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نصب بار بر روي ساختار هاي کناف ایران

مقدمه: ظرفیت باربري ساختارهاي کناف

 نصب بار بر روي دیوار

نصب بار بر روي ساختار دیوارها و سقف هاي کاذب با انتخاب عامل اتصال مناسب و با توجه به نوع ساختارها از نظر زیرسازى و تعداد الیه هاى پوششى به راحتی 
امکان پذیر می باشد. بارهاي متعارف به طور مستقیم و در هر نقطه اي به صفحات روکش دار گچی قابل انتقال می باشند، براي نصب بارهاي سنگین باید پیش بینی هاي 
مربوط به سازه هاي پشتیبان و انتقال آن به استادهاي مجاور صورت پذیرند. بارهاي غیر متعارف می بایست توسط سازه اي مستقل از ساختارهاي کناف به سازه اصلی 

ساختمان وارد شوند. 
   

cm عمق قفسه

cm عمق قفسه

عنوان

تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه

حداکثر بار مجاز kg در متر طول قفسه

102030405060

787062554740

دو نقطه اتصالبیش از دو نقطه اتصال

بارگذاري روي دیوار هاي W111 (دیوار یک الیه با یک ردیف سازه) و W115 (دیوار دو الیه با دو ردیف سازه مستقل از یکدیگر)

 100cm 30 یا بیشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع

 100cm 30 یا بیشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع عنوان

تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه

حداکثر بار مجاز kg در متر طول قفسه

102030405060

10810092857770

دو نقطه اتصالبیش از دو نقطه اتصال

بارگذاري روي دیوار هاي W112 (دیوار دو الیه با یک ردیف سازه) و W116 (دیوار دو الیه با دو ردیف سازه متصل به یکدیگر)

براي مثال نصب یک تلویزیون40LCD اینچ، روي دیوار W111 (ابعاد تلویزیون10x 62x100) به وزن 20 کیلوگرم با استفاده از 3 نقطه اتصال(با حداقل فاصله 7/5 سانتیمتر)
امکان پذیر می باشد و یا نصب کولرگازي دیواري (Split) روي دیوار هاي W112 (ابعاد کولر23x 30x106) به وزن 32 کیلوگرم به راحتی و با استفاده از 2 عدد

عامل اتصال میسر می باشد.
جهت اطالع از بارگذاري روي دیوارها با سایر ابعاد به دفترچه راهنماي دیوارهاي جداکننده کناف ایران مراجعه فرمایید.

≥ 
30

 cm

عرض    عمق 

ــاع
تفـ

ار

نصب بارهایى نظیر قاب عکس، قفسه آشپزخانه و ادوات سرویس بهداشتى بر روى دیوارهاى کناف به سادگى قابل انجام است. براى این منظور، طیف وسیعى از عوامل
اتصال وجود دارد که نوع عامل اتصال، بر اساس رده بارگذارى و نوع کاربرد انتخاب مى گردد:

* ضخامت هر الیه پنل: 12/5 م.م

بارگذاري سبک و نیمه سنگین
ظرفیت باربري دیوارهاي جداکننده بر اساس استانداردهاى DIN 18183 و DIN 4103 (با در نظر گرفتن فرضیات خروج از مرکزیت حداکثر 30 سانتیمتر،   

 W115 و W111 بازوى لنگر حداقل 30 سانتیمتر، تعداد ادوات اتصال حداقل دو عدد و فاصله ادوات اتصال حداقل 7/5 سانتیمتر) محاسبه شده که در دیوارهاى
تا 85 کیلوگرم بر متر طول دیوار و در دیوارهاىW112 و W116 تا 115 کیلوگرم بر متر طول دیوار مى باشد که به طور مستقیم و با استفاده از عوامل اتصال 

مناسب در هر بخشى از صفحات گچى (بدون نیاز به سازه پشتیبان) قابل حمل می باشند.



مهار جمع شونده: این نوع مهارها در دو نوع فلزى و پالستیکى، و در طول هاى مختلف براى دیوارهاى یک و چند الیه تولید مى شوند (توجه شود که در هنگام
انتخاب مهار، باید تعداد  و ضخامت الیه هاى پوششى دیوار در نظر گرفته شود). برخى کاربردهاى مهارهاى جمع شونده به شرح زیر مى باشد: 

    اتصال دیوار کناف به بلوك هاى سیمانى یا سفالى در سقف هاى تیرچه بلوك
    اتصال دیوار کناف به سقف کاذب کناف

    نصب قفسه هاى آشپزخانه بر دیوار کناف

ظرفیت باربرى مهارهاى جمع شونده به شرح زیر مى باشد:
    ظرفیت باربرى مهارهاى جمع شونده فلزى (قطر پیچ: M5 و M6) براى دیوارهاى تک الیه و دو الیه به ترتیب 30 و 50 کیلوگرم مى باشد.  

    ظرفیت باربرى مهارهاى جمع شونده پالستیکى (قطر:Q8 وQ10) براى دیوارهاى تک الیه و دو الیه به ترتیب 25 و 40 کیلوگرم مى باشد.
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نکته اجرایی: روي محل کاشی کاري شده حتما با بولت کش مهار زده شود.

نصب بار بر روي ساختار هاي کناف ایران

قالب X (ایکس): براى نصب الحاقاتى مانند قاب عکس و ساعت بر روى دیوارهاى کناف، از قالب هاى موسوم به ایکس استفاده مى شود. 
از مزایاى قالب ایکس، سهولت نصب آن مى باشد. براى این منظور، میخ قالب به راحتى و در نقطه دلخواه داخل صفحه گچى فرو نشانده

مى شود. قالب هاى ایکس در سه نوع تک، دو و سه میخ عرضه شده که  
به ترتیب داراى ظرفیت  باربرى 5 ,10 و 15 کیلوگرم مى باشند.

نکته اجرایى: مهار جمع شونده فلزى به دو صورت قابل نصب است� با بولت کش و بدون آن. در صورتیکه بولت کش در دسترس نباشد، مى توان با استفاده از یک
پیچ گوشتى و قطعه متصل شونده (یا با استفاده از یک پیچ گوشتى و یک خط کش فلزى) مطابق شکل زیر عمل نمود.



نصب بار بر روي ساختار هاي کناف ایران

(KM10) ÂÄ¼{»n ¸«² nI¿¶

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

مجاز نمى باشد. اینگونه بارها برحسب نوع در صورتى که بین 100 تا 150 کیلوگرم بر متر طول دیوار (خروج از مرکزیت بار، حداکثر 30 سانتیمتر) باشند، باید 
توسط سازه هاى پشتیبان به استادهاى مجاور منتقل شود (بارهاى سنگین- مانند رادیاتورها و لگن هاى روشویى دیوارى) و در صورتى که بار بیش از این مقدار 

باشد، باید توسط سازه اى مستقل از دیوار، به بدنه اصلى ساختمان وارد شود. (بارهاى نامتعارف - مانند توالت هاى فرنگى دیوارى)

**

ضخامت هر الیه پنل: 12/5 میلى متر *

براي بارگذاري سنگین یا بارگذاري نامتعارف با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.  **
4/3

در مواردي که تراورس در دیوار پیش بینی نشده باشد به جاي پیچ روکا، می توان لگن روشویی را به وسیله مهار صلیبی ویژه (نظیر 
KM10 شرکت فیشر) به دیوار موجود متصل نمود. 

نکته: در صورت استفاده از مهار لگن روشویى (KM10) دیوار مى بایست دوالیه با حداقل 140 میلیمتر عمق تو خالى باشد.

**
مهار حلزونى: این نوع مهارها در دو نوع  فلزى و پالستیکى تولید مى شوند. 
ظرفیت باربرى مهارهاى حلزونى براى دیوارهاى تک الیه   و دو الیه   به ترتیب 
8 و 11 کیلوگرم مى باشد. برخى کاربردهاى مهارهاى حلزونى به شرح زیر مى باشد:

    نصب قفسه هاى کوچک (نظیر جعبه کمک هاى اولیه) بر دیوار کناف
     نصب سازه تراز سقف هاى کاذب کناف به دیوار کناف

    نصب قرنیـزهاى چوبى و پلیمرى به دیوار کناف

مهار صلیبى: کاربرد این نوع مهارها مشابه با مهارهاى
جمع شونده است. مهارهاى صلیبى در انواع و اندازه هاى
متنوع تولید مى شوند. ظرفیت باربرى مهارهاى صلیبى 
کناف بر حسب نوع، بین20 الى30 کیلوگرم مى باشد.
از نظر ساختار، مهارهاى صلیبى در دو نوع ثقلى و
فنرى دسته بندى مى شوند. توجه شود که در نوع 

ثقلى، در صورتى که انتهاى صلیبى شکل رو به پایین  
قرار گیرد، مهار قابل اجرا نخواهد بود.  

مهار لگن روشویى: این نوع مهار به شکل صلیبى بوده و ویژه نصب لگن هاى روشویى مى باشد. ظرفیت باربرى این نوع مهار 180 
کیلوگرم مى باشد.

توجه شود که مهارهاى حلزونى براى نصب بارهاى دینامیکى و سطوح کاشى کارى شده مناسب نمى باشند.  

تذکر: ظرفیت هاى ذکر شده در این راهنما مربوط به خود عامل اتصال است، نه ساختار خشک. همچنین، ظرفیت هاى باربرى ممکن است در محصوالت تولیدى شرکت هاى
مختلف، متفاوت باشد. بنابراین، ظرفیت باربرى اعالم شده از سوى شرکت تولید کننده حاکم بر طرح خواهد بود.  

رولپالگ حلزونى پالستیکىرولپالگ حلزونى فلزى
(دو الیه)

رولپالگ حلزونى پالستیکى
(تک الیه)
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 نصب بار بر روي سقف

بارگذارى دیوارهاى پوششى

      

محاسبه بارهاي اضافه

نکته مهم: توجه شود میزان باربري ادوات اتصال فقط مربوط به توان باربري عامل اتصال به تنهایی می باشد و با توجه به مشخصات ساختار دیوار و دیوار
پوششی یا سقف کاذب توان باربري هر عامل اتصال به تناسب نوع ساختار ساخت و ساز خشک متفاوت خواهد بود.

W623 متصل به دیوار زمینه (F47،CD60) دیوار پوششی با سازه / W611,W631,W624 دیوار پوششى با خمیر پرلفیکس
بارهاى سبک (نظیر ساعت و قاب عکس) را مى توان مستقیم و در هر نقطه اى بر روى صفحات نصب نمود. بارهاى سنگین (نظیر قفسه آشپزخانه، جعبه آتش نشانى
و تابلوى برق روکار) باید توسط عوامل اتصال مناسب (مانند مهارهاى جمع شونده، پیچ و رول پالك و...) مستقیما به دیوار زمینه متصل شوند به گونه اى که عامل
اتصال از فاصله بین پانل و دیوار زمینه عبور کرده و به میزان کافى در دیوار زمینه نفوذ کند. در این حالت بار الحاقات به دیوارزمینه وارد مى شود و دیوار پوششى

هیچ بارى را تحمل نمى کند. نصب بارهاى گسترده نظیر کاشى بر روي دیوار هاى فوق امکانپذیر نمى باشد.

(W625,W626) دیوار پوششى با سازه مستقل از دیوار زمینه
ضوابط بارگذاري براي دیوارهاي پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه و تک الیه پنل W625 یا دو الیه پنل W626 به ترتیب مشابه دیوار جداکننده W111 و

W115 می باشد.
اطالعات ارائه شده در صفحات قبلی و همچنین جداول موجود در دفترچه راهنماي دیوارهاي جداکننده جهت محاسبه حداکثر بار طره اي مجاز قابل استفاده می باشند.

در هر متر مربع از سطح سقف کاذب، مى توان بارهاى نقطه اى با وزن حداکثر 5 کیلوگرم را مستقیما به صفحه گچى متصل نمود (توضیح این که فاصله مرکز ثقل دو 
عدد بار نقطه اى مجاور باید از 100 سانتیمتر بیشتر باشد) در صورتى که بارگذارى به صورت خطى انجام مى شود وزن وارده در هر متر طول آن باید 5 کیلوگرم باشد.
الحاقاتى با وزن بیش از مقدار مذکور باید با آویزگیرى مستقل از سقف کاذب، مستقیما توسط سقف اصلى حمل شوند. براى نصب الحاقات به سقف کاذب، عوامل اتصال

متنوعى در دسترس است. (شکل زیر) 

تذکر: حداکثر بار مجاز وارده بر اثر عایق گذارى، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.

براى اطالعات بیشتر به راهنماى سقف هاى کاذب کناف ایران مراجعه گردد.

قطعات آویزگیرى از سقف مشبک
براى نصب الحاقات سبک مانند تابلوهاى کوچک راهنما، چراغ، ساعت و ... به صورت معلق بر روى سقف هاى 

مشبک مى توان از قطعات آویزگیرى مطابق شکل روبرو استفاده نمود.
خاطر نشان مى سازد در صورت نیاز به بارگذارى متوالى تا 5 کیلوگرم، رعایت حداقل فاصله یک مترمربع 

بین قطعات آویزگیرى، الزامى مى باشد.

در صورتى که الحاقاتى مانند روشــنایى هاى ســقفى، الیه عایق و ... به طور گسترده در سطح سقف کاذب نصب شوند، باید قبًال بار آن ها در محاسبه رده وزنى سقف 
کاذب لحاظ شود.

حداکثر ظرفیت باربرى 5 کیلوگرمحداکثر ظرفیت باربرى 1 کیلوگرم
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مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخست در استفاده از سیستم هاى ساخت و ساز خشک، انتخاب ساختار مناسب مى باشد. هر یک از ساختارها داراى قابلیتهاى ویژه خود بوده که در مرحله
طراحى مى باید مشخصات عملکردى آن ساختار مانند قابلیت هاى فیزیکى و مکانیکى تعیین کننده از قبیل مقاومت استاتیکى، میزان عایق حرارتى و صوتى و
مقاومت ساختار در برابر حریق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، براى انواع دیوار (دیوارهاى جداکننده داخلى، دیوارهاى جداکننده بین دو واحد آپارتمانى، دیوار

راهروها، دیوار سلولهاى تر و ...) ساختارهاى مختلفى وجود دارد که با توجه به شرایط و نوع کاربرى، باید ساختار مناسب انتخاب و به کار گرفته شود.

اجراى دوره هاى آموزشى 
با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى کیفى سیستمهاى ساخت و ساز خشک، شرکت کناف ایران اقدام به تاسیس مراکز آموزشى مجهز و استقرار

کارشناس در شهرهاى مختلف کشور نموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحیح نصب در قالب دوره هاى آموزشى کوتاه مدت به گروه هاى نظارتى و اجرایى ارایه 
گـردد. در حال حاضر، دوره هاى آموزشـى که توسط آکادمى کناف ایران ارایه مى شود به شرح زیر مى باشد:

دوره آشنایى با محصوالت کناف (مدت دوره 1 روز)
دوره نصب ساختارها: نصب دیوارهاى جداکننده (مدت دوره 5 روز)، سقف هاى کاذب (مدت دوره 5 روز)، دیوارهاى پوششى (مدت دوره 4 روز) 

دوره دکوراتیو (مدت دوره 3 روز)
دوره ویژه کارفرمایان (مدت دوره 5 روز)

دوره تکمیلى (مدت دوره 5 روز)
دوره آکواپنل (مدت دوره 1 روز)

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

بازرسى فنى پروژه ها
براى حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجراى سیستمهاى ساخت و ساز خشک، بازرسى فنى پروژه ها توسط کادر فنى شرکت کناف ایران صورت مى پذیرد.

این بازرسى به صورت ادوارى و در مراحل مختلف عملیات اجرایى (زیرسازى، پانل گذارى و درزگیرى و نازك کارى) انجام مى پذیرد.

نکات مهم
1 - انتخاب ساختار مناسب جزء مراحل بسیار مهم پیش از استفاده از سیستمهاى ساخت و ساز خشک بوده و به ویژه براى تهیه اسناد منـاقصات و براى تعیین
   مبناى قیمت گذارى الزم خواهد بود. لذا به کارفرمایان محترم توصیه مى شود که پیش از هر اقدامى، با دایـره مهندسى فـروش شرکت کناف ایران تماس

    حاصل فرموده تا راهنمایى هاى الزم را در این ارتباط دریافت نمایند.
2 - به کارفرمایان محترم توصیه مى شود که پیش از آغاز عملیات اجرایى، دستگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشى ویژه کارفرمایان، به شرکت کناف

    ایران معرفى نموده؛ همچنین وضعیت صالحیت حرفه اى مجریان سیستمهاى ساخت و ساز خشک را (قبل و حین عملیات اجرایى) از طریق کنترل گواهینامه هاى     
   آموزشى بررسى نمایند. گواهینامه هاى معتبر داراى شماره ثبت در شرکت کناف ایران مى باشند.

3 - عوامل نصب سیستمهاى ساخت و ساز خشک، از طریق بازدیدهاى کادر فنى شرکت کناف ایران مورد  ممیزى و ارزیابى فنى قرار مى گیرند. به کارفرمایان محترم  
    توصیه مى شود که پیش از آغاز عملیات اجرایى، رتبه فنى عاملین را از دایره مهندسى فروش شرکت کناف ایران استعالم فرمایند.

4 - کارفرمایان محترم؛ براى قرارگیرى پروژه هاى خود در برنامه بازرسى فنى شرکت کناف ایران، الزم است مراتب را پیش از آغاز عملیات اجرایى، به صورت مکتوب 
    و با ذکر مشخصات کامل پروژه به دایره بازرسى و آموزش شرکت کناف ایران اعالم فرمایید.

5 - شرکت کناف ایران طیف وسیعى از مراجع و مستندات فنى مربوط به مشخصات عملکردى، روشهاى نصب و اجرا، بهره بردارى و تعمیرات سیستمهاى ساخت و ساز  
   خشک را در اختیار دارد. لذا در صورت تمایل، دست اندر کاران محترم صنعت ساختمان مى توانند با دایره مهندسى فروش شرکت کناف  ایران تماس حاصل 

   فرموده تا راهنمایى هاى الزم را در این ارتباط دریافت نمایند.

پاسخگویى به استعالم هاى فنى
در صورت وجود هرگونه ابهام فنى در هر یک از مراحل طراحى، اجرا، بهره بردارى و تعمیرات سیستم هاى ساخت و ساز خشک، دایره پشتیبانى فنى شرکت کناف 

ایران آمادگى ارائه راهنمایى ها، جزئیات فنى، راه حلها و رفع ابهام هاى فنى را دارد.

براي کسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسی و آموزش شرکت کناف ایران تماس حاصل نمایید.

خدمات فنی مهندسی
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تلفن: 88751680 
فکس مهندسی فروش: 88758111

واحد ارتباط با مشتري:88742601    
فکس واحد ارتباط با مشتري: 88757033
کارخانه: تهران، کیلومتر 23 جاده خراسان

تلفن: 33584711-5 
فکس: 33583595

www.knaufir.com

info@knaufir.com

اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی شرکت کناف ایران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصوالت 
بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ می دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فنی محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فنی در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده 
از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فنی همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیبانی فنی قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیر 
قابل تغییر می باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فنی از سوي هر شخص حقیقی یا حقوقی جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلی مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاییدیه کتبی آن قبال از سوي واحد پشتیبانی فنی شرکت 
کناف ایران اخذ شده باشد. تمامی محصوالت شرکت کناف ایران جهت کاربرد و هدفی مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتی را متوجه این شرکت نخواهد ساخت. 
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