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به نام خدا

نام كتاب: بهينه سازي مصرف انرژي با كناف ايران

نام پديد آورنده: شركت كناف ايران

ناشر: انتشارات پارسا 

شمارگان: 2000

نوبت چاپ: ششم

تاريخ چاپ: اسفند ماه 1393

چاپ و صحافي: چاپخانه پيك فرهنگ

اين اثر متعلق به شركت                      بوده و هر گونه كپي برداري، چاپ و انتشار، بدون مجوز رسمي

 از شركت                     ممنوع و قابل پيگرد مي باشد. 

عنوان و نام پديد آور: بهينه سازي مصرف انرژي با كناف ايران/ پديدآورنده شركت كناف ايران.

مشخصات نشر: تهران: پارسا، 1390.

مشخصات ظاهري: 14 ص.: مصور (رنگي)، جدول، نمودار. ؛ 29x22 س م.

شابك: 978-600-6348-06-3

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

موضوع: عايق ها و عايق سازي حرارتي

موضوع: انرژي -- استفاده بهينه

موضوع: ساختمان سازي -- ذخيره انرژي

شناسه افزوده: شركت كناف ايران

TH1715/رده بندي كنگره: 1390  9ب

رده بندي ديويي: 693/832

شماره كتابشناسي ملي: 2388353
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ديوار خارجى كناف

صفحه مسلح
سيمانى آكواپنل
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ديوار خارجى كناف
(13/75 cm)

ديوار با بلوك سفالى
(15 cm)

ديوار با آجر فشارى
(20 cm)
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*  ديوار دو اليه از مصالح بنايى با اليه ميانى هوا يا عايق

*  ديوار دو اليه از مصالح بنايى با اليه ميانى هوا يا عايق
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Termofix نصب بست هاى

نشاندن چانه هاى SM700 بر روى قطعات عايق

SM700 اجراى اندود

نصب قطعات عايق بر روى ديوار زمينه



مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخست در استفاده از سيستم هاى ساخت و ساز خشك، انتخاب ساختار مناسب مى باشد. هر يك از ساختارها داراى قابليتهاى ويژه خود بوده كه در مرحله
طراحى مى بايد مشخصات عملكردى آن ساختار مانند قابليت هاى فيزيكى و مكانيكى تعيين كننده از قبيل مقاومت استاتيكى، ميزان عايق حرارتى و صوتى و
مقاومت ساختار در برابر حريق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، براى انواع ديوار (ديوارهاى جداكننده داخلى، ديوارهاى جداكننده بين دو واحد آپارتمانى، ديوار

راهروها، ديوار سلولهاى تر و ...) ساختارهاى مختلفى وجود دارد كه با توجه به شرايط و نوع كاربرى، بايد ساختار مناسب انتخاب و به كار گرفته شود.

اجراى دوره هاى آموزشى 
با توجه به اهميت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى كيفى سيستمهاى ساخت و ساز خشك، شركت كناف ايران اقدام به تاسيس مراكز آموزشى مجهز و استقرار

كارشناس در شهرهاى مختلف كشور نموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحيح نصب در قالب دوره هاى آموزشى كوتاه مدت به گروه هاى نظارتى و اجرايى ارايه 
گـردد. در حال حاضر، دوره هاى آموزشـى كه توسط آكادمى كناف ايران ارايه مى شود به شرح زير مى باشد:

دوره آشنايى با محصوالت كناف (مدت دوره 1 روز)
دوره نصب ساختارها: نصب ديوارهاى جداكننده (مدت دوره 5 روز)، سقف هاى كاذب (مدت دوره 5 روز)، ديوارهاى پوششى (مدت دوره 4 روز) 

دوره دكوراتيو (مدت دوره 3 روز)
دوره ويژه كارفرمايان (مدت دوره 5 روز)

دوره تكميلى (مدت دوره 5 روز)
دوره درزگيرى و آماده سازى سطوح (مدت دوره 1 روز)

دوره هاى تخصصى آكواپنل - اى.ام.اف - گاردكس - كلينيو - ورمى پالستر (مدت دوره به ازاى هر محصول 1 روز)
دوره فراگير

بازرسى فنى پروژه ها
براى حصول اطمينان از صحت و كيفيت اجراى سيستمهاى ساخت و ساز خشك، بازرسى فنى پروژه ها توسط كادر فنى شركت كناف ايران صورت مى پذيرد.

اين بازرسى به صورت ادوارى و در مراحل مختلف عمليات اجرايى (زيرسازى، پانل گذارى و درزگيرى و نازك كارى) انجام مى پذيرد.

نكات مهم
1 - انتخاب ساختار مناسب جزء مراحل بسيار مهم پيش از استفاده از سيستمهاى ساخت و ساز خشك بوده و به ويژه براى تهيه اسناد منـاقصات و براى تعيين
   مبناى قيمت گذارى الزم خواهد بود. لذا به كارفرمايان محترم توصيه مى شود كه پيش از هر اقدامى، با دايـره مهندسى فـروش شركت كناف ايران تماس

    حاصل فرموده تا راهنمايى هاى الزم را در اين ارتباط دريافت نمايند.
2 - به كارفرمايان محترم توصيه مى شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايى، دستگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشى ويژه كارفرمايان، به شركت كناف

    ايران معرفى نموده؛ همچنين وضعيت صالحيت حرفه اى مجريان سيستمهاى ساخت و ساز خشك را (قبل و حين عمليات اجرايى) از طريق كنترل گواهينامه هاى     
   آموزشى بررسى نمايند. گواهينامه هاى معتبر داراى شماره ثبت در شركت كناف ايران مى باشند.

3 - عوامل نصب سيستمهاى ساخت و ساز خشك، از طريق بازديدهاى كادر فنى شركت كناف ايران مورد  مميزى و ارزيابى فنى قرار مى گيرند. به كارفرمايان محترم  
    توصيه مى شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايى، رتبه فنى عاملين را از دايره مهندسى فروش شركت كناف ايران استعالم فرمايند.

4 - كارفرمايان محترم؛ براى قرارگيرى پروژه هاى خود در برنامه بازرسى فنى شركت كناف ايران، الزم است مراتب را پيش از آغاز عمليات اجرايى، به صورت مكتوب 
    و با ذكر مشخصات كامل پروژه به دايره بازرسى و آموزش شركت كناف ايران اعالم فرماييد.

5 - شركت كناف ايران طيف وسيعى از مراجع و مستندات فنى مربوط به مشخصات عملكردى، روشهاى نصب و اجرا، بهره بردارى و تعميرات سيستمهاى ساخت و ساز  
   خشك را در اختيار دارد. لذا در صورت تمايل، دست اندر كاران محترم صنعت ساختمان مى توانند با دايره مهندسى فروش شركت كناف  ايران تماس حاصل 

   فرموده تا راهنمايى هاى الزم را در اين ارتباط دريافت نمايند.

پاسخگويى به استعالم هاى فنى
در صورت وجود هرگونه ابهام فنى در هر يك از مراحل طراحى، اجرا، بهره بردارى و تعميرات سيستم هاى ساخت و ساز خشك، دايره پشتيبانى فنى شركت كناف 

ايران آمادگى ارائه راهنمايى ها، جزئيات فنى، راه حلها و رفع ابهام هاى فنى را دارد.

براي كسب اطالعات بيشتر با واحد بازرسي و آموزش شركت كناف ايران تماس حاصل نماييد.

خدمات فني مهندسي
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تلفن: 88751680 
فكس مهندسي فروش: 88758111

واحد ارتباط با مشتري:88742601    
فكس واحد ارتباط با مشتري: 88757033
كارخانه: تهران، كيلومتر 23 جاده خراسان

تلفن: 33584711-5 
فكس: 33583595

www.knauf.ir

info@knaufir.com

اطالعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصوالت 
بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس، استناد يا استفاده 
از نسخه هاي پيش از آن امكان پذير نمي باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است. اطالعات اين دفترچه غير 
قابل تغيير مي باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح، تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني شركت 
كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت. 
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