
 

 

 هاحلراه - داخلی ساختمان کارینازکبر ساختمان  حرکت اثر

 در ساختمان حرکت

ساختمان  حرکت. است بر آن ی واردروهایو ن سازه دهندهتشکیل هایقسمتدر تمام  تعادل ایجادساخت ساختمان، از هدف 

 یجداگانهیا  زمانهمبا وارد شدن . است، شودمی واردساختمان  قطعات ای، اتصاالت مصالحکه به  ییانواع مختلف بارهاناشی از 

که  کنندمی جادیا یفشار داخل راتییتغ نی. اگیردمیصورت  هاآن تساختمان و اتصاال یشکل اجزا در یراتیی، تغبارها به سازه

 به هاییآسیب در نتیجه موجب ایجاد و سازه دهندهتشکیل یاجزا در ایجاد تغییر شکل یا گسیختگیخود باعث  ینوبهبه

 .شوندمیسازه  ساختار ای ییبایز

در نظر گرفته ساختمان  کی ی، در طراحخیز ریمجاز، مانند مس هایحرکتاز  یانواع خاص ایسازه بیاز آس یریجلوگ یبرا

 .شودمیدر نظر گرفته ن یداخل کارینازکح وبر سط جاییجابه تأثیر ینحوه گاهی هاطرح نیا در .شودمی

 بار جانبی و ثقلی – یانواع بارگذار

را بارها  نید. انبگذار تأثیر هاکارینازکپایداری و  سازه یساختار یکپارچگیبر  توانندمید که نبارها وجود دار ی ازمختلف انواع

 دینامیکیو  یکیاستات هایبار شامل ثقلی یکرد. بارها می( تقسیعمود ری)غ یجانب ی( و بارهای)عمود ثقلی یبه بارها توانمی

 .هستند

شامل وزن  این بارها. شوندمیوارد  نهر ساختما بر هستند که ثابتی نسبتاً یبارهابارهای استاتیکی، معروف به بارهای مرده، 

 .هستند یکیمکان هایسیستم ای پوشکف هایسیستم شن،یپارت یوارهایساختمان مانند دثابت  یو اجزا سازهخود 

 
 د.نارزبگ تأثیر هاکارینازکپایداری و  سازه یساختار یکپارچگیبر  توانندمید که ناز بارها وجود دار یمختلف انواع

این . دارندکمتری  زمانمدت معموالًو  یابندمیکاهش  ای شیفزاا از ساختمان برداریبهرهبا  ،زنده یبارها ای ی،کینامید هایبار

بارهای زنده  یو فصل روزانه تغییر باوجودساختمان و سقف  هایطبقه باشند. هینقل لیشامل افراد، مبلمان و وسا توانندمی بارها

 خی ه شدنانباشت ای؛ باران، برف گذارندمی تأثیر هبار زند بر مقدار هم یطیعوامل محبنابراین کنند؛ میرا تحمل  هاآن بازهم

 .بارگذاری هستند طیشرا رییاز تغ هایینمونهسقف  روی

 بارهای جانبی بارهای ثقلی



 

 

 ،است یافق باریک غالباً که باداثر در  هاساختمان. تمام شوندمیی طیمحبارهای و  ایضربه ،زلزلهباد،  بار شامل یجانب یبارها

، مصالح صلبیت ،سازه ی. طراحشودمی سازهخود  تغییر مکان ای نوسانساختمان باعث  ینما ی. فشار باد بر روکنندمیحرکت 

 طبقه نسبی جاییجابه" در میزانکه  هستند ی، همه عواملاستهالکو  وقوع خطر احتمالاتصال، ارتفاع ساختمان،  مقاومت

 .نقش دارند شده واردبار  در اثر ")دریفت(

ساختمان  در یعمود حرکتساختمان با  ینرسی. اشوندمیساختمان  پیدر  چندجهتهحرکت  جادیباعث ا ایلرزه یبارها

 پذیریشکلو  یمقاومت هایویژگیبه  با توجه. شودمی آن کارینازکاجزای  و سازهشکل در  رییتغ باعث ایجادو  کندمیمقابله 

 .ندباش زیاد ای کم تواندمی حرکتساختمان، 

 در حال حرکتبزرگ  اءی. برخورد با اشهستند یخارج ای یداخل یهاتنشبه علت  اجزا قطعاتِ یشتاب ناگهان ،ایضربه یبارها

 .شوندمیساختمان  ستمیس کیدر  یناگهان تغییر شکل موجب یو امواج انفجار

که  هستند ییبارها همگی خ،یبرف، باران و انباشت و  آب باران تجمع خبندان،ی از تورم ناشیمانند  محیطی یبارها ،درنهایت

سقوط  ای تغییر شکلو پی شکل  ریید به تغتوانمیکار  نیشود. عدم انجام ا یطراح هاآنمقاومت در برابر  یبرا دیساختمان با

 شود. منجر سقف

 سازه اجزایبر  هاآن تأثیرو  حرکتانواع 

، پیچش ،صفحهخارج از  ،صفحه داخلاز:  اندعبارت حرکت. انواع دهدمیرخ  حرکت، ی مختلف به ساختمانبارها با اعمال

 .ساختمان شخزو  نشست ،کج شدن :از اندعبارت هاحرکت گری. انواع دیو انقباض رطوبت انبساطو  یو انقباض حرارت انبساط

 ،حالتمثالی از این . دهدمیرخ  ،شودمیی که نیرو اعمال در همان جهت غالباً  ،عضوبه  روین کی با اعمالصفحه  داخل حرکت

 وجهعمود بر  روین کیکه  دهدمیرخ  یهنگام صفحهاست. حرکت خارج از آن سطح  کیدر امتداد  یپانل گچ یک جاییبهجا

 جزء اعمال شود. کی بزرگترِ

 بارگذاری هایتیرچه ای خرپاها رها،یت شدگیخم این خیز. شوندمیکف و سقف  )خم شدن( خیزمرده و زنده باعث  یبارها

 .را به همراه دارد شده

 
 .شود هم ییبایعناصر زباعث طراحی  دتوانمیبلکه  ،کندمیمحافظت  دیوار هایپوششاز  تنهانه هابریگچو  هاگوشه تیتقو

 



 

 

 یحرارت انبساط و انقباض

اتفاق  مصالح هایلبهاندازه در  رییتغ نی. اشوندمیمنبسط و منقبض  کندمی رییتغ طیکه درجه حرارت مح یزمان مصالحهمه 

با  یداخل ی. اجزاشودمی جادیا تنش ،وارد کنندفشار  گریکدیو به برخورد  گریکدیبا  پذیرآسیب مصالحکه  یزمان و افتدمی

 یداخل ی، اجزاوجودبااین. کنندمیتجربه  یرونیب مصالح نسبت به یانبساط و انقباض کمتر ،هاآنی دما شتریبتوجه به کنترل 

در طول روز و فصول  یطیمح راتییتغ لیبه دل هم هاآندمای  رای، زباشند سازگارساختمان  یو انقباض کل انبساط با دیبا

 .کندمی رییتغ

 دیبان درزهای انبساط ،یقاعده کل کی عنوانبهاست.  ناپذیراجتناب درازمدتدر  سقف ای وارید مصالح یو انقباض حرارت انبساط

که  هر جا دیبا انبساط درزهای، مختلف انبساط بیبا توجه به ضرا ن،ی. همچنفاصله داشته باشنداز هم اینچ  30از  تربیش

 تعبیه شوند. هم در تماس هستند، باهممتفاوت  مصالح

 
 .فاصله داشته باشنداز هم اینچ  30از  ترشیب دیبان درزها ،یقاعده کل کی عنوانبه

 یو انقباض رطوبت انبساط

 کههنگامیچوب مثال،  عنوانبه. دهدمیرخ ض اقبیا ان انبساط، رطوبت یا از دست دادن جذببا  ،عضویک مصالح  نوع بسته به

 شدهخشکچوب  در مورد ی. حتشودمیمنقبض  شدنخشک و در هنگام  منبسط گیردمیقرار  بیش از حددر معرض رطوبت 

 نی. همی داخلی شودهاکارینازکشکل در  رییتغ و موجب یابدادامه  پس از نصب خشک شدن ممکن است همکوره  در

 صادق است. زین یگچ هایپانل یبرا موضوع

 و خزش نشست، کج شدن

 .کنندمیحرکت  یافق صورتبه سازه در اثر تنش دهندهتشکیل یسمت ساختمان، اجزا کیبه  یجانب صورتبه روین با اعمال

ساختمان به یک سمت تاب خوردن  عنوانبه که یو چرخش جانبیحرکت  نی. اگویندمیبه این امر کج شدن ساختمان 

 .شودمینامیده  "طبقه  نسبی جابجایی " ،شودمیشناخته 

 . این اتفاقایجاد شودساختمان  ریاز خاک ز یبخشدر  یناگهان ای یجیتدر یکه فروپاش افتدمیاتفاق  یساختمان زمان نشست

 گاهیتکیه یو اعضا یداخل هایپارتیشن ،یخارج یوارهایدتغییر مکان  نشست موجب نی. اشودمی پی تفاضلینشست باعث 

 .را به دنبال داشته باشد هاکارینازکو  ایسازهخرابی اعضای د توانمیو  شودمی



 

 

 نیابه تغییر شکل . خزش دهندمیرا نشان  اندکشکل  رییاز تغ هایینشانهزمان  باگذشت هاساختمان ایسازه یاکثر اجزا

 هنگام توانمیرا در بتن، فوالد و چوب  خزش. شودمیگفته  مدتطوالنیدر اعمال شده  یدائم یروهایاجزاء در واکنش به ن

 را تجربه شدهبینیپیش بیشتر از مقدار بارگذاریکه  ییوارهایو د هاسقف ،هاکف. گرفتدر نظر ساختمان  کی یطراح

محل در  هاترکاصلی علت  ،. خزششوندمیدچار خزش  اندشدهکه به شکل مناسب بارگذاری  اعضاییاز  ترسریع، کنندمی

 .شودمیشناخته ناشی از خیز ترک عنوانبه ترک نی. ااستدیوارهای داخلی به سقف و کف  تالقی

 خرپای سقف باال زدگی

 دلیل به سقف یخرپاهاحرکت . به سمت باال است ،که سقف به آن متصل شده خرپایی شدگیخم ،خرپای سقف باال زدگی

ترک  ای هامیخگلموجب جدا شدن  کهد بلند کن ایاندازهبهد سقف ساختمان را توانمی، خرپادما در سراسر  راتییرطوبت و تغ

 شود. واریداتصاالت در سقف و 

 هایقسمتبا دیگر  متفاوت یدما ای یرطوبت طیشرا در معرض خرپا نییپا یالکه  دهدمیرخ  یزمان خرپای سقف باال زدگی

به سمت  سقفخرپای مرکز  انحنایموجب د توانمی یچوب یهاخرپارطوبت در  احتماالًدما و  اختالف. ردیقرار گ خرپای سقف

 .دهدمیروانی، رخ شرایط رطوبتی و دمایی اتاق زیر شی و با تغییر فصلی صورتبه که شود باال

مقاومت  نیروی به سمت بیرونکه در برابر  – شودمیساختمان متصل  یرونیب یوارهایبه د انتهای خرپاهابا توجه به اینکه 

 یروانیش ریاتاق ز و به سمتبه سمت باال  ،داشته باشد خودطول  در جهتتمایل به انبساط  خرپا نییپا یال وقتی – کندمی

در که  میانی یداخل وارید قسمت فوقانی به واریداتصال در قسمت  معموالً سقف  خرپای رفتنباال  ب،یرتت نی. بدشودمیخم 

 .شودمی، مشاهده قرار دارد جهت خرپای سقف

، مانند ی، فشار منفد در امتداد سطوح مسطح مانند سقفبا . با حرکترخ دهدهم باد  بار در اثر ممکن استسقف  زدگی باال

 دیبا طورکلیبهسقف  هایسازه ایجاد کند. سقفدر  باال زدگی روید نتوانمی یفشار منف نی. اشودمیدر آن ایجاد ، مایبال هواپ

 کار نی. اشوند ی( طراحیباد، حرارت یروی)ن باال زدگینیروی  مرده( و یری)برف، بارگ نیروی ثقلی مقاومت در برابر هر دو یبرا

 شود. خیزبزرگتر  یبازهد منجر به توانمی

 ی داخلیهاکارینازک یبر رو حرکتاثرات 

 ،حو/سطدرزها هایخرابیو  هاخرابی بست، سروصداو  بی، تخرشدن، خرد خوردگیترک ازجمله ،یادیز تأثیرد توانمی حرکت

 داشته باشد. یداخل کارینازک یبر رو

 خوردگیترک

وارد بر  فشار به علتاجزای مختلف ساختمان  حرکتداخلی یا بیرونی در اثر  سطح نمای جدا شدن به معنای خوردگیترک

 .انواع مختلفی دارد خوردگیترک. ، استهاآن

سازه  حرکت به دلیل غالباً  درز خوردگیترک. افتدمیاتفاق  هاپانل سطح تحتانییا  هالبه امتداددر معموالً ، درزها خوردگیترک

یا دیگر مواد  چسباننده درز، موادبسیار سریع ترکیبات  خشک شدنو یا انبساط و انقباض ناشی از حرارت و رطوبت و 

 .افتدمیاتفاق شکاف  یپرکننده



 

 

. شودمیدیده  ایسازه اعضایا محل تقاطع آن با یتیغه یگوشهترک مورب در  صورتبه معموالً موضعی خوردگیترک

از  خوردگیترک. این استدر مرکز تیغه قابل مشاهده  ایسازه عضویک  رویبه شکل مستقیم  هم موضعی خوردگیترک

 .شودمیایجاد و سایر نواحی ضعیف در سطح  اتصاالتدرها،  یگوشه

 حرکت به دلیل گوشه ترک. شودمیایجاد  هاتیغهسقف یا محل برخورد  و محل تقاطع دیوار باالیدر  مستقیماً، گوشهترک 

بزرگی  یقطعات چوب که از قوسیو  دارشیب یهاسقفدر . ترک گوشه شودمیایجاد ا عملکرد نامناسب ترکیب اتصال نیز یسازه

را در باالترین قسمت داخلی  هاییتنشو  شودمیجمع  قوسیهر دو وجه سقف  بر روی چوب. آیدمی به وجود، اندشدهساخته

 .کندمی ایجاد

 اتیا ترکیب معیوب یزبانهاتصال نامناسب زبانه،  در اثر. این پدیده افتدمیاتفاق  داربالاعضای  یلبهترک زبانه در راستای 

 یتیغهی بیرونی در اثر نشست هاگوشه درترک  ایجادجلوگیری از برای . آیدمیبه وجود در سیستم عایق دیوارها  درزنامناسب 

 باید رعایت شود.اینچی  ¼ یفاصله و کف هازبانهبین انتهای  دیوارها،

 و سروصدا خراب شدنخردشدگی، 

 ایمادهبه علت اعمال فشار از طرف بیش از حد یا  اینقطهمشخصات ذاتی مصالح در اثر بارگذاری شکست خردشدگی به علت 

 .افتدمیچگال تر اتفاق 

 مدتطوالنیاصطکاک تماس ناگهانی یا  در اثر خراب شدن. استداخلی  یسازهمصالح و  سطوح خارجی یتجزیه خراب شدن

 .شودمیایجاد  ناشی از آن در هنگام حرکت

برای ساکنان  سروصدا. وجود دارد، امکان ایجاد صداهای اضافی کنندمیتماس پیدا  باهمدر اثر حرکت ساختمان  مادهت دو وق

، با یکدیگر تماس شدندمیگرفته  نظر مطابق فرض ما مجزا از هم در ترپیش. چنانچه مصالحی که استساختمان آزاردهنده 

 .یابدمیعایق صوتی بالاستفاده شده یا اثربخشی آن کاهش  هایسیستم، کنندخود منتقل  اجزایرا از طریق  صدایافته و 

 هاعیوب بست

موضعی،  خوردگیترک، کدر شدگی صورتبهنمای آن رخ داده و  بر رویو  هاساختمان حرکتدر اثر  عمدتاً عیوب بست، 

. این موضوع شودمیمشاهده بست  اطرافشدن سطح  کنقلوهبست یا  زدگیبیرونها یا بست سر رویفرورفتگی موضعی 

 باشد. شدهنصبکه بست یا قاب به شکل نامناسبی  دهدمیدر شرایطی رخ  معموالً

 درزعیوب سطحی/ 

دیده مصالح  هایلبهو  درزهادر  برآمدگیجناغی یا  یناحیهفرورفتگی،  صورتبهحاوی الگویی خطی بوده و  معموالً، درزعیوب 

 .هستندمصالح  تغییردر محل  درزنامناسب از  یاستفادهیا  بندیقاب. این عیوب ناشی از شودمی

 :داشته باشیمزیر مناطق در  حرکتتوجه زیادی به  بایدمصالح  اتصالخالصه، در مورد  طوربه

  وجود دارد مصالحصفحه بین دو  داخلکه درزهای  هاییموقعیتدر. 

 یا مشخصات مصالح. هندسه در محل تغییر 

  پنجره یا درب.بازشوهای تورفته  هایکنجدر 



 

 

  ضربه خوردن وجود داردیا  وآمدرفتتقاطع دیوارها که انتظار  یگوشهدر. 

  ایسازهو قطعات  ایغیر سازهیا اعضای  هاکارینازکدر محل تالقی 

 اعضا دیدگیآسیبیی برای جلوگیری از هاحلراه

پیشگیری از  برایاقدامات اساسی حائز اهمیت  ازجملهمصالح،  حرکتایجاد امکان و  هاگوشه، مسلح سازی قطعاتمهاربندی 

موجب کاهش  تا حدودیکه لی عم هایپیشنهاد. در زیر، چند مورد از بهترین استاجزای ساختمان  دیدگیآسیب

 .شودمی ارائه، شودمیحرکت نمای داخلی در اثر  دیدگیآسیب

تولیدکننده و ضوابط معماری  هایدستورالعملعلت اصلی مشکالت کارگاهی و عملکرد ضعیف پس از اجرا، عدم پیروی از 

های تکنیک استفاده از جایبه مطمئن بود که محصوالت توانمی ضوابط مناسب، کارگیریبهطراحی دقیق و با . است

 .اندهشدنصباستانداردهای کنونی  با استفاده از، شدهمنسوخ

 
 انبساطی نیاز دارند. درز، به شودمیو قوسی استفاده  ی طاق ضربیهاسقف بندیقابکه در  یبزرگ چوب

، خیزارتجاعی، مسیر  هایکانال، کوبیتخته ازجمله؛ و حفاظت از نما وجود دارد حرکتکنترل  کمک به زیادی برای هایروش

 .و غیره هاگوشه روکوبیانبساطی،  روکوبی، کنترل خیز منظوربهروکوبی 

دیوار  هایسیستمدیگر  در برابرپانلی  هایسیستمبرای عایق نمودن  فلزی( نازک یالیهارتجاعی ) هایکانالو  کوبیتختهاز 

 تا رودمیبه کار  هالبهو  درزهادر و مواد  پالستیک از .گرددمیاستفاده  هاآنصدا بین یا  و جلوگیری از انتقال حرکت موازی

 .کند جلوگیریآن  واسطهبهرا جذب کرده و از ایجاد آسیب  نامتقارن مصالح حرکت

ها و ترکیب چسب، بست مناسب. نصب شود انجاممصالح داخلی  هایلبهبرای تقویت  باید لبه نوارهایگوشه و  هایروکوبی

در  معموالً  .استبسیار حائز اهمیت  مناسب گوشه روکوبی. تعیین شودمیمصالح  در هاگوشهتقویت اتصاالت نیز موجب 

در  محافظتمانند مصالح جدیدتر اعم از وینیل، قابلیت  ی فلزیهازبانه؛ هرچند شودمیاستفاده ی فلزی هازبانه از هاگوشه

 د.نرا ندار زدگیزنگبرابر ضربه و 

و ایجاد ترک طبقات  حرکتبار و  انتقال از جلوگیریدر باالی دیوارها برای  توانمیهم  کنترل خیز منظوربهروکوبی از سیستم 

که  ایسازهظاهری مطلوب را فراهم آورده و از تماس بین دو سیستم ایجاد ، بهره برد. این سیستم، امکان در دیوارهای داخلی

 .آوردمی، جلوگیری به عمل کنندمیبارهای متفاوتی را تحمل 

 



 

 

 ارتجاعی هایکانال

 آنچه. طبق کندمی پیشنهاد سقف خوردگیترکجلوگیری از  منظوربهرا  ارتجاعی هایکانالاستفاده از  Gypsum یموسسه

بنابراین،  ؛شوندمیرطوبت  یبه دلیل دما و درصد در ابعاد ساختمانی متحمل مقداری تغییر مصالح ، همههم گفته شد ترپیش

انبساط  ی. ضرایب حرارتی و رطوبتشودمیایجاد  هاآن، انبساط و انقباض در تغییر درصد رطوبت و حرارت مصالح در صورت

. زمانی که دو ماده متفاوت خواهد بودمقدار تغییرات ابعادی برای مصالح مختلف،  مصالح یکسان نبوده و در نتیجه یکلیهبرای 

رطوبت و ار مقدتغییر  بامتصل شده باشند،  همچوبی و گچی، به شکلی صلب به  هایقاب مانندبا ضرایب انبساطی متفاوت، 

 خواهد آمد. به وجوددر مصالح  تنشدما، 

 اهمیتبیناچیز و  آن را توانمی ،و مصالح است مواد یاولیه یاندازهدرصدی از  تغییر اندازهمقدار  در بسیاری از حاالت که

بیشتر فوت  15از  هاقاب یفاصله. زمانی که است اعضا وابستههریک از  سایز به اندازه، مقدار واقعی تغییرات حالبااینست. ناد

سقف در محل  خوردگیترک، این پدیده منجر به اغلب. خواهد بود مالحظهقابل، اختالف بین ضرایب انبساط دو ماده شود

 .گرددمی نزدیکی وسط دهانهگچ دیوارهای موجود در  به اتصال

گچ  با صلبیت کمتر بین ارتجاعی برای اتصال هایالکانی میانی آن است که از هاترک رساندنبرای به حداقل  مؤثریک روش 

و امکان انقباض یا  یافتهکاهش خوردگیترک امکانبا یک کانال ارتجاعی،  مصالحاین دو  بندیعایق باقاب بهره ببریم.  ودیوار 

 .شودمیهریک از مصالح داده  به انبساط مستقل

 از: اندعبارتوجود دارد،  هاآنارتجاعی در  هایکانالبرخی از نواحی که امکان استفاده از 

 فوت باشد. 15قاب آن بیشتر از  اعضای یدهانهکه  سقف ی ازبزرگ هایمساحت 

  بام هایلبهو  تیر حمال خرپاها در محل مثالًعضو قاب صورت پذیرد؛  یدهانهدر محلی که تغییری در راستای. 

 سختی یا صلبیت متفاوتی باشد. دهانه یااعضای موازی قاب در یک سقف دارای طول  هرگاه 

 تعمیرگاه و غیره. مانند، دما و رطوبت دارند یمالحظهقابلات که تغییر سطوحی 

  اندماندهباقی بالاستفاده مدتطوالنیزمانی  یبازهنواحی داخلی سازه که در. 

بسط، منقبض، جابجا یا خم شود، مختلف ساختمان من هایبخشاعمال بارهای خارجی یا داخلی، به دلیل  کهدرصورتی

است  اینارتجاعی  هایکانالارتجاعی کاهش داد. یکی دیگر از مزایای  هایکانال با استفاده ازمقدار تماس نامطلوب را  توانمی

 .کندمیهم بهبود پیدا شدن گچ دیوار نسبت به قاب، سیستم عایق صوتی  عایق باکه 

 خرپا یباالبرندهفشار  برای مقابله با پشتیبان )بازویی( نبشی 

یک  از .شودمی ،ی داخلی، یعنی محل برخورد دیوار با سقفهاگوشه در خرابی نامطلوب ایجادخرپا، موجب  یباالبرندهفشار 

استفاده خرپا  باال رفتن هنگام دیدگیآسیباخلی و جلوگیری از د یگوشه داشتننگهبرای ثابت  PVCنبشی صلب از جنس 

 باعث جلوگیری کار. این شودمیفشار باالبرنده  هنگام ایجادسقف به دیوار  یصفحه. نبشی مذکور موجب محکم شدن شودمی

ی داخلی )که هاتیغه یکلیهروی باید  پشتیبان. نبشی شودمیخرپا  یباالبرندهداخلی در اثر فشار  یگوشه در دیدگیآسیب از

را پیرامون محیط داخلی یک اتاق نصب  پشتیبانوجود دارد( به کار برده شود. نبشی  هاآنبر فشار باالرونده  تأثیراحتمال 

 کنید.



 

 

 جلوگیری از خیز منظوربهروکوبی 

 هایحرکت قاب خرپا و بتنی هایسیستم ممکن است در آن که شودمیی چندطبقه استفاده هاساختماندر  این سیستم از

با آن مقابله  هاروکوبیاین  یواسطهبهکه  دهدمیآن را به باال و پایین حرکت دیوار،  سطح تحتانی. کنندمیزیادی را تجربه 

 ازنظرمناسب است؛ اما  ایسازه ازنظر. این روش، رودمیفوقانی همراه با سیستم کف سازی باال و پایین  سطحو  شده

در باالی خود  پذیرانعطافیک واشر هستند که  کلمشاز این بابت قادر به حل این  هاروکوبی. نیست مؤثری حلراه کارینازک

 یگوشه خوردگیترکو مانع از  منتقل کردهبتنی  یعرشهرا به  هنگام حرکت کف، فشارکه به گچ دیوار متصل شده و  دارند

 .شوندمیهنگام حرکت سقف 

 روکوبی سقف

دیوار متصل که به است  شدهطراحیبه نحوی  هاآن دیواری. نوع سقفیی روکوبو  دیواریی روکوبوجود دارد:  روکوبیدو نوع 

 هنگامیک واشر  .کندمیداخلی جلوگیری  یگوشه خوردگیترکو از  شدهفشردهبتنی  یعرشهشده و هنگام حرکت در برابر 

داخلی  یاستفادهتنها برای  محصوالت. این نوع کندمیمقاومت اینچ  16/7تا  حرکتدر برابر  و باز شدهفشرده و  خیز

فشارهای  به دلیل ی بزرگهاترک ایجاد این طریق از د. ازنکارایی ندار خیلی زیاد یباالبرندهفشارهای  برابرو در  شدهطراحی

 .شودمیجلوگیری  راحتیبهکوچک  یباالبرنده

بام  یعرشهروی اما  کنندمیی چندطبقه جلوگیری هاساختمان خیزسقف در اثر  یگوشه خوردگیترکاز هم  سقفی روکوبی

 1به طول تقریبی  ایپایه. شودمیفراهم دیواره  حرکت هنگام روکوبیامکان لغزش باال و پایین  و از این طریق گیرندمیقرار 

کف را بپوشاند. این سیستم، از  یعرشهو  پوشش دیواربین  ماندهباقیشکاف  که داردمیمعلق نگه  ایگونهبهاینچ، دیوار را 

 .کندمیاینچ، جلوگیری  ¾ تقریباًی در حد هایحرکت

 
و مانع از  شدهفشردهبتنی  دالنسبت به خیز  بامتصل شده و  درای والکه به  شودمیبه نحوی طراحی  دیوار ی کنترل خیزهازبانه

 .شودمیداخلی  یگوشه خوردگیترک



 

 

 
؛ اما با کندمیوگیری ی چندطبقه جلهاساختماندر  خیزداخلی سقف به علت  یگوشه خوردگیترکاز  هم ی کنترل خیز سقفهازبانه

 .شودمیفراهم  خیز هنگامبام، امکان لغزش رو به باال و پایین زبانه  یعرشهروی  قرار گرفتن

 
 .سقف گچی معلق، از مابقی سازه جدا شود حرکتدر برخی از شرایط بخصوص، مطلوب است که 

 معلق والدرایی هاسقف

 با درای والدستیابی به این سیستم،  برای سازه جدا شود. هایبخشدیگر ، از این سقف حرکتاست  بهتر، در شرایط خاصی

در محل  پذیرانعطافشکل همراه یک واشر  L یزبانه. یک شودمی سقف نصب روی اینچی پیرامون اتاق ¼ تقریباً یک شکاف 

 شود. تأمینی حرکت برای سازه ازادشکاف نصب کنید تا مقداری 

 درزهای کنترلی

بین مقاطع  دیدگیآسیب، بدون را هاحرکت، نمای سطحی زیبا ایجاد عالوه برکه  شودمیبه نحوی نصب  درای والکنترل  درز

، درای وال، درز کنترل درای وال: درز انبساط شوندمیبا اسامی متفاوتی شناخته  محصوالت، در خود جای دهد. این درای وال

گچ،  انواع درزهای کنترل یهمهیا وینیل پالستیکی. در  ، درزهای کنترلی رویپانل گچی ، درز کنترلدرای وال انبساط یزبانه

 .الزامی استیکی از وجوه درز کنترل  بر رویمناسب،  ایفاصلهچوبی یا فلزی با رعایت  هایمیخ نصب

افقی ناشی از انبساط و انقباض گرمایی یا  حرکتها توانایی کنترل نوع درزو مصالح، این محصوالت بسته به طرح هریک از 

درز کنترل  یسازندهبه ضوابط  بسته همکنار  درای وال هایپانلبین  . عرض مورد نیاز درزدارنداینچ را  8/3رطوبتی تا حد 

 .گیردمیقرار اینچ  1و  ¼ یمحدودهدر  معموالًاما  متفاوت است



 

 

به مقدار دستیابی  منظوربه. گیرندمیقرار  مورداستفاده مناسب کارپشتبا مصالح ی انبساطی هازبانهضد حریق،  قطعاتدر 

 یزبانهموجود در پشت  یحفره. شوندمی درای وال تعداد مناسبی الیه مجهز به، دیوارها قاومت در برابر حریقمطلوب م

 .انبساط بایستی با مصالح ضد حریق مناسبی پر شود

انبساطی  هایباقابلیت، چندین فرآورده کندمیشما را برآورده  یپروژهانبساطی الزامات زیبایی  یفرآوردهکدام  کهاینبسته به 

 .هستند موجودمختلف 

 شکل Vی انبساط هازبانه

انبساط و انقباض را  اثرتا  وجود داشته باشد پوشش دیوار هایورقه بینشکافی  همیشه باید، هم گفته شد قبالً که  طورهمان

یکی مثاًل برشی وجود دارد.  یزبانهی مختلفی از هاشکلانبساط محافظت شود.  یزبانهیک  با باید؛ اما این شکاف کاهش دهد

متصل شده و  PVC پذیرانعطافکه در مرکز به یک اتصال  داردشکل عمیق و سختی  Vی انبساطی یک شیار هازبانهاز این 

. برای کاربردهای کندمیانبساطی و انقباضی محافظت ایجاد  هایتنشدر برابر اینچ،  8/3 تا شدهکنترل حرکت تأمین عالوه بر

مقاوم در برابر آتش،  قطعات. در مورد کردپایدار  UVی انبساطی را به کمک هازبانهاین  توانمی، خارجی ساختمانداخلی و 

آتش هیچ مقاومتی در برابر  PVCمناسب بهره برد.  پشتیبانراه مصالح شکل عمیق به هم Vانبساط  یزبانهاز یک  توانمی

 یردهو دود، در  حریقگسترش  ازنظرکه  هاییفرآورده. شوندمیخاموش  خودخودبهمنبع آتش یا حرارت،  حذف بعد ازو  دندار

A  در اولویت قرار دارند.گیرندمیقرار ، 

 نهانپداخلی و  یگوشهی انبساط هازبانه

 حرکت در برابرکه است  PVCاز جنس شکل نرم  Wشیار مرکزی  شکل، Vانبساط  یزبانهجایگزین  هایگزینهیکی از 

 هستند. پذیرانعطاف اینچ 8/3 تا شدهکنترل

. این استفاده کرد ،خوردگیترکبرای جلوگیری از  توانمی، است سازمشکلی داخلی که حرکت هاگوشه در هازبانهاین از 

 8/3در حدود  حرکتیگردیده و  و قوسی ی طاق ضربیهاسقفو دیوارها  یکلیه بر رویلبه  خوردگیترکموجب حذف  هازبانه

 .کندمیمهیا  رااینچ 

 هادرگاهو  هاسقفدیوارها،  -محل استفاده از درزهای کنترلی

و از کف تا سقف امتداد  گیرندمیقرار  مورداستفادهفوتی  30در فواصل  ی طوالنی وهاتیغهدیوارها یا درزهای کنترلی در 

 نیستالزامی  هستند، درهایا  هاپنجره مانندبازشوهای کف تا سقف  دارایکه  بلندیدرز کنترلی در دیوارهای  . ایجادیابندمی

 فوت باشد(. 30کمتر از  بدون بازشونواحی  سطح کهدرصورتی)البته 

در  درای والکه درز انبساط  ایجاد شوند باید فوتی به نحوی 30 حداکثر در فواصل هاسقف بزرگ سطوحدرزهای کنترلی در 

 امتداد یابد.دیگر  ایتیغهتا  ایتیغهاز کل عرض سقف، 

 



 

 

 
 Vشیار  شدن ای پوششی هستند تا مانع از پرنواره قرار گرفتندارای یک فرورفتگی برای ی انبساط هازبانهشکل،  Vعالوه بر شیار 

و  درای والدر مقابل ترکیبات برای محافظت  جداکنندهانبساطی وینیلی از نوارهای  هایفرآورده. شود درای والات توسط ترکیب

به  درای والشکل کوچکی در سطح  W، شیار پنهاناز درز انبساط  با استفاده. بردمیتمیزتر و تیزتر بهره  شکل-Vدستیابی به شیار 

 .آیدمیوجود 

 
هر دو  بهتر است در شناختیزیبایی ازنظر، اما استفاده کرددر  قسمت عمودی چارچوبیک گوشه از  دراز یک درز کنترلی  توانمی

 نصب شود.سمت در 

 باید هادربقسمت عمودی چارچوب ، درزهای کنترلی در یابدمیکامل از کف تا سقف امتداد ن طوربهکه  دری برای بازشوهایی

استفاده درب  از قسمت عمودی چارچوبگوشه  یک بر رویاز یک درز کنترل  توانمیاز باالی درب تا سقف امتداد یابد. گرچه 

در جاهایی که  همچنین، .اجرا کنیمهر دو سمت درب  دربهتر آن است که درز کنترل را  شناختیزیبایی لحاظ، اما به کرد

 د.نشو اجرا باید درزهای کنترل که دو بخش ساختمان تمایل به حرکت جداگانه دارند شودمیقسمتی به ساختمان اضافه 

 
که دیوار به سقف برخورد  هاییمحلو درها یا  هاپنجره، دور درای والبلند  هایطولبرای تفکیک  توانمیوینیلی  درزهای آشکاراز 

 یزبانهشکل،  F آشکار یزبانه، آشکار یزبانهی مختلفی از زبانه اعم از هاشکلدستیابی به این جزئیات،  منظوربه. استفاده کرد، کندمی

 .است، در دسترس گوشه آشکار یزبانهشکل و  Zنهانی 

 



 

 

 آشکاری هازبانه

ی آشکار هازبانه. استمتنوعی موجود  هایعمقو  هاعرضآورده و در  به وجود درای والدر  برجسته شکلیک، آشکار یزبانه

وینیلی  آشکار یزبانه. از کندمیوینیلی، برخالف فلز، منعطف بوده و مقدار مشخصی از انبساط و انقباض را به خود جذب 

استفاده ، کندمیو درها یا مناطقی که دیوار به سقف برخورد  هاپنجرهدیوارها، دور بلند پوشش  هایطولتقسیم برای  توانمی

 Zنهانی  یزبانهشکل،  F آشکار یزبانه، آشکار یزبانهی مختلفی از زبانه اعم از هاشکلدستیابی به این جزئیات،  برای. کرد

 .است، در دسترس آشکار یگوشه یزبانهشکل و 

اور شن یزبانهایجاد یک  یواسطهبه، اما دهندمیوینیلی مقدار مشخصی از انبساط را در خود جای  ی آشکارهازبانهگرچه 

 ½نهانی به عمق  یزبانهاز یک  توانمیشناور،  یزبانهایجاد یک  برای. را در هم تحمل کند تریبزرگ هایحرکت توانمی

عرض نهانی بسته به  یزبانهی مختلفی از هاعرضاز  توانمی. استفاده کرداینچ  16/7شکل به عمق  L یزبانهاینچ همراه با یک 

 باید؛ هرچند که شودمیاستفاده درز انبساط نهایی در کاربردهای تجاری  صورتبهشناور  یزبانه. کرداستفاده ، زبانه موردنظر

 مناسب برای دیوارهای ضد حریق باشد. پشتیبانی تأمینقادر به 

. حداقل شعاع درونی و دهدمیانحنادار را  هایطاقامکان سازگاری با دیوارها و  هاآنبه  هموینیلی  یهازبانهی پذیرانعطاف

ی برخوردار است(. پذیرانعطافاینچ از بیشترین  ¼در  ¼به ابعاد  زبانه) شودمیتعیین  زبانهعرض و عمق  یواسطهبهبیرونی 

 مراجعه نمایید. هازبانه یاندازهبهمربوط به نمودار 

 استانداردهای صنعت

دیوار و سقف،  المللیبینصنایع  یمؤسسهچندین سازمان اعم از  ،حالبااین. متفاوت استاستانداردهای پذیرش مصالح نما 

 موسسه آزمایشات استاندارد مواد و مصالح و Gypsum یموسسهبتن آمریکا،  انجمنقاب فوالدی/ نبشی فلزی،  یموسسه

 منتشر کرده اند. خاصاستاندارد برای یک پروژه  و آیین نامهچندین  امریکا

 زبانهحداقل شعاع بیرونی و داخلی 

 

، ASTM C840 ،ASTM D3678از ضوابط مرجعی نظیر  توانمی، درزهای کنترل مشخص نشده باشند کهدرصورتی

ASTM D 1784 ،ASTM C1047 ،ATM C840  یاGA-216 ،مقررات پیشنهادی Gypsumکارینازکبرای اجرا و  ؛ 

 .استفاده کردگچی،  هایپانل

 .دهدمیپوشش درزهای کنترلی را  شاملصفحات گچی،  اجرای هایروش مربوط به مقررات ASTM C840 ینامهآئین



 

 

 

 با توجه به . حداقل شعاع درونی و بیرونیدهدمیانحنادار را  هایطاقبا دیوارها و  انطباقامکان  هاآنوینیلی به  یهازبانهی پذیرانعطاف

 ی برخوردار است.پذیرانعطافاینچ، از بیشترین  ¼در  ¼به ابعاد  ایزبانه ،شودمیتعیین  زبانهعرض و عمق 

و پلی وینیل کلرید  (PVC)استاندارد ترکیبات پلی وینیل کلرید سخت  مقرراتدربردارنده  ASTM D1784-11 ینامهآئین

مناسب است  ایشده گیریقالب یا شدهتزریقهای  CPVCو  PVCکلی از  یاستفاده. این ضابطه برای است (CPVC) دارکلر

رزینی غیر پلی  هایکنندهترمیم، پایدارکننده، روان کنندهدرصد وینیل کلرید و ترکیبات ضروری اعم از  80که حداقل حاوی 

، ظاهریگرمایی،  اعم از باید سایر مشخصات انتخاب ترکیبات ویژهبرای باشد.  غیر آلیو فیلرهای  دانهرنگوینیل کلرید، 

 .را در نظر بگیریمو غیره  وهوابآمقاومت در برابر 

 خالصه

حفظ ظاهر،  براید. نداشته باش سازگاری محیطیزیستو  ایسازه باید با عواملنهایی،  کارینازک باألخصاجزای ساختمانی، 

چند  استفاده از. به هنگام داریممر سیستم مناسب برای افزایش عفواصل و مصالح رعایت نصب،  یکپارچگی و عملکرد، نیاز به

. با در نظر گرفترا  مالحظات خاصی باید، هاگوشهو یا  هالبه، درزهایا در محل تشکیل  هستند با یکدیگر تماس که در مصالح

 کارینازک، سطوح دارندرا  حرکتجذب یا مقاومت در برابر  تواناییجدیدی که  هایفرآوردهساخت و  هایتکنولوژیاستفاده از 

 .خواهند داشتدر طول عمر ساختمان  تریمقاومت باال ،نهایی

 مترجم: پوریا نخعی

 


