
 

 

 دیوارها در ستاداِآجری و  نمایاستفاده از 

 

به شد. این نوع سیستم  استفاده 0791 در نیوانگلند و در دههاولین بار  (BV/MS) استاد/ نمای اجریمتشکل از دیوار خارجی 

 شد. (CMUبتنی ) هایبلوکاز  شدهساختهدیوار  جایگزین ترسریعدلیل نصب 

نمای بیرونی بود.  استادهاهر سمت از  خارج از داخل و در گچی پنل هایو  استادهافایبرگالس در  هایعایقطراحی اولیه دارای 

 یهابستاز  استادهاآجری به  نمایبرای مهار گچی خارجی در برابر رطوبت محافظت کند. پنل های تا از  شدبا نمد پوشانده 

ی برای طراحی این سیستم جدید بود هیچ استاندارد 0791 دههاین سیستم در  کهاینبا توجه به . استفاده شده بود مختلفی

 دیوار وجود نداشت.

 ساختمان و استانداردهای صنعتی نامهآیین

 هاییساختمانهای فنی خود در مورد  اسناد و راهنماهای (BIAانجمن صنعت آجر ) ،مربوطهدر راستای عدم وجود استانداردهای 

فوالدی  استادهایبرای  را حداکثر تغییر شکلاین انجمن بازبینی کرد.  0799 را در فوریه و استادهای فوالدی آجرینماهای  با

اینچ( افزایش پیدا کرد؛ پس  2) مترمیلی 10به  خالیفضای  حداقلست. بیان کرده ا L/700تا  L/600بین طراحی  جانبی با بار

 از هم قرار بگیرند. ترینزدیک باید در فاصله هابست

 21فضاهای خالی  در است کهدلیل این  باشد. داشتهفوت مربع( مساحت دیوار باید یک بست وجود  2) ربعمترم 1109برای هر 

 .کردمیرطوبت به داخل ساختمان راه پیدا اینچ(  0) متریمیلی

 



 

 

 نمایمقرراتی برای  د که متشکل ازارائه کر مهارشدهبا نام نمای  یک فصل جدید( TMSبنایی ) هایسازهانجمن  2119در سال 

 است که: شدهبیانل این فصدر . استدیوار خارجی  هایسیستمفوالدی در استادهای آجری با 

باید با  نماتجاوز کند، وزن از پی فوت( باالتر  01متر ) 710شده از ارتفاع  سرد نورد یفوالد بندپشت قاب با مهارشده نمایاگر 

باالتر از این حد برای مهار  اید در هر طبقهبنابراین نبشی فوالدی پیوسته ب ؛متر مهار شود 710باالتر از حد ارتفاعی  هر طبقه

 آجری فراهم شود. نمایکردن 

 استادها پل گرمایی در

ی طراح استادهاعایق در نمای خارجی  گونههیچو بدون  استادهای فوالدیدیوارهای خارجی در ابتدا با عایق فایبرگالس در بین 

سردتر عمل  هایاقلیممانع بخار در  عنوانبهدر داخل ساختمان بود که  یا فویل کرافتکاغذ دارای یک . این عایق شدندمی

. بال داخلی همان آجری قرار داشت نمایدر معرض هوای سرد پشت  استاددر طول زمستان در این مناطق بال خارجی  .کردمی

چگالش در طرف سرد بال  ممکن بود ینبنابرا ؛شدمی استاددر معرض هوای گرم قرار داشت که باعث پل گرمایی در استاد 

 در داخل سیستم دیوار کمک کند. کپک. این رطوبت ممکن بود به ایجاد اتفاق بیفتد داخلی

متصل  استادهای فوالدیآجری را به  نمایبنایی هستند که باید  یهابست BV/MSسیستم دیوار خارجی  هایضعفنقطهیکی از 

 رد ِباعث چگالش رطوبت در وجه داخلی س تواندمی گرماییپل فوالدی متصل شوند.  استادهایباید با پیچ به  هابستکنند. تمام 

 تد.و پیچ اتفاق بیاف استادواکنش سلول گالوانیک در محل اتصال  یا زدگیزنگ ممکن استبنابراین  ؛شوداستاد ارجی بال خ

 نمایاین موضوع باعث حرکت و ترک در درزهای افقی  درنهایت .سست شودو خراب و پیچ استاد بین  اتصال بعد از چند سال

آجری شده و راه ورود رطوبت به داخل ساختمان را باز  نمایباعث نفوذ آب از طریق  هاترکممکن است این . شودمیآجری 

 کند.

 دیوار خارجیدر سمت  بندیعایق

فلزی استاد در انرژی، مقرراتی دارد که به حذف پل گرمایی  جوییصرفه(، بخش IBC) 2111 ساختمانی المللیبین نامهآیین

ی فلزی با عایق صلبی که استادها برای ورق خارجی نمای بیرونی الزامات طراحی حداقل شامل مقررات جدید .کندمیکمک 

 ، است.R-3آن  Rحداقل مقدار 

فلزی اد است باید در وجه بیرونی R-3.75( با مقدار XPSعایق پلی استایرن اکسترود شده ) پنلاینچ(  4/0) مترمیلی 07 درنتیجه

هم بشود.  فلزی و پیچاستاد باعث کاهش خرابی اتصال بین  تواندمینصب شود تا پل گرمایی در این منطقه از بین برود. این کار 

 .استادها ایق در وجه بیرونیعیعنی داشتن  عملکرد گرمایی خوب

 ( روی وجه خارجیR-10) XPSاینچ( ورق عایق  2) مترمیلی 10برای جانمایی ، استانداردهای صنعتی جدید 20در ابتدای قرن 

مانع هوا و رطوبت هم  عنوانبهو مانع بخار  تهقرارگرفعایق  و تختهگچی  پنلدر این حالت مانع بخار بین ایجاد شد.  استادها

این سیستم  .استفاده شودخارجی و عایق پنل گچی بین  مترمیلی 0چسباندنی با قطر  بهتر هست که از غشای. کندمیعمل 

 گرم و سرد مناسب است. هایاقلیمدیوار خارجی برای 

 



 

 

 در کارگاه ساختمانی

 هایورق دارشیبنصب  متأسفانه. عایق را نصب کرد پنلدیوارهای خارجی، پیمانکار  هایعایقاز متعدد  هاینظارتدر هنگام 

 .دچار تغییر شد Rمقدار  درنتیجهدر بسیاری از این موارد اتفاق افتاده بود.  XPSعایق 

 هاورق غیر صاف هایلبهبین  مترمیلی 07تا  گپکه گاهی  برندمیدستی  اده از ارهعایق را با استف هایورقپیمانکاران اغلب 

 سازمشکلدرجه  71 هایگوشهی با هایورقکه در صورت رسیدن به  دارند درجه 001 هایگوشه هاورق. بعضی از شودمیایجاد 

 .ماندمیباقی  هاآنی مثلثی بین یک فضای خال رسندمیدو ورق به هم  نای کههنگامی. شوندمی

 مترمیلی XPS 10عایق  )که پشت تخته کندمیتخته گچی خارجی الزامی  هایورقنصب مانع هوای مایع را در روی  وقتی طراح

 در R-19با وقتی از عایق پشم سنگ  مانع بخار هم عمل خواهد کرد. عنوانبهکمی دارد و  نفوذپذیریپوشش االستومری  ،است(

بنم ش مانع بخار ثانویه عمل خواهد کرد. نقطه عنوانبهدر وجه داخلی دیوار  قرارگرفته، فویل شودمیی فوالدی استفاده استادها

ها یک شود. تن یبررسکه باید با تحلیل چگالش برای شرایط زمستانی و تابستانی  گیردمیبین دو مانع بخار قرار تم در این سیس

 این دیوار نصب شود )برای مناطق اقلیم شمالی(. مانع بخار باید در طرف گرم

 10 یک گپ شوندمینصب  هابستاین  بعدازاینکه. شودمیبنایی قطع  یهابستعایق برای نصب  در بسیاری از موارد تخته

 .ماندمی جابه متریمیلی

 کافی اندازهبهکه  شوندمیی نصب یهابستهای عایق با  پنل. گاهی هم دهدمیتغییر را  Rمقدار  بندیعایق در هانقصتمام این 

 ببرد. ایدایره را با یک میز اره XPSهای عایق  پنلر باید پیمانکا ،محکم نیستند. برای ایجاد درزهای محکم

 عایق کامپوزیتنل های پ

از که  هستند ی با دو پوستههایپانل ICBP. استفاده کرد( ICBPعایق ) پنل کامپوزیتاز  توانمی BV/MSبرای دیوار خارجی 

و ضخامت  R-14و  مترمیلی 10با پلی سوسیانورات پر شده است. پانل ها با ضخامت  هاآنبین  که اندشده ساختهفوالد گالوانیزه 

، درز شودمیری نصب وقتی یک پانل روی دیگ .دارندعرض  مترمیلی 900این پانل ها  موجود هستند. R-21و  مترمیلی 97

 .کندمیعایق را تضمین  کامالًخودکار درزبندی شده و نصب  صورتبهپانل ها  بینطولی 

در این محصوالت تنها یک درز بین انتهای پانل متر هم موجود است.  7 هایرئیسههیئتمتر است؛ اما  019طول پانل ها  عموماً

شکل باید در درزهای افقی بین  Lبنایی  یهابستکارگاه ساختمانی و با درزبند بوتیل عایق شود.  فوالدی باید در محلاستاد  و

 یهابستنصب شده و  مترمیلی 417عمودی هر  به فاصلهبنایی باید  یهابستنصب شوند.  مترمیلی 902با عرض  یهایپانل

 در وسط عرض پانل هم باید برای جلوگیری از نفوذ پیچ به داخل پانل نصب شوند. ترکوتاهشکل اضافی با بازوهای افقی  Lبنایی 

کاهش پیدا کند.  مترمیلی 21باید به  ICBPآجری و  نمایهوای بین به رطوبت حساس نیست،  ICBPنمای سیستم  ازآنجاکه

 هم مناسب است. ضد بارانبرای طراحی سیستم دیوار  ICBPهمچنین سیستم 

 



 

 

گچی خارجی، مانع رطوبت/هوا  هایورق ایمرحلهجایگزین مناسبی برای نصب سه  تواندیم ICBPسیستم  ایمرحلهنصب یک 

 اقتصادی زیادی هم جوییصرفهزمانی پروژه کم شده و  خیلی بزرگ چهار تا شش هفته از برنامه هایپروژهدر  عایق باشد. پنلو 

 برای مالک به همراه دارد.

کرده و مشکالت احتمالی را حذف  ترسادهفلزی را استاد  و آجری با نماینصب دیوار  ،عایقنل کامپوزیت پاستفاده از سیستم 

 .کندمی

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://www.constructioncanada.net/using-brick-veneer-and-metal-studs-for-strong-walls//2 
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