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 معرفی شرکت. 1-1

ای هپوشش) های طراحی، تولید و نصب سیستم ایستادرزفعالیت خود را در زمینه  گروه مهندسی داریا بنا پایا

ارای دو   ی عظیمهایاسبناهایی با سقف و نما در ابعاد و مق آلومینیومی یکپارچه( آغاز کرده است. در شرایطی که احداث

ی نوین و هاآوریگیری از فنهای اصلی معماران است، این سیستم با بهرهو ... به عنوان دغدغه هندسیاشکال مختلف 

یچ ه که زرهای پیشرفته براساس سلیقه کارفرمایان خدمات ارزنده در خصوص پوشش یکپارچه ایستادتوسط دستگاه

 بندی نداشته، ارائه نموده است.گونه نقطه ضعف در خصوص آب

 ومای خشک نهای فلزی و بتنی و سوله و های ایستادرز، در زمینه اجرای سازههمچنین این شرکت در کنار پوشش

 کند.ایی فعالیت میکرتین وال به صورت حرفه

ای ه، دستگاهو فنی های اجراییستفاده از ماهرترین اکیپاین گروه با برخورداری از تیم ورزیده و مجرب طراحی و با ا

ند حلقه ست بتوااپوشش دهد. این گروه امیدوار  اهای مطرحی رتعداد پروژه ،خود توانسته است فرمینگ ورق یکپارچه

 داشتهانی هنگ ایرهای طراحان در راستای خلق معماری در خور و شایسته با فراتصال مناسبی جهت تبلور عینی اندیشه

ده احی به عهولیه طراهای مورد نیاز کارفرمایان را از همان مراحل باشد و به عنوان مشاور کارآزموده کلیه پشتیبانی

 بود تا از درستی انتخابشان مطمئن گردند. دگرفته و تا پایان در کنارشان خواه

کننده و اجرا کننده )اولین تولید گسترشگروه مهندسی پوش و پرسنل از پیمانکاران جزء این شرکتپرسنل و تیم اجرائی 

رائی ا تیم اجب ،سقف و نما عرصه پوششاز همان ابتدای ورود سیستم ایستادرز در  که، بوده است سیستم زیپ در ایران(

ا هطی سال وگستر همکاری نموده با شرکت پوششهای مجهز در این زمینه به صورت حقیقی مجرب به همراه دستگاه

ودن بو دارا  ددر حال حاضر این شرکت با توجه به تخصص و تجربیات متعد .اندرا پوشش کرده گوناگونیهای پروژه

به ثبت  1397، به صورت رسمی و حقوقی در سال در خصوص سیستم ایستادرز الزم آالتو ماشین امکانات و تجهیزات

 رسیده است.
 

 هااجرای پروژه 

 های جهانیبا حفظ کیفیت و استاندارد 

 ترین خدماتارائه بهترین و کامل 

 بندیدر چهارچوب برنامه زمان 

 صداقت و افزایش رضایت کارفرمایان 

 مشارکت و کارگروهی 
 

 

 همگام با تکنولوژی روز دنیا  ZIPTECHسیستم 

 قابلیت نصب سریع و آسان، مقاوم، ماندگار

 کیفیت برتر و قابل نصب با انواع اشکال هندسی متنوع
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 ثبتی شرکتطالعات . ا1-2

 روزنامه رسمی تاسیس شرکت 
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  آگهی تغییرات –روزنامه رسمی 

 

 شرکت آگهی ثبتی 
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 ( ZIPTECH)معرفی سیستم ایستادرز . 1-3

و  ر مترمربع(بکیلوگرم 17-13) های منحصر به فرد مانند ایمنی، سبکیسیستم پوشش ایستادرز با توجه به ویژگی

ن اجرای ایی، امکاپذیری و امکان نصب آسان، عالوه بر زیبهوابند بودن، قابلیت انعطافبند و قابلیت ضدحریق، آب

های قفسب تند و های با شیب بسیار کم، شیهای پیچیده را به صورت یک الیه و یا دو الیه برای انواع سقفپروژه

ا قوس بخطوط منحنی شکل های بزرگ و تواند دهانهو گنبدی را محقق نموده است. این پوشش سقف می  قوسی

ضوی شکل یا بی های کروی ومحدب و مقعر را به آسانی پوشش دهد. این سیستم قابلیت تولید پروفیل مورد نیاز سقف

 باشد.را در تنوع رنگ بسیار باال دارا می

چگونه هی بدون های ورق فلزی را در طول موردنیازدر محل کارگاه پروفیل رمینگفدر سیستم سقف یکپارچه دستگاه 

زیپ یگر وص به یکدها با دستگاه مخصاین پروفیل ،ها در کنار یکدیگرکند و پس از نصب آنمحدودیت طولی تولید می

(zip )شوندمی. 

از به عایق سقف وجود هایی که نیاین سقف قابلیت اجرا به صورت یک الیه و یا دوالیه را دارد، بدین معنی که در مکان

رتی الیه نهائی را مطابق های رطوبتی و حرازیرین از ورق گالوانیزه نصب نمود، پس از اجرای عایق توان یک الیهدارد می

 اجرا کرد. ،جزئیات پیوست

 (متر )بسته به میزان بار برف و باد ۴ها : تا حداکثر فاصله پرلین .1

 متر( 150) طول پروفیل: عمالً نامحدود. 2

 رمیلیمت 500تا  305عرض پروفیل: بین  .3

 میلیمتر ۶5تا  50ارتفاع پروفیل :  .۴

 

 
 های یکپارچهسقف

ر محل سایت دمتر به صورت پیوسته بدون اورلب طولی  150توان پوشش الیه نهایی را تا طول در سیستم زیپ، می

 قوس)اگونهای گونپذیری به فرم و منحنیهای فراوان از جمله شکلپروژه تولید و زیپ نمود. این سیستم با قابلیت

-قف و بدنه سالنسها را در طراحی معماری نوین تواند زیباترین فرممی curving machinمثبت و منفی( با دستگاه 

 ترین روش اجرا نماید.ترین و اقتصادیها به ساده

 های زیرین نشستهشود و فقط روی کلیپسای پیچ و پرچ نمیاز آنجایی که در این سیستم ورق نهایی به هیچ الیه

های موجود به صورت ریلی حرکت تواند به آسانی روی کلیپساست، در اثر انبساط، انقباض ناشی از گرما و سرما می

http://dena-aluminium.com/wp-content/uploads/2015/09/1.jpg
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گردد که با توجه به این ویژگی این سیستم کامال آب کند و به همین دلیل هیچگونه شکافی روی ورق نهایی ایجاد نمی

های پوششی سنتی )ساندویچ درصورتیکه در سیستم لیانه ندارد.باشد و نیازی به هزینه تعمیر و نگهداری سابند می

بندی خارج شده و نیازمند گردد به مرور زمان از حالت آبپانل و ...( ، از پیچ و پرچ استفاده نموده که باعث می

 باشد.تعمیرات سالیانه می

این سیستم را  ،دسی بل 50صوتی تا پذیری و کاهش آلودگی یکپارچه بودن سقف بدون استفاده از پیچ و پرچ انعطاف

 به عنوان انتخاب اولین مشتریان خود قرار داده است.

 مزایای  سیستم ایستادرز . 1-1-3

  قابلیت طراحی نامحدود برای تمامی اشکال هندسی مورد نظر طراحان*

 های بزرگرای سقفب آل ایده ووزن سبک، ایستایی زیاد *

 بندی کامل با عمر طوالنی*سرعت اجرای باال به همراه آب

 طولمتر 150طول پروفیل تا بیش از *

  و اثرات آب و هوایی ، مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش و فرسایش مقاوم در مقابل خوردگی*

 های نگهداری در تمام طول عمر ساختمان  بدون نیاز به هرگونه هزینه، اقتصادی بودن  *

 )همگام با محیط زیست( آلومینیوم در پایان عمر ساختمانقابلیت استفاده دوباره از *

 ) عایق حرارتی و رطوبتی و صوتی( عملکرد عالی حرارتی و آکوستیک*

 RALتنوع رنگ بر اساس ، کیفیت باال مواد و مصالح مصرفی*

 در الیه نهاییها و سوراخ و روی هم رفتگی ورقنداشتن پیچ و پرچ *

 بهبود جلوه بصری ساختمان*

 قابلیت نصب بر روی استراکچر فوالدی، بتنی و اسپیس فریم*

 .هاها و فرودگاههای بزرگ تجاری و اداری ، بیمارستان، ساختمانهابهترین انتخاب برای ورزشگاه*

 های یکپارچهمشخصات فنی سقف. 2-1-3

های رهف و دیواجهت پوشش سق های روز دنیاترین فناوریتکنولوژی جدید پوشش یکپارچه درز ایستا یکی از پیشرفته

 باشد... میشهری و . ها، مراکز تجاری، اداری، قطارهای شهری، بینها، فرودگاههای ورزشی، اجتماعات، نمایشگاهسالن

 عبارتند از :به ترتیب  که شوداین سیستم از چندین الیه تشکیل می

-وزنقه و دمذ دک،ل)مقطع متا و یا گالوانیزه (یا سینوسی )مقطع ذوزنقه ورق از جنس آلومینیوم، سیستمالیه زیرین .1

لف تمخ و ارتفاع گام میلیمتر 1.2الی  0.7 هابه صورت رنگی و یا ساده ) با توجه به شرایط محیطی( و ضخامت کبوتری( 

و به نی ارده فوقاوه بارهای های باالیی و انتقال دهندباشد که به عنوان نگهدارنده الیهها( می) با توجه به فواصل پرلین

 .رددگهای اسکلت فلزی به وسیلۀ پیچ سرمتۀ خودکار نصب میین الیه مستقیماً روی پرلینا .استجهت نمای داخلی 

دو الیه استر و یک الیه فویل آلومینیوم، یک الیه پلی)الیه  ۴( از Vapoar Barrier)  ، الیه بخاربندعایق رطوبتی. 2

شود تا این الیه باعث می) .میکرون(  220-180) های مختلف استکه دارای ضخامت پلی اتیلن( تشکیل شده است

های های میانی پوشش دوجداره زیپ نشده و در هنگام برخورد با الیهرطوبت موجود در هوای داخل ساختمان وارد الیه

 گیرد.وی برقی صورت میتو ا لیزیک جوشهای عرقگیر توسط اتصال فویل .(نهایی تقطیر صورت نگیرد
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میلیمتر که  50/1الی 8/0به ضخامت( ، فاصله انداز امگا) قطعات ناقل بارگالوانیزه عمدتا از جنس های اسپیسرامگا  .3

به منظور  وشود چ مینشیند و به ورق زیرین پیها( بر روی عایق رطوبتی میبا توجه به فواصل پرلین)در فواصل معین 

 رود.ایجاد فضای الزم برای اجرای عایق حرارتی به کار می

 

تگی به شرایط این الیه بس و دانسیته ، ضخامت(ای یا رولیتخته شیشهسنگ و یا پشمپشمجنس )  حرارتیعایق .4

 .(است اخلدخارج و عایق حرارتی جهت جلوگیری از تبادل حرارتی فضاهای ) جوی، محیطی و کاربردی پروژه دارد.

ل بوده بک و استریای سادهسنگ مکامالً غیر قابل اشتعال بوده و در برابر سرما، گرما و صوت کامالً مقاوم است. پشمعایق 

 و به دلیل ماهیت معدنی خود قابلیت بازگشت به اکوسیستم را دارد.

 

با آلیاژ ویژه که به عنوان ناقل بارهای وارده روی سقف و  (های نگهدارندهپایه) های مخصوص آلومینیومیکلیپس.5

ها، عالوه بر این که با استفاده از این کلیپس های مختلف است،که دارای ارتفاع و سایز کنندنهایی عمل مینگهدارنده ورق

 ،شود(بندی محسوب مینیازی به سوراخ کردن الیۀ نهایی برای نصب با پیچ و پرچ نیست )که خود مزیت بزرگی در آب

ها در جای خود هنگام کنند نیز باعث سهولت حرکت ورقها برای ورق نهایی ایجاد میحالت کشویی که این کلیپس

که در  (پلی آمید) pvcعایق حرارتی از جنس  پد میلیمتری 20- 5همراه با یک الیه ها کلیپسشوند.انبساط و انقباض می

در صورت عدم استفاده از این الیه، کلیپس آلومینیومی مانند پل حرارتی  .باشد، میاسپیسرهاستقسمت نشیمن برروی 

بندی سیستم کامل و بدون عایق ،سقفگردد. با وجود الیۀ حرارتی در باعث انتقال حرارت داخل و خارج ساختمان می
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وم و گالوانیزه در تماس با هم قرار خواهند دوفلز نا هم جنس آلومینی ،از طرفی عدم وجود پد عایق نقص خواهد بود.

 .آوردای و گالوانی را فراهم میگرفت که از نظر خوردگی این پل ارتباطی مطلوب نبوده و مقدمات خوردگی نقطه

  

) با آلیاژ مخصوص ایستادرزویژه سیستم  از جنس آلومینیومی)پروفیل( عموما  نهاییپوشش .6

ZipStandingseamprofile)  سانتی متر ۴0وعرض یا گالوانیزه ( یا متغییرTapered) 1الی  5/0مختلفضخامت  و 

ند و در کنار نشیمی شده عبیهتهای که بر روی کلیپسو در انواع رال رنگ  (Standingseamprofileبا مقطع) میلیمتر

چ وجود نداشته و گونه سوراخ، پی در الیه رو هیچ شود.به یکدیگر زیپ می  zipping machineیکدیگر به وسیله دستگاه

 .بندی وجود نداردبه همین دلیل هیچگونه نقطه ضعفی در مورد آب

 
 : باشدزیر می های پوشش به صورتاشکال ورق

 پروفیل ساده 

 صورت به را متر 150 تا 0.5 هایتواند طولباشد که میار میهم راستا برخورد از خطوط موازی و ایستادرز سادهپروفیل 

 سطوح صاف و قوس مالیم(.) د.ده پوشش طولی هایباورل بدون و یکپارچه
 پروفیل منحنی 

-های کرو میباشد که با استفاده از این متریال و دستگاهاستفاده از متریال آلومینیوم می سیستم ایستادرز ز محاسنا

شکل، منحنی محدب و مقعر تولید و اجرا نمود. الزم به ذکراست که حداقل شعاع  s را به اشکال پروفیل ساده توان

های خاص طراحان توان طرحباشد، که با این امکانات به راحتی میمتر می 5.1ایستادرز  تولیدی در دستگاه کرو سیستم

 سطوح منحنی و قوس شکل، محدب و مقعر(. ).معماری را تولید و اجرا نمود

  مخروطیپروفیل 

راحتی  وان بهتمی فیلباشد که با استفاده از این پرومی پروفیل مخروطی یا کونیک )پروفیل با ابتدا و انتهای متغیر(

 ، گنبدی(.سطوح هرمی ).های گنبدی و مخروطی را پوشش دادسقف

http://asaark.com/%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b2/
http://asaark.com/%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b2/
http://asaark.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%8C%D8%A2%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D9%BE/
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http://asaark.com/wp-content/uploads/2016/11/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84-%D8%A2%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D9%BE.jpg
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 .رددگرسال میفرمینگ شرکت ادهی به واحد شود و جهت شکلکویل خام آلومینیوم از کارخانجات معتبر خریداری می

ی در محدودیت شود لذا هیچ، در محل پروژه تولید میهای آلومینیومی، به کمک ماشین آالت تولیدی قابل حملورق

کند وژه کمک میباشد. عملیات تولید در محل پرنمی های تولیدی وجود نداشته و نیاز به هم پوشانیخصوص طول ورق

 .تر انجام دادای اقتصادیو بگونه تا نصب را با سرعتی بیشتر

استری پلی هایرنگ)  P.V.D.Fهای زنده از براق تا مات توان انواع رنگها بسیار باال بوده و میتنوع رنگ این نوع سقف

در را  نگ متفاوتتی چند روحسیستم رنگ با کیفیت باال و مقاوم در برابر تاثیرات جوی  ( یا با پایه پلی وینیلیدن فلوراید

 .یک پروژه کنار هم داشت

 جزئیات فنی . 3-1-3
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 الحاقیات سقف . 3-1-4

 شود:یمعالوه بر جزئیات و شش الیه پوشش سقف سیستم زیپ، به موارد دیگری جهت تکمیل این سیستم اشاره 

 

و جداره و یا د بندی سقف از آبروهای تکجهت پوشش سقف با توجه به محل قرارگیری آبرو در سقف براساس شیب آبرو:

 گسترده رضع با نهایی الیه میلیمتر دو ضخامت ورق زیرین، الیه میلیمتر یک ضخامتبه  ورق:  شاملآلومینیومی 

 ،xps، فوم مترسانتی 5 ضخامت و مترمکعب بر کیلوگرم 70 دانسیته با سنگ پشم حرارتی عایق سانتیمتر، 150 حداکثر

 EXPANSION JOINT)متر 18 حدودی فواصل در انبساط درز و میلیمتر یک ضخامت با رنگ بدون آلومینیومی آبچکان

وشکاری آلومینیومی جبه همراه  زیرسازی و یا آلومینیوم گالوانیزه خواب کف همراه به نیاز مورد چسب و پرچ و پیچ و( 

 شود.استفاده می

 

ی هاخامتضهای آلومینیومی در جهت کاور سقف ، اصطالحا پکیج کامل پوشش، از فالشینگ فالشینگ آلومینیومی:

 تا شودمی اعثب کردن خم ویژه تکنیک یکشود. های متنوع بهره برده میها با دیتیلمختلف در اطراف و محل تقاطع

 .باشد منحنی بصورت سقف اگر حتی .بگیرد خود به زیبا شکلی ،انتهایی هایلبه هایدرزپوش

 

 
 فوم همراه به تریک میلیم ضخامت به 3000 گروه آلیاژ با( رنگ بدون) امباس آلومینیوم ورق جنس از هوابند فالشینگ

 .کراسلینگ مخصوص

 

های های ویژه و برفگیرآلومینیومی با طراحی Walk Wayجهت ایجاد مسیر تردد بر روی سقف از  پلکان و برفگیر :

از جنس آلومینیوم با آلیاژ این قطعات  شود.جهت کنترل حرکت برف به سمت آبرو استفاده می snow gardمنحصر بفرد 

دار، اومگا براکت آلومینیومی به های اکسترود شده به همراه اتصاالت مربوطه )صفحه گرتینگ لبهویژه به صورت پروفیل

) پایه برفگیر، لوله خورشیدی به ( و  جنس استیل پانچ شدههای خورشیدی یا نبشی از سانتیمتر به همراه پایه 32طول 
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 هایبراکت از استفاده و برفگیر باها پلکانباشد. می سانتیمتر( 12همراه بست، اومگا براکت آلومینیومی به طول 

 .شودنمی سوراخ سقف روکش بنابراین .شوندمی ورق نهائی محکم هایو گام شیار روی آلومینیومی

    

   
 

قف سا گرمایش سیستم حرارتی ب شود.برف داخل آبروها استفاده میتدریجی ذوب  جهت از این سیستم سیستم حرارتی:

ل شود. طراحی و محاسبات سیستم حرارتی بسته به شکحاصل می ،و فضای داخل گاتر باعث ذوب برف و تخلیه آب

یستم این س گیرد.سط کارشناسان شرکت انجام میسازه، میزان بارندگی ساالنه و سردترین دمای محتمل هر شهر تو

 IPل ابل و تابلو کاممخصوص ذوب برف و یخ آبرو به همراه فیکسچر نگهدارنده ک( ایی )هیترکابل حرارتی دوهستهدارای 

 است. ، دار کنترل فرمان هوشمند

 
یب و ف بدون عزیپ به عنوان سقهای ماندگار، استفاده از سیستم با توجه به روند حرکت صنعت ساختمانی به سازه

 هایورق های مختلف باهای انرژی خورشیدی و طراحیهای سلولزی هوارسان و اجرای سیستمنقص، جهت نصب پانل

 ود.ر خواهد بمکان پذیاپوشش گیاهی برروی سقف( )دکوراتیو بدون نیاز به سوراخکاری و استفاده به عنوان بستر بام سبز 
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 خورشیدی بر روی پوشش سقف نهائینصب سیستم انرژی 

 
 اجرای بام سبز بر روی پوشش سقف نهائی

 

گون اری آرجهت اتصاالت آبروها و خروجی آبرو، اطراف نورگیرهای سقفی و بازشو از جوشک جوشکاری آلومینیوم:

 شود. )آلومینیوم( استفاده می
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 کاری سیستم ایستادرزرزومه. 1-4

 در حال اجرا و پایان یافتهسیستم ایستادرز های لیست پروژه

متراژ  نام کارفرما محل پروژه نام پروژه ردیف
 )مترمربع(

 سال

های افق شرکت سازه قزوین لیان شهرک صنعتی کاسپین  1

 نور

7500 1398-1399 

 پیست دوچرخه سواری 2
 )با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم(

شرکت توسعه و  ساری

ورزشی نگهداری اماکن 

 کشور

1۴500 1398-1399 

 نفری ۶000استادیوم  3

 )با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم(
شرکت توسعه و  ساری

نگهداری اماکن ورزشی 

 کشور

7800 1397 

 1397 27000 پوشش گستر اصفهان مرکز همایش های بین المللی 4
 1397 10000 پوشش گستر تهران ترمینال سالم فرودگاه امام 5
 جهادنصر  کرمانشاه ایستگاه راه آهن 6

 )پوشش گستر(

3۶00 139۶ 

بخش از نمایشگاه بین المللی  7

 شهرآفتاب

 کاشالوت  تهران

 )پوشش گستر(

8000 1395 

سبزدرخشان )پوشش  اهواز فرودگاه بین المللی اهواز 8

 گستر(

3500 1395 

 آستان قدس رضوی  بجنورد فرودگاه بجنورد 9

 )پوشش گستر(
۴000 1395 

عظیم زاده )پوشش  سلمانشهر الماس قو خاورمیانه 10

 گستر(

2500 1395 

هتل سه و چهار ستاره فرودگاه  11

 امام

 139۴ 2000 طرح و آفرینش تهران

 1393 10000 بلند پایه تهران سالن ترانزیت فرودگاه امام 12
زرین شهر  پارک سوار 13

 اصفهان

 1393 ۴500 پوشش گستر

تفال سقف )پوشش  تهران دفاع مقدسباغ موزه  14

 گستر(

21000 1392 

 1391 1500 پوشش گستر آالشت مازی نور 15
 1390 1000 پوشش گستر یاسوج دانشگاه آزاد اسالمی 16
 1390 3300 )پوشش گستر(  بابلسر ترمینال مسافربری 17
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 سیستم ایستادرزتائیدیه . 1-1-4
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 سیستم ایستادرزهای در حال اجرا پروژهمعرفی . 2-1-4

 

 

 پروژه پیست دوچرخه سواری ساری 
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 پوشش عایق پشم سنگ و نصب ورق الیه نهائی سقف پیست دوچرخه سواری ساری

    

 در محل پروژه پیست دوچرخه سواری ساریزیپ دستگاه رول فرمینگ توسط تولید ورق الیه نهائی )آلومینیوم( 
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 آلومینیوم بخاربند و نصب اسپیسر و کلیپس آلومینیومی سقف و دیواره پیست دوچرخه سواری ساریپوشش فویل 

  

 پوشش ورق الیه زیرین پیست دوچرخه سواری ساری

  

 تولید ورق الیه زیرین )گالوانیزه مقطع ذوزنقه( پروژه پیست دوچرخه سواری ساری و انتقال برروی سقف

 ذوزنقه در محل پروژه توسط دستگاه رول فرمینگ ورق
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 ( %1پوشش سقف کارخانه لیان قزوین با سیستم زیپ ) شیب کمتر از 

  

 انتقال ورق الیه نهائی بر روی سقف کارخانه لیان

  

 کارخانه لیان قزوینالیه نهایی توسط دستگاه رول فرمینگ )ورق گالوانیزه رنگی(تولید ورق 
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 کارخانه لیان قزوینپوشش توری مرغی و نصب کلیپس سقف 

 

 کارخانه لیان قزوین

 سیستم ایستادرزهای به اتمام رسیده معرفی پروژه. 3-1-4
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 نفری ساری 6000سالن ورزشی 

   

  

 نفری ساری  6000سالن ورزشی   و زیپ برقی ورق نهایی آلومینیومیپوشش 
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 نفری ساری 6000سالن ورزشی   آلومینیومیورق نهایی و نصب   عایق حرارتی )پشم سنگ(پوشش 

    

 نفری ساری 6000سالن ورزشی تولید ورق نهائی توسط دستگاه رول فرمینگ 
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 نفری ساری 6000سالن ورزشی  تولید ورق نهائی توسط دستگاه رول فرمینگ

   

 

 سارینفری  6000سالن ورزشی  های نگهدارنده دستگاه تولید ورقاستقرار پایه
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 نفری ساری 6000سالن ورزشی  گذاری به همراه پد عایقکلیپس

  

 نفری ساری 6000سالن ورزشی  پوشش فویل آلومینیومی )بخاربند( و نصب اسپیسر گالوانیزه

 

 

 نفری ساری 6000سالن ورزشی  دکپوشش الیه زیرین از ورق گالوانیزه با مقطع متال
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 اصفهان های بین المللیسالن همایش

  

 های بین المللی اصفهانسالن همایش

  



28 
 

 

 آهن کرمانشاهایستگاه راه

  

 

 فرودگاه بین المللی بجنورد



29 
 

  

 

 امام خمینیفرودگاه بین المللی سالن ترانزیت 

  

 

 المللی اهوازفرودگاه بین
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 اصفهان -پارک سوار ) ترمینال( زرین شهر

  

 

 باغ موزه دفاع مقدس
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 الماس قو خاورمیانه سلمانشهر
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 هتل بین المللی سه و چهار ستاره فرودگاه امام خمینی )بام سبز(

 

 

 نصب و عملکرد برفگیر بر روی سقف زیپ
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 نصب و عملکرد برفگیر بر روی سقف زیپ

 

 
 (walk wayنصب انواع مسیر تردد ثابت  بر روی سقف )
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 (walk wayبر روی سقف )متحرک نصب انواع مسیر تردد 

  

 به همراه فالشینگ آبچکانآبرو دو جداره اجرای 
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 آبرو تک جدارهزیرسازی و نصب 

 

 خروجی آبرو و آب بندی آبرو -های آلومینیوم(جوشکاری آرگون) ورق

   

 به همراه فالشینگ سقفیطراف نورگیر آب بندی ا -های آلومینیوم(جوشکاری آرگون) ورق
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 ب بندی اطراف بازشوها و اگزاست فنآ -های آلومینیوم(جوشکاری آرگون) ورق

 

 

 . معرفی سیستم نمای خشک1-5

معنی است که به صورت خشکه چینی و بدون مالت و با استفاده از فریم و شاسی فلزی اجرا می  بدان خشک نمای

ید ، تفاوت اصلی این نما با نمای معمول )مالتی( در نوع آ می بر خشک نمای  شوند. همانگونه که از عنوان متریال

 نما در مالت  بر خالف نمای مالتی، که در نمای خشک ترتیبه سازه ساختمان می باشد. به این اتصال مصالح نما ب

 عمدتاً) مکانیکی اتصاالت سری یک وسیله به(  … و برد سمنت سنگ، سرامیک،) رویه سطح و شود می حذف

 .گردده ساختمان متصل میساز به( فلزی

  
 

 نمای خشک.مزایای  سیستم 1-1-5 

 .دسته بندی می گردندهای سازه ای و عملکردی نمای خشک در چهار بخش کلی به شکل زیر  مزیت

support Structure & Substructure 

 نقطه ای به سازه اصلی اتصال:  پیوسته هم به و یکپارچه زیرین سطح به نیاز عدم –الف 

http://www.namakaran-alu.com/wp-admin/edit.php?post_type=post&author=2
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 زیرین این موضوع یکی از مزیت های اصلی نمای خشک است که بر خالف نمای مالتی که می بایستی کل سطح

اسکلت  باشد در نمای خشک با اتصال به نقاط تکیه گاهی محاسبه شده درآماده نصب متریال نهایی پوشش 

ه یمنی کاساختمان، زیرسازی اجرا و متعاقبا پوشش نما بر روی آن نصب می گردد. این موضوع هم به لحاظ 

 هب نیز را اجرا زمان و  برد می باال را کار سهولت هم و دارد وجود ساختمان اسکلت روی بر  اطمینان نصب متریال نما

 .باشد می اهمیت حائز دهد؛ می کاهش شدت

Insulation 

 ازگاری با سیستم های مختلف سازه ای ساختمان از قبیل اسکلت های فلزی و بتنیس -ب

 به طور ویژه ای پوشش اصلی نمای خشک)cladding(  برای حفظ زیرسازی های نما و اسکلت ساختمان در برابر

 .رطوبت و عوامل جوی طراحی شده است

 ز ستان اختمان توسط نمای خشک در زمستان موجب کاهش هدررفت گرما و در تابکنترل وضعیت های گرمایی سا

 انباشت گرما جلوگیری می نماید

 یستم نوع س به دلیل انجام محاسبات سازه ای و دیتیلینگ قبل از اجرای نمای خشک می توان نمای خشک را از

یین وایی تعهبا توجه به شرایط آب و های خود ایستا در نظر گرفت . در نمای خشک ضخامت پنل های ضد رطوبت 

 .می شود

Air gap 

  وششپ و نم ضد های پنل مابین  سانتی متر و بیشتر 12گپ هوا در سیستم های مختلف نمای خشک از حدود 

 .شود می گرفته نظر در نهایی

 را ثابت هوای جریان حفظ جهت در گپ بیرون و درون هوای مابین حرارتی تبادل امکان  گپ هوا در نمای خشک 

 .نماید می ایجاد

  هوا  خروجی وجهت اطمینان از سیرکولیشن مناسب هوا و ایجاد خاصیت دودکشی از طریق تعبیه بازشوهای ورودی

 .برای گپ هوای نمای خشک می بایستی در نظرگرفته شود

 مایدی می نگپ هوا در درجه اول رطوبت داخلی و خارجی و یا هر رطوبت دیگر مصالح بنایی ساختمان را زهکش. 

 مایدنیم می از سوی دیگر تبادل حرارتی مابین ساختمان و محیط پیرامونی را با یک تهویه کامال طبیعی تنظ. 

Cladding 

 پوشش نهایی )cladding( دارد عهده بر را ساختمان نمای زیبایی و محافظت ایجاد مهم  دو وظیفه. 

  ر برابر دق عای محافظت و ساختمان نمای به  آب باران ورودییکی از کاربردهای مهم پوشش نهایی کاهش حجم

 .فشارهای جوی و ضربه های مکانیکی است

 پنل های پوشش از نظر ایستایی مستقل از یکدیگرند. 

 پنل های پوشش از طریق یک زیرسازی سبک به سازه زیرین متصلند. 

 شده استفاده مصالح و هاپنل میتوان که است آن بازیافتی قابلیت خشک نمای  یکی از مزیت های قابل توجه متریال

. کاهد می چشمگیری طور به ساختمانی ضایعات حجم از همچنین. کرد استفاده مجددأ آنها از و نمود آوری جمع را

جهت آزادی استفاده از  به و کند می گیری چشم کمک انرژی مصرف در سازی بهینه به ساختمان نمای نوع این

http://www.ecoarc.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c.html
http://www.ecoarc.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c.html
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روسازی های متفاوت ساختمان را در برابر ورود آب ، صوت و هوا مقاوم می سازد. نمای خشک را می توان در برابر 

 .تنش های ناشی از باد، طوفان و زمین لرزه و همچنین در مقابل حریق مقاوم نمود

 

 نمای خشکسیستم  مصالح و روش نصب.2-1-5

زیادی با تفاوت های بسیار برای ساخت نما به روش خشک مورد استفاده قرار میگیرند، که از متریال ها و مصالح 

، صفحات آلومینیوم کامپوزیت ، فایبر  وال کرتینرایج ترین آنها عبارتند از : سرامیک پرسالنی ، کاشی و سفالینه ،

 … سمنت برد ، ترموود و

  
 سرامیک خشک پرسالنی

ه به کجزء به روز ترین نماهای ساختمانی روز دنیاست  dry porcelain ceramicنمای سرامیک خشک پرسالنی 

سرامیک  پوشش نمای CLADDINGروش نصب خشک اجرا می گردد .سرامیک خشک پرسالنی به عنوان بخش 

فرد و دول منکه مهمترین بخش این نوع نما می باشد و می بایستی استحکام کافی در م ،خشک پرسالنی می باشد

ی ، ، ادارکمترین جذب آب ممکن را داشته باشد. نمای سرامیک خشک پرسالنی برای کاربری های مختلف تجاری

ر تفاده قراورد اسگاه های مترو و . . می تواند ممسکونی و همچنین بخش های داخلی ساختمان ، پایانه ها و ایست

 گیرد.

 ی گرددمسرامیک خشک پرسالنی تولید شده مخصوص نما به دو شکل کلی در بازار صنعت ساختمان کشور عرضه 

انتی سیک یک که شامل اول: سرامیک مجوف پرسالنی)تراکوتا( و دوم: سرامیک تو پر پرسالنی که اصطالحا سرام

 .شود می گفته نیز 120×۶0 سرامیک یا و بادی فول –متری 

 

 ویژگی های سرامیک پرسالنی خشک مجوف :

ارند . میک خشک پرسالنی با داشتن سوراخ هایی در ضخامت خود مزیت های عایق بندی بیشتری داین نوع سرا -1

لوگیری می یک جاز نفوذ هوای سرد یا گرم از طریق بدنه سرامcavity چرا که هوای موجود در حفره های خالی

 نمایند و نقش عایق را در ضخامت سرامیک خشک پرسالنی بازی می کنند.

ا اخ های موجود دربدنه سرامیک درصد قابل توجهی از حجم سرامیک خشک پرسالنی شامل هوبه دلیل سور -2

 گردد.می   claddingخواهد بود که این موضوع باعث کاهش وزن بخش پوشش نمای خشک یا 

http://www.namakaran-alu.com/2018/06/18/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84/
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افقی  ب بندی درزمیک با تعبیه حالت کام و زبانه در دو وجه باال و پایین آن های مسائل مربوط به آاین نوع سرا -3

ولی آب و  درصد حل می کنند به طوری که هوا پشت آن ها می رود 100نمای سرامیک خشک پرسالنی را به طور 

 ن ها نفوذ نمی کند.آرطوبت به هیچ وجه به پشت 

ف پنجره ها و فالشینگ های سرامیک خشک پرسالنی دارای قطعات مخصوص برای کنج ها ، کاین نوع  -۴

 ی دهد.مساختمان است که ظرافت زیاد به نمای تمام شده و قابلیت رگالژ و آب بندی باال را به محصول 

سترودی های اکیمت تمام شده این محصول به دلیل استفاده از تکنولوژی باالی ساخت آن که از نوع سرامیک ق -5

 با شکل ویژه محسوب می گردند بیشتر می شود.

 

 120×60-بادی فول – متری سانتی یک –ویژگی سرامیک خشک پرسالنی تو پر 

 .ای سرامیک خشک پرسالنی که همان جذب آب کم می باشد را دارا هستندهاین سرامیک ها بیشتر خاصیت -1

ه اندازه های بمی باشد و قابلیت برش 120در  ۶0سرامیک خشک پرسالنی اد استاندارد تولید شده برا این نوع ابع -2

 مورد نظر طرح را دارد.

رای این بای اجرایی مربوط به سرامیک خشک پرسالنی مجوف چه به لحاظ ویزیبل و چه اینویزیبل هاکثر دیتیل  -3

 نوع سرامیک خشک پرسالنی نیز امکان پذیر است.

احی و ی نصب این سرامیک به لحاظ نمایان بودن و یا غیر نمایان بودن طرراسیستم های اجرایی مخصوصی ب -۴

 ن تولید گردیده است که تمام استانداردهای جهانی را نیز دارا می باشد.آقطعات 

 یمت تمام شده این محصول نسبت به سرامیک خشک پرسالنی مجوف کمتر می باشد.ق -5

 
 روش نصب با کلیپس و ریل افقی:

یل های سرامیک خشک پرسالنی مجوف با مقطع مخصوص طراحی شده به صورت شیاردار ، بر روش ردر این روش 

. ضخامت ی شوندمآلومینیومی افقی قرار می گیرند و ریل های افقی بر روی زیر سازی آهنی یا آلومینیومی متصل 

 بود.ن سیستم کمتر و در نتیجه وزن تمام شده نما سبک تر خواهد یسرامیک های مجوف در ا

 
 (:VISIBLEروش نمایان )

ل های در این روش تایل های سرامیک خشک پرسالنی بوسیله قطعات کلیپس استینل لس استیل ، بر روی ری

له ی بوسیآلومینیومی زیرسازی در فواصل مشخص شده متصل می گردند. رنگ کلیپس ها با رنگ سرامیک انتخاب

ای ستیک هه ریل نیز ، الرنگ پلی استر با روش الکتروستاتیکی یکسان می گردد و در محل اتصال سرامیک ب

EPDM .با کیفیت باال جهت جلوگیری از لغزش سرامیک ها قرار می گیرند 

 
 (:KEIL سیستم کیل )

 ادن نما بهد، در حقیقت اتصاالت مکانیکی مخفی بدون نیاز به چسب هستند که برای پوشش Keilاتصاالت سیستم 

نما،  هت پوششجسیستم در صنعت ساختمان، به طور گسترده وسیله انواع مصالح گوناگون به وجود آمده اند. این 

 دیوار های داخلی و خارجی و حتی سطوح بام )در معرض باران( استفاده می شود.

وی ریل بر ر clampدر این روش سرامیک خشک پرسالنی از طریق اتصاالت آلومینیومی مخصوصی به نام کلمپ 

 می شوند.های آلومینیومی افقی مخصوص این سیستم متصل 

 



40 
 

 سیستم شیاری:

سط ود. توشدر این روش ابتدا بر قسمت پشت سرامیک ها توسط دستگاه اتوماتیک شیارزن شیارهایی تعبیه می 

هایی  رجستگیدستگاه شیارزن ، شیارهای ویژه ای در دو جهت معکوس ایجاد می شود و سپس کلمپ ها به وسیله ب

وی پ بر رامال محکم می شوند. سپس سرامیک ها از طریق کلمکه دارند توسط چسب مخصوص داخل این شیارها ک

 ریل مستقر شده و به وسیله پیچی که بر روی کلمپ تعبیه شده است در محل خود رگالژ می شوند.
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: یکی دیگر از مصالح مورد استفاده برای نمای خشک که به دلیل زیبایی و ماهیت های منحصر  نمای کرتین وال 

 ای پرده دیوار یا وال کرتین.دارد نام نمای کرتین وال به فردش مورد توجه و استفاده معماران به نام واقع شده است

 نمی دوش به را ساختمان از مرده بار هیچ که هستند مدرن و امروزی های ساختمان نمای برای شفاف پوششی

ست. این نما ترکیبی از شیشه و ا آن بر شده وارد باد نیروی و خودش وزن میکنند تحمل که وزنی تنها و کشند

حرفه ای در برابر شرایط جوی  آلومینیوم است که ضمن دوام و عمر باالی آن به دلیل آب بندی های مهندسی و

عایق بوده و انرژی داخل ساختمان به راحتی قابل کنترل می باشد. نمای کرتین وال در برابر لرزش های زمین لرزه و 

 اما. است گذاشته باز طراحی در را طراحان دست نیز و بوده مقاوم …طوفان ، سرقت ، حرارت ، آتش سوزی و

 ها قسمت این برای کوچک های یونیت از بایستی که دارد وجود دار قوس های قسمت در هم هایی محدودیت

نظر دارید،  مد خود ساختمان نمای روی بر اجرا جهت به فریبنده و خاص ، دوام با ای سازه اگر کل، در. کرد استفاده

 کارشناسان ما کرتین وال را به شما پیشنهاد می کنند.

: یکی دیگر از مصالح سیستم خشک برای نصب روی نمای ساختمان آلومینیوم کامپوزیت آلومینیوم کامپوزیت  

است، متریالی ترکیبی متشکل از یک هسته پلی اتیلن)مواد نسوز و غیر قابل اشتعال( ، دو الیه محافظ و دو الیه 

دوام باال را به آن آلومینیوم که خواصی چون سطحی صاف و یکدست، انعطاف پذیری بدون از بین رفتن ماهیت و 

بخشیده است. یکی دیگر از مواردی که باعث شده که در بسیاری از سازه ها از این متریال استفاده برده شود سهولت 

در نصب آن است. استفاده از این نما به لحاظ زیبایی شناختی ممکن است در مدت زمان طوالنی خوش آیند نباشد، 

ر سال های اولیه نصب را دارد به سرعت از دست داده و ظاهری نه چندان زیبا از به دلیل اینکه طراوت و زیبایی که د

آن بر جای خواهد ماند. همچنین استفاده از آلومینیوم کامپوزیت از لحاظ روان شناختی در ساختمان های تجاری و 

واهد داشت. صنعتی معمول می باشد و استفاده از آن در ساختمان های مسکونی به هیچ وجه منظر خوشی نخ

متریالی که ضریب انتقال حرارتشان پایین تر است به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک قابل توجهی می 

 ، بوده برخوردار تریباال انتقال ضریب از ها متریال سایر به نسبت 230 حرارت انتقال ضریب با نمای کامپوزیت کند.

 .باشد می نامناسب کمی خشک نمای مصالح سایر به نسبت مساله این بر بنا

 و مقایسه سازه فلزی و بتنی. معرفی 1-6

است.  فوالد رود ازها به کار میتحمل بارها و انتقال آناست که مصالح اصلی آن که برای  سازه نوعی سازه فوالدی

باشد و بسته به نوع اتصاالت، قطعات طرح ها از نوع جوشی، پرچی یا پیچ میاتصاالت به کار رفته در این نوع سازه

 .شودها انجام میهای مربوطه بر روی آنرلشده و کنت

 های ثابت است. سایر سازه و پل ترین مصالح برای ساخت ساختمان واز مهم فوالد در حال حاضر

کیلوگرم برای هر مترمربع است که  55تا ۴5ن که وزن آهن آالت مصرفی در آ :فوالدی دیوار برشی با سازه فلزی

 .درصد کمتر است ۴0های متداول نسبت به سازه

ها از صفحات شود. همچنین از نبشی تسمه و برای زیرستونها و تیر از پروفیل فوالدی استفاده میبرای ساختن ستون

 نمایند. ل میش به هم دیگر متصوسیله جوو قطعه را بهنمایند و معموالً دفوالدی )بیس پلیت( استفاده می

 

به  والدف و ماسه ،شن ،سیمان) بتن آرمه طور معمولیا به بتن ای است که در ساخت آن ازسازه سازه بتنی

ها و ساده یا آجدار( استفاده شده باشد. در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستون میلگرد رتصو

 .شودمحسوب می سازه بتنی شاه تیرها و پی، آن ساختمان یک

https://ecoarc-co.com/item/building-facade/
https://ecoarc-co.com/item/building-facade/
https://ecoarc-co.com/item/composite-aluminum-facade/
https://ecoarc-co.com/item/composite-aluminum-facade/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C
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 یک شامل الًمعمو ها ساختمان نوع این. آیند می حساب به مدرن های ساختمان انواع ترین رایج جزو اسکلت بتن

ن شامل ودی آعم های بخش و تیرها شامل بتنی های سازه افقی های بخش. هستند بتنی اسکلت یک یا چهارچوب

 ستون ها هستند.

 بتنی اسکلت مراحل ساخت بنا با سیستم

 خاکبرداری و تسطیح 

 اجرای بتن مگر 

 )قالب بندی فونداسیون )پی 

 آرماتور بندی فونداسیون و قرار دادن میلگرد های انتظار برای اجرای ستون ها 

  ریزی فونداسیونبتن 

  روز 7مراقبت از بتن ریخته شده تا 

 باز کردن قالب های فونداسیون 

  آرماتور بندی ستون ها و قراردادن میلگرد انتظار 

  قالب بندی ستون ها 

  بتن ریزی ستون ها 

 قالب بندی سقف با استفاده از جک های حمایتی 

 ظار ستون ها با آن هاآرماتور بندی تیر های افقی و در گیر کردن آرماتورهای انت 

 ز هم اه پله نیبندی رنصب تیرچه های سقف و قراردادن سر و ته تیرچه ها در میلگردهای بافته شده ی تیرها ) آرماتور

 زمان با هر سقف در تراز طبقه انجام می شود (

 نصب آجر سفال یا یونولیت ما بین تیرچه ها برای صرفه جویی در بتن 

 (۶ی بر روی تیرچه ها ) معموال میلگرد معمولی نمره قراردادن میلگردهای حرارت 

 ) بتن ریزی سقف ) تکرار این پروسه تا سقف آخر 

 آرماتوربندی

شی در ساختمان باشد زیرا کلیه نیروهای کشآرماتوربندی از حساترین و با دقت ترین قسمت های ساختمان بتنی می

 .ت به عمل آیدآرماتوربندی ساختمان های بتنی باید نهایت دقشود بدین لحاظ دراجرا بوسیله میلگردها تحمل می

 کردن آرماتورخم

متر بهتر است با میلی 12توان با دست خم نمود ولی آرماتورهای بزرگتر از میلی متر را می 12آرماتورهای تا قطر 

به هندس محاسیله مد به وسدستگاه مکانیکی مجهز به فلکه خم شود قطر فلکه خم، متناسب با قطر آرماتور بوده و بای

 و مهندسی کارگاه تعیین گردد.

 وصله کردن آرماتورها

ان ها مخصوصاً های ساختم متر است و دراغلب قسمت 12شود با توجه به اینکه طول میلگرد که به بازارها عرضه می

های بلند که باالخره شاخهباشد و همین طور قطعات باقی مانده از در شناژها میلگردهای با طول بیشتر مورد نیاز می

 باید مصرف شود.
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 قالب بندی

لزی نیز استفاده سازی از قالب های ف شود اغلب چوبی بوده ولی برای کارهای سریقالب های که برای بتن ساخته می

ل دن تحمششود. قالب ها و داربست های زیر آن عالوه بر شکل دادن به بتن وزن آن را نیز تا زمان سخت می

 ایند.نم می

ود. در شریزی واژگون شده موجب خسارت بدین لحاظ اگر دراجرای آن دقت کافی نشود ممکن است در موقع بتن

ای هی درساختمان بندی نیز باید محاسبه انجام گرفته و نقشه اجرایی تهیه گردد ول ساختمان های بزرگ برای قالب

 برای قالب بندی وداربست آن ندارد.کوچک به علت کمی حجم بتن احتیاج به محاسبه وتهیه نقشه 

بندی ببرای قال وبی کهشکل قطعات بتنی به اندازه آن ها که باید ریخته شود باید به وسیله قالب تهیه شود. تخته و چ

یر شکل جب تغیشود باید کامالً خشک بوده و در برابر رطوبت تغییر شکل ندهد زیرا تغییر شکل قالب مومصرف می

ای از تخته ن معموالً باشد. در ایراهای وارده برآن ها موثر می ها و همچنین ممان کل تیرها و ستونبتن گشته و در ش

 نمایند.بندی استفاده می باشد برای قالبکه به نام چوب روسی معروف می

 

 مقایسه سیستم فلزی و بتنی

 مزایای سازه اسکلت فلزی

 کم وزن بودن اسکلت فلزی 

  (ی فوالدهای بزرگ )خاصیت ارتجاعهوک تا تنشپیروی فوالد از قانون 

 ه مورد شود در دهانه سولبسیار باالی قطعات فلزی و ارتباط مقاومت به وزن؛ که این خود باعث می تمقاوم

 .استفاده قرار گیرند

 های طویلکارا بودن آن در سازه 

 توان به شود، به همین علت مییا دقیق تهیه مبهای بسیار بزرگ خاصیت یکنواختی: معموالً فلز در کارخانه

 .یکنواخت بودن خواص اطمینان کرد

 ر مدت باشد و این باعث استفاده از آن دهای فلزی بسیار مناسب میفوالد دوام بسیار باالیی دارد که در ساختمان

 .گرددزمان طوالنی می

  خرابی استفوالد معموالً توانایی تحمل ضربه را دارد که یکی از علل مقاومت در مقابل. 

  (پیوستگی)قطعات فلزی و فوالد همگن هستند 

  خوب  رش نیزبمقاومت متعادل فلز و فوالد: مصالح فلزی در مقابل کشش و فشار رفتاری یکسان و همچنین در

والً بینی شده معمطور در بارهای پیشهستند. در زمان تغییر وضعیت بار، بر اثر نیروی وارده قابل تعویض و همین

 .هستند آن از گرفته نشات برشجه در نتی

 ر اجرا دسازی: اگر در قسمتی از ساختمان بخشی به علت محاسبات غیر دقیق و اشتباه یا تغییر امکان مقاوم

 .ودنم اضافه هاییقسمت ویا نمود قویتت را آن …توان با پرچ کردن یا جوش و درست اجرا نشده باشد می

 ساخت و نصب راحت 

 قطعات فلزی بسیار کمتراز اجرای بتن در ساختمان است سرعت نصب: سرعت نصب. 

  دارد کمتری پرتی ساختمان در …پرتی مصالح: اسکلت فلزی نسبت به اجرای بتن و. 
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 های  نر ساختمادهای بتنی است، سطح بال استفاده فضا: اسکلت فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمان اشغال

 .شودبتنی بیشتر ایجاد می

 بتنی اسکلت  زهمزایای سا

 ستاباشد ارزان و قابل دسترسی ماده اصلی بتن که شن و ماسه می. 

 ای طراحی و اجرا شده اند، در مقابل شرایط محیطی سخت، مقاومتر نامههای بتنی که مطابق با اصول آیینسازه

 .های ساخته شده با مصالح دیگر هستنداز سازه

 های بتنی نظیر پل، ستون و ... به اشکال مختلف باالی بتن، امکان ساخت انواع سازه شکل پذیری به علت قابلیت

 .میسر است

 ها نشان داده اند که در صورت اند. آزمایشبسیار مقاوم های بتنی در مقابل حرارت زیاد ناشی از آتش سوزیسازه

کشد تا تن آرمه، حداقل یک ساعت طول میبرای یک نمونه ب درجه سانتی گراد 1000ایجاد حرارتی معادل 

سانتی  درجه 500پوشیده شده است، به  سانتیمتر 2.5دمای فوالد داخل بتن، که با یک الیه بتنی با ضخامت 

 .برسد گراد

 ها بیشتر استهای بتنی از دیگر سازهطول عمر سازه. 

 های بتنی زمان سازهبرند، سازی میهای فلزی زمان کمتری برای نصب و پیادهبا توجه به این که سازه

 .بیشتری برای انجام کار احتیاج دارند

 ی اسکلت بتن ها را داشته باشندبرای کارفرمایانی که قصد دارند با توجه به پیشرفت پروژه خرد خرد پرداخت هزینه

 .باشدبهترین انتخاب می

 وردار استاجرای اسکلت بتنی در مقایسه با اسکلت فلزی از ظرافت، تخصص و حساسیت کمتری برخ. 

 بشات نجام آزمااهره و استاندارد و دوام اسکلت فلزی منوط به ساختن قطعات در کارخانه، استفاده از اتصاالت پیچ و م

 .بردهای ساخت را بشدت باالتر میتست جوش است. اما انجام این اقدامات در کشور ما هزینه

  گی ار خوردزمان سطح بیرونی اسکلت فلزی دچهزینه نگهداری اسکلت بتنی ساختمان کمتر است. به مرور

 .رندکنند هزینه باالیی داشود، اقداماتی که این روند را کنترل میشده و رفته رفته از ضخامت آن کاسته می

   بتنی اسکلت معایب سازه 

 وزن باالی سازه بتنی نسبت به سازه فلزی 

  بیشتری دارد.سازه های فلزی نسبت به سازه های بتنی تحمل نیرو کششی 

 شرایط جوی و محدودیت اجرا 

 هدر رفتن مصالح 

 ارزش آتی کمتر 

 نیاز به ساخت سقف کاذب در سازه های بتنی 

 

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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 سیستم نمای خشک و سازه فلز و بتنکاری رزومه. 1-7

 در حال اجرا و پایان یافته) نما و سازه فلزی و بتنی( های لیست پروژه

محل  نام پروژه ردیف

 پروژه

متراژ  کارفرمانام 
 )مترمربع(

 سال

 کارخانجات مجموعه گلرنگ 1

 ایی افق کوروش(های زنجیره)فروشگاه

شرکت سامان پویش  قم

 تامین

15000 1399 

 1399-1398 25000 شرکت بلند پایه عراق نفری الزورا بغداد 15000استادیوم  2
شرکت راه و ساختمان  کرج تجهیز کارگاه میدان جمهوری  3

 مولوی

300 1399 

 

 سازه فلزی و بتنیهای . معرفی پروژه1-1-7

 قم –فق کوروش ) گلرنگ( اتقویت سازه فلزی کارخانجات فروشگاه زنجیره ای 
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 قم –فق کوروش ) گلرنگ( اکارخانجات فروشگاه زنجیره ای  راه اندازی خط تولید رنگ

   

 قم –فق کوروش ) گلرنگ( اکارخانجات فروشگاه زنجیره ای  بتنیتقویت سازه 
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 قم –فق کوروش ) گلرنگ( اکارخانجات فروشگاه زنجیره ای  بتنیتقویت سازه عملیات حفاری 
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 قم –فق کوروش ) گلرنگ( اکارخانجات فروشگاه زنجیره ای  بتنیتقویت سازه آرماتوربندی 
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 قم –فق کوروش ) گلرنگ( اکارخانجات فروشگاه زنجیره ای  بتنیتقویت سازه قالب بندی و بتن ریزی 
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 کرج  – میدان جمهوریساختمان اداری تجهیز کارگاه 

 

 سیستم نمای خشکهای . معرفی پروژه2-1-7
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 عراق - نفری الزورا بغداد 15000استادیوم ( گالوانیزه رنگینمای خشکه ) ورق اجرای 
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