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 .1-1معرفی شرکت
گروه مهندسی داریا بنا پایا فعالیت خود را در زمینههای طراحی ،تولید و نصب سیستم ایستادرز (پوششهای
آلومینیومی یکپارچه) آغاز کرده است .در شرایطی که احداث بناهایی با سقف و نما در ابعاد و مقیاسهای عظیم و دارای
اشکال مختلف هندسی و  ...به عنوان دغدغههای اصلی معماران است ،این سیستم با بهرهگیری از فنآوریهای نوین و
توسط دستگاههای پیشرفته براساس سلیقه کارفرمایان خدمات ارزنده در خصوص پوشش یکپارچه ایستادرز که هیچ
گونه نقطه ضعف در خصوص آببندی نداشته ،ارائه نموده است.
همچنین این شرکت در کنار پوششهای ایستادرز ،در زمینه اجرای سازههای فلزی و بتنی و سوله و نمای خشک و
کرتین وال به صورت حرفهایی فعالیت میکند.
این گروه با برخورداری از تیم ورزیده و مجرب طراحی و با استفاده از ماهرترین اکیپهای اجرایی و فنی ،دستگاههای
فرمینگ ورق یکپارچه خود توانسته است ،تعداد پروژههای مطرحی را پوشش دهد .این گروه امیدوار است بتواند حلقه
اتصال مناسبی جهت تبلور عینی اندیشههای طراحان در راستای خلق معماری در خور و شایسته با فرهنگ ایرانی داشته
باشد و به عنوان مشاور کارآزموده کلیه پشتیبانیهای مورد نیاز کارفرمایان را از همان مراحل اولیه طراحی به عهده
گرفته و تا پایان در کنارشان خواهد بود تا از درستی انتخابشان مطمئن گردند.
پرسنل و تیم اجرائی این شرکت از پیمانکاران جزء و پرسنل گروه مهندسی پوششگستر (اولین تولیدکننده و اجرا کننده

سیستم زیپ در ایران) بوده است ،که از همان ابتدای ورود سیستم ایستادرز در عرصه پوشش سقف و نما ،با تیم اجرائی
مجرب به همراه دستگاههای مجهز در این زمینه به صورت حقیقی با شرکت پوششگستر همکاری نموده و طی سالها
پروژههای گوناگونی را پوشش کردهاند .در حال حاضر این شرکت با توجه به تخصص و تجربیات متعدد و دارا بودن
امکانات و تجهیزات و ماشینآالت الزم در خصوص سیستم ایستادرز ،به صورت رسمی و حقوقی در سال  1397به ثبت
رسیده است.
 اجرای پروژهها
 با حفظ کیفیت و استانداردهای جهانی
 ارائه بهترین و کاملترین خدمات
 در چهارچوب برنامه زمانبندی
 صداقت و افزایش رضایت کارفرمایان
 مشارکت و کارگروهی

سیستم  ZIPTECHهمگام با تکنولوژی روز دنیا
قابلیت نصب سریع و آسان ،مقاوم ،ماندگار
کیفیت برتر و قابل نصب با انواع اشکال هندسی متنوع
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 .1-2اطالعات ثبتی شرکت
 روزنامه رسمی تاسیس شرکت
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 روزنامه رسمی – آگهی تغییرات

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

سیستم پوشش ایستادرز با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد مانند ایمنی ،سبکی (13-17کیلوگرم بر مترمربع) و
قابلیت ضدحریق ،آببند و هوابند بودن ،قابلیت انعطافپذیری و امکان نصب آسان ،عالوه بر زیبایی ،امکان اجرای
پروژههای پیچیده را به صورت یک الیه و یا دو الیه برای انواع سقفهای با شیب بسیار کم ،شیب تند و سقفهای
قوسی و گنبدی را محقق نموده است .این پوشش سقف میتواند دهانههای بزرگ و خطوط منحنی شکل با قوس
محدب و مقعر را به آسانی پوشش دهد .این سیستم قابلیت تولید پروفیل مورد نیاز سقفهای کروی و یا بیضوی شکل
را در تنوع رنگ بسیار باال دارا میباشد.
در سیستم سقف یکپارچه دستگاه فرمینگ در محل کارگاه پروفیلهای ورق فلزی را در طول موردنیاز بدون هیچگونه
محدودیت طولی تولید میکند و پس از نصب آنها در کنار یکدیگر ،این پروفیلها با دستگاه مخصوص به یکدیگر زیپ
( )zipمیشوند.
این سقف قابلیت اجرا به صورت یک الیه و یا دوالیه را دارد ،بدین معنی که در مکانهایی که نیاز به عایق سقف وجود
دارد میتوان یک الیه زیرین از ورق گالوانیزه نصب نمود ،پس از اجرای عایقهای رطوبتی و حرارتی الیه نهائی را مطابق
جزئیات پیوست ،اجرا کرد.
 .1فاصله پرلینها  :تا حداکثر  ۴متر (بسته به میزان بار برف و باد)
 .2طول پروفیل :عمالً نامحدود ( 150متر)
 .3عرض پروفیل :بین  305تا  500میلیمتر
 .۴ارتفاع پروفیل  50 :تا  ۶5میلیمتر

سقفهای یکپارچه
در سیستم زیپ ،میتوان پوشش الیه نهایی را تا طول  150متر به صورت پیوسته بدون اورلب طولی در محل سایت
پروژه تولید و زیپ نمود .این سیستم با قابلیتهای فراوان از جمله شکلپذیری به فرم و منحنیهای گوناگون(قوس
مثبت و منفی) با دستگاه  curving machinمیتواند زیباترین فرمها را در طراحی معماری نوین سقف و بدنه سالن-
ها به سادهترین و اقتصادیترین روش اجرا نماید.
از آنجایی که در این سیستم ورق نهایی به هیچ الیهای پیچ و پرچ نمیشود و فقط روی کلیپسهای زیرین نشسته
است ،در اثر انبساط ،انقباض ناشی از گرما و سرما میتواند به آسانی روی کلیپسهای موجود به صورت ریلی حرکت
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کند و به همین دلیل هیچگونه شکافی روی ورق نهایی ایجاد نمیگردد که با توجه به این ویژگی این سیستم کامال آب
بند میباشد و نیازی به هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه ندارد .درصورتیکه در سیستمهای پوششی سنتی (ساندویچ
پانل و  ، )...از پیچ و پرچ استفاده نموده که باعث میگردد به مرور زمان از حالت آببندی خارج شده و نیازمند
تعمیرات سالیانه میباشد.
یکپارچه بودن سقف بدون استفاده از پیچ و پرچ انعطافپذیری و کاهش آلودگی صوتی تا  50دسی بل ،این سیستم را
به عنوان انتخاب اولین مشتریان خود قرار داده است.
 .1-1-3مزایای سیستم ایستادرز
*قابلیت طراحی نامحدود برای تمامی اشکال هندسی مورد نظر طراحان
*وزن سبک ،ایستایی زیاد و ایده آل برای سقفهای بزرگ
*سرعت اجرای باال به همراه آببندی کامل با عمر طوالنی
*طول پروفیل تا بیش از  150مترطول
*مقاوم در مقابل خوردگی و فرسایش و اثرات آب و هوایی  ،مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش
* اقتصادی بودن  ،بدون نیاز به هرگونه هزینههای نگهداری در تمام طول عمر ساختمان
*قابلیت استفاده دوباره از آلومینیوم در پایان عمر ساختمان (همگام با محیط زیست)
*عملکرد عالی حرارتی و آکوستیک ( عایق حرارتی و رطوبتی و صوتی)
*کیفیت باال مواد و مصالح مصرفی ،تنوع رنگ بر اساس

RAL

*نداشتن پیچ و پرچ و سوراخ و روی هم رفتگی ورقها در الیه نهایی
*بهبود جلوه بصری ساختمان
*قابلیت نصب بر روی استراکچر فوالدی ،بتنی و اسپیس فریم
*بهترین انتخاب برای ورزشگاهها ،ساختمانهای بزرگ تجاری و اداری  ،بیمارستانها و فرودگاهها.
 .2-1-3مشخصات فنی سقفهای یکپارچه
تکنولوژی جدید پوشش یکپارچه درز ایستا یکی از پیشرفتهترین فناوریهای روز دنیا جهت پوشش سقف و دیوارههای
سالنهای ورزشی ،اجتماعات ،نمایشگاهها ،فرودگاهها ،مراکز تجاری ،اداری ،قطارهای شهری ،بین شهری و  ...میباشد.
این سیستم از چندین الیه تشکیل میشود که به ترتیب عبارتند از :
.1الیه زیرین سیستم ،ورق از جنس آلومینیوم (مقطع ذوزنقه یا سینوسی) و یا گالوانیزه (مقطع متالدک ،ذوزنقه و دم-
کبوتری) به صورت رنگی و یا ساده ( با توجه به شرایط محیطی) و ضخامتها  0.7الی  1.2میلیمتر و ارتفاع گام مختلف
( با توجه به فواصل پرلینها) میباشد که به عنوان نگهدارنده الیههای باالیی و انتقال دهنده بارهای وارده فوقانی و به
جهت نمای داخلی است .این الیه مستقیماً روی پرلینهای اسکلت فلزی به وسیلۀ پیچ سرمتۀ خودکار نصب میگردد.
 .2عایق رطوبتی ،الیه بخاربند (  )Vapoar Barrierاز  ۴الیه (یک الیه فویل آلومینیوم ،یک الیه پلیاستر و دو الیه
پلی اتیلن) تشکیل شده است که دارای ضخامتهای مختلف است ( 220-180میکرون) ( .این الیه باعث میشود تا
رطوبت موجود در هوای داخل ساختمان وارد الیههای میانی پوشش دوجداره زیپ نشده و در هنگام برخورد با الیههای
نهایی تقطیر صورت نگیرد) .اتصال فویلهای عرقگیر توسط جوش لیزیک و اتوی برقی صورت میگیرد.
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 .3امگا اسپیسرهای عمدتا از جنس گالوانیزه ( قطعات ناقل بار ،فاصله انداز امگا) به ضخامت 0/8الی 1/50میلیمتر که
در فواصل معین (با توجه به فواصل پرلینها) بر روی عایق رطوبتی مینشیند و به ورق زیرین پیچ میشود و به منظور
ایجاد فضای الزم برای اجرای عایق حرارتی به کار میرود.

 .4عایقحرارتی ( جنس پشمسنگ و یا پشمشیشه تختهای یا رولی) ،ضخامت و دانسیته این الیه بستگی به شرایط
جوی ،محیطی و کاربردی پروژه دارد( .عایق حرارتی جهت جلوگیری از تبادل حرارتی فضاهای خارج و داخل است).
عایق کامالً غیر قابل اشتعال بوده و در برابر سرما ،گرما و صوت کامالً مقاوم است .پشمسنگ مادهای سبک و استریل بوده
و به دلیل ماهیت معدنی خود قابلیت بازگشت به اکوسیستم را دارد.

.5کلیپسهای مخصوص آلومینیومی (پایههای نگهدارنده) با آلیاژ ویژه که به عنوان ناقل بارهای وارده روی سقف و
نگهدارنده ورقنهایی عمل میکنند که دارای ارتفاع و سایزهای مختلف است ،با استفاده از این کلیپسها ،عالوه بر این که
نیازی به سوراخ کردن الیۀ نهایی برای نصب با پیچ و پرچ نیست (که خود مزیت بزرگی در آببندی محسوب میشود)،
حالت کشویی که این کلیپسها برای ورق نهایی ایجاد میکنند نیز باعث سهولت حرکت ورقها در جای خود هنگام
انبساط و انقباض میشوند.کلیپسها همراه با یک الیه  20- 5میلیمتری پد عایق حرارتی از جنس ( pvcپلی آمید) که در
قسمت نشیمن برروی اسپیسرهاست ،میباشد .در صورت عدم استفاده از این الیه ،کلیپس آلومینیومی مانند پل حرارتی
باعث انتقال حرارت داخل و خارج ساختمان میگردد .با وجود الیۀ حرارتی در سقف ،عایقبندی سیستم کامل و بدون
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نقص خواهد بود .از طرفی عدم وجود پد عایق ،دوفلز نا هم جنس آلومینیوم و گالوانیزه در تماس با هم قرار خواهند
گرفت که از نظر خوردگی این پل ارتباطی مطلوب نبوده و مقدمات خوردگی نقطهای و گالوانی را فراهم میآورد.

 .6پوششنهایی (پروفیل) عموما از جنس آلومینیومی ویژه سیستم ایستادرز با آلیاژ مخصوص(
 )ZipStandingseamprofileیا گالوانیزه وعرض  ۴0سانتی متر یا متغییر ( )Taperedو ضخامت مختلف 0/5الی 1
میلیمتر با مقطع( )Standingseamprofileو در انواع رال رنگ که بر روی کلیپسهای تعبیه شده مینشیند و در کنار
یکدیگر به وسیله دستگاه  zipping machineبه یکدیگر زیپ میشود .در الیه رو هیچ گونه سوراخ ،پیچ وجود نداشته و
به همین دلیل هیچگونه نقطه ضعفی در مورد آببندی وجود ندارد.

اشکال ورقهای پوشش به صورت زیر میباشد :
 پروفیل ساده

پروفیل ساده ایستادرز از خطوط موازی و هم راستا برخوردار میباشد که میتواند طولهای  0.5تا  150متر را به صورت
یکپارچه و بدون اورلبهای طولی پوشش دهد( .سطوح صاف و قوس مالیم).
 پروفیل منحنی

از محاسن سیستم ایستادرز استفاده از متریال آلومینیوم میباشد که با استفاده از این متریال و دستگاههای کرو می-
توان پروفیل ساده را به اشکال  sشکل ،منحنی محدب و مقعر تولید و اجرا نمود .الزم به ذکراست که حداقل شعاع
تولیدی در دستگاه کرو سیستم ایستادرز  1.5متر میباشد ،که با این امکانات به راحتی میتوان طرحهای خاص طراحان
معماری را تولید و اجرا نمود (.سطوح منحنی و قوس شکل ،محدب و مقعر).
 پروفیل مخروطی

پروفیل مخروطی یا کونیک (پروفیل با ابتدا و انتهای متغیر) میباشد که با استفاده از این پروفیل میتوان به راحتی
سقفهای گنبدی و مخروطی را پوشش داد (.سطوح هرمی ،گنبدی).
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کویل خام آلومینیوم از کارخانجات معتبر خریداری میشود و جهت شکلدهی به واحد فرمینگ شرکت ارسال میگردد.
ورقهای آلومینیومی ،به کمک ماشین آالت تولیدی قابل حمل ،در محل پروژه تولید میشود لذا هیچ محدودیتی در
خصوص طول ورقهای تولیدی وجود نداشته و نیاز به هم پوشانی نمیباشد .عملیات تولید در محل پروژه کمک میکند
تا نصب را با سرعتی بیشتر و بگونهای اقتصادیتر انجام داد.
تنوع رنگ این نوع سقفها بسیار باال بوده و میتوان انواع رنگهای زنده از براق تا مات  ( P.V.D.Fرنگهای پلیاستری
یا با پایه پلی وینیلیدن فلوراید) سیستم رنگ با کیفیت باال و مقاوم در برابر تاثیرات جوی وحتی چند رنگ متفاوت را در
یک پروژه کنار هم داشت.
 .3-1-3جزئیات فنی
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 .4-1-3الحاقیات سقف
عالوه بر جزئیات و شش الیه پوشش سقف سیستم زیپ ،به موارد دیگری جهت تکمیل این سیستم اشاره میشود:
آبرو :جهت پوشش سقف با توجه به محل قرارگیری آبرو در سقف براساس شیببندی سقف از آبروهای تک و یا دو جداره
آلومینیومی شامل  :ورق به ضخامت یک میلیمتر الیه زیرین ،ورق ضخامت دو میلیمتر الیه نهایی با عرض گسترده
حداکثر  150سانتیمتر ،عایق حرارتی پشم سنگ با دانسیته  70کیلوگرم بر مترمکعب و ضخامت  5سانتیمتر ،فوم ،xps
آبچکان آلومینیومی بدون رنگ با ضخامت یک میلیمتر و درز انبساط در فواصل حدودی  18متر(EXPANSION JOINT
) و پیچ و پرچ و چسب مورد نیاز به همراه کف خواب گالوانیزه یا آلومینیوم و زیرسازی به همراه جوشکاری آلومینیومی
استفاده میشود.
فالشینگ آلومینیومی :جهت کاور سقف  ،اصطالحا پکیج کامل پوشش ،از فالشینگهای آلومینیومی در ضخامتهای
مختلف در اطراف و محل تقاطعها با دیتیلهای متنوع بهره برده میشود .یک تکنیک ویژه خم کردن باعث میشود تا
درزپوشهای لبههای انتهایی ،شکلی زیبا به خود بگیرد .حتی اگر سقف بصورت منحنی باشد.

فالشینگ هوابند از جنس ورق آلومینیوم امباس (بدون رنگ) با آلیاژ گروه  3000به ضخامت یک میلیمتر به همراه فوم
مخصوص کراسلینگ.
پلکان و برفگیر  :جهت ایجاد مسیر تردد بر روی سقف از  Walk Wayآلومینیومی با طراحیهای ویژه و برفگیرهای
منحصر بفرد  snow gardجهت کنترل حرکت برف به سمت آبرو استفاده میشود .این قطعات از جنس آلومینیوم با آلیاژ
ویژه به صورت پروفیلهای اکسترود شده به همراه اتصاالت مربوطه (صفحه گرتینگ لبهدار ،اومگا براکت آلومینیومی به
طول  32سانتیمتر به همراه پایههای خورشیدی یا نبشی از جنس استیل پانچ شده ) و ( پایه برفگیر ،لوله خورشیدی به
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همراه بست ،اومگا براکت آلومینیومی به طول  12سانتیمتر) میباشد .پلکانها و برفگیر با استفاده از براکتهای
آلومینیومی روی شیار و گامهای ورق نهائی محکم میشوند .بنابراین روکش سقف سوراخ نمیشود.

سیستم حرارتی :از این سیستم جهت ذوب تدریجی برف داخل آبروها استفاده میشود .سیستم حرارتی با گرمایش سقف
و فضای داخل گاتر باعث ذوب برف و تخلیه آب ،حاصل میشود .طراحی و محاسبات سیستم حرارتی بسته به شکل
سازه ،میزان بارندگی ساالنه و سردترین دمای محتمل هر شهر توسط کارشناسان شرکت انجام میگیرد .این سیستم
دارای کابل حرارتی دوهستهایی (هیتر) مخصوص ذوب برف و یخ آبرو به همراه فیکسچر نگهدارنده کابل و تابلو کامل IP
دار کنترل فرمان هوشمند ،است.

با توجه به روند حرکت صنعت ساختمانی به سازههای ماندگار ،استفاده از سیستم زیپ به عنوان سقف بدون عیب و
نقص ،جهت نصب پانلهای سلولزی هوارسان و اجرای سیستمهای انرژی خورشیدی و طراحیهای مختلف با ورقهای
دکوراتیو بدون نیاز به سوراخکاری و استفاده به عنوان بستر بام سبز (پوشش گیاهی برروی سقف) امکان پذیر خواهد بود.
14

نصب سیستم انرژی خورشیدی بر روی پوشش سقف نهائی

اجرای بام سبز بر روی پوشش سقف نهائی

جوشکاری آلومینیوم :جهت اتصاالت آبروها و خروجی آبرو ،اطراف نورگیرهای سقفی و بازشو از جوشکاری آرگون
(آلومینیوم) استفاده میشود.
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 .1-4رزومهکاری سیستم ایستادرز
لیست پروژههای سیستم ایستادرز در حال اجرا و پایان یافته
ردیف

نام پروژه

محل پروژه

نام کارفرما

متراژ

سال

(مترمربع)

1

لیان شهرک صنعتی کاسپین

قزوین

شرکت سازههای افق
نور

7500

1399-1398

2

پیست دوچرخه سواری

ساری

شرکت توسعه و
نگهداری اماکن ورزشی
کشور

1۴500

1399-1398

ساری

شرکت توسعه و
نگهداری اماکن ورزشی
کشور

(با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم)
3

استادیوم  ۶000نفری
(با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم)

7800

1397

4

مرکز همایش های بین المللی

اصفهان

پوشش گستر

27000

1397

5

ترمینال سالم فرودگاه امام

تهران

پوشش گستر

10000

1397

6

ایستگاه راه آهن

کرمانشاه

جهادنصر
(پوشش گستر)

3۶00

139۶

7

بخش از نمایشگاه بین المللی
شهرآفتاب

تهران

کاشالوت
(پوشش گستر)

8000

1395

8

فرودگاه بین المللی اهواز

اهواز

سبزدرخشان (پوشش
گستر)

3500

1395

9

فرودگاه بجنورد

بجنورد

آستان قدس رضوی

۴000

1395

(پوشش گستر)
10

الماس قو خاورمیانه

سلمانشهر

عظیم زاده (پوشش
گستر)

2500

1395

11

هتل سه و چهار ستاره فرودگاه
امام

تهران

طرح و آفرینش

2000

139۴

12

سالن ترانزیت فرودگاه امام

تهران

بلند پایه

10000

1393

13

پارک سوار

زرین شهر
اصفهان

پوشش گستر

۴500

1393

14

باغ موزه دفاع مقدس

تهران

تفال سقف (پوشش
گستر)

21000

1392

15

مازی نور

آالشت

پوشش گستر

1500

1391

16

دانشگاه آزاد اسالمی

یاسوج

پوشش گستر

1000

1390

17

ترمینال مسافربری

بابلسر

(پوشش گستر)

3300

1390

16

 .1-1-4تائیدیه سیستم ایستادرز
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 .2-1-4معرفی پروژههای در حال اجرا سیستم ایستادرز

پروژه پیست دوچرخه سواری ساری

18

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

تولید ورق الیه نهائی (آلومینیوم) توسط دستگاه رول فرمینگ زیپ در محل پروژه پیست دوچرخه سواری ساری

19

پوشش فویل آلومینیوم بخاربند و نصب اسپیسر و کلیپس آلومینیومی سقف و دیواره پیست دوچرخه سواری ساری

پوشش ورق الیه زیرین پیست دوچرخه سواری ساری

تولید ورق الیه زیرین (گالوانیزه مقطع ذوزنقه) پروژه پیست دوچرخه سواری ساری و انتقال برروی سقف
توسط دستگاه رول فرمینگ ورق ذوزنقه در محل پروژه

20

پوشش سقف کارخانه لیان قزوین با سیستم زیپ ( شیب کمتر از ) %1

انتقال ورق الیه نهائی بر روی سقف کارخانه لیان

تولید ورق الیه نهایی توسط دستگاه رول فرمینگ (ورق گالوانیزه رنگی)کارخانه لیان قزوین
21

پوشش توری مرغی و نصب کلیپس سقف کارخانه لیان قزوین

کارخانه لیان قزوین

 .3-1-4معرفی پروژههای به اتمام رسیده سیستم ایستادرز

22

سالن ورزشی  6000نفری ساری

پوشش ورق نهایی آلومینیومی و زیپ برقی سالن ورزشی  6000نفری ساری
23

پوشش عایق حرارتی (پشم سنگ) و نصب ورق نهایی آلومینیومی سالن ورزشی  6000نفری ساری

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

استقرار پایههای نگهدارنده دستگاه تولید ورق سالن ورزشی  6000نفری ساری

25

کلیپسگذاری به همراه پد عایق سالن ورزشی  6000نفری ساری

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

پوشش الیه زیرین از ورق گالوانیزه با مقطع متالدک سالن ورزشی  6000نفری ساری
26

سالن همایشهای بین المللی اصفهان

سالن همایشهای بین المللی اصفهان

27

ایستگاه راهآهن کرمانشاه

فرودگاه بین المللی بجنورد

28

سالن ترانزیت فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بینالمللی اهواز
29

پارک سوار ( ترمینال) زرین شهر -اصفهان

باغ موزه دفاع مقدس
30

الماس قو خاورمیانه سلمانشهر

31

هتل بین المللی سه و چهار ستاره فرودگاه امام خمینی (بام سبز)

نصب و عملکرد برفگیر بر روی سقف زیپ

32

نصب و عملکرد برفگیر بر روی سقف زیپ

نصب انواع مسیر تردد ثابت بر روی سقف ()walk way

33

نصب انواع مسیر تردد متحرک بر روی سقف ()walk way

اجرای آبرو دو جداره به همراه فالشینگ آبچکان

34

زیرسازی و نصب آبرو تک جداره

جوشکاری آرگون( ورقهای آلومینیوم) -آب بندی آبرو و خروجی آبرو

جوشکاری آرگون( ورقهای آلومینیوم) -آب بندی اطراف نورگیر سقفی به همراه فالشینگ
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جوشکاری آرگون( ورقهای آلومینیوم) -آب بندی اطراف بازشوها و اگزاست فن

 .1-5معرفی سیستم نمای خشک
نمای خشک بدان معنی است که به صورت خشکه چینی و بدون مالت و با استفاده از فریم و شاسی فلزی اجرا می
شوند .همانگونه که از عنوان متریال نمای خشک بر می آید  ،تفاوت اصلی این نما با نمای معمول (مالتی) در نوع
اتصال مصالح نما به سازه ساختمان می باشد .به این ترتیب که در نمای خشک بر خالف نمای مالتی ،مالت در نما
حذف می شود و سطح رویه (سرامیک ،سنگ ،سمنت برد و … ) به وسیله یک سری اتصاالت مکانیکی (عمدتاً
فلزی) به سازه ساختمان متصل میگردد.

.1-1-5مزایای سیستم نمای خشک
مزیت های سازه ای و عملکردی نمای خشک در چهار بخش کلی به شکل زیر دسته بندی می گردند.
support Structure & Substructure
الف – عدم نیاز به سطح زیرین یکپارچه و به هم پیوسته  :اتصال نقطه ای به سازه اصلی
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این موضوع یکی از مزیت های اصلی نمای خشک است که بر خالف نمای مالتی که می بایستی کل سطح زیرین
آماده نصب متریال نهایی پوشش باشد در نمای خشک با اتصال به نقاط تکیه گاهی محاسبه شده در اسکلت
ساختمان ،زیرسازی اجرا و متعاقبا پوشش نما بر روی آن نصب می گردد .این موضوع هم به لحاظ ایمنی که
اطمینان نصب متریال نما بر روی اسکلت ساختمان وجود دارد و هم سهولت کار را باال می برد و زمان اجرا را نیز به
شدت کاهش می دهد؛ حائز اهمیت می باشد.
Insulation
ب -سازگاری با سیستم های مختلف سازه ای ساختمان از قبیل اسکلت های فلزی و بتنی

 به طور ویژه ای پوشش اصلی نمای خشک) (claddingبرای حفظ زیرسازی های نما و اسکلت ساختمان در برابر
رطوبت و عوامل جوی طراحی شده است.
 کنترل وضعیت های گرمایی ساختمان توسط نمای خشک در زمستان موجب کاهش هدررفت گرما و در تابستان از
انباشت گرما جلوگیری می نماید

 به دلیل انجام محاسبات سازه ای و دیتیلینگ قبل از اجرای نمای خشک می توان نمای خشک را از نوع سیستم
های خود ایستا در نظر گرفت  .در نمای خشک ضخامت پنل های ضد رطوبت با توجه به شرایط آب و هوایی تعیین
می شود.
Air gap
 گپ هوا در سیستم های مختلف نمای خشک از حدود  12سانتی متر و بیشتر مابین پنل های ضد نم و پوشش
نهایی در نظر گرفته می شود.
 گپ هوا در نمای خشک امکان تبادل حرارتی مابین هوای درون و بیرون گپ در جهت حفظ جریان هوای ثابت را
ایجاد می نماید.

 جهت اطمینان از سیرکولیشن مناسب هوا و ایجاد خاصیت دودکشی از طریق تعبیه بازشوهای ورودی و خروجی هوا
برای گپ هوای نمای خشک می بایستی در نظرگرفته شود.
 گپ هوا در درجه اول رطوبت داخلی و خارجی و یا هر رطوبت دیگر مصالح بنایی ساختمان را زهکشی می نماید.
 از سوی دیگر تبادل حرارتی مابین ساختمان و محیط پیرامونی را با یک تهویه کامال طبیعی تنظیم می نماید.

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

 یکی از کاربردهای مهم پوشش نهایی کاهش حجم آب باران ورودی به نمای ساختمان و محافظت عایق در برابر
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.
یکی از مزیت های قابل توجه متریال نمای خشک قابلیت بازیافتی آن است که میتوان پنلها و مصالح استفاده شده
را جمع آوری نمود و از آنها مجددأ استفاده کرد .همچنین از حجم ضایعات ساختمانی به طور چشمگیری می کاهد.
این نوع نمای ساختمان به بهینه سازی در مصرف انرژی کمک چشم گیری می کند و به جهت آزادی استفاده از
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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.
.2-1-5مصالح و روش نصب سیستم نمای خشک
متریال ها و مصالح زیادی با تفاوت های بسیار برای ساخت نما به روش خشک مورد استفاده قرار میگیرند ،که از
رایج ترین آنها عبارتند از  :سرامیک پرسالنی  ،کاشی و سفالینه ،کرتین وال  ،صفحات آلومینیوم کامپوزیت  ،فایبر
سمنت برد  ،ترموود و…

سرامیک خشک پرسالنی
نمای سرامیک خشک پرسالنی  dry porcelain ceramicجزء به روز ترین نماهای ساختمانی روز دنیاست که به
روش نصب خشک اجرا می گردد .سرامیک خشک پرسالنی به عنوان بخش CLADDINGپوشش نمای سرامیک
خشک پرسالنی می باشد ،که مهمترین بخش این نوع نما می باشد و می بایستی استحکام کافی در مدول منفرد و
کمترین جذب آب ممکن را داشته باشد .نمای سرامیک خشک پرسالنی برای کاربری های مختلف تجاری ،اداری ،
مسکونی و همچنین بخش های داخلی ساختمان  ،پایانه ها و ایستگاه های مترو و  . .می تواند مورد استفاده قرار
گیرد.
سرامیک خشک پرسالنی تولید شده مخصوص نما به دو شکل کلی در بازار صنعت ساختمان کشور عرضه می گردد
که شامل اول :سرامیک مجوف پرسالنی(تراکوتا) و دوم :سرامیک تو پر پرسالنی که اصطالحا سرامیک یک سانتی
متری – فول بادی و یا سرامیک  120×۶0نیز گفته می شود.
ویژگی های سرامیک پرسالنی خشک مجوف :
 -1این نوع سرامیک خشک پرسالنی با داشتن سوراخ هایی در ضخامت خود مزیت های عایق بندی بیشتری دارند .
چرا که هوای موجود در حفره های خالی cavityاز نفوذ هوای سرد یا گرم از طریق بدنه سرامیک جلوگیری می
نمایند و نقش عایق را در ضخامت سرامیک خشک پرسالنی بازی می کنند.
 -2به دلیل سوراخ های موجود دربدنه سرامیک درصد قابل توجهی از حجم سرامیک خشک پرسالنی شامل هوا
خواهد بود که این موضوع باعث کاهش وزن بخش پوشش نمای خشک یا  claddingمیگردد.
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 -3این نوع سرامیک با تعبیه حالت کام و زبانه در دو وجه باال و پایین آن های مسائل مربوط به آب بندی درز افقی
نمای سرامیک خشک پرسالنی را به طور  100درصد حل می کنند به طوری که هوا پشت آن ها می رود ولی آب و
رطوبت به هیچ وجه به پشت آن ها نفوذ نمی کند.
 -۴این نوع سرامیک خشک پرسالنی دارای قطعات مخصوص برای کنج ها  ،کف پنجره ها و فالشینگ های
ساختمان است که ظرافت زیاد به نمای تمام شده و قابلیت رگالژ و آب بندی باال را به محصول می دهد.
 -5قیمت تمام شده این محصول به دلیل استفاده از تکنولوژی باالی ساخت آن که از نوع سرامیک های اکسترودی
با شکل ویژه محسوب می گردند بیشتر می شود.

ویژگی سرامیک خشک پرسالنی تو پر – یک سانتی متری – فول بادی120×60-
 -1این سرامیک ها بیشتر خاصیتهای سرامیک خشک پرسالنی که همان جذب آب کم می باشد را دارا هستند.
 -2ابعاد استاندارد تولید شده برا این نوع سرامیک خشک پرسالنی  ۶0در 120می باشد و قابلیت برش به اندازه های
مورد نظر طرح را دارد.
 -3اکثر دیتیل های اجرایی مربوط به سرامیک خشک پرسالنی مجوف چه به لحاظ ویزیبل و چه اینویزیبل برای این
نوع سرامیک خشک پرسالنی نیز امکان پذیر است.
 -۴سیستم های اجرایی مخصوصی برای نصب این سرامیک به لحاظ نمایان بودن و یا غیر نمایان بودن طراحی و
قطعات آن تولید گردیده است که تمام استانداردهای جهانی را نیز دارا می باشد.
 -5قیمت تمام شده این محصول نسبت به سرامیک خشک پرسالنی مجوف کمتر می باشد.
روش نصب با کلیپس و ریل افقی:
در این روش سرامیک خشک پرسالنی مجوف با مقطع مخصوص طراحی شده به صورت شیاردار  ،بر روش ریل های
آلومینیومی افقی قرار می گیرند و ریل های افقی بر روی زیر سازی آهنی یا آلومینیومی متصل می شوند .ضخامت
سرامیک های مجوف در این سیستم کمتر و در نتیجه وزن تمام شده نما سبک تر خواهد بود.
روش نمایان (:)VISIBLE
در این روش تایل های سرامیک خشک پرسالنی بوسیله قطعات کلیپس استینل لس استیل  ،بر روی ریل های
آلومینیومی زیرسازی در فواصل مشخص شده متصل می گردند .رنگ کلیپس ها با رنگ سرامیک انتخابی بوسیله
رنگ پلی استر با روش الکتروستاتیکی یکسان می گردد و در محل اتصال سرامیک به ریل نیز  ،الستیک های
 EPDMبا کیفیت باال جهت جلوگیری از لغزش سرامیک ها قرار می گیرند.
سیستم کیل ( :)KEIL
اتصاالت سیستم  ،Keilدر حقیقت اتصاالت مکانیکی مخفی بدون نیاز به چسب هستند که برای پوشش دادن نما به
وسیله انواع مصالح گوناگون به وجود آمده اند .این سیستم در صنعت ساختمان ،به طور گسترده جهت پوشش نما،
دیوار های داخلی و خارجی و حتی سطوح بام (در معرض باران) استفاده می شود.
در این روش سرامیک خشک پرسالنی از طریق اتصاالت آلومینیومی مخصوصی به نام کلمپ clampبر روی ریل
های آلومینیومی افقی مخصوص این سیستم متصل می شوند.
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سیستم شیاری:
در این روش ابتدا بر قسمت پشت سرامیک ها توسط دستگاه اتوماتیک شیارزن شیارهایی تعبیه می شود .توسط
دستگاه شیارزن  ،شیارهای ویژه ای در دو جهت معکوس ایجاد می شود و سپس کلمپ ها به وسیله برجستگی هایی
که دارند توسط چسب مخصوص داخل این شیارها کامال محکم می شوند .سپس سرامیک ها از طریق کلمپ بر روی
ریل مستقر شده و به وسیله پیچی که بر روی کلمپ تعبیه شده است در محل خود رگالژ می شوند.
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نمای کرتین وال  :یکی دیگر از مصالح مورد استفاده برای نمای خشک که به دلیل زیبایی و ماهیت های منحصر
به فردش مورد توجه و استفاده معماران به نام واقع شده است نمای کرتین وال نام دارد.کرتین وال یا دیوار پرده ای
پوششی شفاف برای نمای ساختمان های امروزی و مدرن هستند که هیچ بار مرده از ساختمان را به دوش نمی
کشند و تنها وزنی که تحمل میکنند وزن خودش و نیروی باد وارد شده بر آن است .این نما ترکیبی از شیشه و
آلومینیوم است که ضمن دوام و عمر باالی آن به دلیل آب بندی های مهندسی و حرفه ای در برابر شرایط جوی
عایق بوده و انرژی داخل ساختمان به راحتی قابل کنترل می باشد .نمای کرتین وال در برابر لرزش های زمین لرزه و
طوفان  ،سرقت  ،حرارت  ،آتش سوزی و… مقاوم بوده و نیز دست طراحان را در طراحی باز گذاشته است .اما
محدودیت هایی هم در قسمت های قوس دار وجود دارد که بایستی از یونیت های کوچک برای این قسمت ها
استفاده کرد .در کل ،اگر سازه ای با دوام  ،خاص و فریبنده به جهت اجرا بر روی نمای ساختمان خود مد نظر دارید،
کارشناسان ما کرتین وال را به شما پیشنهاد می کنند.
آلومینیوم کامپوزیت  :یکی دیگر از مصالح سیستم خشک برای نصب روی نمای ساختمان آلومینیوم کامپوزیت
است ،متریالی ترکیبی متشکل از یک هسته پلی اتیلن(مواد نسوز و غیر قابل اشتعال)  ،دو الیه محافظ و دو الیه
آلومینیوم که خواصی چون سطحی صاف و یکدست ،انعطاف پذیری بدون از بین رفتن ماهیت و دوام باال را به آن
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،
به دلیل اینکه طراوت و زیبایی که در سال های اولیه نصب را دارد به سرعت از دست داده و ظاهری نه چندان زیبا از
آن بر جای خواهد ماند .همچنین استفاده از آلومینیوم کامپوزیت از لحاظ روان شناختی در ساختمان های تجاری و
صنعتی معمول می باشد و استفاده از آن در ساختمان های مسکونی به هیچ وجه منظر خوشی نخواهد داشت.
متریالی که ضریب انتقال حرارتشان پایین تر است به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک قابل توجهی می
کند .نمای کامپوزیت با ضریب انتقال حرارت  230نسبت به سایر متریال ها از ضریب انتقال باالتری برخوردار بوده ،
بنا بر این مساله نسبت به سایر مصالح نمای خشک کمی نامناسب می باشد.
 .1-6معرفی و مقایسه سازه فلزی و بتنی
سازه فوالدی نوعی سازه است که مصالح اصلی آن که برای تحمل بارها و انتقال آنها به کار میرود از فوالد است.
اتصاالت به کار رفته در این نوع سازهها از نوع جوشی ،پرچی یا پیچ میباشد و بسته به نوع اتصاالت ،قطعات طرح
شده و کنترلهای مربوطه بر روی آنها انجام میشود.
در حال حاضر فوالد از مهمترین مصالح برای ساخت ساختمان و پل و سایر سازههای ثابت است.
سازه فلزی با دیوار برشی فوالدی :که وزن آهن آالت مصرفی در آن  ۴5تا 55کیلوگرم برای هر مترمربع است که
نسبت به سازههای متداول  ۴0درصد کمتر است.
برای ساختن ستونها و تیر از پروفیل فوالدی استفاده میشود .همچنین از نبشی تسمه و برای زیرستونها از صفحات
فوالدی (بیس پلیت) استفاده مینمایند و معموالً دو قطعه را بهوسیله جوش به هم دیگر متصل مینمایند.
سازه بتنی سازهای است که در ساخت آن از بتن یا بهطور معمول بتن آرمه (سیمان ،شن ،ماسه و فوالد به
صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد .در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستونها و
شاه تیرها و پی ،آن ساختمان یک سازه بتنی محسوب میشود.
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اسکلت بتن جزو رایج ترین انواع ساختمان های مدرن به حساب می آیند .این نوع ساختمان ها معموالً شامل یک
چهارچوب یا یک اسکلت بتنی هستند .بخش های افقی سازه های بتنی شامل تیرها و بخش های عمودی آن شامل
ستون ها هستند.
مراحل ساخت بنا با سیستم اسکلت بتنی


















خاکبرداری و تسطیح
اجرای بتن مگر
قالب بندی فونداسیون (پی)
آرماتور بندی فونداسیون و قرار دادن میلگرد های انتظار برای اجرای ستون ها
بتن ریزی فونداسیون
مراقبت از بتن ریخته شده تا  7روز
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
آرماتور بندی تیر های افقی و در گیر کردن آرماتورهای انتظار ستون ها با آن ها
نصب تیرچه های سقف و قراردادن سر و ته تیرچه ها در میلگردهای بافته شده ی تیرها ( آرماتوربندی راه پله نیز هم
زمان با هر سقف در تراز طبقه انجام می شود )
نصب آجر سفال یا یونولیت ما بین تیرچه ها برای صرفه جویی در بتن
قراردادن میلگردهای حرارتی بر روی تیرچه ها ( معموال میلگرد معمولی نمره )۶
بتن ریزی سقف ( تکرار این پروسه تا سقف آخر )
آرماتوربندی
آرماتوربندی از حساترین و با دقت ترین قسمت های ساختمان بتنی میباشد زیرا کلیه نیروهای کششی در ساختمان
بوسیله میلگردها تحمل میشود بدین لحاظ دراجرا آرماتوربندی ساختمان های بتنی باید نهایت دقت به عمل آید.
خمکردن آرماتور
آرماتورهای تا قطر  12میلی متر را میتوان با دست خم نمود ولی آرماتورهای بزرگتر از  12میلیمتر بهتر است با
دستگاه مکانیکی مجهز به فلکه خم شود قطر فلکه خم ،متناسب با قطر آرماتور بوده و باید به وسیله مهندس محاسبه
و مهندسی کارگاه تعیین گردد.
وصله کردن آرماتورها
با توجه به اینکه طول میلگرد که به بازارها عرضه میشود  12متر است و دراغلب قسمت های ساختمان ها مخصوصاً
در شناژها میلگردهای با طول بیشتر مورد نیاز میباشد و همین طور قطعات باقی مانده از شاخههای بلند که باالخره
باید مصرف شود.
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قالب بندی
قالب های که برای بتن ساخته میشود اغلب چوبی بوده ولی برای کارهای سری سازی از قالب های فلزی نیز استفاده
میشود .قالب ها و داربست های زیر آن عالوه بر شکل دادن به بتن وزن آن را نیز تا زمان سخت شدن تحمل
می نمایند.
بدین لحاظ اگر دراجرای آن دقت کافی نشود ممکن است در موقع بتنریزی واژگون شده موجب خسارت شود .در
ساختمان های بزرگ برای قالب بندی نیز باید محاسبه انجام گرفته و نقشه اجرایی تهیه گردد ولی درساختمان های
کوچک به علت کمی حجم بتن احتیاج به محاسبه وتهیه نقشه برای قالب بندی وداربست آن ندارد.
شکل قطعات بتنی به اندازه آن ها که باید ریخته شود باید به وسیله قالب تهیه شود .تخته و چوبی که برای قالببندی
مصرف میشود باید کامالً خشک بوده و در برابر رطوبت تغییر شکل ندهد زیرا تغییر شکل قالب موجب تغییر شکل
بتن گشته و در شکل تیرها و ستون ها و همچنین ممان های وارده برآن ها موثر میباشد .در ایران معموالً از تختهای
که به نام چوب روسی معروف میباشد برای قالب بندی استفاده مینمایند.
مقایسه سیستم فلزی و بتنی
مزایای سازه اسکلت فلزی


کم وزن بودن اسکلت فلزی



پیروی فوالد از قانون هوک تا تنشهای بزرگ (خاصیت ارتجاعی فوالد)



مقاومت بسیار باالی قطعات فلزی و ارتباط مقاومت به وزن؛ که این خود باعث میشود در دهانه سوله مورد
استفاده قرار گیرند.



کارا بودن آن در سازههای طویل



خاصیت یکنواختی :معموالً فلز در کارخانههای بسیار بزرگ با دقیق تهیه میشود ،به همین علت میتوان به
یکنواخت بودن خواص اطمینان کرد.



فوالد دوام بسیار باالیی دارد که در ساختمانهای فلزی بسیار مناسب میباشد و این باعث استفاده از آن در مدت
زمان طوالنی میگردد.



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



قطعات فلزی و فوالد همگن هستند (پیوستگی)



مقاومت متعادل فلز و فوالد :مصالح فلزی در مقابل کشش و فشار رفتاری یکسان و همچنین در برش نیز خوب
هستند .در زمان تغییر وضعیت بار ،بر اثر نیروی وارده قابل تعویض و همینطور در بارهای پیشبینی شده معموالً
در نتیجه برش نشات گرفته از آن هستند.



امکان مقاومسازی :اگر در قسمتی از ساختمان بخشی به علت محاسبات غیر دقیق و اشتباه یا تغییر در اجرا
درست اجرا نشده باشد میتوان با پرچ کردن یا جوش و … آن را تقویت نمود ویا قسمتهایی اضافه نمود.



ساخت و نصب راحت



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



پرتی مصالح :اسکلت فلزی نسبت به اجرای بتن و … در ساختمان پرتی کمتری دارد.
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اشغال فضا :اسکلت فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی است ،سطح بال استفاده در ساختمان های
بتنی بیشتر ایجاد میشود.
مزایای سازه اسکلت بتنی

 ماده اصلی بتن که شن و ماسه میباشد ارزان و قابل دسترسی است.

 سازههای بتنی که مطابق با اصول آییننامهای طراحی و اجرا شده اند ،در مقابل شرایط محیطی سخت ،مقاومتر
از سازههای ساخته شده با مصالح دیگر هستند.
 به علت قابلیت شکل پذیری باالی بتن ،امکان ساخت انواع سازههای بتنی نظیر پل ،ستون و  ...به اشکال مختلف
میسر است.
 سازههای بتنی در مقابل حرارت زیاد ناشی از آتش سوزی بسیار مقاوماند .آزمایشها نشان داده اند که در صورت
ایجاد حرارتی معادل  1000درجه سانتی گراد برای یک نمونه بتن آرمه ،حداقل یک ساعت طول میکشد تا
دمای فوالد داخل بتن ،که با یک الیه بتنی با ضخامت  2.5سانتیمتر پوشیده شده است ،به  500درجه سانتی
گراد برسد.

 طول عمر سازههای بتنی از دیگر سازهها بیشتر است.

 با توجه به این که سازههای فلزی زمان کمتری برای نصب و پیادهسازی میبرند ،سازههای بتنی زمان
بیشتری برای انجام کار احتیاج دارند.

 برای کارفرمایانی که قصد دارند با توجه به پیشرفت پروژه خرد خرد پرداخت هزینهها را داشته باشند اسکلت بتنی
بهترین انتخاب میباشد.

 اجرای اسکلت بتنی در مقایسه با اسکلت فلزی از ظرافت ،تخصص و حساسیت کمتری برخوردار است.

 استاندارد و دوام اسکلت فلزی منوط به ساختن قطعات در کارخانه ،استفاده از اتصاالت پیچ و مهره و انجام آزمابشات
تست جوش است .اما انجام این اقدامات در کشور ما هزینههای ساخت را بشدت باالتر میبرد.
 هزینه نگهداری اسکلت بتنی ساختمان کمتر است .به مرور زمان سطح بیرونی اسکلت فلزی دچار خوردگی
شده و رفته رفته از ضخامت آن کاسته میشود ،اقداماتی که این روند را کنترل میکنند هزینه باالیی دارند.

 وزن باالی سازه بتنی نسبت به سازه فلزی

معایب سازه اسکلت بتنی

 سازه های فلزی نسبت به سازه های بتنی تحمل نیرو کششی بیشتری دارد.
 شرایط جوی و محدودیت اجرا
 هدر رفتن مصالح
 ارزش آتی کمتر

 نیاز به ساخت سقف کاذب در سازه های بتنی
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 .1-7رزومهکاری سیستم نمای خشک و سازه فلز و بتن
لیست پروژههای ( نما و سازه فلزی و بتنی) در حال اجرا و پایان یافته
ردیف

نام پروژه

نام کارفرما

محل

متراژ

سال

(مترمربع)

پروژه
1

کارخانجات مجموعه گلرنگ
(فروشگاههای زنجیرهایی افق کوروش)

قم

شرکت سامان پویش
تامین

15000

1399

2

استادیوم  15000نفری الزورا بغداد

عراق

شرکت بلند پایه

25000

1399-1398

3

تجهیز کارگاه میدان جمهوری

کرج

شرکت راه و ساختمان
مولوی

300

1399

 .1-1-7معرفی پروژههای سازه فلزی و بتنی
تقویت سازه فلزی کارخانجات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ( گلرنگ) – قم
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راه اندازی خط تولید رنگ کارخانجات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ( گلرنگ) – قم

تقویت سازه بتنی کارخانجات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ( گلرنگ) – قم
46

عملیات حفاری تقویت سازه بتنی کارخانجات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ( گلرنگ) – قم

47

آرماتوربندی تقویت سازه بتنی کارخانجات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ( گلرنگ) – قم

48

قالب بندی و بتن ریزی تقویت سازه بتنی کارخانجات فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ( گلرنگ) – قم

49

تجهیز کارگاه ساختمان اداری میدان جمهوری – کرج

 .2-1-7معرفی پروژههای سیستم نمای خشک
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اجرای نمای خشکه ( ورق گالوانیزه رنگی) استادیوم  15000نفری الزورا بغداد  -عراق
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 .1-8ارتباط با گروه مهندسی داریا بنا پایا
آدرس  :تهران ،میدان المپیک ،بلوار صدرا ،بلوار جهاد شمالی ،شهرک صدرا ،مجتمع تجاری
_ اداری صدف ،طبقه اول ،واحد 35
تلفن 021۴۴712293-021۴۴7۴5۴95 :
تلفکس 021۴۴71197۶ :
تلفن همراه0912502۶۴08 :
کدپستی 1۴5۶۶1۴317 :
آدرس ایمیل daria.banapaya@yahoo.com :
آدرس تلگرام https://t.me/DariaBanaPaya:
شماره تلگرام 092210۴5703 :
آدرس سایت اینترنتی www.dariabanapaya.com :
آدرس اینستاگرام www.instagram.com/dariabanapaya :
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