
 وال پست چیست؟

ها هستند، که در صورت وقوع زلزله اگر به خوبی مقاوم ای در ساختمانهای غیر سازهها بخشدیوار

های مالی و سازی نشده باشند و با اسکلت سازه متصل نشده باشند فرو خواهد ریخت، و خسارت

 ها به صورت درست اجرا شوند، به طورجانی زیادی را به خواهند آورد. در صورتی که وال پست

 .های بتنی خواهد داشتمحسوسی در کنترل خرابی دیوارها در سازه

شود همانند یک ساپورت عمودی یا افقی در دیوار عمل وال پست که معموال از نبشی ساخته می

باشد. نیروهایی از قبیل نماید. وظیفه اصلی وال پست توزیع صحیح نیروهای وارد بر دیوار میمی

همچنین نیروی وارده بر دیوار بر اثر زلزله. وال پست توزیع نیروها را  نیروهای ناشی از وزش باد و

های اصلی ساختمان وارد گردد و دیوار در امان دهم که نیروها مستقیم بر ستونبه نحوی انجام می

گردد دیوار ساختمان در مقابل نیروهای وارده به صورت یکپارچه بماند. در واقع وال پست باعث می

 .عمل کند

شود، اتصال قوی تری به نامیده می (wall post) ها به کمک وال پستواقع دیوار و تیغه در

ستون طراحی -کنند. این قطعه را معموال به صورت یک تیراسکلت اصلی ساختمان پیدا می

هایی که دهانه زیاد دارند و در انتهای های صنعتی و یا فریمکنند. وال پست را در انتهای سالنمی

کالفی است که برای یکپارچی در  wall post کنند. در واقعگیرد، نصب میدیوار قرار می هاآن

 .شودهای مشخص، در انواع بناها استفاده میعملکرد دیوار و در طول

 انواع وال پست

وال پست یک المان ساده است که انواع زیادی ندارد. در یک دسته بندی کلی، وادار از نظر جهت 

شود. ستون، به دو نوع قائم )موازی با ستون( و افقی )عمود بر ستون( تقسیم می گیری نسبت به

ای و دیوار وجود های نسبتا متنوعی برای اتصال وال پست به عضوهای سازهدر طرف مقابل، گزینه

تواند به صورت کشویی، تلسکوپی و به صورت دارد. وادار با توجه به نوع اتصاالت مورد استفاده می

های منقطع برای اجرای وادار از رواج بیشتری ه یا منقطع اجرا شود. البته استفاده از نبشیپیوست

 .شوندبرخوردار است. این وادارها با عنوان وال پست منقطع نیز شناخته می

 وال پست قائم چیست؟



ا اجر وادار عمودی یا قائم، پروفیلی است که موازی با ستون یا عضوهای قائم دیگر در میان دیوار

است که ساخت آن با استفاده از دو ناودانی یا چهار نبشی  H شود. این پروفیل معموال به شکلمی

وادار قائم برای تعبیه کردن راحت تر بلوک یا آجر درون آن و فراهم  H گیرد. شکلصورت می

ناوین کردن مهار خارج از صفحه دیوار است. وال پست عمودی با توجه به محل به کارگیری، با ع

 :شودزیر نیز شناخته می

 شودواداری که در میانه طول دیوار اجرا می :میانی وادار یا میانی پست وال. 

 واداری که اجرای آن در نزدیکی عضوهای قائم و با یک  :کناری وادار یا کناری پست وال

 .گیردفاصله مشخص )حداقل یک متر( صورت می

 وال پست افقی یا تیرک چیست؟

تیرک یا وال پست افقی، یک عضو افقی با مقطع فوالدی یا بتنی است که ارتفاع آزاد دیوارهای 

شود. دهد. تیرک معموال به همراه وال پست انتهایی اجرا میمتر( را کاهش می ۵.۳بلند )بیشتر از 

ارنده تیرک را نیز بر عهده دارد. تصویر وال پست، عالوه بر بهبود جداسازی دیوار از قاب، نقش نگهد

 .دهدزیر، پیکربندی وادار قائم )کناری( و افقی )تیرک( را نمایش می

 متر ۵.۳متری با ارتفاع بیش از  ۶یک دیوار 

برای جلوگیری از تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل، وادار باید حداقل با فاصله یک متری از ستون 

ای بر روی دیوار بنشیند که هیچ باری از طرف طور کامل و به گونه اجرا شود. تیرک نیز باید به

بخش باالیی )تیر یا سقف( به آن منتقل نشود. دتایل تمام اتصاالت نمایش داده شده در تصویر 

ایران، ویرایش چهارم،  0022به طور کامل در پیوست ششم استاندارد  (det.6 تا det.1) باال

 (0022)تصویر برگرفته از پیوست ششم آئین نامه  موجود است. 4-0-4-1-۶-بند پ



 

 وال پست ترکیبی

در مواردیکه چندین وال پست در کنار هم طراحی گردد، قرار گرفتن وال پست افقی و وال پست 

های بسیار بلند و همچنین رسد. ساختمانقائم در دیوار امری اجتناب ناپذیر به نظر می

هایی که در مناطق زلزله خیز و مناطقی با وزش بادهای زیاد، بیش از هر چیز با استفاده ساختمان

 .گردندهایی که هم به صورت قائم و هم به صورت افقی نصب شده اند ایمن میال پستاز و

 اهمیت دارد؟ wall post چرا استفاده از

تا پیش از زلزله سرپل ذهاب در کرمانشاه، باور مهندسین بر این بود که استحکام ستون، سقف و 

لخ، مشخص شد که ممکن است کند. پس از این حادثه تتیرها، استحکام ساختمان را تضمین می

های جدی علیرغم سالم ماندن این اجزا در مقابل حوادث، دیوارها، نما و تاسیسات فرو ریزد؛ آسیب



 Wall به بار بیاورند و جان و مال افراد را به خطر بیندازند. با توجه به این موضوع و نقشی که

post فته اندها به ساختمان سازی راه یادر سازه دارد، این المان. 

 ضوابط اجرای وال پست

 .شودتعیین می 0022نامه آیین ۵-۳-7با توجه به بند  پست وال ضوابط اجرای

 خواهد داشت قائم پست وال متر باشد نیاز به6  اگر طول دیوار یک دیوار بیشتر از. 

 خواهیم  قائم پست وال برابر ضخامت دیوار باشد نیاز به40  اگر طول یک دیوار بیشتر از

 .داشت

 اجرا شود افقی پست وال متر بیشتر باشد نیاز است3.5  اگر ارتفاع یک دیوار از. 

 آئین نامه اجرای وال پست چیست؟

ها در نامه ایمنی ساختمانآیینایران ) 0022مهمترین مرجع برای اجرای وال پست، استاندارد 

ای معماری( است. البته ی غیر سازهای اجزابرابر زلزله( و بخصوص پیوست ششم آن )طراحی لرزه

هایی به نحوه اجرا و اتصال وادارها شده است. از های مقررات ملی ساختمان نیز اشارهدر مبحث

 :توان به موارد زیر اشاره کردهای مهندسی عمران در این زمینه میمهم ترین کتاب

 (ه ای)دیوار غیر ساز ۵-۳-7ویرایش چهارم، بند  :ایران ۰۰۲۲ استاندارد 

 وادارها 1-0-4-1-۶ویرایش چهارم، بند پ :ایران ۰۰۲۲ استاندارد ششم پیوست() 

 دیوارها 1-3-4، بند 1۵3۶ویرایش  :ساختمان ملی مقررات چهارم مبحث() 

 ضوابط مربوط به  0-0-۳-۶، بند 1۵30ویرایش  :ساختمان ملی مقررات ششم مبحث(

 (هاجداکننده

 بخش پ )دیوارهای 7-۳-۳-0، بند 1۵30ویرایش  :ساختمان ملی مقررات هشتم مبحث ،

 (جداگر

نامه، در صورت باال رفتن ارتفاع و یا بیشترشدن دهانه دیوارهای داخلی سازه و یا آیینطبق 

ها استفاده شود. در اجرای والپست الزم است که لبه قائم تیغه wall post ها، باید ازمحوطه

دیگر سازه که از جنس فوالد و بتن آرمه است، متصل کرد.  شپوشیده شود. باید آنها را به یک بخ



باشد. همچنین  ۶شود نیز باید یک ناودانی با حداقل نمره به آن وصل می wall post ستونی که

 .استحکامات حداقلی آن تایید شود

مبحث چهارم مقررات ملی، ایمن شدن همه دیوارهای پیرامونی به منظور  ۵-1-3-4طبق بند 

استحکام در برابر زلزله بوسیله والپست یا وادارهای عمودی الزامی است. نحوه اتصال و الزام افزایش 

 .ویرایش چهارم توضیح داده شده است 124و  12۵اجرا، در همین بند و صفحات 

رعایت ضوابط مبحث ششم مقررات ملی در مورد وال پست به همگان الزامی است. رعایت بندهای 

های هشت سقف به باال که به ساختمان 0022نامه آیینارمین ویرایش در چه 4-۳-4و  ۳-۵-4

ای، در مبحث های سازهای به قسمتهای غیرسازهشود نیز الزامی است. اتصال بخشمربوط می

مورد بحث قرار گرفته است. در بند  30ویرایش  07صفحه  11-1-۵-0هشتم مقررات ملی، بند 

مبحث چهارم مقررات ملی در خصوص کنترل هشتی گیر  1-3-4و بند  0022نامه آیین 7-۳-۵

 .ها و وادارهای افقی در انطباق با نقشه شرح داده شده استدیوارها و اجرای صحیح والپست

 اجرای والپست در مصالح مختلف

 روش اجرای وال پست فلزی در بلوک سبک

 های اتصالنقشه محل ورق های سبک در ابتدا باید بر اساسبرای اجرای وال پست فلزی در بلوک

به کف و سقف مورد بررسی قرار بگیرد و مکان آن به طور دقیق مشخص شود بعد از آن باید 

های پایینی و باالیی جوش داده شود. ها اتصال انجام شود و وال پست به ورقتوسط نصب ورق

 داخل بلوک سپس باید در یک طرف بلوک را به صورت کامل و در سمت دیگر قسمت وال پست از

 .ایجاد شود

 اجرای وال پست در اسکلت فلزی

برای اینکه این ابزار مقاوم کننده ساختمان روی اسکلت فلزی به کار برده شود، نیاز به جوشکاری 

ای وجود دارد های عمودی خواهد بود. در این نوع اجرای سادههای افقی و ستونبرای نصب تیرچه

 .شودساختمانی انجام میکه بعد از آن اعمال سایر مصالح 

 اجرای وال پست در اسکلت بتنی



 شود و بعد از اتمام بتنها پلیت جایگذاری میبه طور کلی، برای اجرا، قبل از بتن ریزی داخل قالب

کنند. به جز این روش، از انکر بولت نیز ها برای اجرای آن، استفاده میریزی، از همان پلیت

ها برای اتصال دیوارها ها استفاده کرد و بعد از آندر تیرها و ستونتوان برای جایگذاری پلیت می

های اتصال به کف و سقف را طبق محل wall post های دیگر سازه بهره برد. برای نصببه بخش

های اتصال را نصب کرده و بعد وال پست زنند. سپس ورقای که در دست دارند، عالمت مینقشه

دهند. در نهایت، یک طرف بلوک را به صورت کامل باالیی جوش می فلزی را به قسمت پایینی و

 .کنندرا مشخص می wall post برند و جایگذارند و در طرف دیگر، بلوک را با اره میمی

های سیمانی قابل اجرا است. در ساخت این اجزا، وال پست در اسکلت بتنی، اسکلت فلزی و بلوک

هایی که از نبشی توان استفاده کرد. وال پستناودانی می از مقاطع فوالدی چون نبشی قوطی و

ای معروفند. چرا که با انتقال صحیح بار جانبی شوند به بهترین نوع این عضو غیرسازهساخته می

الزم است که با  ۳یا  4دهند. برای اجرای والپست دو نبشی عملکرد بهتری از خود نشان می

ای درون ها و دیوارهای غیرسازهدیوارها دوخته شوند. مهار تیغهاستفاده از میلگردهای فوالدی، به 

های بتنی، صفحاتی گیرد. در سازهها، انجام میهای اجرا شده و پس از ضدزنگ کردن آناین نبشی

توان شود. البته میها جوشکاری میفلزی )پلیت و رول بولت( به تیر متصل شده و وال پست به آن

یزی در قالب قرار داده و پس از بتن ریزی جوشکاری را انجام داد. از سوی پلیت را پیش از بتن ر

های فلزی با جوشکاری دیگر، مهار نیروها و جلوگیری از خرابی، با استفاده از والپست در اسکلت

ها در محل مشخص، والپست های سیمانی نیز پس از اتصال ورقهگیرد. در بلوکآن به تیر انجام می

 .شودباالیی و پایینی داده میهای به ورقه

 اجرای وال پست در بلوک

ای هشوند نیاز به نصب دقیق ورقههای سبک به کار برده میهای فلزی که برای بلوکوال پست

اتصال در سقف و کف را دارند. در واقع باید به دقت محل نصب آنها مشخص شود. سپس وال 

 .مت آنها بلوک قرار خواهد گرفتشوند که در یک سها به سقف و کف متصل میپست

 شود؟اتصال وال پست به قاب چگونه انجام می

توان از اتصاالت کشویی، تلسکوپی، ای در مجاورت وادار میبر اساس افقی یا قائم بودن عضو سازه

بست انعطاف پذیر یا شاخک انتهایی استفاده کرد. این اتصاالت، آزادی الزم برای حرکت جانبی 



 ی از بارکنند. به غیر از اتصال مستقیم )میخ( و اصطکاکی )ناشمجموعه دیوار و وادار را فراهم می

های دیگر اتصال نظیر جوش یا پیچ مجاز است. فاصله بین وادارها به ثقلی(، استفاده از روش

های باالیی/پایینی و شرایط مرزی زیر دیوار بستگی بارهای وارده )ظرفیت خمشی(، شرایط لبه

 .پردازیمهای اتصال وال پست به عضوهای دیگر میدارد. در ادامه، به معرفی روش

 دیوار به ستون اتصال

ای قائم مانند ستون با استفاده از اتصاالت کشویی )دونبشی، ناودانی اتصال دیوار به عضوهای سازه

شود. توجه داشته باشید شکل یا شاخک انتهایی انجام می U پیوسته/منقطع(، بست انعطاف پذیر

ط ها توسفاصله بین المان که در دیوارهای پانلی نیازی به اتصال دیوار و ستون وجود ندارد و تنها

 .شودپشم سنگ پر شده و در نازک کاری از یک الیه رابیتس استفاده می

 اتصال کشویی وال پست به ستون

های مناسب برای اجرای وادار ستونی، استفاده از اتصال کشویی )نبشی، ناودانی منقطع یا از روش

ر زیر، نحوه اتصال دیوار خارجی بلوکی ناودانی پیوسته( در محل تماس دیوار به ستون است. تصوی

 دهد.به ستون با استفاده از نبشی یا ناودانی را نمایش می

 



 
 

 شکل U وال پست به ستون توسط بست انعطاف پذیر

شکل لغزشی است. این اتصاالت  U های اجرای وادار ستونی، استفاده از اتصاالتیکی دیگر از روش

عالوه بر مهار حرکت خارج از صفحه دیوار، آزادی الزم برای حرکت جانبی آن درون صفحه را 

 .کنندفراهم می

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  اتصال وال پست به ستون توسط شاخک انتهایی

 یوارد به اتصال برای آن انتهای هایشاخک از توانمی ستون، در بستر میلگرد از استفاده صورت در

 .نیست ناودانی یا نبشی به نیازی حالت، این در. کرد استفاده

 

 )0022تصاویر پیوست ششم آئین نامه (

 اتصال دیوار به تیر و سقف

ای افقی مانند تیر و سقف با استفاده از اتصاالت کشویی )دونبشی، اتصال دیوار به عضوهای سازه

 .شوداودانی پیوسته/منقطع( و تلسکوپی انجام مین

 اتصال وادار )عضو قائم میانی( به تیر

های مقید کردن وادار در دیوارهای داخل قاب اتصال کشویی )وال پست کشویی( یکی از روش

ای یا میانقاب است. در این روش، یک ناودانی پیوسته/منقطع یا دو نبشی نگهدارنده همراستا سازه

ای از شوند. تصویر زیر، نمونهبا دیوار در دو طرف وادار به یک صفحه فلزی در سقف متصل می

 .دهدصال کشویی وال پست در دیوار بلوکی را نمایش میات



 

 

 :در اتصال کشویی، نبشی به وادار جوش داده نمی شود؛ چراکه

  در دیوارهای بلوکی با وادار، حرکت جانبی داخل صفحه دیوار و آزادی حرکت جانبی مجموعه

 .ت مد نظر استدیوار و وال پس

  نبشی باید از حرکت خارج از صفحه وادار جلوگیری کند. از این رو، نیازی به محدود کردن

 .حرکت وادار با جوش دادن آن به نبشی وجود ندارد

، در وال پست ۵-0-4-1-۶ایران، ویرایش چهارم، بند پ 0022استاندارد  ۶مطابق با پیوست 

دیوار در مجاورت وادار نیست. به این ترتیب، دیوار  کشویی، نیازی به رعایت فاصله جداسازی

تواند از بر وادار چیده شود. عالوه بر این، در صورت استفاده از ناودانی منقطع، حداقل طول می

 .سانتی متر باشد ۳2ها باید حدود آن

 اتصال دیوار به سقف

. در این نوع وال وال پست سقفی روشی برای اتصال لغزشی و غیر مستقیم دیوار به سقف است

پست، از نبشی یا ناودانی برای مهار دیوار و جلوگیری از حرکت خارج از صفحه آن استفاده 

 .شودمی



 

 (0022تصاویر پیوست ششم آئین نامه )

 اتصال تلسکوپی

های مقید کردن وادار در دیوارهای خارج از اتصال تسلکوپی )وال پست تلسکوپی( یکی از روش

دار به یک صفحه فلزی در سقف قاب یا تیغه است. در این روش، چهار نبشی در چهار طرف وا

 .دهدای از اتصال تلسکوپی وال پست را نمایش میشوند. تصویر زیر، نمونهمتصل می



 

 (0022تصاویر پیوست ششم آئین نامه )

در اتصال تلسکوپی نیز مانند اتصال کشویی، نبشی به وادار جوش داده نمی شود. با این حال، به 

دلیل نصب نبشی در چهار طرف وال پست، حرکت جانبی آن در هر دو جهت محدود خواهد شد. 

درصد فاصله جداسازی بین دیوار و  1اتصال مانند اتصال وادار به ستون، باید به عالوه، در این نوع 

وال پست در نظر گرفته شود. در صورتی که امکان پیش بینی اتصاالت مناسب لغزشی در زمان 

ای وجود نداشته باشد، وال پست سقفی با کاشت میل مهار در هسته تیر نیز ساخت عضو سازه

این روش، به جای مهار خارج از صفحه دیوار در تراز سقف، آخرین ردیف  قابل اجرا خواهد بود. در

 .شودبا میلگرد یا بست مسلح می



 

 )0022تصاویر پیوست ششم آئین نامه (

توان رج انتهایی یا ماقبل انتهایی دیوار در دیوارهای داخلی به خصوص در سقف کامپوزیت نیز می

 .را مانند دیوارهای داخلی با میلگرد بستر یا بست مسلح کرد



 
ار به صورت یک طرفه با استفاده از قطعه مسلح کننده در باالترین ردیف بلوک مصالح مهار دیو

 (بنایی )اتصال کشویی وادار

 الزامات اجرایی وال پست چه هستند؟

ها، الزاماتی وجود دارند که باید توسط سازندگان و به منظور اجرای صحیح وال پست در ساختمان

 :. برخی از این الزامات عبارت هستند ازمهندسان ناظر مورد توجه قرار گیرند

 گیرد و نیازی های مشابه صورت میدر دیوارهای پانلی، مهار خارج صفحه توسط نبشی یا المان

به اجرای وادار نیست. البته در صورت زیاد بودن ارتفاع دیوار و عدم توانایی آن در تحمل 

 .هایی استفاده کردبارهای خمشی، باید از تیرک در تراز میانی و وادار انت

 توان از نبشی یا بستدر دیوارهای بلوکی، به منظور مهار خارج از صفحه می U  شکل متصل به

ستون در دو انتهای دیوار و وادارهای میانی استفاده کرد. در صورت کم بودن ارتفاع این دیوارها 

 .متر(، الزامی برای اجرای وادار انتهایی وجود ندارد ۵.۳)کمتر از 

  های پنلی نیازی به اجرای وادار انتهایی یا میانی نیست. البته در صورت زیاد بودن تیغهدر

 .ارتفاع، باید از ترکیب تیرک میانی و وادار انتهایی استفاده کرد

 های بلوکی مانند دیوارهای بلوکی استاستفاده از وادار در تیغه. 

 متصل شده و از اتصال آن به ستون  در ترکیب تیرک و وادار، اتصال بین تیرک باید به وادار

 .خودداری شود



 هایبه منظور جلوگیری از آسیب به سازه در حین اجرای اتصاالت مهار دیوارها، استفاده از میخ 

( 12یا  0ای ممنوع است و باید از روش کاشت چرخشی )پیچ با نمره کاشت به صورت ضربه

 .استفاده کرد

 لگرد بستر( در ارتفاع دیوار یک متر است که باید قطعه حداکثر فاصله قطعات مسلح کننده )می

 .بر اساس آن طراحی شود

  محل نصب اتصاالت در فاصله بین سقف تا دیوار، باید از لبه ستون به اندازه دو برابر ارتفاع تیر

)حدود یک متر( فاصله داشته باشد. اتصاالت در عرض دیوار نیز باید در فواصل یک متری نصب 

 .شوند

 فاصله جداسازی دیوار و قاب چقدر است؟

میلی متر از  ۵2میلی متر از زیر تیر و حداقل  0۳ای باید به اندازه حداقل تمام دیوارهای غیر سازه

بر ستون فاصله داشته باشند. این فاصله برای جلوگیری از ترک خوردگی دیوار در هنگام خیز 

ازی دیوار تا زیر سقف باید حداکثر مقدار بین عضوها است. به خاطر داشته باشید که فاصله جداس

 .میلی متر و حداکثر خیز سقف در بلند مدت انتخاب شود 0۳

 دلیل پر کردن فاصله جداسازی دیوار و قاب چیست؟

فاصله جداسازی بین قاب و دیوار باید توسط مواد انعطاف پذیر نظیر پشم سنگ ضد رطوبت )عایق 

بندی( و مش الیافی )جلوگیری از ترک خوردگی( پوشانده شود. در صورت خالی ماندن فاصله 

 .جداسازی، دیوار دیگر نقش نگهدارنده را نخواهد داشت

 نبشی وال پست

ته شده برای ساخت وال پست نبشی باشد، بهتر است در هنگام در صورتیکه پروفیل در نظر گرف

ساخت وال پست، دهانه آن یک سانتی متر بیش تر از ضخامت دیوار مربوط در نظر گرفته شود. 

خصوصا در حالتی که استفاده از دو نبشی تاکید شده باشد. دلیل این کار قرار گرفتن تیغه کامل 

بایست یک متر به یک متر در وال پست عمودی، میباشد. همچنین داخل قاب وال پست می

هایی قوطی و نبشی را به وال کاشته شود تا این میلگردهای آجدار همچون شاخک 12میلگرد 

پست جوش دهند. این کار باعث افزایش استحکام اتصال بین تیغه و وال پست خواهد گردید. در 



گام وارد شدن بارهای اضافی به دیوار، صورت کار کردن میلگردها به صورتیکه گفته شد، در هن

 .توزیع این نیروها به صورت یکپارچه تر انجام خواهد شد

 اعمال رنگ بر نبشی وال پست

ها و یا میلگرد مورد استفاده در ساخت و تکمیل وال پست عالوه بر نبشی وال پست کلیه پروفیل

به  یکه که این کار انجام نگردد نبشیبایست با ضد زنگ و یا پرایمر کامال پوشیده شود. در صورتمی

گیرد و این موضوع با گذشت زمان کار رفته در وال پست به راحتی در معرض زنگ زدگی قرار می

تواند تاثیرات مخربی در گردد همچنین اکسید شدن آن میهای از نبشی میباعث تضعیف بخش

 .ظاهر دیوار پس از انجام نازک کاری بر جای گذارد

 در نصب والپستنکات مهم 

و  14متر، از میلگرد آجدار نمره  ۳/1تا  1های برای استحکام بیشتر والپست افقی، در فاصله .1

 .شودکنند. سپس سازه به سقف متصل میباالتر استفاده می

اید به شوند، بهایی که در ساخت و اتصال وال پست استفاده میبه یاد داشته باشید تمام پروفیل .0

 .ضدزنگ آغشته شوند

های ناشی از با دیوارهای طرفین و البته جلوگیری از ترک wall post جهت اتصال بیشتر بین .۵

حرکات جانبی ساختمان در مرحله نازک کاری، روی پروفیل، توری مرغی یا رابیتس کشیده 

 .کنندشود و آنها را با سیم گالوانیزه محکم میمی

گرفتن کامل تیغه در درون قاب وال پست،  در صورت استفاده از نبشی، برای اطمینان از قرار .4

شود دهانه پروفیل نبشی یک سانتی متر از ضخامت دیوار بیشتر باشد. در هنگام توصیه می

 .استفاده از دو نبشی تاکید بر این مساله بیشتر است

شود در هر متر برای جوش دادن درست نبشی و قوطی به وال پست در نوع قائم، توصیه می .۳

کاشته شود. این کار به منظور افزایش بیشتر استحکام اتصاالت، توزیع بهتر  12یک میلگرد 

 .شودنیروها و یکپارچگی بیشتر وال پست انجام می

 هزینه اجرا و نصب وال پست

معموال در باب ارائه قیمت موضوعات متفاوتی دخیل است که نمی توان یک قیمت کلی و یکسانی 

 .را شرح داد



 :گذارد متفاوت است بعنوان مثالتأثیر می پست وال قیمت موضوعاتی که بر

 قیمت روز آهن 

 ای که ساختمان در آن قرار داردمنطقه 

 وسعت و بزرگی پروژه 

معموال به دالیل باال نمی توان قیمت واحدی را ارائه داد و مالک عمل را این قیمت دانست اما ما 

 .یک برآوردی کردیم و بر طبق همین برآورد قیمت را به شما خواهیم گفت

  :پست وال نصب و اجرا دادن قیمت در عمل مالک

 .شودمی کیلوگرم آهن مصرف 022مثال در یک ساختمان برای اجرای وال پست 

 .آیدکنیم و عدد خالص بدست میکیلوگرم را ضربدر قیمت روز آهن می 200

 .آیدکنیم و در انتها قیمت نهایی بدست میاین عدد را باهزینه اجرا و فرم دهی جمع می

 


