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 :هاساختماندر  مدرن دیوارهای غیرباربرانواع 

 

 
که    از یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره باشد   عبارت است دیوار  

یا    نماید می ساختمان یا محوطه را محصور و محافظت    ،. دیوارباشدمی   ( نازککمتر )در مقایسه با طول و ارتفاع،    آن ضخامت  

 ...پردازیممی  آن که در ادامه به بررسی   کندمی عمل   هااتاق ا اجزاء ی صورت به مجزا کننده فضاها از یکدیگر  عنوانبه

 :(Hebelexهبلکس ). 1

اتمسفر در   ۱۲و فشار  گرادسانتی درجه  ۲۰۰هبلکس مخلوطی است از سیلیس، سیمان، آهک و پودر آلومینیوم که در حرارت 

قطعات   به  و  پخته  بریده    موردنیازاتوکالوها  عمدتاً  شودمی ساختمانی  هبلکس  غیر  عنوانبه .  خارجی  ساختمان  دیوار  باربر 

می   مورداستفاده  کندقرار  جلوگیري  خارج  فضاي  با  حرارتی  تبادل  از  تا  از .گیرد  پایین  وزن  و  باال  فشاري  مزایاي    مقاومت 

چون هبلکس    پذیردمی انجام    راحتی به   شدهاستفادههبلکس    از  نآ   در ساختمانی که    کشیسیمو    گذاري لوله است.   هبلکس

و عایق مناسب    شآت در مقابل   هبلکس مقاومت باالي.  فرو میرود  آن  در  راحتیبه و پیچ    و میختوسط اره برش خورده    راحتیبه

  در   را   هاساختمان   بودن   عایق   که   شدهتصویب . با توجه به قانون جدید  است  قرارگرفته  موردتوجه بسیار    در برابر حرارت و صدا

 .مجدد نیست کاريعایق نیاز به  دیگر  گردد،  استفادهبراي دیوارها  هبلکس از چنانچه  گرفته نظر

https://www.bespar.net/subcategory/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.bespar.net/subcategory/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.bespar.net/subcategory/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.bespar.net/subcategory/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.bespar.net/subcategory/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 :(3D Panelتری دی پانل ). 2

پیش جوش    هاي شبکه است که از دو قسمت هسته عایق پلی استایرن نسوز )یونولیت( و    ساختهپیش تري دي پانل یک دیوار  

که با نصب و بتن    باشدمی خرپا به یکدیگر متصل    صورت بهفلزي    هايمفتول   وسیلهبهاست که    شدهتشکیل ش(  فوالدي )مِ

 .آید می  به دستاز تلفیق دو شبکه فوالدي و بتن، سازه بسیار مقاوم و محکمی  آنپاشی روي 

، از  ترآسان باعث کاهش وزن قطعات دیوار و سقف شده و عالوه بر حمل    کاررفتهبه وجود الیه پلی استایرن در اعضاي پانلی  

و یا دیافراگم افقی سازه باربر ساختمان و یا دیوارهاي   باربر صورتبه . این پنل ها در ساختمان کاهد می سازه نیز  مجموع  وزن 

 . روندمی جداکننده غیر باربر به کار 
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 : (Sandwich Panelساندویچ پانل ). 3

باشد است. جنس این    شدهتزریقفوم    آنکه شامل دو ورق که مابین    باشدمی ساندویچ پانل دیواري از مصالح ساختمانی   

.  باشدمی مرطوب بسیار مناسب    هاي محیط بوده و براي    ضدزنگ. ورق آلومینیوم  باشدمی آلومینیوم گالوانیزه و آلوزینک    ها ورق

نیز بسیار پایین و    آن بودن، مقاومت زیاد و خورندگی بسیار پایینی دارد و همچنین قیمت    ضدزنگورق آلوزینک عالوه بر  

 .باشدمی اندویچ پانل دیواري فوم پلی اورتان . بهترین نوع فوم مصرفی در سباشدمی مناسب 

، پوشش  کانتینرهاداخلی، پوشش دیوار سوله، پوشش سقف و کانکس انبار،   هايپارتیشن از ساندویچ پانل دیواري در دیوارها،  

و   صنعتیي  هاساختمان ورزشی، پوشش دیوار  هاي سوله ویالیی،  هايکانکس ثابت و متحرک،  هاي کانکس دیوار اتاق عمل، 

توان به سبک بودن، عایق صدا و حرارت بودن، داراي قابلیت جابجایی و نصب سریع،  از مزایاي آن می  .کنندمی ... استفاده 

 زدگی و قابلیت بازیافت اشاره کرد. مقاوم در برابر زنگ 

 

 :(Dry Wallدرای وال ). 4

  گونههیچ ،  آن گذاري این است که در هنگام نصب و اجراي  ، به معناي دیوار خشک است. علت این نام(Dry Wall) دراي وال

  ،شدهفشرده   مقوا  یا  کاغذ  دوالیه  بین  که   گچ  الیهیک   از  دیوارها  این.  شود نمی  استفاده (  …مصالح ساختمانی )گچ، سیمان و

 .دشونمی  تشکیل

دیگري    هاينام   با کلی    صورت به  و   باشد؛ می و معروف    شدهشناختهدیوار خشک کناف یا دیوار کناف    نام   با دیوار خشک در ایران  

 . شود می مثل شیت راک، وال برد، گچ برگ و ... نیز معرفی 
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 گردآورنده:

 دانشگاه تهران(  کیژئوتکنهاي عمرانی )کتاب مهندس اسالم اسالمی مدرس و مولف 


