
  )چند منظوره يها تخته( يميزيمن يها تختهالزامات
  

هاي استاندارد  ويژگي ها با هاي منيزيمي استاندارد خاصي وجود ندارد، بنابراين اين نوع تخته با توجه به اينكه براي تخته -1
هـا، بـه عنـوان پوشـش ديـوار، پارتيشـن و        كـاربرد ايـن نـوع تختـه    . شود هاي سيمان اليافي مقايسه مي مربوط به تخته

 .، در آن رعايت شده باشدEN 12467 كاذب هنگامي مجاز است كه الزامات ذكر شده در استاندارد  سقف
گيرنـد، بايـد الزامـات     زدن شديد قرار مي معرض دما، رطوبت زياد و يخهاي منيزيمي در مناطقي كه در  استفاده از تخته -2

 .را برآورده سازد EN 12467ذكر شده در استاندارد  Aهاي سيمان اليافي دسته  تخته
گيرنـد، بايـد الزامـات     زدن قـرار مـي   هاي منيزيمي در مناطقي كه در معرض دما، رطوبـت و گـاهي يـخ    استفاده از تخته -3

 .را برآورده سازد EN 12467ذكر شده در استاندارد  Bاليافي دسته هاي سيمان  تخته
هـاي سـيمان    گيرنـد، بايـد الزامـات تختـه     هاي منيزيمي در مناطقي كه در معرض دما، رطوبت قرار مي استفاده از تخته -4

 .را برآورده سازد EN 12467ذكر شده در استاندارد  Cاليافي دسته 
ذكـر  ) Cو   A  ،Bهاي  دسته(هاي سيمان اليافي  ها بايد الزامات تخته نوع تختهمقاومت خمشي و مدول گسيختگي اين  -5

 .را برآورده سازد EN 12467شده در استاندارد 
شـامل نفوذپـذيري بخـار     EN 12467هاي منيزيمي بايد براساس الزامات دوام ذكر شده در استاندارد  الزامات دوام تخته -6

هـاي   بارش ، مقاومت در برابر آب گرم، چرخه –هاي حرارت  آب شدن، چرخه -ن زد هاي يخ آب، پايداري در برابر چرخه
 .خشك كردن ، عملكرد در برابر آتش باشد -خيساندن 

 .باشد EN 12467هاي منيزيمي بايد براساس استاندارد  به طور كلي الزامات عملكرد فيزيكي و مكانيكي تخته -7
 .باشد EN 12467هاي منيزيمي بايد براساس استاندارد  با تختههاي اجرا شده  الزامات عملكرد آكوستيكي سيستم -8
لذا الزم است صـدابندي  . با توجه به وجود درزهاي عمودي و افقي، اثر قطعات نما در صدابندي ديوار حاصل ناچيز است -9

 .شود امينشده، توسط ديوار اصلي و عايق حرارتي و مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران ت ديوار تمام
ها بايد انتظارات عملكردي زيـر را بـرآورده    دارنده اين نوع تخته ها به عنوان نگه هاي منيزيمي، زيرقاب هنگام نصب تخته -10

 :سازند
 .به سازه ديوار) قائم و جانبي(ها  انتقال بار مرده و زنده تخته -
 . هاي مختلف نما قابليت انطباق با طرح -
 .هاي منيزيمي تختهپشت تهويه شده تأمين اليه هواي  -
 .امكان اتصال روي ديوار بتني يا بنايي و يا هماهنگي و مشاركت در سازه تشكيل دهنده ديوار خشك -
 .كار به سطح نماي نهايي هاي احتمالي ديوار پشت قابليت تنظيم و ممانعت از گسترش ناهمواري -
كه پلهاي حرارتي در محل اتصاالت تا حد امكان  اي باشد بايد به گونهاجراي عايق حرارتي  مورد استفاده برايهاي  روش -

 .محدود شوند
بايد اصول پايه براي جلوگيري از خيس شدن عايق آب بندي و در صورت لزوم هوابندي در جزئيات مورد استفاده براي  -

 .شده باشد هاي نفوذي به خارج در نظر گرفته و ديوار و هدايت آب
 .دوام مناسب در برابر عوامل جوي -
 .بيني درزهاي انبساط و كنترل اثر انقباض و انبساط قطعات نما امكان پيش -

 .هاي منيزيمي بايد الزامات استاندارد مربوط را برآورده سازند در نصب تخته... ها و  ها ، پرچ پيچ -11
هـا و   ا، نوع پيچ، جزئيات اليه هوابند و اليه تهويه هو EPDMمانند فاصله استادها، استفاده از اليه  جزئيات فني طراحي -12

 .بايد ارائه شود... ، فاصله درزهاي انبساطي و )اتصال ثابت، متحرك(ها، نوع گيرداري  فاصله پيچ
مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران، در خصوص اتصال قطعات نمـا   8-3-7-6رعايت كليه ضوابط مندرج در بند  -13

 .باشد به ساختمان، الزامي مي



مبحـث   8-2-7-6شـده در بنـد    مان بايد در مقابل نيروهاي جانبي بر اساس ضـوابط ارائـه  كليه قطعات الحاقي به ساخت -14
هاي ساختمان، شامل نماها، بايد براي اثرات ناشـي از نيـروي    پوشش .ششم مقررات ملي ساختمان ايران محاسبه شوند

 .مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران طراحي و ساخته شوند 6-6باد بر اساس ضوابط بند 
هـا و   براي عايق در نظر گرفتـه شـود، طراحـي دسـتك    ) متر سانتي 5حدود (كه ضخامت بيش از حد متعارف  در صورتي -15

 .شده باشد بايست متناسب با وضعيت ديوار و نيروهاي اعمال كار، مي اتصاالت به ديوار پشت
ن مركـز در مـورد حفاظـت    ايـ  444نامـه   رعايت ضوابط مندرج در مبحث سوم مقررات ملـي سـاختمان ايـران و آئـين     -16

هـاي سـاندويچي،    هـاي منيزيمـي در پانـل    در صورت اسـتفاده از تختـه  از جمله . آتش الزامي استها در برابر  ساختمان
 .ها بايد رعايت شود اين نوع پانلبراي مقررات ايمني در برابر آتش 

يك اليه هـوا بـين قطعـات نمـا و عـايق       گيرد و كاري حرارتي عمدتاً از خارج صورت مي از آنجاكه در اين سيستم، عايق -17
 .هاي معدني غيرقابل سوختن استفاده شود شود، الزم است از عايق حرارتي درنظر گرفته مي

الزامـى  جـويي در مصـرف انـرژي     به منظور صـرفه  ايران مقررات ملى ساختمان نوزدهممبحث ضوابط مندرج در  رعايت -18
. شـود  به طور كلي توسـط ديـوار اصـلي و عـايق حرارتـي تـامين مـي       شايان ذكر است كه مقاومت حرارتي ديوار،  .است
تختـه منيزيمـي در محاسـبات لحـاظ     است، مقاومت اليه هـوا و   چنين با توجه به اينكه معموالً اليه هوا، تهويه شده هم
 .شود نمي

 بودن ضخامت عـايق  ها ناچيز است، ولي در صورت باال در استفاده از زير سيستم مذكور، اثر پل حرارتي ناشي از دستك -19
 .لحاظ شود  حرارتي، الزم است اثر آن

 .كار صورت گيرد بايست توسط ديوار پشت تامين هوابندي مورد نياز، مي -20
هـا،   به منظور حفظ نما در برابر شرايط مختلف محيطي و تامين دوام مورد احتياج، الزم است زيرسازي، شـامل دسـتك   -21

 .يوم باشد، همگي از جنس آلومين ها ها و پرچ سپري
 .هاي خورنده ايران صورت پذيرد الزم است تمهيدات الزم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط -22
اندازي خط توليد كارخانه از مركز تحقيقات ساختمان و مسـكن   نامه فني براي محصوالت توليدي پس از راه اخذ گواهي -23

 .الزامي است
  


