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٧ــ١٣ــ عايق هاى رطوبتى آماده
عايق هاى رطوبتى آماده از حدود چهار دهه قبل پا به عرصه صنعت ساختمان گذاشت و بالفاصله 
به عنوان رقيبى در کنار قيرگونى و آسفالت شروع به رشد کرد. اين عايق ها که به صورت يک اليه و 
در  نصب  قابليت  به راحتى  مى شود،  آماده  کارخانه  در  آلومينيوم١  روکش  با  يا  ساده  شکل  به  دو اليه 

محل هاى مورد استفاده را دارد٢.

٨ ــ١٣ــ عايق هاى حرارتى
ديوارها،  جمله  از  ساختمان  جداره هاى  ضخامت  جديد،  ساختمانى  مصالح  پيدايش  با  همراه 
سقف ها و کف ها يا ديگر پوسته هاى بنا به حداقل ممکن کاهش يافته است. درنتيجه انتقال حرارت و 

صدا از جداره ها آسان تر شده است.
جايگاه  حرارتى  عايق  از  استفاده  کشورمان،  در  انرژى  مصرف  بهينه سازى  فرهنگ  افزايش  با 
ويژه اى يافته است. عايق کارى حرارتى در اقليم هاى گرم و سرد سبب کاهش بار سرمايش و گرمايش و 
درنتيجه کاهش مصرف انرژى در فصول سرد و گرم مى شود. هم چنين تقليل هزينه هاى تأسيسات تهويه 
ميزان  دارد.  دنبال  به  را  انرژى  زياد  مصرف  از  ناشى  آلودگى هاى  از  زيست  محيط  حفظ  و  شوفاژ  و 

عايق کارى در اقليم هاى مختلف متغير است و بستگى به درجه حرارت محيط خارج ساختمان دارد.

٩ــ١٣ــ مصالح عايق حرارتى و روش هاى عايق کارى
مصالح عايق حرارتى عمومًا از مواد سبک ساخته مى شوند، هم چنين عايق کارى حرارتى ممکن 

است از طريق ايجاد فاصله ى هوايى (حفره) بين دو جداره ى يک عضو ساختمانى تأمين گردد.
مصالح عمده اى که براى جلوگيرى از 
از:  عبارت اند  مى شوند  استفاده  گرما  انتقال 
عايق هاى  آزاد،  به صورت  انباشته  عايق هاى 

پتويى، عايق هاى پاشيدنى.(شکل ٣ــ١٣)
عايق   بودن)  ( قابليت  حرارتی  مقاومت 

١ــ وجود اليه ى آلومينيوم باعث انعکاس نور خورشيد و جلوگيرى از تجزيه شدن مواد قير مى شود.
فيلم  فويل،  آلومينيوم  ورق هاى  دوخته شده)،  و  ورقه شده  شيشه  (پشم  تيشو  قير،  از:  عبارت اند  آماده  عايق هاى  اوليه ى  مواد  ٢ــ 

پلى اتيلن، و پرايمر يا چسب ايزوگام (هنگام چسب عايق روى سطحى که بايد عايق کارى شود الزم است).

شکل ٣ــ١٣ــ انواع مختلف عايق هاى حرارتى
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مصالح به کار رفته در پوسته ی ساختمان بستگی به ضخامت ، وزن مخصوص و  ميزان رطوبت موجود 
در آن ها دارد.

عايق هاى انباشته به صورت آزاد يا فّله ( Loos Fill ) از رشته ها و دانه هاى سبک 
گياهى (که  الياف  يا  سرباره  پشم  پشم شيشه،  سنگ،  پشم  شامل  رشته ها  مى شوند.  تهيه 
معموًال پشم چوب است) و دانه ها از مواد معدنى منبسط شده مانند ِپرليت، ِورميکوليت، 

خاک رس و نظاير آن تهيه مى شوند.
عايق های پتويی(Blanket Insulation) از پشم سنگ، پشم شيشه، پشم سرباره، پشم 
چوب، پنبه، پشم حيوانات در ضخامت هاى متفاوت تا ١٠٠ ميلى متر تهيه و به عرض هاى 
مختلف بريده مى شوند. گاهى داراى پوششى از ورقه ى آلومينيوم يا کاغذ صنعتى (کرافت) 

هستند.
عايق هاى پاشيدنى (Sprayed ON Insulation) از مخلوط کردن تارها يا مصالح 
مى شوند.  پاشيده  نظر  مورد  سطوح  روى  بر  و  مى شود  ساخته  چسب،  يک  با  متخلخل 
معمول ترين مصالح مخلوط هايى از آزبست، پرليت، ورميکوليت يا پوکه رسى با دوغاب 
بعضى  است  ممکن  نيز  اورتان  پلى  کف  است.  گچ  دوغاب  با  موارد  برخى  در  و  سيمان 

اوقات در چند مرحله پاشيده شود. 

١٠ــ١٣ــ عايق هاى صوتى
با توجه به روند رو به رشد زندگى شهرى و تنوع منابع توليد کننده ى صداهاى ناخوشايند نياز به 

کنترل صداهاى مزاحم ضرورت يافته است.
ساز  و  ساخت  نوين  روش هاى  و  مناسب  صوتى  عايق هاى  و  ساختمانى  مصالح  از  استفاده 
مى توانند به حل مشکل و مقابله با صداهاى مزاحم در ساختمان کمک نمايند. براى انتخاب مصالح 

به منظور کنترل صدا، بايد دو جنبه ى جذب و انتقال صوت مورد توجه قرار گيرد.
مصالحى که جاذب صدا هستند ممکن است به آسانى صوت را از محلى به محل ديگر انتقال 
دهند و برعکس مصالحى که در برابر عبور صوت مقاوم اند باعث بروز انعکاس١ يا طنين٢ در فضاهاى 

بسته مى شوند.
Reverberation ــ١

Echo ــ٢

مطالعه ی آزاد
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١١ــ١٣ــ طبيعت صوت و چگونگى انتقال آن
انتشار  باشد  ارتجاعى  بيش  کم و  که  محيطى  هر  يا  هوا  در  و  مى آيد  به وجود  ارتعاش  از  صوت 

مى يابد. صداهايى که در فضاى زندگى و محيط کار موجودند به دو گروه تقسيم مى شوند:
و  درها  راه  از  و  مى آيند  وجود  به  هوا  در  صداها  اين  (هوابرد)١:  هوايى  صداهاى  الف) 

پنجره ها يا توسط ارتعاش ديوارها و سقف ها به فضا وارد مى شوند.
ب) صداهاى کوبه اى٢: صداهاى کوبه اى يا ضربه اى دراثر ضربه توليد مى شوند. اين صداها 

مستقيمًا يا از راه لرزاندن مصالح سخت به اتاق ها راه مى يابند.

١٢ــ١٣ــ انواع مصالح مورد استفاده در ساختمان با اهداف عايق بندى صوتی
مصالح مورد استفاده به منظور عايق صوتى به دو گروه مصالح جذب کننده ى صدا و عايق هاى 

صوتى (صدابند) تقسيم مى شوند:
وظيفه ى  صدا  جذب  طريق  از  که  هستند  مصالحى  و  مواد  صدا:  جذب کننده ى  مصالح 
سه  به  تواتر  برحسب  جذب  ضريب  تغييرات  نظر  از  مواد  اين  مى دهند.  انجام  را  صوتى  عايق کارى 
تخته هاى  (مانند  پانل ها  ورميکوليت٣)،  پشم سنگ،  پشم شيشه،  (مانند  متخلخل  مصالح  کلى  دسته ى 
خمره)  کوزه،  مانند  هندسى  احجام  و  اشکال  به  (مصالحى  کاوکى  و  فشرده)  ورق هاى  گچى،  چوبى، 

تقسيم مى شوند.
مصالح صدا بند: مصالحى، با خصوصياتى چون وزن مخصوص باال، نرمى طبيعى، ظرفيت  
باالى کاهش سرو صدا و غيرقابل نفوذ بودن هستند. زيادى وزن از اين نظر حائز اهميت است زيرا 
سبب کاهش ارتعاشات مى شود به عنوان مثال وزن زياد و نرمى ورق سرب، که در ساير مصالح آکوستيکى 

امرى عادى است باعث کاهش ارتعاشات آن می شود. انواع اين مصالح عبارت اند از:
الف ــ مصالح صدابند در مقابل صداى هوابرد: جداره هايى که به عنوان جدا کننده مورد 
استفاده قرار مى گيرد درصورتى که از مصالحى با چگالى سطحى باال و بدون ُخَلل و ُفَرج ساخته شود، 

عايق صوتى مناسبى درمقابل صداى هوابرد است.٤

Air borne Noise    ــ١

Impact Noise ــ٢

٣ــ ماده اى معدنى و سبک که داراى خاصيت عايق صوتى، حرارتى و ضد حريق است. 
٤ــ اين امر در تمام تواترهاى مورد اندازه گيرى صدق نمى کند زيرا در تواتر طبيعى و تواتر بحرانى جدار، افت صوتى کاهش مى يابد.
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درصورتى که عايق صوتى بيش ترى مورد نظر باشد و يا به داليلى ساختن ديوار سنگين مقدور 
نباشد از جدارهاى دوبل استفاده مى شود.

ورزشى،  سالن هاى  يا  ساختمان ها  در  کوبه اى:  صداى  مقابل  در  صدابند  مصالح  ــ  ب 
سينماها و تئاترهاى چندين طبقه ى متداول، صداى کوبه اى به ويژه صداى ضربه ى پا براى طبقات زيرين 
بيش از صداى هوابرد آزاردهنده است. اين وضعيت در اجسامى که داراى سختى و مقاومت بيش ترند، 
اهميت زيادترى دارد. مثًال در ساختمان هايى که با مصالح سخت مثل تيرآهن و بتن آرمه ساخته شده اند، 
برخوردار است. براى پيش گيرى از نفوذ  انتشار صداى کوبه اى و عايق کردن آن از اهميت خاصى 
مواد  پوشش روى کف با  مؤثرترين آن ها  نمود، که  اتخاذ  گوناگونى را مى توان  تدابير  کوبه اى  صداى 
اليافى مانند موکت و سقف هاى دوجداره (کف شناور١) و زدن سقف کاذب با استفاده از يک اليه ى 

جاذب صداست. 

پرسش های پايان فصل

١ــ خواص قير را به اختصار توضيح دهيد.
٢ــ قير معدنى چه نوع قيرى است؟

٣ــ انواع قيرهاى پااليشگاهى را نام ببريد.

٤ــ مزاياى عايق کارى با قير را شرح دهيد.
٥  ــ چرا ساختمان ها به عايق کارى حرارتى نياز دارند؟

٦  ــ انواع مصالح عمده را، که براى جلوگيرى از انتقال گرما مورد استفاده قرار 
مى گيرد، نام ببريد.

٧ــ چرا بايد ساختمان ها در برابر انتقال سر و صدا و اصوات ناخواسته عايق کارى 
شوند؟

٨   ــ مصالحى که به منظور عايق کارى صوتى استفاده مى شوند به چند دسته تقسيم 
مى شوند؟

٩ــ انواع مصالحى را که براى عايق کارى صوتى انتخاب مى شوند نام ببريد.

١ــ کف هايى که از طريق به کارگيرى مصالحى مانند الستيک يا ماسه از سقف جدا مى شوند و به اين ترتيب صداهاى کوبه اى در آن ها 
مستهلک مى شود و به اليه ى زيرين انتقال نمى يابند.

ل
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پالستيك ها

هدف هاى رفتارى: در پايان فصل هنرجو بايد بتواند:
١ــ پالستيک را تعريف کند. 

٢ــ خصوصيات پالستيک را نام ببرد.
٣ــ انواع پالستيک ها را از نظر رفتار در برابر گرما نام ببرد.

٤ــ ويژگی انواع پالستيک را توضيح دهد. 
نام  مى شوند  استفاده  حرارتى  عايق کارى  براى  که  را  پالستيک هايى  انواع  ٥  ــ 

ببرد.

مقدمه
پالستيک واژه اى يونانى١ و به معناى «شکل پذير» است. پالستيک مبتنى بر شيمى کربن است 
پالستيک ها به دليل قابليت منحصر به فرد  و از خواص اتم آن به دست مى آيد. اهميت کربن در توليد 
اتم هاى آن است که مى توانند به صورت زنجيره اى يا حلقوى به يک ديگر بپيوندند و مولکول هاى خيلى 

درشتى درست کنند.٢
Plastikos ــ١

که  سلولز  نشاسته و  مانند  ترکيباتى  دارند و  وجود  حيوانى  بافت هاى  در  که  کربوهيدرات ها،  چربى ها و  پروتئين ها،  مانند  موادى  ٢ــ 
ساختار اصلى گياهان را شکل مى دهند از همين مولکول ها ساخته شده اند. ترکيبات کربن در ساختمان خيلى از مواد ديگر مانند کاغذ، الستيک، 
رنگ  ها، صابون، پاک کننده ها و سوخت هايى مانند چوب، زغال، نفت،بنزين و گاز طبيعى و انواع متعدد پالستيک ها و الياف مصنوعى وجود 

دارد.



  ً 
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اصطالحا، به ايجاد مولکول هاى خيلى درشت، از طريق اتصال مولکول هاى ترکيبات ساده ى 
به دست  کربن  ترکيبات  پليمرکردن  طريق  از  پالستيک ها  بنابراين  مى شود.  گفته  «پليمر کردن»  کربن 

مى آيند.
قالب گيرى  به راحتى  و  رطوبت اند  ضد  و  سبک  جمله  از  دارند،  زيادى  خواص  پالستيک ها 
مى شوند. هم چنين ارزان هستند و به اشکال مختلف درمى آيند. رنگ ها و چسب هاى با کيفيت باال و 
پردوامى از آن ها به دست مى آيد. و مى توان آن ها را با خواص مختلف و منظورهاى گوناگون تهيه نمود. 
تمام پالستيک هايى که از آن ها استفاده مى کنيم پليمر هستند و به همين دليل اسم خيلى از آن ها با «پلى» 

شروع مى شود. مانند پلى اتيلن، پلى استر، پلى استايرن و … .
پليمرها به دو صورت طبيعى از موادى مانند نشاسته و سلولز مصنوعى که از ترکيبات نفت مشتق 

مى شوند، به دست مى آيند.
و  سخت  به قدرى  آن ها  از  برخى  و  متنوع  بسيار  مى شوند  ساخته  امروزه  که  پالستيک هايى 

فوالد  از  آن ها  مقاومت  که  مستحکم اند 
انواع  از  بعضى  است.  بيش تر  هم 
پالستيک ها مانند انواع پليمرهايى که با 
الياف مسلح شده اند١ عالوه براين که نقش 
آتش سوزى  برابر  در  دارند،  سازه اى 
از  استفاده  امروزه  مقاوم اند.  هم 
در  الياف  با  شده  مسلح  پالستيک هاى 
حال  در  روز  به  روز  ساختمان  صنعت 
افزايش است و در برخى موارد رفته رفته 

جاى فوالد را مى گيرند.(شکل١ــ١٤)

Fiber Reinforce Polymer (FRP) ــ١

شکل ١ــ١٤ــ استفاده ى پلکسى گالس 
براى پوشش هاى سبک و نور گذران
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١ــ١٤ــ انواع پالستيک 
به طورکلى پالستيک ها از نظر رفتار در برابر گرما به دو دسته تقسيم مى شوند:

١ــ ترموپالستيک ها (گرما نرم)١: پالستيک هاى نرم و قابل انعطافى هستند که در اثر گرما 
نرم و در اثر سرما سفت مى شوند. اين خاصيت موجب مى شود تا قالب گيرى و ساختن وسايل مختلف 
از پالستيک هاى گرما نرم، آسان شود. گرما موجب نرمى اين پالستيک ها مى شود، اما هنگامى که سرد 

باشند به قدر کافى سفت و مقاوم اند.
جاى  به  کم کم  گرما  اثر  در  ولى  می کنند  پيدا  طول  ازدياد  نيرو  اثر  در  ترموپالستيک ها  معموًال 
وسايل  ساخت  برق،  عايق هاى  مهره،  پيچ  ساخت  در  پالستيک ها  نوع  اين  از  برمى گردند.  اولشان 

آشپزخانه و … استفاده مى شود.
سفتى  گرما  برابر  در  که  را،  پالستيک ها  از  ديگر  نوعى  سخت)٢:  (گرما  ترموست ها  ٢ــ 
برخالف  پالستيک ها  اين  مى گويند.  سخت»  «گرما  اصطالحًا  نمى دهند،  دست  از  را  خود  سختى  و 
ترموپالستيک ها، پس از سفت شدن چنان چه مجددًا حرارت ببينند نرم نمى شوند. ترموست ها به دليل 
شکنندگى شان، معموًال براى ساختن اشياء کم تر به کار مى روند. اما براى خودگيرى رزين هاى(صمغ) 

مورد استفاده در چسب ها، روغن هاى جال و رنگ ها بسيار مناسب اند٣.
و  نرم  پالستيک ها  از  ديگرى  نوع 
اين  مى گويند.  االستومر٤  آن ها  به  که  کشسان اند، 
پليمرها در صورت کشيدن يا بارگذارى تغيير شکل 
مى دهند و پس ازحذف نيرو مجددًا به شکل اوليه 

برمى گردند (مانند الستيک).(شکل ٢ــ١٤)

شکل ٢ــ١٤ــ نحوه ى تهيه الستيک طبيعى 

Thermosetting ــ٢                                              Thermoplastics ــ١

گروه  از   (U.F) اوره   ،(SI) سيليکون   ،(P.U) پلى يورتان  پلى استر،   ،(P.F) فنوليک   ،(M.F) مالمين   ،(E.P) اپوکسى  انواع  ٣ــ 
ترموست ها هستند.

Elastomer ــ٤



  ً 
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٢ــ١٤ــ کاربرد پالستيک در عايق کارى ساختمان
نوع ديگرى از پالستيک هايى که در ساختمان مصرف مى شوند، از ترکيب پليمرها و پرکننده ها١ 
نخى)،  (رشته هاى  تار  معدنى،  يا  آلى  پودرهاى  به صورت  استفاده  مورد  پرکننده هاى  شده اند.  ساخته 
ارزان ترند  پليمر  از  پرکننده ها  اين  چون  مى گيرند.  قرار  استفاده  مورد  عايق کارى  براى  ورق  و  پارچه 

هرچه ميزان آن ها در ساختن پالستيک بيش تر باشد پالستيک ارزان تر تهيه مى شود.
پودرها ريزدانه هايى از جنس سيليس، سنگ آهک و … هستند که با پليمرها ترکيب مى شوند 
و بر سختى و دوام پالستيک ها مى افزايند و آن ها را در برابر سرما و گرما و حمالت اسيدى مقاوم تر 

مى کنند و هزينه تمام شده را کاهش مى دهند.
نوع ديگرى از عايق هاى پالستيكى تارها يا رشته هاى نخى پركننده اند. اين پركننده ها از جنس 
پشم شيشه، تارچوب و پنبه ی كوهى هستند. تركيب آن ها با پالستيک ها ضمن ازدياد مقاومت حرارتى 

و ضربه پذيرى، تردى و شكنندگى آن ها را كم مى كند.

٣ــ١٤ــ خواص فنى پالستيک ها
مخصوص  وزن  و  دوام  با  مقايسه  در  که  دارند  چوب  به  شبيه  مخصوصى  وزن  پالستيک ها 
فوالد مزيت قابل توجهى است. هنگام به کارگيرى و استفاده از پالستيک ها توجه به خواص و آثار 

زيست محيطى آن ها ضرورى است.
روکش  به صورت  يا  غشايى  سقف هاى  در  پوششى  ماده ى  به عنوان  که  سى٢  وى.  پى.  مثال 
پالستيکى روى مواد ديگر به کار گرفته مى شود، هنگام سوختن دود سياه رنگ بسيار خطرناکى توليد 

مى کند و عايق بندى آن بسيار دشوار است.
در  روز  به  روز  آن  گسترده ى  خواص  دليل  به  ساختمان سازى  در  پالستيک ها  از  استفاده 
ارتجاعى)  کشش،  فشار،  استحکام (قابليت  سختى،  انعطاف پذيرى،  خصوصيت  است.  افزايش  حال 
بايد  البته  نمود.  تأمين  پالستيک  از  استفاده  با  مى توان  راحتى  به  را  مات بودن  يا  شفافيت  شکنندگى، 
توجه کرد مجموعه ى اين ويژگى ها، محدوديت هايى را نيز در هنگام استفاده به وجود مى آورد که بايد 

به آن ها توجه نمود.
برخى از مهم ترين ويژگى هاى پالستيک ها عبارت اند از: سبکى وزن، شکل پذيرى، عايق بودن 

filler ــ١

Polly Vinyl Chloride (P.V.C) ــ٢



  ً 

  ً 
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در برابر الکتريسيته، گرما و صوت، پايدارى رنگ در برابر نور خورشيد، جذب بسيار کم آب و رطوبت، 
پايدارى در برابر حّالل هاى آلى و اثرات شيميايى، شفاف بودن و عبور نور از آن ها، ثابت ماندن حجم در 

برابر سرما و گرما و باالٔخره در برابر ضربه و سايش مقاوم اند.

توليد و شکل دهى به پالستيک ها:
براى توليد فرآورده هاى پالستيکى معموال سه مرحله طى مى شود:

مرحله ى اول؛ تبديل مواد اوليه به ترکيبات پالستيکى پايه به شکل پودر، دانه ريز١، 
دانه درشت٢ يا رزين هاى مايع است. (تبديل مونومر به پليمر پايه)

روش هايى  اعمال  با  به طورى که  است  مواد  اين  به  شکل دادن  دوم؛  مرحله ى 
آن ها را به صورت ورق، فيلم، ميله و ساير نيم رخ ها درمى آورند. معموال در اين مرحله 
پالستيک ها با يک يا چند جسم ديگر ترکيب مى شوند تا ويژگى هاى فيزيکى دل خواه در 
فرآورده به دست آيد.مواد نرم کننده براى کارپذيرى بيش تر؛ مواد پرکننده براى افزايش 
سخت کننده  مواد  و  پايائى؛  و  تاب  افزايش  براى  فيبرها  ارزان ترشدن؛  درنتيجه  و  حجم 

به منظور گيرش سريع تر، به مواد اوليه ى پالستيکى افزوده مى شوند.
مرحله ى سوم؛ شکل دادن به آن ها و توليد فرآورده هاى پالستيکى نهايى از اين 

نيم رخ ها يا مواد اوليه است.
توليد قطعات پالستيکى گرما نرم به دو روش صورت مى پذيرد:

پالستيکى توليد مى شود و  اکستروژن: در اين روش ابتدا صفحه يا ورق   .١
سپس صفحه از طريق گرما و مکش به محصول نهايى يا شکل مورد نظر درمى آيد.

از  نظر  مورد  پالستيکى  قطعه  روش  اين  در  قالب:  در  تزريق  به وسيله ى   .٢
طريق تزريق در قالبى به همان شکل توليد مى شود.

اتصال  (امکان  پليمريزه کردن  طريق  از  باشد  ترموست  نوع  از  پالستيک  چنانچه 
يک  در  سخت کننده  و  رزين  اختالط  يا  اوليه  مواد  آن ها)  از  زنجيره ای  ايجاد  و  اتم ها 

فرآيند تک مرحله اى به شکل دل خواه درمى آيد.

Granules ــ١

Beads ــ٢

مطالعه ی آزاد
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تولىد قطعات پالستىکى به وسىله تزرىق در قالب

٤ــ١٤ــ اتصال قطعات پالستىکى
پالستىک ها در مقاطع تسمه، گونىا، نبشى، سپرى، لوله، ورق تخت و موج دار ىا مقاطع و اشکال 

و ابزار خاص دىگر مانند کلىد، پرىز، سرپىچ، … در ساختمان استفاده مى شوند.)شکل٣ــ1٤(

گلوله هاى پالستىکى 

المنت گرماده
حفره ى پالستىکى 

لوله ى الستىکى     

   المنت گرماده   

گلوله هاى پالستىکى 

شکل ٣ــ١٤ــ نمونه هاىى از انواع كلىد و پرىز پالستىكى
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اجزاى پالستيکى به وسيله ى پيچ، پرچ، پيچ و مهره و چسب و اتصاالت و بند و بست هاى از 
ترموپالستيک ها  اين  عالوه بر  مى شوند.  متصل  ديگر  مصالح  به  يا  يک ديگر  به  فلز  يا  خودشان  جنس 
يک ديگر  به  بايد  که  را  مصالحى  لبه هاى  مى شوند.  متصل  يک ديگر  به  هم  حرارتى  جوش  به وسيله ى 
متصل شوند روی هم مى چينند و پس از فشردن، حرارت مى دهند، تا اتصالى يک پارچه را به وجود 

آورند. 

پرسش های پايان فصل

١ــ پالستيک چيست؟ به چه موادى اطالق مى شود و چگونه به وجود مى آيد؟
٢ــ انواع پالستيک ها را از نظر نرمى و سختى نام ببريد و به اختصار توضيح دهيد.

٣ــ کاربرد پالستيک ها در ساختمان به چه منظورهايى است؟
٤ــ چهار مورد از خواص پالستيک ها را نام ببريد.

٥  ــ روش هاى مختلف اتصال قطعات پالستيکى را نام ببريد.

ل
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مصالح كف  سازی، ديوارسازی و رنگ  آميزی 

هدف هاى رفتارى: در پايان فصل هنرجو بايد بتواند:
١ــ داليل استفاده از مصالح جديد در کف سازى و ديوارسازى را شرح دهد. 

٢ــ انواع مهم مصالح جديد در کف سازى و ديوارسازى سبک و پوشش آن ها 
را نام ببرد.

شرح  را  سبک  ديوارهاى  و  کف پوش  انواع  کاربردى  و  فنى  مشخصات  ٣ــ 
دهد.

٤ــ مواد اوليه ى کف پوش ها و ديوارهاى سبک را نام ببرد.
٥  ــ اصول اجرايى رنگ آميزى ديوار را توضيح دهد.

مقدمه
بخشى از فرآيند طراحى و اجراى ساختمان اقداماتى است که به کف ها، ديوارها و پوشش روى 
آن ها مربوط مى شود. در کشور ما اين بخش از کار به صورت سنتى با مصالح بّنايى انجام مى شود. اما 
امروزه مصالح جديد با قابليت هاى ويژه به بازار عرضه مى شود و امکانات و گزينه هاى مختلفى فرا روى 
مهم ترين  از  برخى  معرفى  به  کتاب  اين  آخر  فصل  مى دهد.  قرار  استفاده کنندگان  و  مجريان  طراحان، 
مصالح جديد که مى تواند در کف سازى، اجراى ديوارها و پوشش آن ها به کار گرفته شود، اختصاص 
يافته است. مهم ترين خاصيت مصالح جديد افزايش دقت و استحکام، سبکى، زيبايى، سرعت بخشيدن 
به فرآيند اجرا و در مواردى ارزانى است. در فصل حاضر سعى خواهد شد، ضمن معرفى اين نوع 
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مصالح، نکاتى در مورد فنون و الزامات اجرايى به کارگيرى آن ها ذکر گردد.

١ــ١٥ــ مصالح کف سازى
کف سازى مى تواند از مصالح مختلف يا ترکيبى از چند نوع از آن ها باشد. موزائيک سيمانى، 
پوشش هاى پالستيکى مانند کاشى وينيلى، کف پوش وينيلى فوم دار، الستيک؛ پوشش هاى چوبى مانند 

الوار، پارکت، بلوک چوبى از اين نوع کف پوش ها محسوب مى شوند.
کف سازى با موزائيک سيمانى: کف سازى با موزائيک شيوه اى است که با ظهور سيمان و 
توليدات بتنى در کشور از سال ها پيش مورد استفاده قرار گرفته است. موزائيک و مالت ماسه سيمان 

عناصر اصلى تشکيل دهنده ى کف سازى با موزائيک در فضاهاى داخلى است.
کف پوش هاى پالستيکى: پوشش هاى پالستيکى در انواع مختلف زير توليد مى شود:

چسبيده  انعطاف  قابل  آسترى  به  که  وينيل  اليه  يک  از  کاشى  نوع  وينيلى: اين  کاشى  الف) 
ـ ١٥) تشکيل شده است. شکل آن مربع يا مربع مستطيل است١.(شکل ١ـ

١ــ کاشى وينيلى به ابعاد ١٥ تا ٢٥ سانتى متر يا به صورت نوارهاى به ابعاد ٢٥×٩٠ سانتى متر و يا توپ هايى به عرض ٥٠ تا ١٥٠ 
سانتى متر و به ضخامت ٢ تا ٣ ميلى متر ساخته مى شود.

شکل ١ــ١٥ــ كاربرد كاشى وينيلى براى فرش كف

اين نوع کاشى در برابر چربى ها، روغن ها، بسيارى از اسيدها و بازها و مشتقات نفتى به خوبى 
پايدارى مى کند. با افزودن مواد فلزى به اين کاشى ها، مى توان کاشى هادى الکتريسيته که ضد جرقه 

است، توليد نمود.



  ً 

  ً 

  ً
  ً
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ب) کف پوش وينيلى فوم دار: اين کف پوش ها نرم و قابل انعطاف اند و به شکل نوارهايى که 
اصطالحًا «رول» گفته مى شود توليد مى شوند.١

پوشش هاى الستيکى: براى ساخت کف پوش از الستيک نيز استفاده مى شود.کف پوش هاى 
است،  طبيعى  الستيک  از  کم تر  آن ها  اکسيده شدن  خطر  که  مصنوعى،  الستيک  از  معموال  الستيکى 

ساخته مى شود. کاشى هاى الستيکى به شکل مربع يا مستطيل اند.٢
پوشش هاى چوبى: از چوب براى پوشش کف و ديوار و سقف استفاده مى شود. پوشش هاى 

چوبى با اشکال گوناگون متداول به شرح ذيل تهيه مى شود.
اتصال  مى شوند.  استفاده  بلند  تخته هاى  به صورت  کف پوش  اين  الوارى:  کف پوش  الف) 
آن ها از پهلو و انتها با کام و زبانه است و با ميخ هاى آهنى يا چوبى يا چسب به زيرسازى نصب و محکم 

مى شود.٣
ب) کف پوش نوارى: اين کف پوش مانند کف پوش الوارى است، اما از تخته هاى کوچک تر، 

که به شکل نوارهاى باريکى درآمده است، استفاده مى شود.٤
ممرز،  گردو،  مانند  چوب  سخت  درختان  تکه هاى  از  معموال  پارکت  کف پوش  پارکت:  پ) 
بلوط، راش، افرا و … در اندازه هاى متفاوت و نقش هاى گوناگون مانند شطرنجى، جناغى و حصيرى 

ساخته مى شود ٥.(شکل ٢ــ١٥)

١ــ اين کف پوش ها به صورت توپ هايى به عرض ١٣٠ تا ١٨٠ سانتى متر و ضخامت حدود ٤ ميلى متر توليد مى شود. 
٢ــ پوشش هاى الستيکى به ابعاد ١٥ تا ٩٠ سانتى متر و ضخامت ٢ تا ٤/٥ ميلى متر توليد مى شود.

٣ــ اين تخته ها به عرض ٨ تا ٢٥ سانتى متر و به ضخامت ٢ تا ٤ سانتى متر ساخته مى شود.
٤ــ پهناى اين تخته ها معموال ٧/٥، ١٠ و ١٥ سانتى متر و ضخامت آن ها بين ١ تا ٤ سانتى متر متغير است.

٥ــ ضخامت تکه چوب ها معموال از ٦ تا ١٨ ميلى متر و درازاى آن ها از ٧/٥ تا ٤٥ سانتی متر و پهناى آن ها از ٢ تا ٥ سانتى متر است 
و در کارخانه آماده مى شود.

شکل ٢ــ١٥ــ كف سازى اتاق با استفاده از پاركت هاى چوبى
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ت) بلوک چوبى: بلوک چوبى نوعى پارکت ضخيم است که در ابعاد مختلف ساخته مى شود. 
معمول ترين اندازه ى آن ٥×٥٠×٥٠ سانتى متر است و به کمک چسب و ماستيک بر روى کف سازى 

فرش مى شود. 

٢ــ١٥ــ ديوارهاى سبک
ديوارهاى سبک، يا از نوع ساده به صورت تخته هاى ساختمانى نظير تخته گچى، تخته سيمانى، 
تخته هاى چوبى و يا پالستيکى اند، يا به صورت ديوارهاى سبک مرکب١، با ترکيبى از اعضاى فلزى 
نگه دارنده، تخته هاى ساختمانى و انواع عايق هاى صوتى و حرارتى اند. استفاده از ديوارهاى سبک 
است.  بوده  توجه  مورد  نيز  ايران  در  اخير  سال هاى  در  و  بوده  برخوردار  طوالنى  سابقه ى  از  مرکب 

متداول ترين ديوارهاى سبک ساده به شرح زير است:
گچى  صفحات  اوليه ى  ماده  دارند.  زيادى  کاربرد  ايران  در  گچى  تخته هاى  گچى:  صفحات 
پودر گچ ساختمانى است. صفحات گچى اسم عام براى کليه ى محصوالتى است که از يک صفحه ى 
غيرقابل اشتعال گچى و غالبًا با روکش محافظ کاغذ کرافت٢ تشکيل شده است. اين اليه ى محافظ که 
تحت شرايط کنترل شده ى کارخانه بر روى اين صفحات پرس مى شود، از مقواى فشرده اى تهيه شده 
است که خاصيت کشسانى را باال مى برد. صفحات گچى در دو نوع، يکى به صورت پانل هاى ساده و 

ديگر به صورت پانل هاى با ترکيب فايبرگالس تهيه مى شوند.
راهروهاى  در  و  مى برد  باال  مستقيم  آتش  مقابل  در  را  پانل ها  مقاومت  ميزان  فايبر گالس  نوع 
فرار و پوشش هاى حفاظتى ستون ها و تيرهاى فلزى بنا و کانال هاى عبور تأسيسات بين طبقات و غيره 

استفاده مى شود.٣

ديوارهاى سبک٤ با عايق هاى پالستيکى
مرکزى از جنس  ديوارها شامل مفتول هايى در سه بعد است که از دو طرف هسته ى  اين نوع 

Composite Dry wall ــ١

Craft ــ٢

٣ــ صفحات گچى معموال با عرض ١/٢٠ و طول هاى ٢ تا ٤ متر و در صورت لزوم به طول مورد نظر ساخته مى شود ضخامت اين 
صفحات بين ٩ تا ١٨ ميلى متر متغير است.

Sandwich panel ــ٤

  ً



١٥٨

کارخانه ساخته مى شوند و پس از  پلى استايرن را محافظت مى کنند. قسمت عمده ى اين ديوارها در 
نصب در محل مورد نظر به دو طرف آن ها بتن پاشيده مى شود و سپس سطح روى آن را صاف مى کنند.

(شکل٣ــ١٥)
شبکه مفتولی

يرن
ستا

ی ا
ق پل

عاي

شکل ٣ــ١٥ــ جزئيات ديوار سبک و نحوه ی اجرای آن

بتن مخصوص
يزه

وان
 گال

پای
خر

٣ــ١٥ــ ديوارهاى سبک مرکب
با  اما  مى گيرند.  قرار  استفاده  مورد  جداکننده  ديوار  به عنوان  غالبًا  مرکب،  سبک  ديوارهاى 
آن ها  از  مى توان  سازه اى،  محاسبات  براساس  نگه دارنده ها  مشخصات  در  تغيير  و  فنى  اصول  رعايت 
به عنوان ديوار باربر نيز استفاده نمود. شکل زير نمونه اى متداول از ديوارهاى مرکب سبک را نشان 

مى دهد.(شکل ٤ــ١٥)

سازه هاى قائم از ورق فلزى
 گالوانيزه که فرم داده شده است.
تخته هاى ساختمانى با صفحات

 گچى پيش ساخته

 عايق حرارتى يا صوتى
 سازه هاى فلزى هادى مقاوم

 توسط ميخ نصب شود.

بتونه درزبند

ـ  ١٥ــ جزئيات ديوار مرکب با پوشش صفحات گچى و نحوه ی اجرای آن شکل ٤  ـ



  ً 

  ً 

  ً 

  ً 
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ديوارهاى سبک مرکب را مى توان در اغلب شرايط محيط به جز در زير باران و رطوبت زياد 
نصب نمود. تمامى اتصاالت اجزاى ديوار با يک ديگر از نوع خشک است و به اين منظور غالبًا از 
طريق  از  سقف  و  کف  به  مرکب  سبک  ديوار  اتصال  مى شود.  استفاده  پيچ  يا  و  نقطه اى  جوش  پرچ، 

نگه دارنده انجام مى گيرد، که معموال با پيچ و يا ميخ هاى شليکى اجرا مى شود.

٤ــ١٥ــ رنگ و پوشش سطح ديوار با آن
رنگ ها از مهم ترين مواد مورد استفاده در ساختمان و معمارى اند، که عالوه   بر حفاظت سطوح؛ 
را  گرم  رنگ هاى  هستند.  نيز  ادراکى  وزن  و  روانى  و  روحى  اثرات  داراى  فضا  زيبايى  و  بهداشت 
معموال نزديک تر به خود احساس مى کنيم و گويى فضا کوچک است، درحالى که رنگ هاى سرد فضا 
را بزرگ تر نشان مى دهند. انواع سطوح گلى، آهکى، گچى، سيمانى، سنگى، فلزى، چوبى، پليمرى و 

شيشه اى را به شرط آماده سازى صحيح، مى توان رنگ آميزى کرد.
متنوعى  و  کامل  مجموعه ى  که  هستند  آلى  پوشش هاى  رنگ ها  رنگ:  توليد  اوليه  مواد 
از لعاب ها، الک ها، جالها، سيلرها و کيلرها را در بر مى گيرند و از اختالط رزين، رنگدانه، حّالل و 
رنگ ها،  اصلى  پايه ى  مى آيند.  به دست  رنگ)  خشک کردن  و  کيفيت  بهبود  منظور  افزودنى (به  مواد 
رزين است و انتخاب نوع پوشش براساس نوع رزين انجام مى شود. رزين ها يکى از مهم ترين عوامل 

تشکيل دهنده ى رنگ اند، که ظاهرى شبيه عسل دارند.
خواص رنگ هاى ساختمانى: رنگ هاى ساختمانى اصوال بايد ويژگى هاى خود را در تمام 
مدت حفظ کنند. به طور مثال چنان چه يک قوطى حاوى رنگ را باز نماييد رنگ آن بايد فاقد رويه و 
رسوب باشد. هم چنين رنگ پس از نگه دارى به مدت طوالنى در انبار نبايد سفت شود يا رويه ببندد 
يا روى آن رنگينه به وجود آيد و يا خشک شود و بّراقيتش از بين رود. رنگ ها عمومًا بايد فاقد مواد 
سمى و خطرناک باشند. دانه هاى آن قابل لمس نيست و در مقابل نور و عوامل شيميايى و مدت زمان 

نگه دارى پايدارند. 
ميزان بازتاب١ نور بستگى به ترکيبات رنگ دارد و اين بازتاب از رنگ مات کامل شروع مى شود 

و به رنگ کامال براق خاتمه مى يابد. 
توجه به موارد زير به هنگام رنگ آميزى ضرورى است:

ــ قبل از مصرف رنگ هاى ساختمانى بايد حتمًا آن را با حّالل مناسب همان رنگ رقيق کنيم.
Gloss ــ١



  ً 
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ــ رقيق کردن رنگ بايد تدريجى انجام شود و رنگ نبايد خيلى سرد باشد.
ــ قلم مويى که در مصرف رنگ هاى ساختمانى به کار مى رود، بايد متناسب با سطح مورد نظر 

باشد، به طورى که ُخلل و ُفَرج را بپوشاند.
ــ هنگام رنگ کردن سطح، چنان چه ضخامت ناهموارى ها و خلل و فرج زياد باشد بايد پيش 
از شروع به رنگ آميزى؛ سطح را با سمباده ى مناسب به خوبى سمباده کرد، به طورى که ناهموارى هاى 

باقى مانده به وسيله ى اليه هاى رنگ قابل پوشيده شدن شود.
ــ بسته به ميزان ناهموارى هاى موجود در سطح، بايد آن را با چند اليه ى آسترى رنگ کرد. 

معموال  آسترى کمى رقيق تر از اليه رنگ اصلى است.
ــ رنگ پالستيک را با آب و رنگ روغنى را با تينر رقيق مى کنند. 

ــ هنگام پوشاندن سطح با آخرين اليه بايد مهارت کافى به کار گرفته شود تا در نهايت سطحى 
صاف و يک دست به دست آيد. 

ــ به هنگام رنگ آميزى، دماى محيط نبايد از پنج درجه سانتى گراد کم تر و رطوبت نسبى از ٨٠ 
درصد بيش تر باشد.

ــ از رنگ آميزى روى سطوح يخ زده، زير باران و در زير آفتاب شديد بايد خوددارى شود.
محيط  قوانين  در  مندرج  خاص  مقررات  به  بايد  است،  سمى  سربى  ترکيبات  اين که  به  توجه  با 
رنگ هاى  از  استفاده  شود.  توجه  مصرف کنندگان  توليد کنندگان،  براى  رنگ  کاربرد  و  توليد  زيستى 
آن ها  دسترس  در  يا  بچه ها  استفاده ى  مورد  که  وسايلى  رنگ کردن  براى  سرب،  رنگدانه هاى  داراى 

است، ممنوع است.

٥ــ١٥ــ کاغذ ديوارى 
کاغذ ديوارى يکى از ديوارپوش هاى متداول است که در ساختمان هاى مسکونى و سالن هاى 
به  توپ هايى  در  پوشش  اين  مى گيرد  قرار  استفاده  مورد  کنفرانس  سالن هاى  و  سينماها  مانند  عمومى، 
با  شيميايى  چسب هاى  به وسيله ى  ديوار  پوشش  روش  اين  مى شود.  توليد  سانتى متر   ٩٠ تا   ٥٠ عرض 
سرعت نسبتًا زيادى نصب مى شود. به منظور ايمنى از حريق بايد توجه داشت که برحسب مورد، جنس 

کاغذ ديوارى و چسب مورد استفاده از نوع تأييد شده، انتخاب شود.(شکل٥ ــ١٥) 
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پرسش های پايان فصل

١ــ انواع کف پوش هايى را که براى کف سازى مى توان به کار گرفت نام ببريد.
٢ــ دو نوع کف پوش پالستيکى را نام ببريد و ويژگى آن ها را بنويسيد.

٣ــ انواع ديوارهاى سبک را نام ببريد و تفاوت بين آن ها را توضيح دهيد.
٤ــ رنگ چيست و مواد اوليه ى توليد آن را ذکر کنيد.

٥  ــ چهار مورد از نکات مهمى که در رنگ آميزى بايد لحاظ شود، ذکر کنيد. 

ل

ـ  ١٥ــ کاربرد کاغذ ديوارى به عنوان پوشش نهايى ديوارها شکل ٥ ـ
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