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نصب بار بر روي ساختار هاي كناف ايران

مقدمه: ظرفيت باربري ساختارهاي كناف

 نصب بار بر روي ديوار

نصب بار بر روي ساختار ديوارها و سقف هاي كاذب با انتخاب عامل اتصال مناسب و با توجه به نوع ساختارها از نظر زيرسازى و تعداد اليه هاى پوششى به راحتي 
امكان پذير مي باشد. بارهاي متعارف به طور مستقيم و در هر نقطه اي به صفحات روكش دار گچي قابل انتقال مي باشند، براي نصب بارهاي سنگين بايد پيش بيني هاي 
مربوط به سازه هاي پشتيبان و انتقال آن به استادهاي مجاور صورت پذيرند. بارهاي غير متعارف مي بايست توسط سازه اي مستقل از ساختارهاي كناف به سازه اصلي 

ساختمان وارد شوند. 
   

cm عمق قفسه

cm عمق قفسه

عنوان

تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه

حداكثر بار مجاز kg در متر طول قفسه

102030405060

787062554740

دو نقطه اتصالبيش از دو نقطه اتصال

بارگذاري روي ديوار هاي W111 (ديوار يك اليه با يك رديف سازه) و W115 (ديوار دو اليه با دو رديف سازه مستقل از يكديگر)

 100cm 30 يا بيشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع

 100cm 30 يا بيشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع عنوان

تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه

حداكثر بار مجاز kg در متر طول قفسه

102030405060

10810092857770

دو نقطه اتصالبيش از دو نقطه اتصال

بارگذاري روي ديوار هاي W112 (ديوار دو اليه با يك رديف سازه) و W116 (ديوار دو اليه با دو رديف سازه متصل به يكديگر)

براي مثال نصب يك تلويزيون40LCD اينچ، روي ديوار W111 (ابعاد تلويزيون10x 62x100) به وزن 20 كيلوگرم با استفاده از 3 نقطه اتصال(با حداقل فاصله 7/5 سانتيمتر)
امكان پذير مي باشد و يا نصب كولرگازي ديواري (Split) روي ديوار هاي W112 (ابعاد كولر23x 30x106) به وزن 32 كيلوگرم به راحتي و با استفاده از 2 عدد

عامل اتصال ميسر مي باشد.
جهت اطالع از بارگذاري روي ديوارها با ساير ابعاد به دفترچه راهنماي ديوارهاي جداكننده كناف ايران مراجعه فرماييد.

≥ 
30

 cm

عرض    عمق 

ــاع
تفـ

ار

نصب بارهايى نظير قاب عكس، قفسه آشپزخانه و ادوات سرويس بهداشتى بر روى ديوارهاى كناف به سادگى قابل انجام است. براى اين منظور، طيف وسيعى از عوامل
اتصال وجود دارد كه نوع عامل اتصال، بر اساس رده بارگذارى و نوع كاربرد انتخاب مى گردد:

* ضخامت هر اليه پنل: 12/5 م.م

بارگذاري سبك و نيمه سنگين
ظرفيت باربري ديوارهاي جداكننده بر اساس استانداردهاى DIN 18183 و DIN 4103 (با در نظر گرفتن فرضيات خروج از مركزيت حداكثر 30 سانتيمتر،   

 W115 و W111 بازوى لنگر حداقل 30 سانتيمتر، تعداد ادوات اتصال حداقل دو عدد و فاصله ادوات اتصال حداقل 7/5 سانتيمتر) محاسبه شده كه در ديوارهاى
تا 85 كيلوگرم بر متر طول ديوار و در ديوارهاىW112 و W116 تا 115 كيلوگرم بر متر طول ديوار مى باشد كه به طور مستقيم و با استفاده از عوامل اتصال 

مناسب در هر بخشى از صفحات گچى (بدون نياز به سازه پشتيبان) قابل حمل مي باشند.



مهار جمع شونده: اين نوع مهارها در دو نوع فلزى و پالستيكى، و در طول هاى مختلف براى ديوارهاى يك و چند اليه توليد مى شوند (توجه شود كه در هنگام
انتخاب مهار، بايد تعداد  و ضخامت اليه هاى پوششى ديوار در نظر گرفته شود). برخى كاربردهاى مهارهاى جمع شونده به شرح زير مى باشد: 

    اتصال ديوار كناف به بلوك هاى سيمانى يا سفالى در سقف هاى تيرچه بلوك
    اتصال ديوار كناف به سقف كاذب كناف

    نصب قفسه هاى آشپزخانه بر ديوار كناف

ظرفيت باربرى مهارهاى جمع شونده به شرح زير مى باشد:
    ظرفيت باربرى مهارهاى جمع شونده فلزى (قطر پيچ: M5 و M6) براى ديوارهاى تك اليه و دو اليه به ترتيب 30 و 50 كيلوگرم مى باشد.  

    ظرفيت باربرى مهارهاى جمع شونده پالستيكى (قطر:Q8 وQ10) براى ديوارهاى تك اليه و دو اليه به ترتيب 25 و 40 كيلوگرم مى باشد.
 

1 - نصب بار بر روي ديوار (ادامه)
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نكته اجرايي: روي محل كاشي كاري شده حتما با بولت كش مهار زده شود.

نصب بار بر روي ساختار هاي كناف ايران

قالب X (ايكس): براى نصب الحاقاتى مانند قاب عكس و ساعت بر روى ديوارهاى كناف، از قالب هاى موسوم به ايكس استفاده مى شود. 
از مزاياى قالب ايكس، سهولت نصب آن مى باشد. براى اين منظور، ميخ قالب به راحتى و در نقطه دلخواه داخل صفحه گچى فرو نشانده

مى شود. قالب هاى ايكس در سه نوع تك، دو و سه ميخ عرضه شده كه  
به ترتيب داراى ظرفيت  باربرى 5 ,10 و 15 كيلوگرم مى باشند.

نكته اجرايى: مهار جمع شونده فلزى به دو صورت قابل نصب است� با بولت كش و بدون آن. در صورتيكه بولت كش در دسترس نباشد، مى توان با استفاده از يك
پيچ گوشتى و قطعه متصل شونده (يا با استفاده از يك پيچ گوشتى و يك خط كش فلزى) مطابق شكل زير عمل نمود.
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(KM10) ÂÄ¼{»n ¸«² nI¿¶

بارگذاري سنگين / نامتعارف
بر اساس استانداردهاى DIN 18183 و DIN 4103، نصب بارهاى طره اى بزرگتر از مقادير مندرج در جداول بار گذارى به طور مستقيم بر روى صفحات گچى

مجاز نمى باشد. اينگونه بارها برحسب نوع در صورتى كه بين 100 تا 150 كيلوگرم بر متر طول ديوار (خروج از مركزيت بار، حداكثر 30 سانتيمتر) باشند، بايد 
توسط سازه هاى پشتيبان به استادهاى مجاور منتقل شود (بارهاى سنگين- مانند رادياتورها و لگن هاى روشويى ديوارى) و در صورتى كه بار بيش از اين مقدار 

باشد، بايد توسط سازه اى مستقل از ديوار، به بدنه اصلى ساختمان وارد شود. (بارهاى نامتعارف - مانند توالت هاى فرنگى ديوارى)

**

ضخامت هر اليه پنل: 12/5 ميلى متر *

براي بارگذاري سنگين يا بارگذاري نامتعارف با واحد پشتيباني فني تماس حاصل فرماييد.  **
4/3

در مواردي كه تراورس در ديوار پيش بيني نشده باشد به جاي پيچ روكا، مي توان لگن روشويي را به وسيله مهار صليبي ويژه (نظير 
KM10 شركت فيشر) به ديوار موجود متصل نمود. 

نكته: در صورت استفاده از مهار لگن روشويى (KM10) ديوار مى بايست دواليه با حداقل 140 ميليمتر عمق تو خالى باشد.

**
مهار حلزونى: اين نوع مهارها در دو نوع  فلزى و پالستيكى توليد مى شوند. 
ظرفيت باربرى مهارهاى حلزونى براى ديوارهاى تك اليه   و دو اليه   به ترتيب 
8 و 11 كيلوگرم مى باشد. برخى كاربردهاى مهارهاى حلزونى به شرح زير مى باشد:

    نصب قفسه هاى كوچك (نظير جعبه كمك هاى اوليه) بر ديوار كناف
     نصب سازه تراز سقف هاى كاذب كناف به ديوار كناف

    نصب قرنيـزهاى چوبى و پليمرى به ديوار كناف

مهار صليبى: كاربرد اين نوع مهارها مشابه با مهارهاى
جمع شونده است. مهارهاى صليبى در انواع و اندازه هاى
متنوع توليد مى شوند. ظرفيت باربرى مهارهاى صليبى 
كناف بر حسب نوع، بين20 الى30 كيلوگرم مى باشد.
از نظر ساختار، مهارهاى صليبى در دو نوع ثقلى و
فنرى دسته بندى مى شوند. توجه شود كه در نوع 

ثقلى، در صورتى كه انتهاى صليبى شكل رو به پايين  
قرار گيرد، مهار قابل اجرا نخواهد بود.  

مهار لگن روشويى: اين نوع مهار به شكل صليبى بوده و ويژه نصب لگن هاى روشويى مى باشد. ظرفيت باربرى اين نوع مهار 180 
كيلوگرم مى باشد.

توجه شود كه مهارهاى حلزونى براى نصب بارهاى ديناميكى و سطوح كاشى كارى شده مناسب نمى باشند.  

تذكر: ظرفيت هاى ذكر شده در اين راهنما مربوط به خود عامل اتصال است، نه ساختار خشك. همچنين، ظرفيت هاى باربرى ممكن است در محصوالت توليدى شركت هاى
مختلف، متفاوت باشد. بنابراين، ظرفيت باربرى اعالم شده از سوى شركت توليد كننده حاكم بر طرح خواهد بود.  

رولپالگ حلزونى پالستيكىرولپالگ حلزونى فلزى
(دو اليه)

رولپالگ حلزونى پالستيكى
(تك اليه)
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 نصب بار بر روي سقف

بارگذارى ديوارهاى پوششى

      

محاسبه بارهاي اضافه

نكته مهم: توجه شود ميزان باربري ادوات اتصال فقط مربوط به توان باربري عامل اتصال به تنهايي مي باشد و با توجه به مشخصات ساختار ديوار و ديوار
پوششي يا سقف كاذب توان باربري هر عامل اتصال به تناسب نوع ساختار ساخت و ساز خشك متفاوت خواهد بود.

W623 متصل به ديوار زمينه (F47،CD60) ديوار پوششي با سازه / W611,W631,W624 ديوار پوششى با خمير پرلفيكس
بارهاى سبك (نظير ساعت و قاب عكس) را مى توان مستقيم و در هر نقطه اى بر روى صفحات نصب نمود. بارهاى سنگين (نظير قفسه آشپزخانه، جعبه آتش نشانى
و تابلوى برق روكار) بايد توسط عوامل اتصال مناسب (مانند مهارهاى جمع شونده، پيچ و رول پالك و...) مستقيما به ديوار زمينه متصل شوند به گونه اى كه عامل
اتصال از فاصله بين پانل و ديوار زمينه عبور كرده و به ميزان كافى در ديوار زمينه نفوذ كند. در اين حالت بار الحاقات به ديوارزمينه وارد مى شود و ديوار پوششى

هيچ بارى را تحمل نمى كند. نصب بارهاى گسترده نظير كاشى بر روي ديوار هاى فوق امكانپذير نمى باشد.

(W625,W626) ديوار پوششى با سازه مستقل از ديوار زمينه
ضوابط بارگذاري براي ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه و تك اليه پنل W625 يا دو اليه پنل W626 به ترتيب مشابه ديوار جداكننده W111 و

W115 مي باشد.
اطالعات ارائه شده در صفحات قبلي و همچنين جداول موجود در دفترچه راهنماي ديوارهاي جداكننده جهت محاسبه حداكثر بار طره اي مجاز قابل استفاده مي باشند.

در هر متر مربع از سطح سقف كاذب، مى توان بارهاى نقطه اى با وزن حداكثر 5 كيلوگرم را مستقيما به صفحه گچى متصل نمود (توضيح اين كه فاصله مركز ثقل دو 
عدد بار نقطه اى مجاور بايد از 100 سانتيمتر بيشتر باشد) در صورتى كه بارگذارى به صورت خطى انجام مى شود وزن وارده در هر متر طول آن بايد 5 كيلوگرم باشد.
الحاقاتى با وزن بيش از مقدار مذكور بايد با آويزگيرى مستقل از سقف كاذب، مستقيما توسط سقف اصلى حمل شوند. براى نصب الحاقات به سقف كاذب، عوامل اتصال

متنوعى در دسترس است. (شكل زير) 

تذكر: حداكثر بار مجاز وارده بر اثر عايق گذارى، 5 كيلوگرم بر متر مربع است.

براى اطالعات بيشتر به راهنماى سقف هاى كاذب كناف ايران مراجعه گردد.

قطعات آويزگيرى از سقف مشبك
براى نصب الحاقات سبك مانند تابلوهاى كوچك راهنما، چراغ، ساعت و ... به صورت معلق بر روى سقف هاى 

مشبك مى توان از قطعات آويزگيرى مطابق شكل روبرو استفاده نمود.
خاطر نشان مى سازد در صورت نياز به بارگذارى متوالى تا 5 كيلوگرم، رعايت حداقل فاصله يك مترمربع 

بين قطعات آويزگيرى، الزامى مى باشد.

در صورتى كه الحاقاتى مانند روشــنايى هاى ســقفى، اليه عايق و ... به طور گسترده در سطح سقف كاذب نصب شوند، بايد قبًال بار آن ها در محاسبه رده وزنى سقف 
كاذب لحاظ شود.

حداكثر ظرفيت باربرى 5 كيلوگرمحداكثر ظرفيت باربرى 1 كيلوگرم
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مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخست در استفاده از سيستم هاى ساخت و ساز خشك، انتخاب ساختار مناسب مى باشد. هر يك از ساختارها داراى قابليتهاى ويژه خود بوده كه در مرحله
طراحى مى بايد مشخصات عملكردى آن ساختار مانند قابليت هاى فيزيكى و مكانيكى تعيين كننده از قبيل مقاومت استاتيكى، ميزان عايق حرارتى و صوتى و
مقاومت ساختار در برابر حريق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، براى انواع ديوار (ديوارهاى جداكننده داخلى، ديوارهاى جداكننده بين دو واحد آپارتمانى، ديوار

راهروها، ديوار سلولهاى تر و ...) ساختارهاى مختلفى وجود دارد كه با توجه به شرايط و نوع كاربرى، بايد ساختار مناسب انتخاب و به كار گرفته شود.

اجراى دوره هاى آموزشى 
با توجه به اهميت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى كيفى سيستمهاى ساخت و ساز خشك، شركت كناف ايران اقدام به تاسيس مراكز آموزشى مجهز و استقرار

كارشناس در شهرهاى مختلف كشور نموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحيح نصب در قالب دوره هاى آموزشى كوتاه مدت به گروه هاى نظارتى و اجرايى ارايه 
گـردد. در حال حاضر، دوره هاى آموزشـى كه توسط آكادمى كناف ايران ارايه مى شود به شرح زير مى باشد:

دوره آشنايى با محصوالت كناف (مدت دوره 1 روز)
دوره نصب ساختارها: نصب ديوارهاى جداكننده (مدت دوره 5 روز)، سقف هاى كاذب (مدت دوره 5 روز)، ديوارهاى پوششى (مدت دوره 4 روز) 

دوره دكوراتيو (مدت دوره 3 روز)
دوره ويژه كارفرمايان (مدت دوره 5 روز)

دوره تكميلى (مدت دوره 5 روز)
دوره آكواپنل (مدت دوره 1 روز)

دوره درزگيرى و آماده سازى سطوح (مدت دوره 1 روز)

بازرسى فنى پروژه ها
براى حصول اطمينان از صحت و كيفيت اجراى سيستمهاى ساخت و ساز خشك، بازرسى فنى پروژه ها توسط كادر فنى شركت كناف ايران صورت مى پذيرد.

اين بازرسى به صورت ادوارى و در مراحل مختلف عمليات اجرايى (زيرسازى، پانل گذارى و درزگيرى و نازك كارى) انجام مى پذيرد.

نكات مهم
1 - انتخاب ساختار مناسب جزء مراحل بسيار مهم پيش از استفاده از سيستمهاى ساخت و ساز خشك بوده و به ويژه براى تهيه اسناد منـاقصات و براى تعيين
   مبناى قيمت گذارى الزم خواهد بود. لذا به كارفرمايان محترم توصيه مى شود كه پيش از هر اقدامى، با دايـره مهندسى فـروش شركت كناف ايران تماس

    حاصل فرموده تا راهنمايى هاى الزم را در اين ارتباط دريافت نمايند.
2 - به كارفرمايان محترم توصيه مى شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايى، دستگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشى ويژه كارفرمايان، به شركت كناف

    ايران معرفى نموده؛ همچنين وضعيت صالحيت حرفه اى مجريان سيستمهاى ساخت و ساز خشك را (قبل و حين عمليات اجرايى) از طريق كنترل گواهينامه هاى     
   آموزشى بررسى نمايند. گواهينامه هاى معتبر داراى شماره ثبت در شركت كناف ايران مى باشند.

3 - عوامل نصب سيستمهاى ساخت و ساز خشك، از طريق بازديدهاى كادر فنى شركت كناف ايران مورد  مميزى و ارزيابى فنى قرار مى گيرند. به كارفرمايان محترم  
    توصيه مى شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايى، رتبه فنى عاملين را از دايره مهندسى فروش شركت كناف ايران استعالم فرمايند.

4 - كارفرمايان محترم؛ براى قرارگيرى پروژه هاى خود در برنامه بازرسى فنى شركت كناف ايران، الزم است مراتب را پيش از آغاز عمليات اجرايى، به صورت مكتوب 
    و با ذكر مشخصات كامل پروژه به دايره بازرسى و آموزش شركت كناف ايران اعالم فرماييد.

5 - شركت كناف ايران طيف وسيعى از مراجع و مستندات فنى مربوط به مشخصات عملكردى، روشهاى نصب و اجرا، بهره بردارى و تعميرات سيستمهاى ساخت و ساز  
   خشك را در اختيار دارد. لذا در صورت تمايل، دست اندر كاران محترم صنعت ساختمان مى توانند با دايره مهندسى فروش شركت كناف  ايران تماس حاصل 

   فرموده تا راهنمايى هاى الزم را در اين ارتباط دريافت نمايند.

پاسخگويى به استعالم هاى فنى
در صورت وجود هرگونه ابهام فنى در هر يك از مراحل طراحى، اجرا، بهره بردارى و تعميرات سيستم هاى ساخت و ساز خشك، دايره پشتيبانى فنى شركت كناف 

ايران آمادگى ارائه راهنمايى ها، جزئيات فنى، راه حلها و رفع ابهام هاى فنى را دارد.

براي كسب اطالعات بيشتر با واحد بازرسي و آموزش شركت كناف ايران تماس حاصل نماييد.

خدمات فني مهندسي
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تلفن: 88751680 
فكس مهندسي فروش: 88758111

واحد ارتباط با مشتري:88742601    
فكس واحد ارتباط با مشتري: 88757033
كارخانه: تهران، كيلومتر 23 جاده خراسان

تلفن: 33584711-5 
فكس: 33583595

www.knaufir.com

info@knaufir.com

اطالعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصوالت 
بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس، استناد يا استفاده 
از نسخه هاي پيش از آن امكان پذير نمي باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است. اطالعات اين دفترچه غير 
قابل تغيير مي باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح، تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني شركت 
كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت. 
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نصب بار بر روي ساختار هاي كناف ايران

مقدمه: ظرفيت باربري ساختارهاي كناف

 نصب بار بر روي ديوار

نصب بار بر روي ساختار ديوارها و سقف هاي كاذب با انتخاب عامل اتصال مناسب و با توجه به نوع ساختارها از نظر زيرسازى و تعداد اليه هاى پوششى به راحتي 
امكان پذير مي باشد. بارهاي متعارف به طور مستقيم و در هر نقطه اي به صفحات روكش دار گچي قابل انتقال مي باشند، براي نصب بارهاي سنگين بايد پيش بيني هاي 
مربوط به سازه هاي پشتيبان و انتقال آن به استادهاي مجاور صورت پذيرند. بارهاي غير متعارف مي بايست توسط سازه اي مستقل از ساختارهاي كناف به سازه اصلي 

ساختمان وارد شوند. 
   

cm عمق قفسه

cm عمق قفسه

عنوان

تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه

حداكثر بار مجاز kg در متر طول قفسه

102030405060

787062554740

دو نقطه اتصالبيش از دو نقطه اتصال

بارگذاري روي ديوار هاي W111 (ديوار يك اليه با يك رديف سازه) و W115 (ديوار دو اليه با دو رديف سازه مستقل از يكديگر)

 100cm 30 يا بيشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع

 100cm 30 يا بيشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع عنوان

تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه

حداكثر بار مجاز kg در متر طول قفسه

102030405060

10810092857770

دو نقطه اتصالبيش از دو نقطه اتصال

بارگذاري روي ديوار هاي W112 (ديوار دو اليه با يك رديف سازه) و W116 (ديوار دو اليه با دو رديف سازه متصل به يكديگر)

براي مثال نصب يك تلويزيون40LCD اينچ، روي ديوار W111 (ابعاد تلويزيون10x 62x100) به وزن 20 كيلوگرم با استفاده از 3 نقطه اتصال(با حداقل فاصله 7/5 سانتيمتر)
امكان پذير مي باشد و يا نصب كولرگازي ديواري (Split) روي ديوار هاي W112 (ابعاد كولر23x 30x106) به وزن 32 كيلوگرم به راحتي و با استفاده از 2 عدد

عامل اتصال ميسر مي باشد.
جهت اطالع از بارگذاري روي ديوارها با ساير ابعاد به دفترچه راهنماي ديوارهاي جداكننده كناف ايران مراجعه فرماييد.

≥ 
30

 cm

عرض    عمق 

ــاع
تفـ

ار

نصب بارهايى نظير قاب عكس، قفسه آشپزخانه و ادوات سرويس بهداشتى بر روى ديوارهاى كناف به سادگى قابل انجام است. براى اين منظور، طيف وسيعى از عوامل
اتصال وجود دارد كه نوع عامل اتصال، بر اساس رده بارگذارى و نوع كاربرد انتخاب مى گردد:

* ضخامت هر اليه پنل: 12/5 م.م

بارگذاري سبك و نيمه سنگين
ظرفيت باربري ديوارهاي جداكننده بر اساس استانداردهاى DIN 18183 و DIN 4103 (با در نظر گرفتن فرضيات خروج از مركزيت حداكثر 30 سانتيمتر،   

 W115 و W111 بازوى لنگر حداقل 30 سانتيمتر، تعداد ادوات اتصال حداقل دو عدد و فاصله ادوات اتصال حداقل 7/5 سانتيمتر) محاسبه شده كه در ديوارهاى
تا 85 كيلوگرم بر متر طول ديوار و در ديوارهاىW112 و W116 تا 115 كيلوگرم بر متر طول ديوار مى باشد كه به طور مستقيم و با استفاده از عوامل اتصال 

مناسب در هر بخشى از صفحات گچى (بدون نياز به سازه پشتيبان) قابل حمل مي باشند.



مهار جمع شونده: اين نوع مهارها در دو نوع فلزى و پالستيكى، و در طول هاى مختلف براى ديوارهاى يك و چند اليه توليد مى شوند (توجه شود كه در هنگام
انتخاب مهار، بايد تعداد  و ضخامت اليه هاى پوششى ديوار در نظر گرفته شود). برخى كاربردهاى مهارهاى جمع شونده به شرح زير مى باشد: 

    اتصال ديوار كناف به بلوك هاى سيمانى يا سفالى در سقف هاى تيرچه بلوك
    اتصال ديوار كناف به سقف كاذب كناف

    نصب قفسه هاى آشپزخانه بر ديوار كناف

ظرفيت باربرى مهارهاى جمع شونده به شرح زير مى باشد:
    ظرفيت باربرى مهارهاى جمع شونده فلزى (قطر پيچ: M5 و M6) براى ديوارهاى تك اليه و دو اليه به ترتيب 30 و 50 كيلوگرم مى باشد.  

    ظرفيت باربرى مهارهاى جمع شونده پالستيكى (قطر:Q8 وQ10) براى ديوارهاى تك اليه و دو اليه به ترتيب 25 و 40 كيلوگرم مى باشد.
 

1 - نصب بار بر روي ديوار (ادامه)
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نكته اجرايي: روي محل كاشي كاري شده حتما با بولت كش مهار زده شود.

نصب بار بر روي ساختار هاي كناف ايران

قالب X (ايكس): براى نصب الحاقاتى مانند قاب عكس و ساعت بر روى ديوارهاى كناف، از قالب هاى موسوم به ايكس استفاده مى شود. 
از مزاياى قالب ايكس، سهولت نصب آن مى باشد. براى اين منظور، ميخ قالب به راحتى و در نقطه دلخواه داخل صفحه گچى فرو نشانده

مى شود. قالب هاى ايكس در سه نوع تك، دو و سه ميخ عرضه شده كه  
به ترتيب داراى ظرفيت  باربرى 5 ,10 و 15 كيلوگرم مى باشند.

نكته اجرايى: مهار جمع شونده فلزى به دو صورت قابل نصب است� با بولت كش و بدون آن. در صورتيكه بولت كش در دسترس نباشد، مى توان با استفاده از يك
پيچ گوشتى و قطعه متصل شونده (يا با استفاده از يك پيچ گوشتى و يك خط كش فلزى) مطابق شكل زير عمل نمود.



نصب بار بر روي ساختار هاي كناف ايران

(KM10) ÂÄ¼{»n ¸«² nI¿¶

بارگذاري سنگين / نامتعارف
بر اساس استانداردهاى DIN 18183 و DIN 4103، نصب بارهاى طره اى بزرگتر از مقادير مندرج در جداول بار گذارى به طور مستقيم بر روى صفحات گچى

مجاز نمى باشد. اينگونه بارها برحسب نوع در صورتى كه بين 120 تا 150 كيلوگرم بر متر طول ديوار (خروج از مركزيت بار، حداكثر 30 سانتيمتر) باشند، بايد 
توسط سازه هاى پشتيبان به استادهاى مجاور منتقل شود (بارهاى سنگين- مانندرادياتورها و لگن هاى روشويى ديوارى) و در صورتى كه بار بيش از اين مقدار 

باشد، بايد توسط سازه اى مستقل از ديوار، به بدنه اصلى ساختمان وارد شود. (بارهاى نامتعارف - مانند توالت هاى فرنگى ديوارى )

**

ضخامت هر اليه پنل: 12/5 ميلى متر *

براي بارگذاري سنگين يا بارگذاري نامتعارف با واحد پشتيباني فني تماس حاصل فرماييد.  **
4/3

در مواردي كه تراورس در ديوار پيش بيني نشده باشد به جاي پيچ روكا، مي توان لگن روشويي را به وسيله مهار صليبي ويژه (نظير 
KM10 شركت فيشر) به ديوار موجود متصل نمود. 

نكته: در صورت استفاده از مهار لگن روشويى (KM10) ديوار مى بايست دواليه با حداقل 140 ميليمتر عمق تو خالى باشد.

**
مهار حلزونى: اين نوع مهارها در دو نوع  فلزى و پالستيكى توليد مى شوند. 
ظرفيت باربرى مهارهاى حلزونى براى ديوارهاى تك اليه   و دو اليه   به ترتيب 
8 و 11 كيلوگرم مى باشد. برخى كاربردهاى مهارهاى حلزونى به شرح زير مى باشد:

    نصب قفسه هاى كوچك (نظير جعبه كمك هاى اوليه) بر ديوار كناف
     نصب سازه تراز سقف هاى كاذب كناف به ديوار كناف

    نصب قرنيـزهاى چوبى و پليمرى به ديوار كناف

مهار صليبى: كاربرد اين نوع مهارها مشابه با مهارهاى
جمع شونده است. مهارهاى صليبى در انواع و اندازه هاى
متنوع توليد مى شوند. ظرفيت باربرى مهارهاى صليبى 
كناف بر حسب نوع، بين20 الى30 كيلوگرم مى باشد.
از نظر ساختار، مهارهاى صليبى در دو نوع ثقلى و
فنرى دسته بندى مى شوند. توجه شود كه در نوع 

ثقلى، در صورتى كه انتهاى صليبى شكل رو به پايين  
قرار گيرد، مهار قابل اجرا نخواهد بود.  

مهار لگن روشويى: اين نوع مهار به شكل صليبى بوده و ويژه نصب لگن هاى روشويى مى باشد. ظرفيت باربرى اين نوع مهار 180 
كيلوگرم مى باشد.

توجه شود كه مهارهاى حلزونى براى نصب بارهاى ديناميكى و سطوح كاشى كارى شده مناسب نمى باشند.  

تذكر: ظرفيت هاى ذكر شده در اين راهنما مربوط به خود عامل اتصال است، نه ساختار خشك. همچنين، ظرفيت هاى باربرى ممكن است در محصوالت توليدى شركت هاى
مختلف، متفاوت باشد. بنابراين، ظرفيت باربرى اعالم شده از سوى شركت توليد كننده حاكم بر طرح خواهد بود.  

رولپالگ حلزونى پالستيكىرولپالگ حلزونى فلزى
(دو اليه)

رولپالگ حلزونى پالستيكى
(تك اليه)



نصب بار بر روي ساختار هاي كناف ايران

 نصب بار بر روي سقف

بارگذارى ديوارهاى پوششى

      

محاسبه بارهاي اضافه

نكته مهم: توجه شود ميزان باربري ادوات اتصال فقط مربوط به توان باربري عامل اتصال به تنهايي مي باشد و با توجه به مشخصات ساختار ديوار و ديوار
پوششي يا سقف كاذب توان باربري هر عامل اتصال به تناسب نوع ساختار ساخت و ساز خشك متفاوت خواهد بود.

W623 متصل به ديوار زمينه (F47،CD60) ديوار پوششي با سازه / W611,W631,W624 ديوار پوششى با خمير پرلفيكس
بارهاى سبك (نظير ساعت و قاب عكس) را مى توان مستقيم و در هر نقطه اى بر روى صفحات نصب نمود. بارهاى سنگين (نظير قفسه آشپزخانه، جعبه آتش نشانى
و تابلوى برق روكار) بايد توسط عوامل اتصال مناسب (مانند مهارهاى جمع شونده، پيچ و رول پالك و...) مستقيما به ديوار زمينه متصل شوند به گونه اى كه عامل
اتصال از فاصله بين پانل و ديوار زمينه عبور كرده و به ميزان كافى در ديوار زمينه نفوذ كند. در اين حالت بار الحاقات به ديوارزمينه وارد مى شود و ديوار پوششى

هيچ بارى را تحمل نمى كند. نصب بارهاى گسترده نظير كاشى بر روي ديوار هاى فوق امكانپذير نمى باشد.

(W625,W626) ديوار پوششى با سازه مستقل از ديوار زمينه
ضوابط بارگذاري براي ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه و تك اليه پنل W625 يا دو اليه پنل W626 به ترتيب مشابه ديوار جداكننده W111 و

W115 مي باشد.
اطالعات ارائه شده در صفحات قبلي و همچنين جداول موجود در دفترچه راهنماي ديوارهاي جداكننده جهت محاسبه حداكثر بار طره اي مجاز قابل استفاده مي باشند.

در هر متر مربع از سطح سقف كاذب، مى توان بارهاى نقطه اى با وزن حداكثر 5 كيلوگرم را مستقيما به صفحه گچى متصل نمود (توضيح اين كه فاصله مركز ثقل دو 
عدد بار نقطه اى مجاور بايد از 100 سانتيمتر بيشتر باشد) در صورتى كه بارگذارى به صورت خطى انجام مى شود وزن وارده در هر متر طول آن بايد 5 كيلوگرم باشد.
الحاقاتى با وزن بيش از مقدار مذكور بايد با آويزگيرى مستقل از سقف كاذب، مستقيما توسط سقف اصلى حمل شوند. براى نصب الحاقات به سقف كاذب، عوامل اتصال

متنوعى در دسترس است. (شكل زير) 

تذكر: حداكثر بار مجاز وارده بر اثر عايق گذارى، 5 كيلوگرم بر متر مربع است.

براى اطالعات بيشتر به راهنماى سقف هاى كاذب كناف ايران مراجعه گردد.

قطعات آويزگيرى از سقف مشبك
براى نصب الحاقات سبك مانند تابلوهاى كوچك راهنما، چراغ، ساعت و ... به صورت معلق بر روى سقف هاى 

مشبك مى توان از قطعات آويزگيرى مطابق شكل روبرو استفاده نمود.
خاطر نشان مى سازد در صورت نياز به بارگذارى متوالى تا 5 كيلوگرم، رعايت حداقل فاصله يك مترمربع 

بين قطعات آويزگيرى، الزامى مى باشد.

ــترده در سطح سقف كاذب نصب شوند، بايد قبًال بار آن ها در محاسبه رده وزنى سقف  ــقفى، اليه عايق و ... به طور گس ــنايى هاى س در صورتى كه الحاقاتى مانند روش
كاذب لحاظ شود.

حداكثر ظرفيت باربرى 5 كيلوگرمحداكثر ظرفيت باربرى 1 كيلوگرم
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مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخست در استفاده از سيستم هاى ساخت و ساز خشك، انتخاب ساختار مناسب مى باشد. هر يك از ساختارها داراى قابليتهاى ويژه خود بوده كه در مرحله
طراحى مى بايد مشخصات عملكردى آن ساختار مانند قابليت هاى فيزيكى و مكانيكى تعيين كننده از قبيل مقاومت استاتيكى، ميزان عايق حرارتى و صوتى و
مقاومت ساختار در برابر حريق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، براى انواع ديوار (ديوارهاى جداكننده داخلى، ديوارهاى جداكننده بين دو واحد آپارتمانى، ديوار

راهروها، ديوار سلولهاى تر و ...) ساختارهاى مختلفى وجود دارد كه با توجه به شرايط و نوع كاربرى، بايد ساختار مناسب انتخاب و به كار گرفته شود.

اجراى دوره هاى آموزشى 
با توجه به اهميت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى كيفى سيستمهاى ساخت و ساز خشك، شركت كناف ايران اقدام به تاسيس مراكز آموزشى مجهز و استقرار

كارشناس در شهرهاى مختلف كشور نموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحيح نصب در قالب دوره هاى آموزشى كوتاه مدت به گروه هاى نظارتى و اجرايى ارايه 
گـردد. در حال حاضر، دوره هاى آموزشـى كه توسط آكادمى كناف ايران ارايه مى شود به شرح زير مى باشد:

دوره آشنايى با محصوالت كناف (مدت دوره 1 روز)
دوره نصب ساختارها: نصب ديوارهاى جداكننده (مدت دوره 5 روز)، سقف هاى كاذب (مدت دوره 5 روز)، ديوارهاى پوششى (مدت دوره 4 روز) 

دوره دكوراتيو (مدت دوره 3 روز)
دوره ويژه كارفرمايان (مدت دوره 5 روز)

دوره تكميلى (مدت دوره 5 روز)
دوره آكواپنل (مدت دوره 1 روز)

دوره درزگيرى و آماده سازى سطوح (مدت دوره 1 روز)

بازرسى فنى پروژه ها
براى حصول اطمينان از صحت و كيفيت اجراى سيستمهاى ساخت و ساز خشك، بازرسى فنى پروژه ها توسط كادر فنى شركت كناف ايران صورت مى پذيرد.

اين بازرسى به صورت ادوارى و در مراحل مختلف عمليات اجرايى (زيرسازى، پانل گذارى و درزگيرى و نازك كارى) انجام مى پذيرد.

نكات مهم
1 - انتخاب ساختار مناسب جزء مراحل بسيار مهم پيش از استفاده از سيستمهاى ساخت و ساز خشك بوده و به ويژه براى تهيه اسناد منـاقصات و براى تعيين
   مبناى قيمت گذارى الزم خواهد بود. لذا به كارفرمايان محترم توصيه مى شود كه پيش از هر اقدامى، با دايـره مهندسى فـروش شركت كناف ايران تماس

    حاصل فرموده تا راهنمايى هاى الزم را در اين ارتباط دريافت نمايند.
2 - به كارفرمايان محترم توصيه مى شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايى، دستگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشى ويژه كارفرمايان، به شركت كناف

    ايران معرفى نموده؛ همچنين وضعيت صالحيت حرفه اى مجريان سيستمهاى ساخت و ساز خشك را (قبل و حين عمليات اجرايى) از طريق كنترل گواهينامه هاى     
   آموزشى بررسى نمايند. گواهينامه هاى معتبر داراى شماره ثبت در شركت كناف ايران مى باشند.

3 - عوامل نصب سيستمهاى ساخت و ساز خشك، از طريق بازديدهاى كادر فنى شركت كناف ايران مورد  مميزى و ارزيابى فنى قرار مى گيرند. به كارفرمايان محترم  
    توصيه مى شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايى، رتبه فنى عاملين را از دايره مهندسى فروش شركت كناف ايران استعالم فرمايند.

4 - كارفرمايان محترم؛ براى قرارگيرى پروژه هاى خود در برنامه بازرسى فنى شركت كناف ايران، الزم است مراتب را پيش از آغاز عمليات اجرايى، به صورت مكتوب 
    و با ذكر مشخصات كامل پروژه به دايره بازرسى و آموزش شركت كناف ايران اعالم فرماييد.

5 - شركت كناف ايران طيف وسيعى از مراجع و مستندات فنى مربوط به مشخصات عملكردى، روشهاى نصب و اجرا، بهره بردارى و تعميرات سيستمهاى ساخت و ساز  
   خشك را در اختيار دارد. لذا در صورت تمايل، دست اندر كاران محترم صنعت ساختمان مى توانند با دايره مهندسى فروش شركت كناف  ايران تماس حاصل 

   فرموده تا راهنمايى هاى الزم را در اين ارتباط دريافت نمايند.

پاسخگويى به استعالم هاى فنى
در صورت وجود هرگونه ابهام فنى در هر يك از مراحل طراحى، اجرا، بهره بردارى و تعميرات سيستم هاى ساخت و ساز خشك، دايره پشتيبانى فنى شركت كناف 

ايران آمادگى ارائه راهنمايى ها، جزئيات فنى، راه حلها و رفع ابهام هاى فنى را دارد.

براي كسب اطالعات بيشتر با واحد بازرسي و آموزش شركت كناف ايران تماس حاصل نماييد.

خدمات فني مهندسي
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اطالعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصوالت 
بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس، استناد يا استفاده 
از نسخه هاي پيش از آن امكان پذير نمي باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است. اطالعات اين دفترچه غير 
قابل تغيير مي باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح، تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني شركت 
كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت. 
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اطالعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصوالت 
بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس، استناد يا استفاده 
از نسخه هاي پيش از آن امكان پذير نمي باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است. اطالعات اين دفترچه غير 
قابل تغيير مي باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح، تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني شركت 
كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت. 
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