اسکوپ سنگ نما چیست

؟راه حلی برای ایمن کردن سنگ نما و قالب نمودن آن به بستر مالتی یا سازه ای

برای اسکوپ کردن سنگ نما روشهای متفاوتی در کشور اجرا میشود که در این بحث به یک نوع آن یعنی سیم بندی از پشت می
پردازیم  .این روش نادرست برای اصالح روش غلط مالتی بودن سنگ نما و افزودن ظرفیت کششی اجرا میشود .شکل زیر را
 .در نظر بگیرید

اسکوپ نمای سنگ در این حالت بسته به عملکرد سیم های گالوانیزه است و هدف از اسکوپ سنگ نما در این حالت ایمن کردن
سنگ با قالب کردن آن به داخل مالت است  .روش فوق با توجه به راحتی برش  ،بیشتر برای اسکوپ سنگ نمای تراورتن بکار
 .میرود

میدانیم مالت فاقد مقاومت کششی است و سیمهای گالوانیزه کشش را تحمل میکنند  .با ذکر مثالی به تشریح موضوع می پردازیم

سنگ نماتحت تاثیر کشش و مکش حاصل از تند بادها قرار میگیرد •1
 .مالت نیروی کششی را تحمل نمیکند و سنگ از مالت جدا میشود



 .چون سنگ به سیم گالوانیزه دوخته شده است  ،کشش توسط سیم گالوانیزه تحمل میشود







مقدار این نیرو حاصل از تند باد چقدر است •2
فرمول آیین نامه چیست







با توجه به فرمول فوق  ،بسته به بادخیز بودن محل  ،ارتفاع  ،شکل هندسه و موقعیت آن در سازه  ،این نیرو کششی و



فشاری بین  90تا  180کیلوگرم در هر متر مربع برآورد میشود  .برای سادگی از عدد کمتر برابر  100کیلوگرم در هر
 .متر مربع استفاده میکینم
 .ابعاد سنگ پالک را  100*40سانتیمتر در نظر بگیرید •3
با توجه به بند قبل مقدار این نیرو حاصل از باد برای سنگ پالک فوق به مساحت  0.4مترمربع برابر  40کیلوگرم خواهد شد •
.
نیروی کشش در هر سیم گالوانیزه بوجود آمده از تندباد فوق چقدر است ؟ •4

 .چون کشش از چهار نقطه تحمل میشود  ،مقدار کشش در هر نقطه  10کیلوگرم خواهد بود •
 .هر سیم گالوانیزه چقدر تحمل کشش دارد •5
با توجه به مقطع بین  0.8میلیمتر تا  1.0میلیمتر مقدارتاب تحمل نیروی کششی هر سیم بین  7تا  11کیلوگرم خواهد بود  .از •
 .استفاده کردیم  F=0.6*2400*Aرابطه
تقریبا در حد مرزی است  ،اما سه اشکال به محاسبات روش فوق وارد است •6
در تصویر زیر هندسه نیروها نشان داده شده است  .نیروی کششی سیم تقریبا قائم

نیروها و تعادل آنها الف ) هندسه



و نیروی تند باد افقی است  .برای تعادل ،با فرضیات نشان داده شده مقدار نیروی کششی سیم به یکصد کیلوگرم افزایش
 .پیدا خواهد نمود در حلیکه ظرفیت آن بین  7تا  11کیلوگرم بود

بنا سنگ کار  ،جهت بستن سیم به پشت سنگ آنرا سفت میکند و مقداری از تحمل کششی سیم ب )پیش کشیدگی سیم
بابت سفت کردن مصرف میشود  .از میزان سفت شدگی خبر نداریم و ابزاری برای اندازه گیری ان نیز وجود ندارد



مورد دیگر اینکه برخی استاد بنابراین بخشی از تحمل کشش سیم  ،پیش خور شده است بدون اینکه بدانیم چقدر؟ .
کاران  ،برای قائم نگهداشتن سنگ نما  ،سیم های به اصظالح اسکوپ پشت آن را به هنگام نصب به شاسی کشی سازه
ای بیشتر سفت می کنند و مقدار بیشتری از تحمل کششی آن را استفاده مینمایند  .از طرفی در برخی موارد این نوع سفت
 .شدن پای کار  ،ناخودآگاه آنقدر ادامه می یابد که سیم پاره شده و مجددا به نصب آن اقدام میشود
در کشور ما  ،آیین ج ) ذکر نشدن در آیین نامه های خارجی و همچنین در نشریه  714داخلی در خصوص طراحی نما
این روش بسیار ارزان است و هزینه آن با جزییات اسکوپ میدانیم  .نامه شماره  714جهت طراحی نما تدوین شده است
و دیتیل موجود آیین نامه های خارجی و نشریه داخلی قابل مقایسه نیست و در آیین نامه های خارجی هیچ اشاره ای به
آن از نظر جزئیات طراحی سنگ نما با این نوع سیم بندی از پشت  ،نشده است  .استفاده کنندگان از این روش چه مرجع
قابل استنادی برای آن دارند؟ الزم به ذکر است سنگ نما در آیین نامه ها برای نیروهای وزنی  ،باد  ،زلزله  ،سرد و گرم
شدنهای متوالی زمستان  ،هوازدگی طراحی میگردد  .اشاره نشریه  714به سیم بندی پشت سنگ  ،کامال با اجرای حال
 .حاضر متفاوت بوده و تصویر سیم بندی مورد نظر نشریه  714در زیر آورده شده است





در آخر اینکه روش سیم بندی و اسکوپ نما به شکل اولین تصویر این مقاله نادرست بوده و سقوط سنگ نما را باعث میشود و
بازهم بعد از تندباد و سقوط این نوع سنگها  ،به پیچ و رولپالک سنگ نما می اندیشیم  .اگر این سوال مطرح شود که ارگانها و
خسته :سازمانهای متولی اجرا چه کاری در این خصوص انجام داده اند و چرا کماکان این روش غلط اجرا میشود  ،جواب این است
نباشی دالور

