )1

كشي سيمي درطول مسيرهاي فوالدهاي خرطومي نيازي به برداشتن چشمهانعطاف پذيري لولهتوجه به درتاسيسات برقي با   
     .هاي برقي را نصب كردتران لولهنيست و صرفا با حرارت دادن فوم در طول مسير و جمع كردن فوم به اندازه دلخواه مي

گونه تخريبي دو يا چند چشمه را برداشته و با حرارت دادن به فوم، بدون هيچهاي كليد و پريزها الزم است جعبه بصاما در ن
 . نمودها را نيز نصب جعبه

 

 

 

 



 شركت مهندسي و توليدي      

 )اپكو( پايه ايمن پارس              

9 
 

 تاسيسات مكانيكي )2

برداشته و پس از حرارت  شبكه مش را هايچشمه بايست در طول مسير لوله كشيهاي آب و فاضالب ميدر نصب لوله   
 .ها ، تاسيسات را نصب كنيم دادن فوم و باز كردن آن به اندازه و ابعاد لوله

ها روي آنها را با اتصال تخت از جنس شبكه مش يا هرگونه توري پوششي ديگر بپوشانيم تا بهتر است پس از نصب لوله   
 .كامال پيوسته داشته باشيم ها به مرور زمان ترك نخورد و اينكه ديواري اطراف لوله

در صورت  با اين حال .ها نيست بيني دسترسي به لولهدقت كنيم با وجود مصالح استاندارد تاسيساتي ديگر نيازي به پيش   
هاي آب يا تاسيسات ، ديوار پانلي تنها پوششي است كه مقاومت كلي خود را از ث ناگهاني نظير نشت لولهبروز هرگونه حواد

اين در حالي است كه در صورت بروز هرگونه . شود عيب شمرده ميدهد و با تعمير موضعي كامال اصالح و بييدست نم
هاي بنايي ديوار كامال خاصيت خود را از دست داده و براي اصالح كامل ناچار به تخريب اي از اين قبيل در پوششحادثه

  .اعظم آن بخش از ديوار هستيم  قسمت
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 سومقدم 

 شاتكريت
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 .شود كه دو طرف فوم و پانل يا بتن شاتكريت پوشانده شود ساختار ديوار پانلي زماني تكميل مي   

بايست فاقد ن شاتكريت ميبتن شاتكريت ساختاري شبيه ساختار مالت ماسه سيمان دارد با فرق اينكه ماسه مصرفي در بت   
شود با عيار سيمان حدود باشد و اصطالحا نوعي بتن ريزدانه تلقي مي 5يا  4شسته شده و حداالمكان شماره  خاك يعني

كه با در نظر گرفتن يك سانتيمتر فاصله بين فوم و مش ،  ، كه روي مش را حداقل يك سانتيمتر بايد بپوشاند 300يا  250
 .ت شود بايست شاسانتيمتر مي 2هر طرف پانل به ضخامت حداقل 

شود اما بسته به شرايط پروژه نظير مكان يا متراژ و از همه مهمتر سهولت اجرا شات به شاتكريت معموال با دستگاه انجام مي   
 .باشد صورت دستي هم امكان پذير مي

 شات دستي  )1

يكي از بهترين مزاياي استفاده از پانل سهولت اجراي آن و عدم نياز 
توان شاتكريت را به صورتي كه مي باشدهاي خاص ميبه تخصص

اين روش در متراژهاي پايين و مواردي . به صورت دستي اجرا كرد 
-كه شرايط انتقال دستگاه به محل پروژه ميسر نباشد استفاده مي

 .شود 

سرعت اين روش پايين بوده و توان اجراي روزانه يك اكيپ اجرايي 
 .باشد مترمربع مي 30تا  20ماكزيمم 

 ايقهشات مال )2

كه گنجايش زيادي ندارد و از نواقص باشد اي كه شامل يك كمپرسور هوا و يك منبع در باالي نازل ميشات مالقه دستگاه
 .شود اين روش محسوب مي

توان اجرايي اين روش بيشتر از روش دستي بوده اما به دليل ظرفيت حجمي پايين دستگاه ، متراژ اجراي روزانه تا 
 .باشد روز ميمترمربع در 50
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 دستگاه شاتكريت خشك )3

با آب  در دهانه نازل شود و هنگام خروجدراين دستگاه ماسه و سيمان به صورت خشك با هم مخلوط شده و وارد دستگاه مي
 . شود ميتركيب 

 .باشد مترمربع در روز مي 200سرعت اجراي شاتكريت با دستگاه شات خشك باال بوده و بالغ بر حدود 

 

    

اينكه اين دستگاه به  آيد ، ضمنباشد و در طبقات به سادگي به كار ميدستگاه شات خشك كوچك و قابل جابجايي مي
 .و بازده بااليي دارد بوده  قيمت نسبت ارزان
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 دستگاه شاتكريت تر )4

 400تا  300حدود  شود ، سرعت اجرا بسيار باال و دركه بتن شات به صورت اماده وارد مخزن دستگاه ميدر اين روش    
 .باشد مترمربع به صورت كار روزانه مي

 . شودحاصل مي تريباشد كه تركيب همگن و يكنواختاصلي اين روش كنترل كامل درصد اختالط بتن شات مياز مزاياي    

اينكه امكان جابجايي شود ، ضمن هاي بزرگ توصيه ميدستگاه شات تر از نظر حجيم بودن و قيمت باالي دستگاه در پروژه   
 .سريع آن مخصوصا در طبقات به سادگي ميسر نيست 

    

ها يا ديوارهايي كه نماي سنگ يا سراميك و كاشي دارند بهتر است به جهت درگير شدن بيشتر در شات ديوارهاي سرويس
تا در هنگام نصب نما پس از . اند نما با ديوار ، شات را تا زير شبكه مش زده به نحوي كه بتن شات روي شبكه را كامال نپوش

شود ، پيوستگي بيشتري بين نما و ديوار پانلي ريختن دوغاب پشت سنگ يا سراميك عالوه بر اينكه ضخامت ديوار كمتر مي
 .برقرار گردد 

 

 

 

 

 

 


