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٭ ِٛاضز فٛق زض تّبَ ِٕبطك آة ٚ ٘ٛايي الظَ االجطا اؼت چطا وٗ زض 

احتّبي ثبضؾ ثدط  ٚ  1386ِٕبطك گطِؽيط ِبٕٔس ـيطاظ ٔيع ِبٕٔس ؼبي 

يد ظزگي ٚجٛز زاـتٗ ٚ ّ٘چٕيٓ ِؽئٍٗ ّٔبي ؼمف زض تّبَ ِٕبطك يىؽبْ 
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 ؼمف اجطا ـسٖ ثب ـيت ِٕبؼت :  -1-1-1

ؼمف : ت -1 يبثي  تْٛ تطاظ  گط ث ـفب٘ي : ا ضيحبت      ٔبِٕظُٛ

ؼفبي پيچيسگي ٔساـتٗ ثبـس ٚ فمط آة         افعايؿ ـيت ؼمف 

  ضا ثٗ جٍٛ ٘سايت وٕس .

 ثؼدالٖٚ 53*33وال  ثٕسي ؼمف : تٛضديحبت ـدفب٘ي : زٚض تدب زٚض  -2

فؿ  ٙت و وٗ زض ج ؼٙب چطا ذط اٌطا ٘ب ٚ  ـٗ  ؼت زض گٛ صبالت ِٕب ات



زٚططفٗ ٔيطٚ٘ب ضا ذٕثي ِي وٕٕس . ّ٘چٕيٓ اتصبي وال  ثٗ پٍيت 

 ِتط يب ِيً گطز٘بي أتظبض  2* 2٘بي اجطا ـسٖ ٘ط 

ي ـيت ثٗ ؼدّت ثدبالي اظ جٍٛ)ػّٛز ثط جٙت ـيت(  53* 33تٛ زٌي  -3

 ِتط  2ـيت ٘ط 
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ثصدٛضت  23*23: اٌٚديٓ  23*23ٔفيّٓ گدبٖ  53* 33ػّٛز ثط پطٌيٓ  -5

زٚثً جٙت جٍٛگيطي اظ افت ٌجٗ ؼفبي ، فبصٍٗ پفت تب پفت اٌٚي 

ِي )     ؼفبيٚ زٚ ٔٛع  ثٗ  ؽتٗ  يط ث جٗ         (      ِتغي ٌ

ؼددبٔتي ِتددط ، فبصددٍٗ پفددت تددب پفددت ثميددٗ )      8ذطٚجددي ؼددفبي 

 ( .            ِتغييط ثؽتٗ ثٗ ٔٛع ؼفبي
 

 

اگدط وّتدط      ؼبٔتي ِتط ٌجٗ ؼفبي ثدٗ زٌيدً       8:  1٭ تصوط 

 ثبـس ثطگفت آة ذٛا٘يُ زاـت 

يب           ثط  ٚ  ثط  ـس زض ا فتط ثب گط ثي ا

 ٚظْ لٕسيً ؼفبي ِي ـىٕس 

 

 

 

اظ پبئيٓ ـيت ثٗ ثبال  23*23يُ ٔفيّٕگب٘ٙبي زض اثط تمؽ:  2٭ تصوط 

 : 

ؼفبي ثطؾ ذٛضزٖ ثبلي ثّبٔس ، ثطؾ زازٖ   4/3زض أتٙب اگط ثيؿ اظ 

 ٔصت ِي وٕيُ . 

ؼفبي ثطؾ ذٛضزٖ ثبلي ثّبٔس ؼفبي ضٚي ؼفبي ٔصت ِي  4/3اگط وّتط اظ 

 ـٛز . 

 

تو ىز ضاٖ حً ثٙتط : تمؽيُ ؼمف اظ ثبال ثٗ پبئيٓ زض صٛضتيىٗ 

 ِحسٚزيتي اظ ثبثت اثؼبز زاِپب ٚجٛز ٔساـتٗ ثبـس .دلیل 

 

           ٘يٍتي          ٭ اگط ِيٍگطز يب پٍيت ضٚي ؼمف ثتٛٔي ٔجبـس

ِتط ِيٍگطز يب پٍيت ّ٘طاٖ ثب ثٌٛت اتصبي ثٗ ؼمف ثب چؽت  2*  2٘ط 

 ثتْٛ . 

 

* 33پطٌيٓ ٘بي چٛثي         : ثسْٚ ٔيبظ ثٗ وال  ثٕسي  MDF٭ ؼمف 

ٗ ؼمف ِيد ـٛٔس ٚ ثميٗ ِطاحً ِطبثك ضٚاي پيفتط گفتٗ ـسٖ . ث  53
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 ،... (  وٕبض وبض

 
 

ٕي ٚ  غٗ چي حً : تي ضاٖ 

ّٔدددب ودددبضي تٛؼدددط                        

وبضفطِددب ٚ يددب اجددطاي 

 زاِپبي ػّٛزي 
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: پالؼتٛضٚي ٘ب ػّٛز ثط جٙت ـيت ٔصت ِي ـدٛٔس ٚ اظ پدبئيٓ 1٭ تصوط 

ؼبٔتي ِتدط  13ـيت ثٗ ثبال ، ّ٘چٕيٓ ٘طيه اظ ضزيفٙبي فٛلبٔي حسالً 

 ـٛٔس .  Overlapثط ضٚي ضزيف ظيطيٓ ذٛز 

 

ؼبٔتي ِتط پالؼتٛضٚي ثيفتط ٌحدب  ـدٛز  13: زض ثغٍٙبي وبض 2٭ تصوط 

غ زاض حس فبصً تيعٖ ٚ ّٔبي فٍعي تب ثٗ ٕ٘گبَ ٔصت تيعٖ ثصٛضت غٛ

 ِٙبض ـٛز تب آة احتّبٌي ثٗ زاذً ّٔب ٚ زاِپب ٘سايت ٔفٛز . 
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* 43تٛ زٌي ٘ب زض تطاظ ثباليي ذط پب٘ب ثب اؼتفبزٖ اظ پطٚفيدً  -4
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 ؼمف ترت ثسْٚ ـيت :  -2

  اٌف : اؼىٍت ثتٛٔي :

ثط ضٚي ؼط ؼتٛٔٙب ٚ يب پٍٙبي ثتٛٔي لجً اظ ثتْٛ ضيعي پٍيت ٘بي  

ثب اثؼبز ِٛضز ٔيبظ تؼجيٗ ـٛز ثٗ ٔحٛي وٗ حسالً ثب چٙبض ِيٍگطز 

چٙبض پبيٗ ثٌٛت ثبـس )  ؼتْٛ زضگيط ثبـس ٚ يب ذٛز پٍيت ٘ب زاضاي

 فٛاصً پٍيتٙب اظ ُ٘ زٚ ِتط پيفٕٙبز ِيفٛز (. 



 

: زض صٛضتيىٗ ثتْٛ ضيدعي أادبَ ـدسٖ ثبـدس ثدطاي پٍيدت  1٭ تصوط 

 ؼطؼتٛٔٙب ٔيبظ ثٗ گطٚت ضيعي ٚ ٘ٛاگيطي ِي ثبـس . 

 

: زض صٛضتيىٗ ثتْٛ ضيعي أابَ ـسٖ ثبـس ثدطاي پٍيدت ضٚي  2٭ تصوط 

ثٗ  يبظ  تٛٔي ٔ ٙبي ث ثٗ پٍ ٙب  صت پٍيت تي ٚ ٔ ؼط ٘يٍ ؼٛضاخ تٛ يٗ  تؼج

 ّ٘طاٖ چٙبض ػسز ثٌٛت تٛؼط چؽت ثتْٛ ِي ثبـس . 

 

: ذط پب٘ب ثٗ ٘ي  ٚجٗ ِؽتميًّب ) ثسْٚ پٍيت ( ثدٗ ِيٍگدطز 3٭ تصوط 

اتصبي زازٖ ٔفٛز ، چطاوٗ ِيٍگطز زض اثط جٛؾ اتصبي ذفه ـسٖ اصطالحًب 

ِضب  ثط ايٕىٗ ؼطح آة ِيٍگطز گطفتٗ ـسٖ حبٌت ـىٕٕسٖ پيسا ِي وٕس 

جٛؾ اتصبي ِيٍگطز ٚ ذطپب ثؽيبض وُ اؼت ٚ ٔيبظ اتصبي تبِيٓ ّٔي 

 ـٛز. 

 

 ذطپب٘بي ِثٍثي  -1

 تٛ زٌي ٘ب  -2

 ثبزثٕس٘ب  -3
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 23*23ٔفيّٕگب٘ٙبي  -5
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زض صٛضت ِٛجٛز ثٛزْ ؼتٛٔٙب ٚ اجطا ٔفسْ پٍٙبي فٍعي اثتسا ثبيس 

ب٘بي ٔطزثبٔي ثٗ يىسيگط ِتصً ـٛٔس ) اصطالحًب تّبِي ؼتٛٔٙب تٛؼط ذطپ

ؼتٛٔٙب ثٗ يىسيگط وال  ـٛٔس ( . زض وال  ثٕسي اؼتفبزٖ اظ ٔجفي ) ٚ 

 يب اؼتيفٕط زض ِحٍٙبي اتصبي وٗ ظاٚيٗ لبئُ ٔساضٔس ( اٌعاِيؽت . 
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 ت ، زيٛاض ثبضثط : ثسْٚ اؼىٍ –ج 

ثسْٚ ؼتٛٔٙبي فٍعي يب ثتٛٔي زيٛاض ثبضثط حسالً ِٛضز ٔيبظ زض ؼبظٖ 

 ؼبٔتي ِتطي اؼت .  35

 

اثتسا ٔيبظ ثٗ ـٕبژ ثٕسي ثتٛٔي ّ٘طاٖ ثب پٍيت گصاضي ٕ٘گبَ ثتْٛ 

ؼبٔتي ِتط ِدي  43*43ضيعي ثط ضٚي ؼطتبؼط زيٛاض ٘ب حسالً ثٗ اثؼبز 

 ثبـس وٗ ؼبظٖ تىيٗ گب٘ي ضا يىپبضچٗ ِي ؼبظز . 

 

 

 ذطپب٘بي ِثٍثي -1

 تٛ زٌي ٘ب  -2

 ثبزثٕس٘ب  -3

  53*33پطٌيٓ ٘بي  -4     

 23*23ي ٔفيّٕگب٘ٙب-5     

 

 

 خزپاىاي مثلثي : 



، اضتفبع ثيؿ اظ يده ِتدط  53*33تب اضتفبع يه ِتط پطٚفيً ٘ب ّ٘گي 

 .  83*43پطٚفيٍٙب ّ٘گي 

 

: ثٗ جع ذطپب٘بيي وٗ ضٚي ؼمف ثتٛٔي اجطاـسٖ ـيت زاض ٔصت ِي 1تصوط 

بٔٙبي ُاضيت ؼبذتٗ زض ثميٗ ِٛاضز ذطپب٘ب ثٗ ّ٘طاٖ اٌّ ة(1)ـىً ـٛٔس

 (  ٌفا 1ـٛٔس . ) ـىً 

 

ِتدط ِحدسٚز   3 ثدٗ  ي فدٛق اٌدصوطيُّ اضتفبع ذطپب٘ب: ِبوع2تصوط 

ِتط ِحدسٚز ِيفدٛز ، زض   5/7يُّ طٛي ذطپب٘ب ثٗ ِيفٛز ّ٘چٕيٓ ِبوع

صٛضت ٔيبظ ثٗ طٛي ثيفتط ثبيس ثب ِحبؼجٗ اظ ؼبظٖ وّىي ِبٕٔس ؼتْٛ 

پب  ِت ذط تط ٚ ... ِمبٚ لٛي  ٘بي  يً  ؼتفبزٖ اظ پطٚف يب ا پب  يط ذط ظ

 ز . تبِيٓ گطز

 

: اٌّبٔٙبي اضيت حتًّب زض وٕاٙبي ِٛجٛز ٔصدت ـدٛٔس ٚ فبصدٍٗ 3تصوط 

ايي ثيٓ آٔٙب ٚ اٌّبٔٙبي ػّٛز ٔجبـس ّ٘چٕيٓ اٌّبٔٙبي ذطپب ثصٛضت 

 وٕبض ثٗ وٕبض ٔصت ٔفٛٔس . 

 

 تٌدلي ىا :  

وٗ زض ؼمفٙبي ثتٛٔي ـيت زاض اجطا ـسٖ ثب فٛاصً  53*33تٛ زٌي ٘بي  

ِي  صت  ؼمف ٔ تط ضٚي  ثب ٘ط زِٚ پب  ذط  ثب  ّطاٖ  ؼمفٙبي ٘ ـسٔس زض 

 ٚ يب ذطپبي ٔطزثبٔي ثٕب ثٗ ٔيبظ جبيگعيٓ ِي گطزٔس.  83*43پطٚفيً 

 

ِتدط ثبـدس اظ  3زضصٛضتيىٗ فبصٍٗ ذطپب٘بي ِثٍثي اظ يىسيگط حساوثط 

ِتدط اظ ذطپدبي ٔطزثدبٔي  3ثؼٕٛاْ تٛ زٌي ٚ ثيؿ اظ  83*43پطٚ فيً 

 اؼتفبزٖ ِيفٛز . 

 

 

 

  خزپاىاي نزدتاني : 

 
 ؼبٔتي ِتط43اضتفبع           

 

             

ؼدبٔتي  43فٛاصً ِيبْ زؼته ٘دب 

 ِتط  

 

ؼدبٔتي  43ثدب اضتفدبع  53*33 ذطپب٘بي ٔطزثبٔي ؼبذتٗ ـسٖ اظ پطٚفيً

ِتدط   5 ؼبٔتي ِتط حدساوثط تدب طدٛي 43ته ٘ب فٛاصً ِيبْ زؼ ِتط ٚ

ذطپدب  ِتدط ثبيدس اضتفدبع 5 فبزٖ اؼت ٚ زض ِٛاضز ثديؿ اظلبثً اؼت

تط  لٛي  يً  يب اظ پطٚف وب٘ؿ ، ٚ  ؼتىٙب  يبْ ز صً ِ فعايؿ ، فٛا ا

 اؼتفبزٖ ـٛز . 

 

ذطپب٘بي ٔطزثبٔي ثٗ ٕ٘گبَ اتصبي ثٗ ذطپب٘بي ِثٍثي حتًّب ثٗ اٌّبْ 

ػّٛز ذطپبي ِثٍثي اتصبي ِي يبثٕس ) پبئيٓ ٚ ثبالي ذطپبي ٔطزثبٔي 

ػّٛزي زض ٘طزٚ ( ٚ زضصٛضت ٔجٛزْ اٌّبْ ػّٛزي زض آْ ِحً يه اٌّبْ 

 ذطپبي ِثٍثي اضبفٗ ـٛز . 

 

 تادتنذىا : 



 83*43حسفبصً ذطپب٘بي ِثٍثي زض ضأغ ذطپب ثدب اؼدتفبزٖ اظ پطٚفيدً 

ثسضي ٚ زض غيط ايٕصٛضت ثٗ ـىً ته طثؼٕٛاْ ثبزثٕس تطجيحًب ثصٛضت ض

 (2)ـىً ِٙبض گطزز. 
 

 

 آتزًىا : 

 ِيٍيّتط اؼت .  25/1حسالً ضربِت ٚضق 

 ؼتفبزٖ ـٛز . فمط ٚضق گبٌٛأيعٖ ا

تب حس اِىبْ اظ آثطٚي ٌٕسٔي زض جٍٛي وبض اؼتفبزٖ ٔفٛز ) ثسٌيً 

 ٚ ثطگ زضذتبْ ٚ ... ( .أجبـت ثط  

ـٛز ٚ  جطا  حبلي ا جطاي اٌ يً ا طبثك زيت ِب ِ صطاض وبضفط صٛضت ا زض

 گبضأتي ثبثت ايٓ لؽّت زازٖ ٔفٛز. 

 

 زَٚ ازاِٗ يبفتٗ ٚ جٛؾ ـٛز .  23*23ٌجٗ آثطٚي ٌٕسٔي تب 

 اؼتفبزٖ ـٛز .  53*33اي ـبؼي ظيط آثطٚي ٌٕسٔي اظ پطٚفيً ثط

ؼبٔتي ِتدط ضٚي يىدسيگط  13آثطٚ ٘ب ثٗ ٕ٘گبَ ٔصت ثٗ يىسيگط حسالً 

Over lap   َٛـٛز ٚ زضظ ِٛجٛز ثب ػبيك ضطٛثتي ) ِبؼتيه ، چؽت آوٛاضي

 جٕسي ـٛز . ث، ... ( آ

 

 

 تیزه ىا : 
ـٛز . ثٕبثطايٓ تيعٖ ٘ب  چٛة تيعٖ حتًّب ثط ضٚي پبيٗ ضگالژ زاض ٔصت

 ثصٛضت يىٕٛاذت ٔصت ِي ـٛز . 

ؼفبٌٙب ٌت ثٗ ٌت پبيٗ ثطؾ ِي ذٛضٔس تب زضظ ِٛجٛز ثٗ وّتطيٓ ِمساض 

 وب٘ؿ يبثس . 

 اتصبي چٛة ثٗ پبيٗ ثٛؼيٍٗ ؼيُ گبٌٛأيعٖ تبِيٓ گطزز. 

ؼفبٌٙبي ثطؾ ذٛضزٖ اي وٗ ثسٌيً اثؼبز ذيٍي وٛچىفبْ اتصبي ِٕبؼت 

ؼبظي ضا ا ٕس ثب ظيط ٔس )ِبٔ ٙبض گطز ؼت ِ حٛ ِٕب ثٗ ٔ ٕس  ؼت ِيس٘ ظ ز

 ٌمّٗ گصاضي ، ثؽتٓ ثب ؼيُ ،... ( 

 

چٛة زضظ ِٛجٛز ثب چؽت پٍيفيىػ ) زض ذط پػ اظ ثطؾ ؼفبٌٙب ٚ ٔصت 

( پط ـٛز  ؼمف طط  طط  ٚ زض وٕبضٖ ٘بي ؼمف تٕٙب زضاٌطأؼٙب ٘ط زٚ 

 . 

 

عٖ ٚ ّٔس ثطاي ٔصت تيعٖ ٘ب اظ پي  گبٌٛأيعٖ ثب زٚ ٚاـط گبٌٛأي

 ليط أسٚز اؼتفبزٖ ـٛز . 

 تيعٖ ٘ب اظ ِحً ِٕبؼت ؼٛضاخ ـٛٔس . 

يٗ  ّب تى يب ٔ ؼفبٌٙب  ثط  ٕس ٚ  وت وٕ چٛة حط ثط  ؼٛاض  مط  ٘ب ف يعٖ  ت

 ٔساـتٗ ثبـٕس . 

ذت ّٔب يه ؼبٔتي ِتط ٌجٗ اضبفٗ اثتسايي زض ٔظط گطفتٗ ـٛز تب زض ؼب

 آة ضٚي تيعٖ ثٗ زاذً ّٔب ٔفٛش ٔىٕس . 

تيعٖ ٘ب حتًّب ّ٘ٗ تيعٖ ٘بي ِحً تاللي فبضؼي ثط ـٛٔس زض ِحً تاللي 

 تب ثب وّتطيٓ ِيعاْ پٍيفيىػ زضظ٘ب ثؽتٗ ـٛٔس . 

 

 آب تنذي داكت ىا :  
  زيتيً اٌحبليِطبثك  

 

 نصة عایق حزارتي : 



اؼتفبزٖ اظ پٍي اتيٍٓ حسالً ثٗ ضربِت يه ؼبٔتي ِتط وٗ تٛؼط تٛضي 

 ِطغي ثٗ ظيطؼبظي ِتصً ِي ـٛٔس . 

 

ِ وٗ ظ ـس  ِي ثب پب  ّب زاِ صت ٔ ؼبظي ٚ ٔ يط  ّبَ ظ پػ اظ ات ؼت  بْ ِٕب

زيگط جٛؾ وبضي ثبلي ّٔبٔسٖ ثبـس ٚگطٔٗ زض اثط وٛچىتطيٓ ذبي جٛؾ 

 پٍي اتيٍٓ آتؿ ِيگيطز . 

 

ـٛٔس   Overlapؼبٔتي ِتط ثط ضٚي يىسيگط  13ٌجٗ ٘بي پٍي اتيٍٓ حسالً 

 . 

 وبض ٔصت ِي ـٛٔس .  تٛضي ِطغيٙب ضٚي 23*23لجً اظ ٔصت ٔفيّٕگب٘ٙبي 

 

 آتزًىاي كنار دیٌار : 

 ِطبثك زيتيً اٌحبلي

 

 

 نحٌه ساخت خزپاىا : 

 1ـىً 
 

 

 تذكــــــزات 
فٛز         ح٭  ؼتفبزٖ ٔ چٛة ا مسٚض اظ  ؼيسگي ٚ  تي اٌّ ثسٌيً پٛ

 ٔجٛز چٛة ٔطاز ِٕبؼت زض ايطاْ . 

 

ـتٗ زاِپب حسالً يه ؼبٔتي ِتط ثٗ ٕ٘گبَ ٔصت ثٗ جٙت ّٔب ـيت زا٭ 

 ثبـس . 

 

ذطپب٘بي ٔطزثبٔي حتًّب ثصٛضت ـبلٛي ) ػّٛزي ( ٔؽجت ثٗ تطاظ افك ٭ 

ٔصت ـٛز . چطاوٗ زضايٓ حبٌت تحت ٔيطٚي پيچفي ثبض ثٗ آٔٙب ٚاضز ِي 

ـٛز زضصٛضتيىٗ اگط ثابي ـبلٛي ػّٛز ثط ؼطح ـيت ؼمف ٔصت ـٛٔس تحت 

ٚضز ػضٛ ٔيطٚي ذّفي لطاض ِي گيطٔس ٚ اظ آٔاب وٗ ٔيطٚي ذّفي زض ثطآ

غبٌت اؼت ) ػضٛ تحت ذّؿ ضؼيفتط اظ پيچؿ ػًّ ِي وٕس ( زض ٔتياٗ 

 اِىبْ ـىُ ز٘ي ذطپب زض جٙت ـيت ٚجٛز زاضز . 

 

تّبِي اتصبالت ثصٛضت فبضؼي ثط أابَ ِي گيطز ٚ اظ اتصبي ثغً ثٗ ٭ 

 ثغً پطٚفيً ٘ب ذٛززاضي ـٛز . 

 

جٛز  ٭ وبض ِٛ پبي  ؼفبي  وٗ  ـٛز  ِي  صت  ِبٔي ٔ ؼتٛضٚي ظ تب پال ـس  ثب

ٔسْ  ثبلي ِب صٛضت  وٗ زض  ابَ زاز چطا ٕي ضا أ ؼفبي چي ؼطيؼًب  تٛاْ  ث

پالؼتٛضٚي ظيط تبثؿ ِؽتميُ آفتبة ، پٛؼيسٖ ـسٖ تطن ِي ذٛضزٔس ٚ اظ 

 ثيٓ ِي ضٚٔس.

 

ؼفبٌٙبيي وٗ زض ٌجٗ ثباليي ؼمف ته ـيت ٔصت ِي ـٛٔس حتًّب تٛؼط ٭ 

ث ؼيُ  ثب  ته  ته  صٛضت  يط ايٕ ٔس ٚ زض غ ٙبض گطز يعٖ ِ ؼبظي ت يط  ٗ ظ

 اتصبي يبثٕس . 

 

ؼفبٌٙبي ضزيف اٚي ّ٘گي تٛؼط ثؽت گبٌٛأيعٖ ثٗ ظيطؼبظي تٛؼط جٛؾ ٭ 

 يب ِيد ِتصً ـٛٔس . 

 



تّبِي ؼفبٌٙب ؼٛضاخ ـسٖ ثب ؼيُ گبٌٛأيعٖ  %  85 زض ـيت ثيؿ اظ ٭ 

 ثٗ ٔفيّٓ گبٖ ثؽتٗ ـٛٔس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌف 1ـىً

 ة 1ـکً 
 

 



 
 2ـىً

  

 

 :عات تیشتز ، شامل لطفا جيت دریافت اطال

 یدیتليای اجزای

 جزئیات نحٌه نصة

 ً پزًژه ىا  تصاًیز

 سقف شیثذار نثایذىایتایذىا ً 

 مشخصات ً محصٌالت مختلف 

 مزایای سقف شیثذار

... 

 تو ًتسایت شزکت مزاجعو فزماییذ :

www.eshco.ir 
 

http://www.eshco.ir/
http://www.eshco.ir/

