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 Keilسیستم نصب سرامیک پرسالن به روش 

 

 : Keil نامشهود سیستم

امروزه طراحی نمای خشک در بین معماران مدرن بسیار رواج یافته ، چرا که برای خروج از یکنواختی بصری شاهد طراحی های 

رایی نمودن نماهای طراحی شده خالقانه با متریال های متفاوت ،در ابعاد بزرگ و فرم های نامتقارن هستیم .بدین منظور برای اج

 .بود خواهیم اجرا نظر از محدودیتی هیچ ،بدون سیستم های نصب نیازمند

سنگ  ، یسنگ طبیع، سرامیک قابل اجرا برای انواع پنل ها از جمله یکی از سیستم هایی است که keilسیستم نصب نامشهود 

 حتی پنل های پالستیکی می باشد. و ، HPL ، بتنی بردهای ، فایبر سمنت برد ، ای کارخانه سنگ ، مصنوعی

تکنولوژی اتصال در این روش بسیار ساده و قابل استفاده در ابعاد بزرگ است به طوری که اجرای طرح های پیچیده تنها با طراحی 

اسب با نظر معمار در فرم های متقارن یا نا یک زیر سازی ساده امکان پذیر است. پس از ایجاد زیرسازی ، چیدمان پنل ها متن

 متقارن صورت می گیرد.

 

 :  Keilاجزای اصلی سیستم نامشهود 

 انکر 

 پیچ دنده ای واشردار 

 قالب 

 دریل آندرکات 

 مته اندرکات 

  میز آندرکاتkeil 

 

 

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af/
http://zibashian.ir/work/hpl/
http://osali.ir/
http://ostali.ir/
http://ostali.ir/
http://ostali.ir/
http://www.ostali.ir/
http://zibashian.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-keil/
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ل با استفاده از دریل و مته مخصوص ،چهارسوراخ آندرکات ایجاد می کند.سپس قالب های آلومینیومی این سیستم در پشت هر پن

متناسب با ریل افقی سازه توسط انکرهای استیلس استیل به پشت پنل بسته می شود در نهایت پنل جایگذاری می شود و در صورت 

 می گردد. بروز ناشاقولی ، پنل توسط پیچ رگالژ روی قالب تراز و فیکس

  

 

 

 تکنولوژی نصب :

 نصب پنل ها دارای دو مرحله می باشد:

 آماده سازی پنل 

 آماده سازی استراکچر 

 : سوراخکاری  

پوشش نما را از پشت به استراکچرها وصل می کند.بدین ترتیب سوراخکاری پشت پنل یکی از مراحل آماده  keilسیستم نامشهود 

 ثانیه متناسب با جنس پنل به طول می انجامد . ۱۰نل توسط دریل به مدت کمتر از سازی به شمار می آید.سوراخکاری پ
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 .در ابتدا سوراخکاری توسط دریل به ایجاد یک سوراخ استوانه ای می انجامد 

 رساند می پایان به را مرحله این ای استوانه سوراخ قطر از بزرگتر ای خزیته ایجاد با دریل نهایت در . 

 درکات آماده قرارگیری انکر است .حال سوراخ آن

 

  میلی متر ۷قطر سوراخ استوانه ای 

  میلی متر ۹قطر خزینه 
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 پس از اتمام سوراخکاری ،بدنه انکر در داخل سوراخ قرار می گیرد و پیچ واشردار، قالب را توسط انکر به پنل نصب می کند. انکر:

 

 

 ویژگی ها :

 سنتی و مدرن نماهای برای محدودیت بدون و خالقانه طراحی 

 متریال نوع ۵۰ از بیش نصب قابلیت 

 یزهای مختلفسا و اشکال در ها متریال تلفیق امکان 

 ( صرفه به مقرون) کم نگهداری و تعمیر ،هزینه زیاد عمر طول 

 وارده فشارهای و زلزله مقابل در باال ایمنی 

 انرژی مصرف در جویی صرفه و کاری عایق قابل 

 سخت جوی طشرای در باال مقاومت 

 نما پوشش بروی اضافه اتصاالت از ناشی بصری آلودگی از عاری زیبا نمای 

 یت اجرا در سایزهای بزرگقابل 

 (مالتی) سنتی نماهای با مقایسه در آسان و سریع نصب 



 

5 
 

 Keilسیستم نصب سنگ طبیعی به روش 

 

های خود از سایر سیستم ها متمایز بوده و انکر فرد به منحصر ساختار دلیل به سیستم این:  keil روش به سنگ سیستم های نصب

یچ تشکیل شده اند که امکان استفاده از پ M6 پیچ و انکر بدنه یک از سیستم این در ها انکر  قادر به نصب انواع سنگ می باشد .

( قرار می گیرد دریل آندرکات ی بوسیله)شده ایجاد سوراخ داخل در انکر مغزی با مهره واشردار نیز وجود دارد . پس از سوراخکاری ،

فیکس می شود . پیچ های این سیستم دارای واشرهای خاصی مس باشد که با بسته شدن بر روی قالب ، قالب و با پیچ بر روی

 شیارهایی ایجاد می کنند و موجب قفل شدن پیچ بر روی قالب می شوند که از بازشدن پیچ جلوگیری به عمل می آورند .

 مقاومت مکانیکی و پایداری :

 برشی در برابر بار وارده ضمیمه  مقاومت کششی وc1 

  ابعاد انکر و دیگر اجزا ضمیمهc1 

 مقاومت در برابر آتش 

  واکنش در برابر آتشclass A1 

 مقاومت در برابر آتش ارزیابی نشده 

 keilسیستم های نصب سنگ به روش  A1  ضمیمه

http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://ostali.ir/
http://ostali.ir/
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 keilسیستم های نصب سنگ به روش   A2ضمیمه
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 A3 ضمیمه

 

 

 



 

8 
 

 B1 ضمیمه

 

 استراکچر مناسب نصب خشک می باشد :

 .باید سازگار با هوای داخل و تغییرات ناگهانی هوای خارج باشد 

 سازگار با فضاهای خاص مثل سایت های صنعتی یا دریایی 

 سازگار با رطوبت های دائمی 

 سازگار با فضاهای کلریدی مثل استخرها و یا آلودگی های شیمیایی شدید مثل تونل ها 

 :  متریال

 .EN 1469:2015 استاندارد با متناسب باید سنگ طبیعی پنل های

 سنگ ها باید عاری از هر گونه درز ، شکاف و یا شکستگی باشند.

 ۱سنگ ها متناسب با جدول شماره 

 باشد . B3و B2تناسب با جدول پارامترهای پنل های نما م

 وجود ها پنل در خوردگی ترک بروز امکان سوراخکاری دلیل به اما ; است طبیعی های سنگ انواع برای نصب قابل Keilسیستم 

  امکان پذیر است ۱با جدول شماره  ارد . بنابراین نصب سنگ ها متناسبد

http://zibashian.ir/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-keil/
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 B2ضمیمه 

 : SIN 150و  CS 50  ،SIN 120مشخصات فنی سنگ ها و انکر های مورد نیاز مطابق استاندارد 
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 B3 ضمیمه

 . دباش می  SIN 150و  CS 50  ،SIN 120قابلیت تحمل فشار باد وارد بر پنل ها متناسب با استاندارد 

 قالب تعداد ، پنل سایز ، ها لبه ی فاصله ، انکر عمق ، پنل ضخامت ها آن در که اند شده لیست ها پنل بیشتر  Dدر ضمیمه ی 

 . است شده ذکر نیز استراکچر نوع و نیاز مورد های

 اید معادالت زیر در نظر گرفته شود .برای نصب ایمن سنگ ب

 ملزمات مورد نیاز در نصب با شش نقطه ی فیکس :

http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil/
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 نصب پنل های کوچک مقیاس :

برای نصب پنل های کوچک با چهار انکر باید معادالت زیر برقرار باشد و حدفاصل بین پنل ها رعایت شود . برای مشاهده حداقل 

 مراجعه شود . Dفاصله به ضمیمه 

 

 : B4 ضمیمه

 : نصب

 اندرکات میز سوراخکاری باید در کارخانه یا در محل سایت توسط افراد ماهر با Keil سوراخکاری صحیح ،  . نظارت بر گیرد صورت

 توسط سوپروایزر و سرپرست انجام می پذیرد.

  سوراخکاری توسط مته مخصوص متناسب با راهنمایB5  یا دریل مخصوص که توسط شرکت ذی ربط تایید شده باشد انجام می

 گردد .

 شود خارج آندرکات سوراخ از کاری دریل از پس باید دریل . 

 . به هنگام سوراخکاری ناصحیح، امکان سوراخکاری حداقل به فاصله دو برابر عمق سوراخ از سوراخ ناصحیح امکان پذیر میباشد 

  کل سوراخ های ایجاد شده ، باید به صورت تصادفی توسط گیج مخصوص چک شود) اطالعات مربوط به  %۱سوراخکاری در ابعاد

 .( B5گیج و هندسه ابعادی سوراخ ها در راهنمای 

 به هنگام نقل و انتقال در سایت مراقب عدم بوجود آمدن شکستگی و در صورت نیاز ، جا به جایی توسط لیفتراک انجام پذیرد. 

http://zibashian.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-keil/
http://ostali.ir/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
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 . از نصب پنل های شکسته یا دارای ترک های سطحی جدا خودداری فرمایید 

  بین پنل و قالب حتما از واشرEPDM . استفاده شود 

 

 :B5 ضمیمه

 کننده کنترل گیج و آندرکات دریل هندسه

http://osali.ir/
http://osali.ir/
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 B6ضمیمه 

 فاصله انکر تا لبه پنل

 فاصله بین انکرها

 طول افقی پنل

 طول عمودی پنل

 نقطه فیکس

 نقطه فیکس در جهت عمودی

 نقاط محرک

 

 

 

 قالب ۶پنل های نما با  ۳شکل

 

 قالب ۶پنل های نما با  ۳شکل
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 B7 ضمیمه

 نحوه استفاده از براکت در کنج ها

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : زاویه ها۳جدول شماره
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 B8 ضمیمه

 : دستورالعمل نصب

 سوراخکاری 

 د شده توسط گیجکنترل سوراخ های ایجا 
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 :B8 ضمیمه

 

 نصب انکر و بستن پیچ در دو حالت ممکن

 بستن با پیچ معمولی M6 

 

 

 بستن با پیچ مغزی 

 

 

 



 

17 
 

 Keilسیستم به روش  سمنت بردنصب 

 

 به که پیچ یک و انکر بدنه یک شامل سمنت برد های پنل نصب مناسب انکرهای : Keil برد سمنت نصب سیستم

نلس استیل ( از جنس استیانکر و پیچ واشر،) جزء سه هر که بوده واشر نیازمند مذکور پیچ. باشد می ، شود می بسته انکر داخل

 . هستند

. پیچ های این سیستم  آندرکات قرار می گیرد و با پیچ بر روی قالب فیکس می شود دریل توسط ، شده ایجاد سوراخ داخل در انکر

 می قالب روی بر پیچ شدن قفل موجب و کنند می ایجاد شیارهایی قالب روی بر شدن، بسته با که باشند می شیارهایی دارای

 . از بازشدن پیچ جلوگیری می کنند و شوند

 

 Keil برد سمنت نصب سیستم مقاومت مکانیکی و پایداری

 مقاومت کششی و برشی در برابر بار وارده ضمیمه c1 

 ضمیمه اجزا دیگر و انکر ابعاد c1 

 

  

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%86%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/
http://ostali.ir/
http://ostali.ir/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-keil/
http://zibashian.ir/work/%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%84/
http://zibashian.ir/work/%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%84/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-keil/
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 ر برابر آتشمقاومت د

  واکنش در برابر آتشclass A1 

 نشده ارزیابی                                          مقاومت در برابر آتش

 keilسیستم نصب سمنت برد 

 

http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b6%d8%af-%d8%a2%d8%aa%d8%b4/
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 شرایط استفاده : 

 متریال

 اترنیت EQUITONE مورد تایید استانداردEN 12467 ,2012 

 استراکچر

 .باید سازگار با هوای داخل و تغییرات ناگهانی هوای خارج باشد 

 سازگار با فضاهای خاص مثل سایت های صنعتی یا دریایی 

 سازگار با رطوبت های دائمی 

 ای کلریدی مثل استخرها و یا آلودگی های شیمیایی شدید مثل تونل هاسازگار با فضاه 

 طراحی

 باشد. B5تا B3 طراحی و چیدمان پنل های نما باید متناسب با اطالعات داده شده در ضمیمه 

 نصب

 میز اندرکات  سوراخکاری باید در کارخانه یا در محل سایت توسط افراد ماهر باkeil گیرد صورت دستی صورت به یا .

 .پذیرد انجام سرپرست و سوپروایزر توسط صحیح سوراخکاری بر نظارت

  سوراخکاری توسط مته مخصوص متناسب با راهنمایB7  یا دریل مخصوصCNC  متناسب با راهنمایB6  انجام

 شود.

  به هنگام سوراخکاری ناصحیح ، امکان سوراخکاری حداقل به فاصله دو برابر عمق سوراخ از سوراخ ناصحیح امکان پذیر

 است.

  ات کل سوراخ های ایجاد شده باید به صورت تصادفی توسط گیج مخصوص چک شود.) اطالع %۱ابعاد سوراخکاری در

 ( B7مربوط به گیج و هندسه ابعادی سوراخ ها در راهنمای 

  

  

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-keil/
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 : B3 هضمیم

 شیوه طراحی

 :عمومی 

در طراحی نما میزان کنش های وارد شده بر پنل ها بسیار مهم است . بدین منظور محاسبه کنش ها و تطابق آن با 

های مورد نیاز برای هر پنل با آنالیز مجموع کنش ها  از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که تعداد انکر EN 1990 استاندارد 

 .شود می بررسی  EN1991-1-1و  EN 1991-1-7میسّر می شود. کنش ها به صورت خاص در استاندارد 

 : آنالیز کنش ها

 می داده یشنما EK.WFکنش اولیه وارد بر پنل های نما برابر با مجموع کنش های وارد شده توسط بار مرده که دائمی بوده و با 

 .باشد می شود، می وارد پنل که توسط باد برEK.WF  و شود

 مجموع کنش اولیه با در نظر گرفتن جهت بار وارد شده بر یک پنل عمودی: EN 1990 با توجه به 

 مجموع بار های موازی وارد بر پنل 

 مجموع بار های عمودی وارد بر پنل 

 میزان االستیسیته خطی باید در محاسبات در نظر گرفته شود و سختی استراکچرها برای طراحی بهتر بررسی گردد.

 چهار گوشه متصل گردد. در انکر هر پنل باید حداقل با چهار

استراکچر به ما این امکان را می دهند که پنل ها بر روی آن بدون واسطه و به صورت مکانیکی نصب گردند و با یک نقطه ی 

 چر فیکس شوند.فیکس که بر روی لبه ی آن ها قرار دارند به استراک

 میلی متر نباید تجاوز کند. ۳میلی متر و از  ۲ضخامت قالب ها حداقل 

 میلی متر باشد. ۱۲حد فاصل پنل ها عموما باز گذاشته و یا توسط فیلر پر می شود. این فاصله برای سمنت برد نباید بیش از 

  

 

 

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
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 B4ضمیمه 

 راهنمای محاسبات استراکچر 

تراکچر سایز و ضخامت اجزای استراکچر بررسی می شود. استراکچر باید توانایی تحمل تنش ناشی از برای کارایی بیشتر و بهتر اس

 .باشد می متر یمیل ۳۰ حداکثر و متر میلی ۹ حداقل رفته کار به های مش سایز. نشود کژریختی دچار و باشد داشته را نما اجزای

 انکر و بارها :

 و باد از ناشی نشک بر عالوه پروفیل پیچش کنند، می تحمل را اصلی بار که افقی های پروفیل برای همه ی انکرهای نصب شده و

که هیچ فاصله افقی بین انکر و پروفیل عمودی وجود ندارد بار ناشی از پیچش  هنگامی. شود محاسبه انکر آکس از باید مرده بار

 قابل صرفه نظر کردن است .

 

 

 

 

http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil/
http://zibashian.ir/team/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%ac-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
http://zibashian.ir/team/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%ac-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
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 B5ضمیمه 

 نیروهای وارد بر انکر باید در معادالت زیر برقرار باشد:

 

 به صورت هم زمان، برقراری معادله زیر الزم می باشد. در صورت وجود تنش برشی و کششی

 

 استرس خمشی در پنل های نما طبق معادالت زیر بررسی می شود.
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 :B7ضمیمه 

 هندسی نظر از مته و آندرکات سوراخ

 CNCمته مخصوص                                                                         

 آندرکات مته مخصوص دریل                                                                      

 سوراخ آندرکات                                                                                

http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
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 ابعاد و هندسه گیج مخصوص کنترل سوراخکاری 

 

 : B8ضمیمه 

 محل انجام سوراخکاری بر روی پنل و نقاط فیکس
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 مرحله دوم :

 چک کردن سوراخ های ایجاد شده توسط گیج مخصوص
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 مرحله سوم:

 پیچ در داخل بدنه انکرابتدا قرار دادن بدنه انکر در سوراخ آندرکات وسپس قرار دادن 

 مرحله چهارم:

 بستن پیچ قرار داده شده در مرحله قبلی
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 C1ضمیمه 

 ویژگی های تاثیرگذار بر طراحی :

 keilسیستم نصب سمنت برد 
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 Keilسیستم نصب برد بتنی به روش 

 

می  M6 واشردار پیچ یک و انکر بدنه یک شامل بتنی بردهای نصب انکر های مناسب برای  keil :بتنی بردهای نصب سیستم

بسته شدن، بر روی سطح به طور کامل قفل می هنگام به که دارد شیارهایی قسمت زیرین خود دندانه یا در پیچ این واشر باشد.

 پیچ شدن بسته با سپس گیرد می قرار سوراخ آندرکات در انکر ااستیل ساخته شده است. در ابتد استینلس شوند. هر دو جز از جنس

 Aی شود. توضیحات تکمیلی در ضمیمه از پیچ موجب باز شدن قسمت انتهایی انکر داخل خزینه مفشار ناشی انکر، داخل در

  

 Keil :بتنی بردهای نصب سیستم مقاومت مکانیکی و پایداری

 ضمیمه وارده بار برابر در برشی و مقاومت کششی C1 

  مقاومت در برابر کنش باد ضمیمهC2 وC3 

  

 Keil :بتنی بردهای نصب سیستم قاومت در برابر آتشم

 واکنش در برابر آتش                                         class A1 

 نشده ارزیابی                                          مقاومت در برابر آتش 

  

 

 

 

 

 

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/team/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%ac-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
http://zibashian.ir/team/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%ac-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://ostali.ir/
http://ostali.ir/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/work/%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%84/
http://zibashian.ir/work/%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%84/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
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 A1ضمیمه 

 پیچ و انکر قالب ها و نحوه ی قرار گیری

 

 

http://zibashian.ir/work/%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%84/
http://zibashian.ir/work/%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%84/
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 A2 مهضمی

 

 B1 ضمیمه

 Keil :سیستم نصب بردهای بتنی جزئیات به منظور استفاده

  

 :انکرها تحت تاثیر 

 ارهای استاتیکی یا نیمه استاتیکی هستند.ب
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 :متریال مورد بررسی 

 تطابق داشته باشد. EN 12467:2016 با باید که fiber C نل بردهای بتنی یا همانپ

 :شرایط محیطی مورد استفاده 

 ستراکچرا

 .باید سازگار با هوای داخل و تغییرات ناگهانی هوای خارج باشد 

 ی یا دریاییسازگار با فضاهای خاص مثل سایت های صنعت 

 دائمی های رطوبت سازگار با 

 ها تونل مثل شدید شیمیایی سازگار با فضاهای کلریدی مثل استخرها و یا آلودگی های 

 طراحی 

 باشد. B4تا B2  ضمیمه در شده داده اطالعات با متناسب باید نما  راحی و چیدمان پنل هایط

 نصب 

 صحیح سوراخکاری در کارخانه یا در محل سایت توسط افراد ماهر صورت گیرد. نظارت بر باید سوراخکاری 

 .پذیرد انجام سرپرست و سوپروایزر توسط

  به هنگام انتقال باید مراقب افتادن پنل ها بود و در صورت نیاز از لیفتر استفاده شود. و از اتصال پنل های ترک خورده جدا

 خودداری کنید.

 راهنمای با متناسب سوراخکاری توسط مته مخصوصB6 .انجام شود 

  به هنگام سوراخکاری ناصحیح، امکان سوراخکاری حداقل به فاصله دو برابر عمق سوراخ از سوراخ ناصحیح امکان پذیر

 است.

 اطالعات.) شود چک مخصوص گیج توسط تصادفی صورت به باید شده ایجاد های سوراخ کل %۱ در سوراخکاری عاداب 

 : (B7 راهنمای در ها سوراخ ابعادی سههند و گیج به مربوط

 ابعاد و اندازه سوراخ آندرکات دریل شده 

  مراجعه به ضمیمهمت میلی ۰٫۳تا  ۰عمق آندرکات، فاصله ی بین پایینی ترین سطح گیج و پنل بین( رB5) 

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
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 ۱%  راخ آندرکات سو ۴پنل می باشد. )چرا که هر پنل دارای  ۲۵کل سوراخکاری به معنای چک کردن یک سوراخ در هر

 است.(

 .تمامی مراحل نصب باید توسط افراد آموزش دیده صورت گیرد 

 دارد وجود پنل و قالب امکان قرار گیری پد الستیکی در بین(.ضمیمه A1 ) 

  

 B2ضمیمه 

 شیوه طراحی

 عمومی : 

  

    در طراحی نما میزان کنش های وارد شده بر پنل ها بسیار مهم است بدین منظور محاسبه کنش ها و تطابق آن با استاندارد 

EN1990  از اهمیت بسزایی برخوردار است.کنش ها به صورت خاص در استانداردEN 1991-1-7  وEN1991-1-1  بررسی 

 .شود می

 آنالیز کنش ها:

 می داده نمایش SK.GF با و بوده دائمی که توسط بار مرده کنش اولیه وارد بر پنل های نما برابر با مجموع کنش های وارد شده

 که توسط باد بر پنل وارد می شود، می باشد.SK.WF و شود

 باید روابط زیر برقرار باشد: C3و C2برای تاییداستقامت استراکچر با توجه به ضمیمه 

  

 

 

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
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 به اتصاالت شامل استراکچر پایداری. هستند متفاوت C3 وC ۲ضمیمه های پنل سایز و استراکچر سیستم از که هایی قالب برای

 .باشند برقرار زیر معادالت باید ها کنش شرایط بررسی برای. شود می محاسبه مجزا صورت به که است ها گیره وسیله

 

 

  در مورد کنش های موازی انکر ، کشش و برش معادالت باید از ضمیمهC1 .پیروی کنند 

 کوچک های پنل برای.)شود می نصب استراکچر کر به قالب به صورت مستطیل وار و سپس بههر پنل نما توسط چهار ان 

 (شود انتخاب درستی به باید ها آن تعداد و انکر گیری قرار موقعیت پنل از هایی تکه یا و

 .پنل ها را می توان به صورت افقی یا عمودی حتی بر روی زیر سری ها نیز نصب نمود 

  استراکچر باید مطابق ضمیمهB4 برای نصب پنل ها اجرا شود که تایل ها مستقیما بر روی سازه عمودی با یک نقطه

 فیکس اجرا شود.

 های نما طراحی شده است که قابلیت حمل بار مرده پنل را دارد. دو نقطه ی فیکس برای پنل 

 قرار افقی صورت به و ارتفاع همان در ها پنل فیکس نقطه شوند می نصب افقی پروفیل های وقتی که قالب ها بر روی 

 .گیرد می

  حد فاصل پنل ها توسط فیلر پر می شود یا به همان صورت باز گذاشته می شود.که باعث مهار استرس های ناشی از گرما

 می شود.

 ورت گیرد که در آن ها بار پنل های انکرها شده، مقاومت متریال پایه ، ابعاد ترسیمات و محاسبات متنوعی باید ص

 .شود داده نشان ترسیمات در باید نیز انکرها گیری قرار موقعیت.بود خواهد موثر انکر اجزای اندازه و

 

 

 

http://zibashian.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/team/%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://zibashian.ir/team/%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
http://zibashian.ir/%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85/
http://zibashian.ir/%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85/
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 B3ضمیمه 

 پیچش پرفیل های افقی تحت تاثیر بار مرده پنل های نما

فقی که بار اصلی را تحمل می کنند، پیچش پروفیل عالوه بر کنش ناشی از باد و پروفیل های ا برای همه ی انکرهای نصب شده و

 اید از آکس انکر محاسبه شود. بار دائمی به صورت زیر بررسی می شود.بار مرده ب

 ۱شکل 

 

 ۲شکل 

http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil-2/
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 برای انکرهای شکل شماره دو و نصب پروفیل های افقی باید موارد زیر تایید شوند:

 ما شوند.قالب ها نباید به دلیل پیچش پروفیل های افقی به پنل تکه داده شوند و یا موجب پیچش پنل های ن

 ر نقطه فیکس نباید از تجاوز کند.تحت تاثیر پیچش پروفیل افقی و پیچش پنل دαوع زاویه ی مجم
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 سوراخکاری کنترل گیج
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 مرحله دوم:

 گیج کنترل سوراخکاری

 

 نصب انکر مرحله سوم:

 وسپس قرار دادن پیچ در داخل بدنه انکر ابتدا قرار دادن بدنه انکر در سوراخ آندرکات

 

 بستن پیچ قرار داده شده در مرحله قبلی
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 سایر گونه ها

 

 :C1ضمیمه 
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 :C2ضمیمه 
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 :C3ضمیمه 

 

 

 

  


