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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
بازارها و کارخانه ها و مزارع و  تا  از متن دانشگاه ها  بپردازد.  به کار  و  برآرد 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
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در راستاي تحقق  اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و 
مشاغل، برنامه درسي رشته معماری داخلی طراحي و براساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي 
کارگاهي مي باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد 
پودمان شیوه  پایان هر  این کتاب مي باشد که در  از ویژگي هاي  بر شایستگي  ارزشیابي مبتني  یادگیري تشکیل شده است. همچنین 
ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند.  
نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان 
و ارزشیابي مستمر براي هریک از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساختار یافته در ارتباط با 
شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و بحث هاي زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي 
تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشي در 

فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد.
کتاب شامل پودمان های ذیل است:

پودمان اول : هدف این بخش، اجرای کف پوش های متداول در فضاهای داخلی توسط هنرجویان از طریق کار عملی و مباحث نظری است.
پودمان دوم : هدف این بخش، نصب لوازم بهداشتی مانند توالت ایرانی، توالت فرنگی و وان توسط هنرجویان در کارگاه های  عملی از 

طریق تمرین ، بازدید و انجام فعالیت های مختلف است.
پودمان سوم : هدف این بخش، اجرای دیوارپوش های متداول و پارتیشن سنگی توسط هنرجویان در کارگاه از طریق تمرین، بازدید و 

انجام فعالیت های مختلف است.
انجام  و  بازدید   تمرین،  از طریق  کارگاه  در  هنرجو  توسط  پلیمری  دیوارپوش  و  اجرای کف پوش  بخش،  این  : هدف  پودمان چهارم 

فعالیت های مختلف است.
پودمان پنجم : هدف این بخش، آشنا   کردن هنرجویان با اجرای ستون، سرستون و پارتیشن پلیمری از طریق آگاهی ، تمرین ، بازدید و 

انجام فعالیت های مختلف است.
برای ارتقای کیفیت تدریس و کسب مهارت حرفه ای الزم است میزان خودآموزی و خودانگیزی هنرآموزان افزایش یابد و این بر عهده  

هنرآموزان است که زمینه را فراهم سازند.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخني با هنرآموزان عزیز



شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و 
محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 
برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي 
مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و 

نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار

2ـ شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي 
درسي فني  و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي 

و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته معماری داخلی تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب 
کارگاهي و با شایستگي هاي متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار 
ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي  به اثبات رسانید.
کتاب درسي تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلی شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند واحد یادگیري 
است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي 
مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان 

حداقل 12 مي باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي 
از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب 
همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر 

گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي 
یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده 
است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام 

فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در 

کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و 

پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

پودمان1

اجرای کف سنگی، سرامیکی و آجری



2

 كف سازي در فضاهاي داخلي با چه مصالحي اجرا مي شود؟ 
 كف سازي در فضاهاي داخلي چه اهميتي دارد؟ 

 كف سازي داراي چه مراحلي است؟
 اجراي كف سازي با سنگ چگونه انجام مي شود؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
تعريف و اهميت كف سازي در فضاهاي داخلي را بيان كند.
جزئيات كف سازي در طبقات و روي خاك را ترسيم نمايد.

كف پوش سنگي را با رعايت اصول و استاندارد ها   و مقررات بيان شده اجرا كند.

را  ساختمانی  سقف های  و  بدنه ها  كف ها،  بود،  در  دسترس  كه  گوناگونی  مصالح  از  استفاده  با  گذشته  در 
.  ... و  سنگ  خاك،  و  گچ  ساروج،  شفته،  كاهگل،  از:  بودند  عبارت  مصالح  اين  رايج ترين  می پوشاندند. 

ولی امروزه برخی از اين مصالح به خاطر كم دوامي و ويژگی های نامطلوب ديگر در پوشش ها استفاده نمی شوند. 
پاره ای از اين مواد و مصالح را با تغييراتی كه در آنها داده اند، به شکلي نوين به كار می گيرند.

انتخاب مصالح پوششی برای هريک از فضاها به كاربري فضا و ويژگي هاي مورد نياز آن وابسته است. 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  1 

شایستگی اجرای کف سنگی

استاندارد عملکرد

كف پوش هاي فضاهاي داخلي در معماري ايراني
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

تعریف کف سازی

به هرگونه عمليات ساختمانی كه بر روی سطح زمين 
طبيعی و يا سقف طبقات ساختمان انجام شود تا كاربری 

و عملکرد فضا را ممکن كند، »كف سازي« می گويند. 
انتخاب پوشش كف با توجه به نوع رفت وآمد و ميزان 
سايش، ويژگی های جذب صوت، نرمی يا سختی، تنوع 
رنگ، صافی، پايداری در برابر مواد شيميايی، سهولت 

انجام تغييرات، قيمت تمام شده و... انجام می گيرد.
از اين رو كف سازی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان 
با يکديگر متفاوت است. در اين پودمان تنها به كف سازي 

فضاهای داخلی ساختمان پرداخته می شود.
كف سازي در فضاهای داخلی به منظور آماده سازی 

فضا برای كارايی مورد نظر انجام می گيرد.
روی  كف سازي  شامل:  ساختمان  داخل  كف سازي 

می باشد. )سقف(  طبقه  روی  و  خاك 
كف سازي به دو قسمت زيرسازي و فرش كف تقسيم 

مي شود.

ويژگی های كف سازی
 استحکام و پايداری

 دوام در برابر ضربه، سايش و ...
 مقاومت در برابر نفوذ رطوبت
 مقاومت در برابر عبور صوت

 مقاومت در برابر عبور حرارت
 مقاومت در برابر آتش

 مقاومت در برابر مواد شيميايي
با توجه به عملکرد فضا يک يا چند ويژگی از موارد باال اهميت بيشتری پيدا می كنند. به عنوان مثال در كف سازي 
سرويس های بهداشتی يا زيرزمين ها عامل رطوبت نقش عمده ای در انتخاب نوع كف سازي و  اجرای آن خواهد 

داشت يا در كف سازي راه پله ها، دوام آن در برابر ضربه و سايش اهميت بيشتری دارد.

كروكی موقعیت كف سازی ها در بخش های مختلف ساختمان

روی  كف سازی 
طبقه

روی  كف سازی 
خاک
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با بررسی چند نمونه از ساختمان ها با عملکردهای گوناگون ضمن تعيين كارايی فضاهای آن، پوشش فعالیت
كف سازي هر يک را به تفکيک نام برده و علت انتخاب آن را نيز بيان كنيد. )برای انجام و ارائه اين 

فعاليت يک جدول مانند جدول زير تهيه  كنيد(

ويژگي هاي مورد نیاز پوشش كف سازيفضا هاي داخلي كاربري
كاربري

مسکوني

پيش ورودي يا هال

پذيرايي

نشيمن

غذاخوري

آشپزخانه

توالت ـ حمام

اتاق هاي خواب

موتورخانه

آموزشي

كالس درس

حياط مدرسه

نمازخانه مدرسه 
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

 كف سازي بر روی خاك )پايين ترين طبقۀ ساختمان(
 كف سازي در طبقات )روي سقف طبقۀ پايين(: در 
طبقات ميانی، در واقع كف سازي بر روی سقف طبقۀ 
پايين تر از خود قرار می گيرد. اين نوع كف سازي نيز 
به دو بخش زيرسازی و فرش كف تقسيم می گردند. 
كف سازي در طبقات نيز بايستی كاماًل مقاوم بوده و در 

تراز مورد نظر قرار بگيرد.
 كف سازي بام : اين نوع كف سازي نيز جزء كف سازي 
پوشش  به  توجه  با  اما  مي شود،  محسوب  در طبقات 

انواع کف سازي از نظر موقعیت قرارگیری در ساختمان

كف سازی بر روی خاک 
دو مسئلۀ مهم طراحی كف سازي بر روی خاك را تحت تأثير قرار می دهد؛ اول احتمال ناپايداری خاك زيرين 
)مانند وجود خاك های كشاورزی و بيلی( كه اين مسئله باعث نشست و برآمدگی در سطح كف سازي و در 
نتيجه عدم پايداری آن می شود. مورد ديگر صعود رطوبت موجود در خاك و رسيدن آن به   مصالح كف سازي 

مي باشد، اين صعود رطوبت به علت مويينگي اتفاق مي افتد. 

استفاده  از كف پوش هاي متفاوت در فضاهاي اتاق خواب و آشپزخانه

جذب آب توسط كف، كپك و پوسیدگي مصالح در سطح كف

نهايي و احتمال اجراي عايق حرارتي تفاوت هايی در 
اجرا با كف سازي در طبقات دارد.

عالوه بر موقعيت قرارگيری كف در ساختمان كارايی 
فضا نيز در تعيين نوع كف سازي مؤثر است. مثاًل در 
با  آشپزخانه  پوشش كف  انتخاب  طبقات  كف سازي 
بود. مسائل  متفاوت خواهد  اتاق های خواب  پوشش 
كدام  هر  نيز  زيبايی شناسی  مباحث  و  اقتصادی 
مؤثر  خود  نوبۀ  به  انتخاب كف سازي  در  می تواند 

باشند.
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مراحل اجرای عملیات كف سازي بر روی خاک
 اجرای زيرسازی

 آماده كردن خاك زير كف سازي
 اجراي اليۀ مقاوم در برابر رطوبت

 اجراي بستري مسطح يا مطابق شيب جهت كف سازي
 اجراي عايق رطوبتي در فضاهاي مرطوب

 اجراي كف سازي نهايي 

اجرای زيرسازی
باشد و همچنين  فاقد رطوبت  اينکه زمين كف سازي دارای استحکام كافی و  از  برای اطمينان  زيرسازی: 

انجام می گيرد.  تراز و مستوی قرار بگيرد عمليات زيرسازی  بر روی سطح  كف سازي 

وظايف زيرسازی
1 ايجاد يک سطح مستوی و محکم در  تراز مناسب برای اجرای فرش كف

2 حفظ روسازی از صعود رطوبت موجود در  خاك و جلوگيری از انتقال رطوبت ايجاد شده در فضاهايي كه 
روي كف سازي قرار دارند از جمله سرويس بهداشتي،  آبدارخانه و... . 

چنانچه در هنگام تهيۀ نقشه های اجرايی و يا اجرای عمليات كف سازي، زيرسازی متناسب با ويژگی های زمين 
پيش بينی نشود و يا به خوبي اجرا نشود، امکان ايجاد ترك هايی ناشی از نشست نامتجانس خاك در ساختمان 
ايجاد می شود و يا با نفوذ رطوبت به محيط زندگی و مصالح ساختمانی، فرسودگی مصالح به وقوع خواهد پيوست. 
بوي نا مطبوع نم در ساختمان هايي كه كف سازي آنها به درستي انجام نشده است نشان دهنده اين مشکل است.

همان طور كه اشاره شد، اجرای   زيرسازی  به منظور ايجاد سطحي مستحکم برای روسازی و حفظ كف از رطوبت 
انجام می گيرد. در  اين قسمت به صورت اجمالی مراحل اجرای زيرسازی و آماده سازی بستر مناسب برای 

اجرای فرش كف توضيح داده می شود.
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

ب( حفظ روسازی از   رطوبت كف: خاك ها رطوبت 
لوله های  قانون  به سبب  می مکند.  داخل خود  به  را 
ذرات  بين  فاصلۀ  هر چه  اسمزی  فشار  و  مويينه 
خاك  كمتر باشد، آب ميل بيشتری به باال رفتن پيدا 
خاك  متشکله  دانه های  هر قدر  يعنی  كرد  خواهد 
از  است.  بيشتر  آب  آمدن  باال  امکان  باشند،  ريزتر 
از نفوذ رطوبت به كف  اين خاصيت برای جلوگيری 

كرد. استفاده  می توان  ساختمان 
با قرار دادن يک اليه سنگ قلوه بر روی خاك كوبيده شده، 
مانع از نفوذ آب به داخل مصالح كف سازي و در نتيجه 
»قلوه چينی  عمل  اين  به  می شوند.  ساختمان  كف 
اجرا  مالت  بدون  سنگ ها  اين  می گويند.  بلوكاژ«  يا 

مي شوند تا امکان ايجاد مويينگي را از بين ببرند.

الف( ايجاد استحکام الزم برای روسازی: در شرايطی كه عمليات كف سازي بر روی خاك انجام می شود، 
شناخت نوع خاك بستر بسيار مهم است؛ زيرا در صورت نامناسب بودن خاك مشکالتی نظير نشست نامتجانس 

ساختمان، ترك در   ديوارها و كف و نفوذ رطوبت به داخل ساختمان را به همراه خواهد داشت.
در صورتی كه خاك بستر مناسب نباشد مثاًل از نوع خاك زراعی بوده يا بيش از حد رس داشته باشد الزم 
است قبل از اجرای كف سازي به استاندارد مورد نياز برسد. معموالً برای مناسب سازی زمين دو راه پيشنهاد 
تا رسيدن به خاك مناسب و سپس خاك ريزی مجدد. در خاك ريزی،  می شود: اول برداشتن خاك موجود 
مخلوط مناسب1 در  اليه های ۲۰ سانتی متری ريخته شده و پس از مرطوب كردن و كوبيدن مجدداً  خاك ريزی 
تکرار می شود تا ارتفاع به تراز مورد نظر برسد.  در روش  دوم بر روی خاك محل، مخلوط مناسب به صورتی كه 
در روش اول بيان شده ريخته می شود. روش دوم برای شرايطی در نظر گرفته می شود كه بتوان با كوبيدن خاك 

محل را به مقاومت مناسب رساند. 

تعدادي گوي شيشه اي يا فلزي يا شن درشت را در يک ظرف بريزيد و روي آنها را با دست فشار فعالیت
دهيد و نتيجه را با زماني كه بين گوي ها يا قلوه سنگ ها ماسه ريخته باشيد مقايسه كنيد. نتيجه 

را به صورت گزارش در كالس ارائه دهيد.

بلوكاژ كف

1ـ مخلوطی قابل كوبيدن است كه دانه بندی آن طيف كاملی از درشت دانه تا ريزدانه را داشته باشد. زيرا در اين حالت است كه ريزدانه ها فضای 
بين درشت دانه ها را   پركرده و از نشست و حركت خاك جلوگيری می كند.
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اجرای قلوه چینی: بر روی خاك كوبيده تا ارتفاع حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر قلوة درشت چيده و سپس روی 
آن شن درشت ريخته تا فواصل خالی باالی قلوه ها پر شده و يک سانتی متر روی كليه سطوح را بپوشاند. 

همچنين بايد جهت رسيدن به يک سطح تقريباً تراز در ريختن شن هاي درشت دقت شود.
بلوكاژ مانع صعود رطوبت از خاك كوبيده شده به سطوح باالتر خواهد شد.1 و پوشش روی قلوه چينی با شن 

باعث به وجود آمدن سطح مناسب و مسطح برای بتن كف می شود.

از آنجايي كه بتن ريزي مستقيم روي بلوكاژها باعث مي شود كه بتن، فاصله بين بلوكاژها را پر كند و به علت 
مويينگي امکان صعود رطوبت مهيا شود، جهت جلوگيري از فرو   رفتن بتن در  بين بلوكاژ، روي بلوكاژ شن 
درشت مي ريزند با اين علم كه مقداري از بتن در شن ها نفوذ مي كند، همچنين  با اجرای حداقل ۵ سانتی متر۲ 
بتن بر روی خشکه چينی، سطح مورد نياز برای فرش كف را فراهم می آوريم. نوع بتن اجرا شده در زيرسازي 

حداقل دارای عيار ۳۲۰۰ است.

1ـ چنانچه تراز آب های زيرزمينی آنقدر باال باشد كه خشکه چينی نتواند مانع نفوذ رطوبت به كف ساختمان شود، عالوه بر آن در زير فرش كف 
اقدام به عايق كاری كف ساختمان می نمايند. عايق كف بايستی مستقيماً به عايق كرسی چينی متصل بوده و يکپارچه باشند. همچنين در چنين 

مواردي زهکشي ساختمان مي تواند مقدار آبي را كه ممکن است پشت ديوارهاي زيرزمين جمع شود، كمتر كند.
۲ـ ارتفاع بتن دركف سازي با توجه به كاربری فضا تعيين می شود. و حتی در برخی موارد با ميلگرد بتن كف سازي تقويت می شود.

۳ـ مقدار سيمان بر حسب كيلوگرم در متر مکعب بتن 

به  اثر مويینگي در خاک و رسیدن رطوبت  صعود رطوبت در 
فضا كف 

جلوگیري از صعود رطوبت به وسیله بلوكاژ

اجراي شبکه تقويتي میل گرد جهت فضاهايي كه عبور و مرور 
زياد يا بارگذاري سنگین روي آن انجام مي شود.

اجراي بتن كف
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

تأسيسات زيرزمينی و قطعاتی كه در زيرزمين قرار  می گيرند، بايستی قبل از ريختن بتن در جای خود مستقر 
شده باشند. لوله های آب و فاضالب و كابل ها در كانال هايي قرار می گيرند كه امکان دسترسي و تعميرات نيز 
براي آنها پيش بيني شده است. اين بتن در فضاهايي كه داراي آب رو مي باشند مانند سرويس بهداشتي،حمام 

و... به صورت شيب دار اجرا مي شود و شيب آنها بين 1 تا ۳ درصد مي باشد1. 
اجرای عايق كاری كف: در فضاهايی كه امکان آب ريزی روی كف وجود دارد )مانند آشپزخانه، حمام و ...( و يا 
آنکه سطح آب های زيرزمينی آن  قدر باالست كه احتمال عبور از خشکه چينی و نفوذ در كف ساختمان وجود دارد. 
قبل از اقدام به فرش كف آن را عايق كاری می كنند. به وسيلۀ عايق كاری، هم احتمال نفوذ آب از خاك به داخل 

ساختمان از بين می رود و هم از نشت آب از فضاهای روي خاك به خاك زير كف سازي  جلوگيری می شود.
عايق كاری با مصالح عايق رطوبت مانند قير، قيرگونی و مشمع های قيراندود انجام می شود.

 در فضاهايی مانند سرويس های بهداشتی و آشپزخانه ها چون آب های جمع آوری شده بايد به سمت آب رو 
هدايت شوند، هنگام زيرسازی به وسيلۀ بتن سبک شيبي حدود 1 تا ۳ درصد بر روی بتن زيرسازی به طرف 

آب رو يا آب روها ايجاد می شود.
 سطح بتن سبک دارای خلل و فرج است به همين دليل با يک قشر مالت ماسه سيمان  1:۶به  ضخامت ۲  

قرار  اندود  اين  عايق كه  روی  از  صدمه ديدن  برای جلوگيری  اندود می كنيم.  را  بتن سبک  سا  نتی متر  سطح 
می گيرد سطح مالت بايد كاماًل پرداخت شود.

 پس از خشک شدن كامل اندود، يک اليه قير مذاب ٧۰/۶۰ ۲ به مقدار مناسب و مطابق مشخصات فنی و 
به طور يکنواخت روی سطح مورد نظر پخش می كنيم به طوری كه تمام سطح را بپوشاند.

 يک اليه گونی۳ خشک، تميز و بدون چروك بر روی قير پهن كرده و روی سطح فشار داده تا كاماًل به سطح 
قير بچسبد. اين كار زمانی كه قير هنوز گرم است انجام می گيرد.)نصب گوني ها از روي آبرو آغاز مي شود(

 قشری از مخلوط با نسبت مساوی از قير ٧۰/۶۰ و قير ۸۵/۲۵ به صورت مذاب و به طور يکنواخت روی 
گونی پخش می شود.

 مجدداً يک اليه گونی به صورت عمود بر اليۀ گونی قبلی روی سطح گسترده می شود. نصب اين اليه نيز مانند 
اليۀ قبل نصب گوني از روي آب رو آغاز مي شود.

1ـ شيب 1 درصد يعني در هر 1۰۰ متر افقي يک متر اختالف ارتفاع داشته باشيم.
۲ـ ٧۰ درجۀ نفوذ و ۶۰ درجۀ نرمی قير است.

۳ـ گوني در عرض هاي 9۰ سانتي متري به طول نا محدود عرضه مي شود

مراحل اجرای عایق کاری رطوبتي کف با عایق قیر و گونی
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 برای پوشش گونی از مخلوط مذاب قير ٧۰/۶۰ و ۸۵/۲۵ به نسبت 1 به ۲ استفاده می شود.
مقدار پوشش قير بايد  به اندازة كافی بوده و گسترش آن روی گونی نيز كاماًل يکنواخت باشد.

 به وسيلۀ ۲ سانتی مالت ماسه سيمان 1:۶ عايق كاری انجام شده با قير گونی را اندود می كنيم. اين اندود 
را مالت محافظ می نامند.

)اولین قطعه گوني 2ـ اجراي قیر روي بتن شیب بندي1ـ آماده سازي كف قبل از اجراي عايق اول گوني  اجراي اليه  3ـ 
مي گیرد(. قرار  آب رو  روي 

موازي  و  با هم پوشاني 10 سانتي متر  گوني ها  4ـ 
مي گیرند. قرار  يکديگر 

5ـ تکمیل گوني اليه اول، در اين مرحله كف 
خواِب آب رو نصب مي شود.

6ـ اجراي اليه دوم قیر

7ـ اجراي اليه دوم گوني عمود بر جهت اجراي 
اليه اول

9 ـ اجراي اليه سوم قیر8ـ تکمیل اجراي اليه دوم گوني
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

در جزئيات زير مراحل اجراي عايق كاري،  نصب كف خواب و كف شور قبل از اجراي رو سازي ترسيم شده است.
  

در قالب گروه هاي۳ و4 نفره با استفاده از مواد و مصالح در دسترس مانند پارچه هاي اضافي، تلق، كاغذ فعالیت
كپی، اليه های چسب و... مراحل اجراي عايق كاري و نصب كف خواب را با رعايت اصول بيان شده بسازيد. 

با بررسي نمونه هايي كه در كالس ساخته شده اند اشکاالت احتمالي درآنها را پيدا كنيد. 

1ـ آماده سازي بستر جهت اجراي عايق و اجرای شیب بندی

2ـ اجراي مرحله اول عايق )در مشمع هاي قیر اندود يك اليۀ يك مترمربعي در ناحیه آب رو اجرا مي شود(.

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله
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3ـ نصب كف خواب

4ـ اجراي مرحلۀ دوم عايق )در مشمع هاي قیراندود عايق اصلي در اين مرحله اجرا مي شود(.

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

جزئیات اجرايي كف شور در فضاهاي مرطوب روي خاک

جزئیات اجرايي كف شور در فضاهاي مرطوب داخل ساختمان

سرامیك كف مطابق جدول نازک كاری

۳ cm مالت ماسه سیمان به ضخامت

1 cm سیمان لیسه ای يا مشابه جهت محافظت عايق به ضخامت

عايق رطوبتی

1 cm سیمان لیسه ای جهت بستر عايق به ضخامت

1 cm سیمان لیسه ای جهت بستر عايق به ضخامت

عايق رطوبتی

پوكه معدنی يا مشابه جهت شیب بندی

سقف سازه ای مطابق مشخصات سازه

تیر سقف مطابق با مشخصات سازه

كف شوی

متغیر

متغیر بر اساس 
نوع سقف

لوله

درپوش

كف خواب گالوانیزه

شتر گلو

ماسه

پوشش كف مطابق جدول نازک كاری
مالت ماسه سیمان
سیمان لیسه ای )بستر عايق رطوبتی( 2 سانتی متر
بتن سبك شیب بندی به عیار 200 كیلوگرم بر مترمکعب سیمان
آب رو

قیرگونی دو اليه )دواليه گونی، سه قشر قیر(
شن بادامی به قطر حداكثر 2 سانتی متر

بلوكاژ
خاک متراكم شده 
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اجرای عايق كاری با مشمع های قیراندود
اجرای اين نوع عايق رطوبتی سريع تر از اجرای قيرگونی 
و  سازنده  كارخانه  دستور  طبق  آماده  قطعات  است. 
توسط مجريان دارای صالحيت در محل اجرا می شود. 
عايق كاری  نوع  اين  اجرای  مراحل  روبه رو  تصوير  در 

آمده است.

ادامه توجه ديوار  روی  را  قيرگونی  سانتی متر   1۵ اندازة  به  آشپزخانه  و  بهداشتی  سرويس های  داخل  در 
می شود. انجام  كاسه ای  صورت  به  عايق كاری  اصطالحاً  كه  می دهند 

برای اطمينان از غيرقابل نفوذ بودن عايق موقع پهن كردن گونی ها بايد هر قطعه با قطعه كناری خود توجه
حدود 1۰ سانتی متر هم پوشانی داشته باشد1. 

1ـ عايق كاری ساختمان در استاندارد شماره 1۳4۵ - ۲11 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به جزئيات شرح داده شده است.

عايق كاري با مشمع هاي قیر اندود

اجرای فرش يا پوشش نهايی كف
همان طور كه ذكر  شد سطحی كه روی زيرسازی قرار  می گيرد و ما روی آن قدم می گذاريم »فرش كف« نام دارد. 
فرش كف در فضاهای داخلی معموالً با موزاييک، سراميک، سنگ، چوب، آجر و پالستيک اجرا می شود. 
با سنگ، سراميک،  آجر و قطعات پليمري  اين كتاب به روش هاي اجراي پوشش كف  از  در بخش هايي 

پرداخته مي شود. 
كف سازي روي طبقات )روي سقف طبقه زيرين(: زماني كه سازة سقف ساخته و ديوارهاي پروژه نيز اجرا 
شد، تأسيسات برقي، آبرساني و.... اجرا مي شود كه برخي از اين تأسيسات روي سقف سازه اي ساخته  شده قرار 

مي گيرند.
پس از اجراي تأسيسات، جهت جلوگيري از آسيب ديدن تأسيسات قرارگرفته روي كف، روي آنها پوشيده مي شود.
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

پوشش تأسیسات به منظور محافظت از آنهامحکم كردن تأسیسات در كف قبل از بتن ريزي

با توجه به عبور برخي از تأسيسات از روي كف، امکان اجراي مستقيم كف سازي روي سازه سقف نيست و به 
همين علت بايد اليه اي روي سقف ريخته شود تا اين تأسيسات را بپوشاند و بتوان روي اليۀ مذكور كف سازي 
نام دارد كه معموال ضخامتي بين ۵ تا 1۰ سانتي متر دارد. در طراحي  اين اليه بتن كف سازي  را اجرا كرد. 
جزييات و ساخت ساختمان عموما رويکرد بر استفاده از مصالح سبک مي باشد و با توجه به اين موضوع جهت 
بتن كف سازي از مصالح سبک استفاده مي شود. به همين علت به جاي شن و ماسه در بتن سبک از پوكه1 
استفاده مي شود. امروزه از ماده اي به نام فوم بتن نيز جهت بتن كف سازي استفاده مي شود كه چگالي آن به طور 
قابل مالحظه اي از بتن پايين تر بوده و در مراحل ساخت آن برای سبک شدن از مواد كف ساز استفاده مي شود.

 اجراي بتن سبک در فضاهايي كه آب رو دارد به صورت شيب دار بوده كه به آن بتن شيب بندي نيز گفته 
مي شود و در فضاهاي ديگر اين بتن به صورت تراز اجرا مي شود. كف سازي روي اين بتن اجرا مي شود.  

1ـ پوكۀ صنعتي يا معدني )در صورتي كه هيچ تأسيساتي روي كف وجود نداشته و كف شيب نداشته باشد مي توان كف سازي را روي سازة 
سقف مشابه ساختمان های صنعتی اجرا كرد.(

تسطیح فوم بتن قبل از خشك شدناجراي فوم بتن به عنوان بتن كف سازيفوم بتن از آب سبك تر است
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اجرای پوشش کف با سنگ پالك
يکي از رايج ترين مصالح ساختماني براي پوشش كف، سنگ است . مقاومت مناسب سنگ در برابر سايش، 
ضربه و مواد شيميايي باعث شده از ديرباز تا كنون به عنوان يک كف پوش مناسب براي فضاها با كاربري هاي 
مختلف استفاده شود . سنگ پالك داراي شکل هندسي منظم است و براي فضاهاي داخلي به كار مي رود. 

با در نظر گرفتن مشخصات و كاربری فضای مورد نظر سنگ متناسب آن را طراح انتخاب می كند. به طور 
معمول سنگ ها به دليل مقاومت مناسب در برابر سرما، رطوبت و سايش از مصالح مناسب برای پوشش كف 
محسوب می شوند اما با توجه به نوع سنگ و حتی معدن استخراج شده، رنگ و كيفيت سنگ ها با هم متفاوت 
است. سنگ های گرانيت و مرمريت و تراورتن از رايج ترين انواع سنگ ها برای استفاده در كف به شمار می آيند.
در بازار عرضۀ سنگ های ساختمانی، نام گذاری سنگ ها بر اساس مکان قرارگيری معدن شناخته می شود.

سنگ تراورتنسنگ مرمريتسنگ مرمريت

سنگ گرانیتسنگ گرانیتسنگ گرانیت

سنگ گرانیتسنگ گرانیتسنگ گرانیت
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

عرضه  مختلف  اندازه های  با  قطعاتی  در  سنگ ها 
از عوامل  اندازة سنگ های ساختمانی يکی  می شوند. 
تأثيرگذار در قيمت آن است. ابعاد معمول1 و استاندارد 
سنگ های كف عبارت اند از ۳۰×۳۰، 4۰×4۰، ۵۰×۵۰ 
و ۶۰× ۶۰ سانتي متر. در برخی از كارخانه های سنگ 
بری سنگ هايی به ابعاد تا 1 متر نيز برش داده می شود. 
ابعاد سنگ از عوامل مؤثر بر  ضخامت برش آن است. 
به كار می رود حدوداً  ضخامت سنگ هايی كه در كف 
پله  در  استفاده  مورد  سنگ  و  است  ۲ سانتی متر 
4سانتی متر )به دليل ضربه ناشي از تردد( ضخامت دارد.

تحقيق كنيد كه در شهر و منطقۀ سکونت شما بيشتر از كدام سنگ ساختمانی برای پوشش كف استفاده 
می شود. دليل آن را نيز پيدا كنيد و دربارة ويژگی های آن، با هم كالسی های خود بحث و گفت وگو كنيد.

تحقیق كنید

سنگ گرانیت به ضخامت 2 سانتي متر سنگ گرانیت به ضخامت 4 سانتي متر

در تصوير فوق تفاوت ضخامت سنگ كف و سنگ پله مشخص است.

1ـ كارگاه ها و كارخانه هاي سنگ بري امکان برش سنگ در اندازه های متنوعي را دارند.
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در صورت وجود جدول نازك كاری در پروژه، نوع سنگ مطابق با آن تهيه می شود؛ وگرنه با مشورت طراح و 
نظر كارفرما سنگ مناسب انتخاب و تهيه مي شود. 

نام فضا 
)كاربري(

توضیحاتسقفديواركف سازي

كاذبسادهرنگپوششزيرسازیقرنیزرنگسايزجنس

رنگجنسرنگجنسارتفاعجنس

اتاق 
خواب

عرض موكت
۳ متر

چوب بنفش
راش

1۰ cm گچ و گچ
و خاك 
پرداخت

كاغذ 
ديواري

سفيد گچليمويی
مات

ــ

سنگ پذيرايي
مرمريت

سنگ به ِكِرم4۰*4۰
ضخامت  

1cm

1۰ cm گچ و گچ
و خاك 
پرداخت

سبز رنگ
روشن

سفيد گچ
مات

ــ

سرويس 
بهداشتي

مالت ماسه ــسفيد۲۰*۲۰سراميک
سيمان

كاشي 
4۰*۲۰

مطابق 
نمونه

سفيدرابيتســ

مراحل اجراي پوشش كف با سنگ
1 كنترل زيرسازی: قبل از شروع اجرای كف سازي بايد بستر مناسب برای اجرا آماده شود و در صورتی كه 
تأسيسات خاصی مانند آب رو در آن تعبيه شده باشد به كنترل و پوشش موقت آن اقدام كرد. معموالً در 
فضاهايی مانند پذيرايی، نشيمن و اتاق خواب، آب رو در نظر گرفته نمي شود و در ساختمان های مسکونی براي 
آشپزخانه، حمام، توالت و هر فضای ديگری كه امکان ريزش آب وجود داشته باشد، آب رو پيش بينی می شود.

همان طور كه گفته شد قبل از اقدام به كف سازي بايد عايق كاری اجرا شود. همچنين قبل از اجراي كف سازي، 
زيرسازي بايد كنترل شود و در  صورتي كه فضا عايق رطوبتي داشت، عملکرد صحيح عايق چک شود.

كنترل كف فضا قبل از اجراي كف پوش 
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2 رولوه فضا و كنترل الگوي كف سازي: پيش از اقدام به اجراي كف،  الزم است فضا به دقت اندازه گيري 
شده و با نقشه ها و الگوي كف سازي )در صورت وجود( تطبيق داده شود. در متداول ترين نوع اجراي كف سازي 
يک حاشيه از سنگ با رنگ متفاوت از سنگ زمينه در دور تا دور زمينه اجرا مي شود. توجه به ابعاد و اندازه هاي 

فضا باعث اجراي زيبا و دقيق الگو و پيشگيري از هدر رفت مصالح مي شود. 

اندازه گیري كف براي تعیین مقدار مواد و مصالح

2ـ رولوۀ فضا و كنترل الگوی كف سازی

گ
ف باسن

ش ك
مراحل اجرای پوش

1ـ كنترل زيرسازی

3ـ آماده سازی كارگاه 

4ـ تهیۀ مالت )ماسه سیمان(

5 ـ اجرای دلیل و نصب سنگ های كف

6 ـ دوغاب ريزی و بندكشی

7ـ تمیز كردن سطح كف وتحويل
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3 آماده سازی كارگاه: برای انجام عمليات های ساختمانی بايد ابزار، وسايل، تجهيزات و مصالح مورد نياز 

در  محل كار فراهم باشد. 

به نظر شما عالوه بر زيبايي فضا اجراي حاشيۀ رنگي در فضاهايي با كف پوش سنگي چه دليلي دارد؟فعالیت

و فعالیت لوازم  بنويسيد.  را  سنگ  كف پوش  اجراي  براي  مورد نياز  تجهيزات  و  ابزار  مصالح،  زير  جدول  در 
كنيد.( اضافه  به جدول  رديف هايی  لزوم  )در صورت  كنيد.  اضافه  ليست  اين  به  نيز  را  ايمني  تجهيزات 

ابزار و تجهیزاتمصالح

4 تهیۀ مالت: مالت رايج برای اجرای كف سازي سنگی، مالت ماسه سيمان است. اين مالت از اختالط ماسۀ 

دانه بندی شده و سيمان با عيار ۳۰۰ كيلوگرم در مترمکعب1 تهيه می شود. اين مالت مقاومت خوبی داشته 
و مصرف آن سبب افزايش دوام كف سنگی می شود.

نسبت سيمان به ماسه در اين مالت 1 به ۵ يا 1 به ۶ است. با در نظر گرفتن اين نسبت ماسه و سيمان را 
به كارگاه آورده و با استفاده از بيل آنها را بدون استفاده از آب در دو مرحله با هم به خوبی مخلوط كنيد. 
با اضافه كردن آب به مخلوط ماسه سيمان خشک مالت را تهيه كنيد. )قبل از استفاده از اختالط كامل 

مواد مطمئن شويد(

1ـ مطابق نشريه ۵۵ سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور
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مراحل تهیه مالت

توجه
ضخامت مالت زير سنگ بستگی به كف تمام شدة سنگ از خط تراز و شيب سنگ كاری دارد.

با  و  برده  به محل مورد نظر  را  تهيۀ مالت آن  از  پس 
استفاده از كمچه آن را به ضخامت ۲ سانتی متر روی 
كف در محلي كه اولين قطعۀ سنگ قرار مي گيرد پخش 
كنيد. در تصاوير زير مراحل تهيۀ مالت و  مالت ريزي 

نشان داده شده است. 

1

23

45
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5 اجرای دلیل )دلیل گذاری(: به نوارهايی از سنگ كه دركناره های محل فرش كردن كف قرار می گيرد، 

دليل گفته می شود و چون ادامۀ كار با توجه به اين نوارها صورت می گيرد به اين عمل دليل گذاری می گويند.

مراحل دلیل گذاري
الف( نصب سنگ اول و انتهاي يك رديف: سنگ را روي مالت قرار داده با تخماق به آهستگي روي آن 
بکوبيد، با استفاده از متر آن را با يکي از ديوار ها همباد كنيد تا با يکي از ديوار هاي كارگاه موازي باشد )عمل 

سر و ته برداري(. با قرار دادن تراز به صورت عمود بر هم آنرا از هر دو جهت تراز كنيد.
براي اطمينان از قرار گيري درست سنگ ها در كنار يکديگر، يک شمشۀ1 ۲/۵ متري كنار بدنۀ سنگ گذاشته 

و سنگ انتهاي كار را با در نظر گرفتن تعداد سنگ ها و فاصلۀ بين آنها نصب نماييد .
)اندازه يک بند × تعداد بند هاي بين سنگ ها( + )تعداد سنگ ها × عرض سنگ( = فاصله بين دو سنگ  

1ـ قوطي فلزي يا آلومينيومي

2

34

5

1

6
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ب( پس از نصب سنگ دوم تراز بودن آن را از هر دو جهت كنترل كنيد . فاصلۀ سنگ دوم را نيز از ديواري 
كه سنگ اول را موازي با آن اجرا كرده بوديد كنترل نماييد. 

با قرار دادن شمشه بر روي دو سنگ و با استفاده از تراز، آنها را تراز كنيد. 
با قرار دادن شمشه در كنار هر دو سنگ آنها را همباد كنيد.

پ( ريسمان كشي: به وسيله ريسمان كار و دو عدد آجر ريسمان كشي را انجام دهيد. براي اين كار ريسمان 
براي  قرار داده و  اول  را روي سنگ  بار دور آن پيچيده سپس آجر  يا 4  1 طول آجر، ۳ 

4
را در فاصلۀ  كار 

جلوگيري از حركت آن يک آجر ديگر در كنارش قرار دهيد. 
1 آجر ديگري پيچيده، روي سنگ 

4
ريسمان را به اندازه فاصله دو سنگ باز كرده و ريسمان كار را در فاصلۀ 

دوم قرار داده و با آجر ديگر آن را محکم كنيد.

2

34

5

1

6
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ت( پهن كردن مالت بین دو سنگ: با استفاده از كمچه فاصلۀ بين دو سنگ را مالت ريخته و سنگ ها را 
با كنترل تراز بودن و هم راستا بودن با سنگ هاي ابتدا و انتهاي كار نصب كنيد. 

توجه
براي باال   بردن دقت كار از آجر هاي سفالي استفاده كنيد.

توجه
ريسمان كار بايد موازي با لبه هاي دو سنگ باشد. با حركت دادن ريسمان كار آن را در وضعيتي مانند 

تصوير زير قرار دهيد. 

دقت كنيد لبه سنگ ها موازي با ريسمان كار باشد. توجه

23 1

2 1
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

ث( با استفاده از شمشه سنگ سوم ُكُرم را نيز در محل خود قرار داده، با تخماق آن را در مالت بگذاريد. تراز 
را به صورت چپ و راست روي آن قرار داده و آن را تراز كنيد. 

عمليات پر كردن فاصله بين اين دو قطعه سنگ را نيز مانند مراحل قبلي ادامه دهيد.

123

456

789

براي اينکه از گونيا بودن كار مطمئن شويم زماني كه دو ضلع كار اجرا شد و سنگ ُكُرم سوم را نصب كرديد توجه
با استفاده از متر، دو قطر كار را اندازه بگيريد، اين دو فاصله بايد با يکديگر مساوي باشد.
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123

456

789

101112

عمليات اجراي كف سازي سنگي را به همين روال انجام دهيد تا كار شما به مرحله اي مشابه تصوير برسد.
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

با ادامۀ كار مطابق اصول گفته شده سه دليل بر روي كف كارگاه اجرا خواهد شد. 
براي پر كردن متن كار، ريسمان كار را روي دليل هاي اول و سوم قرار دهيد و با رعايت درز ميان سنگ ها يک يا 

دو رديف سنگ را ريسمان كشي كنيد. 
مالت را روي زمين به اندازه حدود ۰/۵ سانتي متر بلند از تراز مورد نظر پهن كرده و سنگ ها را با در نظر گرفتن 
درزها در رديف هايي منظم بچينيد . با نصب هر قطعه سنگ از تراز بودن و قرار گرفتن آن در سر جاي مناسب و 

پر بودن زير سنگ از مالت اطمينان حاصل كرده و سپس اقدام به نصب سنگ بعدي نماييد .
 كار را تا چيدن رديف آخر ادامه دهيد. در اينجا بخش اصلي كار به پايان رسيده است. 

الگوي موزاييک يا سنگ هاي كف كالس خود را بررسي كنيد، در صورتي كه سطح فضا مدولي كامل از فعالیت
سنگ يا موزاييک نبوده، چه تمهيدي براي آن ديده شده است؟

123

456
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6 بند كشي و دوغاب ريزي: پس از 1۲ ساعت از اجرای سنگ فرش سطح آنها را خيس كرده و روی آنها 

دوغاب سيمان سفيد می ريزند و با تيغۀ پالستيکی يا جارو، بندها را پر می كنند.  
دوغاب سيمان از اختالط ماسۀ ريز دانۀ الک شده )خاك سنگ( و سيمان به نسبت 4 به 1 )4 پيمانه ماسه و 

1 پيمانه سيمان( و آب به دست مي آيد. 
براي تهيۀ دوغاب سيمان ابتدا مقداري آب آشاميدني را درون استانبولي بريزيد. 1پيمانه سيمان را درون 
آن ريخته و با دست آن را بهم بزنيد تا خوب مخلوط شود، براي انجام اين كار حتماً دستکش بپوشيد، 
تا مخلوط  بزنيد  به هم  آن را  را درون مخلوط ريخته و مجدداً  پيمانه ماسه )خاك سنگ(  اندازه 4  به 
دوغاب به دست آيد. بايد غلظت دوغاب به نحوي باشد كه هنگام دوغاب ريزي اجزاي تشکيل دهندة آن 

از يکديگر جدا نشوند.

123

456

78
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

7 تمیز كردن سطح كف: در ادامه روی سطح سنگ ها را پودر سنگ پاشيده و بالفاصله با گونی، تمام سطح 

را تميز می كنند.

شمشۀ بنايی تُخماق )چکش الستیکی(

نکات مهم اجرايی
به  را  تراز  سنگ،  كامل  شدن  تراز  از  اطمينان  برای 
صورت چپ و راست روی سطح آن بگذاريد تا از تراز 

در دو جهت مطمئن شويد. آن  شدن 
برای كنترل هم راستا بودن قطعات سنگی از شمشه 

۲/۵ متری استفاده نماييد. 
برای قرار دادن سنگ بر روی مالت از تخماق الستيکی 

استفاده كنيد.
كامالً  بايد  سنگ  قطعات  ميان  در  بندها  ضخامت 
و  كمتر  ميلي متر   ۵ از  نبايد  هيچ گاه  و  بوده  مساوي 

باشد. بيشتر  ميلي متر  از ۲۰ 

2 1
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در ادامه جزئيات ترسيمي اين واحد يادگيري آمده است. 

جزئیات ترسیمي

جزئیات اجراي سنگ روي خاک

جزئیات اجراي سنگ روي طبقه

سقف طبق مشخصات فنی 

 سنگ فرش مطابق جدول نازک كاری

بتن سبك

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

ف
سق

ع 
 نو

س
سا

برا
یر 

تغ
  م

    
یر 

تغ
م

سنگ فرش مطابق جدول نازک كاری

ل             
داق

ح
 

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن كف سازی به عیار 200 كیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوكاژ

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(

تر
ی م

انت
س

در هر مرحله اي از كار، جزئيات ترسيمي آن را با مقياس 1:1۰ ترسيم كنيد. پس از پايان فعاليت هاي تجربه كنیم
عملي شما جزئيات ترسيمي بخش هاي مختلف را خواهيد داشت. با ترتيب ارائۀ فعاليت ها، آلبوم كار 

خود را تنظيم نماييد.
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

جزئیات اجراي موزايیك روي خاک

جزئیات اجراي موزايیك روي طبقه

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن كف سازی به عیار 200 كیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوكاژ

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(

موزايیك مطابق جدول نازک كاری

ل             
داق

ح
 

تر
ی م

انت
س

موزايیك مطابق جدول نازک كاری

ف
سق

ع 
 نو

س
سا

برا
یر 

تغ
  م

    
ر  

غی
مت

سقف طبق مشخصات فنی 

بتن سبك

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 
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جزئیات اجراي پله سنگی

سنگ كف پله
سنگ پیشانی پله

 نرده پله طبق مشخصات

 موزايیك 
 مالت ماسه سیمان

 بتن كف سازی
 خاک كوبیده شده

بتن مگر

جزئیات اجراي پله سنگي خارج از ساختمان روي زمین

جزئیات اجراي پله سنگي داخل ساختمان روي زمین )با زير  سازي آجري(

سنگ كف پله
سنگ پیشانی پله

 نرده پله طبق مشخصات

 موزايیك 
 مالت ماسه سیمان

 بتن كف سازی
 خاک كوبیده شده

بتن مگر

عايق رطوبتی
زيرسازی پله با مصالح بنايی

زيرسازی پله با مصالح بنايی
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

جزئیات اجراي پله سنگي داخل ساختمان روي زمین

 موزايیك 
 مالت ماسه سیمان

 بتن كف سازی

 خاک شده
 بلوكاژ و شن كوبیده

4 cm سنگ كف پله به ضخامت

مالت ماسه سیمان

زيرسازی پله با مصالح بنايی

  

پله  پیشانی  سنگ 
۲ cm به ضخامت 

پروفیل 
آلومینیومی

پله  پیشانی  سنگ 
۲ cm به ضخامت 

4 cm سنگ كف پله به ضخامت

مالت ماسه سیمان

زيرسازی پله با مصالح بنايی
پیچ

جزئیات اجراي لبۀ سنگ پله )استفاده از شیار براي جلوگیري 
از سر خوردن(

استفاده از قطعه آلومینیومي در سر پله
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ورقه هاي زبر براي نصب روي سطح لیزنصب ورقه هاي زبر براي پیشگیري از سر خوردن افراد

ورقه هاي آلومینیومي مانع از سر خوردن از روي سطح سنگ 
مي شود.

قطعات آلومینیومي براي نصب روي لبه سنگ
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

ارزشیابی شايستگی اجرای كف سنگی

شرح كار: 
 آماده سازی بستر اجرا طبق نقشه ها و كدهای ارائه شده   برش سنگ ها طبق طرح ونقشه های اجرايی با حداقل ضايعات   تهيۀ مالت 
)رعايت دانه بندی ونسبت حجمی مصالح و مواد و تركيب آنها(   اجرای دليل طبق كدهای نقشه   ترازكردن)كرم بندی(طبق كدهای ارتفاعی 

و شيب بندی  ريختن مالت و نصب قطعات سنگی طبق نقشه و ُكد  تهيۀ مالت بندكشی درزهای كف سنگی طبق جدول نازك كاری

استاندارد عملکرد: 
كشور،  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   ۵۵ و   9۲ نشريۀ  ساختمان،  ملی  مقررات  دوازدهم  و  پنجم  مبحث  اصول  مطابق  سنگی  كف  اجرای 

ايران صنعتی  تحقيقات  و  استاندارد  مؤسسۀ  استانداردهای 
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی دربرش قطعات سنگی، انتخاب صحيح و  به كارگيری صحيح ابزار، مديريت منابع و مصالح 
فرايندی: اجرای مراحل با ترتيب صحيح )بسترسازی، برش سنگ، تهيه مالت، اجرای دليل، شاقول كردن، ترازكردن، اجرای كف، بندكشی( 

محصول : ساخت يک كف سنگی به مساحت ۵ مترمربع، با تراز مشخص طبق نقشه ها و الگوی داده شده به انضمام بندكشی و پرداخت نهايی  

شرايط انجام كار:
مکان : كارگاه ساختمان 

زمان : ۸ ساعت 
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی، استاد  كار حرفه ای يا مربی

مقدار: ساخت يک كف سنگی به مساحت ۵ مترمربع، با تراز مشخص طبق نقشه ها و الگوی داده شده به انضمام بندكشی و پرداخت نهايی
ابزار و تجهیزات و مصالح: وسايل بنايی شامل: شاقول، تراز، متر، فرز، ماله، كمچه، استانبولی، بيل، فرغون، ريسمان بندكشی، دستکش، تی، سرند، پيمانه، 
چکش الستيکی و مشمع های قيراندود)درصورت نياز(، سنگ پالك مخصوص كف، سيمان، ماسه، آب، پودرسنگ، سيمان سفيد، دانه های رنگی)درصورت 

نياز(، آجر

معیار شايستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
از 3

نمره هنرجو

1رولوه كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی۲

۲ريسمان كشی و اجرای دليل۳

۲نصب كف سنگی4

1بندكشی، عمل آوری و پرداخت۵

1كنترل كارها و تحويل كار۶

۲شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ۲ است .
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آیا تا به حال پی برده اید

 در چه فضاهايي از كف پوش سراميکي استفاده مي شود؟
 كف پوش هاي سراميکي چه ويژگي هايي دارند؟

 اجراي كف پوش سراميکي شامل چه مراحلي است؟
 براي اجراي كف پوش سراميکي از چه اصول و مقرراتي استفاده مي شود؟

استاندارد  عملکرد

اجراي كف پوش سراميکي را با رعايت اصول و استاندارد هاي بيان شده انجام دهد. 

مقدمه 

يا  لعاب1  بدون  به صورت های  كارخانه های سازنده  از سوی  و  است  اصلی ساخت سراميک خاك رس  مادة 
بازار عرضه می شود. به  و  تهيه  لعاب دار 

سراميک ها در اشکال مربع، مستطيل و يا چندضلعی تهيه می شوند. ضخامت آنها از 1۲ تا ۲۰ ميلی متر تغيير می كند۲.
عالوه بر اين اشکال، ابعاد و اشکال ويژه ای از آن برای مصرف در گوشه ها و قرنيزها نيز ساخته می شود.

ميزان جذب آب در سراميک ها بسيار كم بوده و در برابر اسيد ها مقاومند، از آنجايي كه داراي سطحي صاف 
و صيقلي هستند مواد زايد را به خود نمي گيرند،  اين ويژگي ها باعث شده از اين ماده ساختماني براي پوشش 

فضاهاي بهداشتي استفاده شود .

  1ـ سراميک هاي بدون لعاب را از راه پرس كردن يا اكستروژن شکل داده و مي پزند، رنگ آنها پس از پخت از نخودي تا قرمز و قهوه اي متغير است.
 ۲ـ ابعاد سراميک هاي مربع ٧۵،1۰۰،1۵۰،۲۰۰ تا ۲۵۰ ميلي متر است. ابعاد سراميک هاي مستطيلي 1۵۰×۲۰۰،٧۵×۲۵۰،1۰۰×1۲۵ يا 

۳۰۰×1۵۰ ميلي متر است.

واحد یادگیری 2
 

شایستگی اجراي کف سرامیکي  
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

اجرای فرش کف با سرامیک

ترازسازي دو كرم دلیل و كنترل شیب در ناحیه كرم میاني

مراحل اجرای فرش كف با سراميک شباهت هاي زيادي با اجراي كف پوش سنگي دارد و شامل مراحل زير است:
2 رولوة فضا و كنترل الگوی كف سازی 1 كنترل زيرسازي   

4 تهيۀ مالت يا چسب  3 آماده سازی كارگاه   

6 بندكشی و دوغاب ريزی سطح سراميک شده 5 اجرای دليل و نصب سراميک ها  

7 تميز كردن سطح كف سراميک

با توجه به امکان اجراي فرش كف با سراميک در فضاهاي مرطوب مانند آشپزخانه، اجراي آن با در نظر گرفتن 
شيب كف انجام شده است.

مراحل اجرا

ضخامت مالت 3ـ2 سانتی متر

1 سانتی متر ضخامت مالت زير كرم میانی

2 سانتی متر بالشتك زير شمشۀ تراز

3ـ2 سانتی متر ضخامت مالت كناری

سرامیك فرش شیب دار

كرم كناری

كرم كناری

رامیك(
 با تعداد قطعات س

متناسب
متغیر )
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دلیل گذاري با اجراي شیب

آزادسازی ريسمان كار در شیب به وسیلۀ تخماق زدن

مهارسازی ريسمان كار به منظور شیب سازی كرم كناری
پشت سرامیك با ارتفاع بلندريسمان كار جلوی سرامیك در شیب

ريسمان كار در شیب

ريسمان كشی ناحیۀ پشت سرامیك

ريسمان كشی ناحیۀ جلوی سرامیك

قطر مالت )كمتر(

قطر مالت )بیشتر(
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

دلیل گذاري دوم با رعايت شیب بندي 

كرم اول

ريسمان كشی پشت سرامیك

ريسمان كشی كرم میانی به كرم كناری سوم

ريسمان كار ناحیه جلو

كرم دوم
كرم سوم

كرم میانی
گونیا

سرامیك فرش چهار طرف
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دلیل گذاري چهارطرفه و شمشه گیري شیب ها به وسیلۀ كرم ها

دلیل

كرم میانی مهاركننده ريسمان

دلیل

طر
ق

قطر

مالت كشی بین دو شمشۀ شیب دار

شمشه گیری شیب دار به منظور 
دلیل فرش شیب دار

شمشه گذاری در راستای ريسمان كشی شیب دار

ريسمان كشی شیب دار

دلیل

دلیل
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اجرای سرامیك سطح شیب دار

مهار كننده و ريسمان كار برای شیب

ريسمان كار در شیب

اندود ماسه و سیمان برای به وجود آوردن سوراخ كف شور
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نکات اجرايی فرش كف با سرامیك

با توجه به توضيحات مراحل آموزش نصب كف پوش سنگي، براي هر كدام از مراحل اجرايي صفحات فعالیت
قبل توضيحات مناسبي را تهيه كرده و در كالس ارائه كنيد.

زيرسازی مورد نياز سراميک كاری عبارت است از اجراي يک قشر اندود ماسه سيمان ۶ : 1 يا ۵ :1 به ضخامت 
۲ سانتی متر و همچنين يک قشر اندود تخته ماله با سيمان و خاك سنگ به ضخامت ۵ ميلی متر. مقدار مالت 

مصرفی برای زيرسازی با احتساب افت، ٧ ليتر در متر مربع است.
فاصله بين قطعات سراميک ۲ تا ۵ ميلی متر و عموماً به طور متوسط ۳ ميلی متر است كه اين بند ها با دوغاب 

پر می شود.
بندكشی،  برای  استفاده می شود. دوغاب مصرف شده  پودر سنگ  و  از دوغاب سيمان  بند ها  پر كردن  برای 
همواره بيشتر از حجم فضای خالی است، زيرا مقداری از دوغاب روی سطح سراميک باقی می ماند كه پاك 

شده و مصرف مجدد ندارد.
پر كردن فواصل سراميک ها با دوغاب بايد حداقل ۲4 1 ساعت پس از نصب سراميک ها صورت پذيرد. پس از 

آنکه دوغاب سفت شد، بايد آن را به وسيله پارچه مرطوب از سطح سراميک پاك كرد.
برای نصب سراميک روی سطوحی مانند گچ، چوب و مواد قيری از چسب های آلی يا معدنی استفاده می شود.

كاشی و سراميک را نبايد قبل از نصب، مدت زيادی در آب قرار داد كه زنجاب شود. فقط كافی است كاشی 
را در آب فرو برده و خارج نمود تا گرد و غبار روي آن پاك شود.

در ساختن مالت برای پوشش سراميک بايد از مصرف آهک، گچ، خاك و پودر سنگ خودداری نمود.
اگر از سيمان سفيد يا رنگی برای پوشش بندها استفاده می شود، بهتر است برای ساختن مالت از پودر كوارتز 

)پودر سنگ شيشه( به جای ماسه استفاده كرد.

چنانچه قبل از سراميک كاری نياز به عايق رطوبتی باشد، بايد مطابق دستورالعمل هايی كه ذكر شد، تذكر
عمل كرد.

1ـ مطابق نشريه ۵۵ سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور
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سراميک كاري معموالً در فضاهايي اجرا مي شود كه داراي آب رو بوده و امکان شست وشوي فضا وجود دارد . در 
اين گونه فضاها سراميک كاري به صورت تخت انجام نشده و به صورت شيب دار اجرا مي شود . عالوه بر مواردی 
كه در اين واحد يادگيری ارائه شد، اجراي ُكُرم بندي كف به منظور اجراي شيب و نصب كف شور و اجراي عايق 

رطوبتي آن در پودمان دوم به صورت مبسوط شرح داده شده است. 
در تصاوير زير نمونه هايي از الگوي سراميک كاري در كف نشان داده شده است.

فضايی به ابعاد 4×۳ متر را درنظر بگيريد. درصورتی كه بخواهيم كف اين فضا را با استفاده از دو نوع فعالیت
رنگ بندی از سراميک به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی متر بپوشانيم، چه الگويی پيشنهاد می كنيد كه كمترين 

نياز به برش سراميک ها باشد؟ آن را ترسيم كنيد.

به كف پوش فضاهای داخلی محيط زندگی خود توجه كنيد. معايب و مشکالت اجرايی آن را پيدا كرده فعالیت
و با استفاده از عکس، نقشه و... آنها را مستند كرده و در كالس در خصوص آن بحث و گفت وگو كنيد.
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مشخص كردن مسیر برش سرامیك

با فشار دادن دسته دستگاه پس از خط انداختن سرامیك كاماًل 
برش مي خورد.

بريدن سرامیك
باشد  آن ضروری  بريدن  اجراي سراميک  اگر هنگام 
نظر  مورد  اندازة  به  گونيا  با  را  سراميک  ابتدا  بايد 
عالمت گذاري كرد و سپس با تيغ الماسه خط انداخته 
در  را  آن  مخصوص  قيچی  يا  تيز  تيغۀ  وسيلۀ  به  و 

بريد.  نظر  مورد  راستای 
در تصاوير زير نحوة برش سراميک نشان داده شده است.

خط انداختن روي سرامیك با دستگاه برش كاشي و سرامیك 

با مقايسۀ جزئيات اجرايی كف سازی های سراميکی، تفاوت ها و شباهت های آنها را استخراج كرده و فعالیت
در يک جدول ارائه دهيد.

ترسيمات ارائه شده در صفحات بعدي مربوط به اجراي كف پوش سراميکي است. آنها را با مقياس تجربه كنیم
1:1۰ ترسيم كرده و پس از ارائه در كالس و ويرايش توسط هنرآموز آنها را  در آلبوم خود قرار دهيد.
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جزئیات ترسیمی

جزئیات كف سازي سرامیك روي خاک )فضاي مرطوب(

جزئیات كف سازي سرامیك روي خاک )فضاي خشك(

سرامیك كف مطابق جدول نازک كاری

ل             
داق

ح
 

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن كف سازی به عیار 200 كیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوكاژ

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(

تر
ی م

انت
س

سرامیك كف مطابق جدول نازک كاری
مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

سیمان لیسه ای

سیمان لیسه ای
عايق رطوبتی

ل             
داق

ح
 

تر
ی م

انت
س

بلوكاژ

بتن شیب بندی 
شیب 2-1 %

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(
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جزئیات كف سازي سرامیك روي طبقه )فضاي مرطوب( 

جزئیات كف سازي سرامیك روي طبقه )فضاي خشك(

سرامیك كف مطابق جدول نازک كاری )دارای ضخامت 4 سانتی متر 
به همراه مالت ماسه سیمان(

ف
سق

ع 
 نو

س
سا

برا
یر 

تغ
  م

    
    

    
یر 

تغ
م

سقف طبق مشخصات فنی 

بتن سبك

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی

سیمان لیسه ای جهت بستر عايق به ضخامت 3 سانتی متر

سرامیك كف مطابق جدول نازک كاری )ضخامت 4 سانتی متر به همراه مالت ماسه سیمان(

بتن شیب بندی 
شیب 2-1 %

سقف طبق مشخصات فنی 

عايق رطوبتی
سیمان لیسه ای 

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی
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ارزشیابی شايستگی اجرای كف سرامیکی

شرح كار: 
 آماده سازی بستر طبق نقشه ها و كدهای ارائه شده و اجرای عايق در صورت لزوم  كنترل تعداد و طرح و رنگ كاشی ها مطابق نقشه و 
جدول نازك كاری  تهيه مالت )رعايت دانه بندی و نسبت حجمی مصالح و مواد و تركيب آنها(  اجرای دليل طبق كدهای نقشه  تراز كردن 
)كروم بندی طبق كدهای ارتفاعی و شيب بندی(  ريختن مالت و نصب سراميک ها طبق نقشه و كد  تهيه مالت بندكشی و انجام بندكشی 

درزهای كف سراميکی طبق جدول نازك كاری

استاندارد عملکرد: 
اجرای كف سراميکی مطابق اصول پنجم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان،  نشريه 9۲ و ۵۵ سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور،  استانداردهای 

مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی، استفاده از وسايل ايمنی + مديريت استفاده صحيح از مصالح،  مديريت منابع و مصالح و ...
فرايندی: انجام مراحل با ترتيب صحيح )بسترسازی، اجرای عايق كاری،  ساخت مالت، ماسه، سيمان، اجرای دليل، شاقول كشی و ترازبندی، 

اجرای كف، بندكشی(
محصول: اجرای كف سراميکی به مساحت ۵ متر مربع مطابق نقشه و شيب بندی مورد نظر

شرايط انجام كار :
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: ۸ ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: ۵ متر مربع
ابزار و تجهیزات: تراز، ريسمان بندكشی، بيل، فرغون، استانبولی، چکش الستيکی، ماله، تی، شن، ماسه، سيمان، پودر سنگ، سيمان سفيد، 

دانه های رنگی، آب، سراميک، كمچه، شاقول، سرند، پيمانه، متر، دستگاه برش سراميک، دستکش و عايق رطوبتی

معیار شايستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
از 3 

نمره هنرجو

1رولوة كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی۲

۲ريسمان كشی و اجرای دليل۳

۲نصب كف سراميکی4

1بندكشی عمل آوری و پرداخت۵

1كنترل كارها و تحويل كار۶

۲شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ۲ است .
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آیا تا به حال  پی برده اید

 آجر مناسب براي استفاده در ساختمان چه ويژگي هايي دارد؟
 در اجراي كار هاي آجري بايد به چه نکاتي توجه كرد؟

 متداول ترين آجر ها براي استفاده در كف فضاهاي داخلي داراي چه اشکال و ابعادي هستند؟
 اجراي كف پوش آجري شامل چه مراحلي است؟

استاندارد  عملکرد

براي استفاده در ساختمان، اجراي كف پوش آجري را مطابق اصول و  بيان ويژگي هاي آجر مناسب  ضمن 
دهد.  انجام  ارائه شده  استاندارد هاي 

مقدمه

آجر1 سنگی است ساختگی )مصنوعی( كه نوع رسی آن از پختن خشت )گل شکل داده شده( و نوع ماسه 
آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی )فشردن مخلوط همگن ماسه سيليسی و آهک در قالب( با بخار 

تحت فشار به دست می آيد.
برای فضاهايی  برای كف فضاهای داخلی منازل متداول نيست و بيشتر  اين نوع پوشش  از  امروزه استفاده 
نظير رستوران های سنتی، نمايشگاه ها و فضاهاي خارجي استفاده می شود، آجر از دوران باستان تا كنون در 

نماسازی، فرش كف و ساختن پله معمول بوده است.

1ـ آجر رسی و آجر ماسه آهکی 

واحد یادگیری 3 
 

شایستگی اجراي کف آجري 
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در گذشته از فرش آجر با مالت نيمچه كاه در نواحی گرم وخشک به عنوان پوشش برای بام های تخت، شيب دار، 
قوسی و گنبدها استفاده می كردند. فرش آجری كف به صورت جناقی، حصيری، ساده و... اجرا می شد. 

عمليات آجری در كف و يا در پوشش نما و ... شامل انتخاب نوع آجر، مالت مصرفی و روش اجرای آن بايد 
بر اساس مشخصات نقشه های اجرايی باشد. به كارگيری آجرهای غيراستاندارد به هيچ وجه مجاز نيست1.

1ـ استاندارد شمارة ٧ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران در خصوص آجرهای رسی

اجراي آجر حصیري           جناقي     خفته راست تك  

ویژگي هاي آجر

 آجر خوب بايد در برخورد با آجر ديگر صداي زنگ 
بد هد، صداي زنگ نشانۀ سالمت، توپري، مقاومت و 
ميزان جذب مناسب آب است. آجري كه صداي خفه 

بدهد، خوب پخته نشده است يا ترك دارد. 
 آجر خوب بايد در آتش سوزي مقاوم باشد و خميري 

و ذوب نشود. 
 مواد شيميايي نبايد در آجر اثر نامطلوب به جا گذارد.

 ضريب انتقال حرارتي آجر خوب كم است. 
 رنگ آجر بايد يکنواخت باشد كه اين امر به تركيب 

شيميايي و يکنواختي در پخت آن مربوط مي شود. 
 بافت آجر خوب بايد همگن باشد.

 سطح آجر بايد بدون حفره و فاقد آلوئک باشد. 
ناخن با  كه  باشد  اندازه اي  به  بايد  آجر  سختي   

خراشيده نشود. 
 آجر نبايد پوك باشد؛ زيرا عالوه بر كاهش مقاومت 
و  منجمد  سرما  در  و  مي كند  جذب  را  آب  فشاري، 
خرد مي شود. حداكثر ميزان جذب آب در آجر هاي 
شانزده  ماشيني  آجرهاي  در  و  درصد  بيست  دستي 
درصد  هشت  آجر،  انواع  براي  آن،  حداقل  و  درصد 
آجر  به  مالت  نچسبيدن  باعث  آب  كم  است. جذب 
يخ زدگي  برابر  در  ناپايداري  باعث  آن  زياد  جذب  و 
حداقل  ماشين  و  دستي  آجر  حجمي  وزن  مي شود. 
1/٧ گرم بر سانتي متر مکعب است. حداقل مقاومت 
آجر فشاري هشتاد و آجر ماشيني دويست كيلوگرم 
بر سانتي متر مربع است. اين اعداد ميانگين مقاومت 
پنج آجر است كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند. 
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با  مقايسه  در  و فشاري  نظامي)قزاقي(  ابعاد آجرهاي ختايي، 
يکديگر

نکات مهم در اجراي آجركاري
آجركاری در درجه حرارت كمتر از ۵ درجه سانتی گراد 

مجاز نيست.
در شرايط متعارف آجركاری با مالت ماسه سيمان يا 
مالت باتارد بايد حداقل سه روز مرطوب نگه داشته 

شود و از خشک شدن آن جلوگيری به عمل آيد.
برای مقابله با آلوئک در آجر الزم است قبل از استفاده 
در آب زنجاب شود تا آب را بمکد و نقاط ضعف احتمالي 

آن مشخص شود.
آجر ختايي1، آجر نظامي۲ و آجر فشاري۳ متداول ترين انواع 
آجر به كار رفته در معماری سنتی ايران هستند در تصوير 

روبه رو ابعاد و شکل اين آجر ها نشان داده شده است.

ختايي  آجر  ابعاد  نظر  از  آجر ها  دسته بندي  مبناي 
بوده است و آجر به ابعاد نصف آن را نيمه مي نامند 
)به اندازه يک آجر فشاري كامل( اما در حال حاضر 
مبناي اين دسته بندي آجر فشاري است. براين اساس، 
سه چهارم آجر فشاري را سه قدي، يک دوم آن را نيمه 

و يک چهارم آن را چارك يا كلوك مي گويند.

1ـ آجر ختايي به ابعاد ۲۰ × ۲۰ يا ۲۵ × ۲۵ و به ضخامت 4،۳ يا ۵ سانتي متر 
۲ـ آجر نظامي )سالداتي يا قذاقي ( به ابعاد ۵ ×4۰ × 4۰ يا ۵ ×۵۰ × ۵۰ سانتي متر

۳ـ آجر فشاري يا توپر به ابعاد 1۰ × ۲1 و با ضخامت هاي ۳، 4 يا ۵/۵ سانتي متر 

آجر فشاری كامل، كالغ پر، كلوک و قفلی تمام

قطعات سه قدی، نیمه و آجر فشاری كامل آجر فشاری كامل، نیم اليی و قلمدانی
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اجرای کف پوش با آجر در فضاهای تخت با آجر ختایي  )بدون شیب و آب رو(

1 كنترل زيرسازی همانند اجراي كف پوش سنگي و سرامیکي

با توجه به اينکه كف مورد نظر روی خاك قرار گرفته يا در طبقات است بايد زيرسازی مناسب آن انجام شده باشد. 
در صورت وجود تأسيسات الکتريکی و مکانيکی محافظت الزم قبل از اجرا بايد از آنها صورت بگيرد. 

2 رولوۀ كف فضا و كنترل الگوی كف سازی

برای تطبيق وضعيت موجود با نقشه های اجرايی، فضا بايد رولوه شود. معموالً برای فضاهايی كه با آجر فرش 
می شوند، طرح های هندسی در نظر گرفته می شود. تطبيق الگو های نقشه با وضعيت موجود از نکات مهم در 

اين مرحله از كار می باشد.

آجر مناسب برای مصرف فرش كف و پله ها، آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشينی پرمقاومت 
است، زيرا اين آجرها در مقابل يخ زدگی و سايش مقاومت و پايداری خوبی دارند.

همان طور كه گفته شد يکي از انواع آجر،  آجر ختايي است كه مربع شکل بوده و استفاده آن در معماري 
ايراني بسيار متداول بوده است. در ادامه به مراحل اجراي كف پوش با اين نوع آجر مي پردازيم. شما می توانيد 

در كارگاه از انواع موجود مطابق اصول بيان شده استفاده كنيد.

چند نمونه آجرچینی كف با رنگ بندی متفاوت
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مواد، مصالح، ابزار و تجهيزات مورد نياز براي اجراي كف آجري را با ذكر مشخصات آنها در يک جدول فعالیت
تنظيم كنيد.

4 تهیۀ مالت 

مالت مصرفی در فرش كف با آجر، مالت ماسه سيمان و يا باتارد است اما بيشتر از مالت ماسه سيمان استفاده می شود.
برای تهيه مالت ماسه سيمان از مخلوط كردن ماسۀ دانه بندی شده و سيمان به عيار ۲۲۵ـ۲۵۰ كيلوگرم در 

متر مکعب استفاده می كنند. مالت به دست آمده با اين مشخصات مقاومت بااليی دارد.

3 آماده سازی كارگاه:

ابزار، تجهيزات و مصالح اجرای كف پوش آجری بايد به كارگاه حمل شده و به صورت مناسبي در كارگاه چيده شوند.

توجه

توجه

توجه

ماسۀ مصرفی برای ساختن مالت نبايد دارای خاك معدنی يا نباتی باشد.

از مصرف ماسۀ بدون سيليت برای ساخت مالت بايد اجتناب كرد زيرا پس از مدتی آجر از مالت جدا 
شده و يا باعث لق شدن آجر می شود.

اندازه درز در ميان قطعات آجر نبايد از ۵ ميلی متر كمتر باشد تا نشست كردن دوغاب به درون درزها 
به خوبی صورت بگيرد.

 قبل از ساختن مالت تمرينی ماسۀ خاكی را سرند كرده و دانه های درشت آن را جدا كنيد.

به نظر شما باريک بودن درزهای ميان قطعات آجر سبب چه اشکالی در كار می شود؟فعالیت
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5 اجرای دلیل

مالت تهيه شده را زير اولين كرم دليل به ضخامت ۲ سانتی متر پخش می كنيم. آجر را روی مالت پهن شده 
گذاشته و با تخماق آهسته روی آن می كوبيم تا در مالت نشست كند. تراز را به صورت چپ و راست روی 

سطح آجر می گذاريم تا از دو جهت آجر تراز شود.

اولین كرم دلیل
طول دلیل فرش آجر براساس تعداد آجرها

سطح زمین

مالت زير آجر

ترازسازی كرم آجر

ترازسازی كرم آجر به شکل چپ و راست

تراز كردن دو كرم دلیل متقابل

ترازسازی دو كرم به يکديگر

كرم دور

كرم اول

ضخامت فرش آجر

ضخامت مالت زير فرش آجر
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 با توجه به ابعاد آجر و لحاظ كردن درز ميان آنها دو1 كرم ديگر در ضلع مقابل هم تراز و هم باد با كرم اول 
قرار داده می شود. پس از تراز كردن كرم دوم، ترازسازی دو كرم نسبت به يکديگر توسط شمشه و كمک 

گرفتن از تراز مطابق شکل انجام می شود و سپس ريسمان كشی بين دو كرم صورت می پذيرد.
 پس از تراز كردن دو كرم و ريسمان كشی، مالت در فاصله بين دو كرم به تدريج پخش شده و قطعات آجر 

با فاصله ۵ ميلی متر از يکديگر )درز( در راستای ريسمان كار گذاشته می شوند.

1ـ ابعاد آجر ها را با لحاظ كردن درز ۵ ميلي متر بين آنها در نظر مي گيريم. 

آجر كرم بايد مطابق خط كشی انجام شده در كارگاه گذاشته شود. در اينجا كف به شکل مربع در نظر توجه
گرفته شده است.

شمشه كردن قطعات آجر

ترازسازی پشت آجر

بند بین دو آجر 5 میلی متر

ريسمان كشی كشیده بین دو كرم
شروع دلیل گذاری

ترازسازی دو كرم اّول و سّوم

كرم سّوم

گونیاسازی كرم دلیل دّوم

ريسمان كشی گونیا بین دو كرم اّول و سّوم

كرم گذاری دلیل دوم
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آجرها برای دليل بين دو كرم از يک طرف در راستای ريسمان كار با فاصلۀ 1 ميلی متر نصب شده توجه
و از ناحيۀ پشت سطوح آجرها و درزهای آنها با تراز دستی كوچک و شمشۀ با سطح مقطع كوچک 

می شود. شمشه كش 

 برای نصب آجر كرم سوم، بايد كرم گذاری متقابل و گونياسازی اجرا شود. در اين شرايط بايد ضمن رعايت 
يک بادسازی از راستای گونيا و ترازسازی دو كرم متقابل با يکديگر انجام شود.

 پس از اجرای كرم سوم برای اجرای كرم چهارم به وسيلۀ متر به اندازة طول دليل رديف اول به صورت 
پشت تا پشت، از پشت دليل برداشت می شود و كرم چهارم دليل در راستای اندازة مذكور قرار می گيرد. به 

اين عمل سر و ته برداری بين دو دليل گفته می شود.

 كرم اّول

 كرم دّوم

ترازسازی پشت آجر دلیل

پهن كردن يکنواخت مالت

 كرم سّوم

دلیل گذاری دّوم

اندازه برداری به وسیلۀ متر نواری

اندازه برداری برای دلیل سوم
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 در اين مرحله بهتر است دليل گذاری ها كنترل شود. در صورتی كه گونيا در دسترس نباشد، می توانيد با 
اندازه گيری قطرهای ميان چهار كرم، گونيا كردن فرش كف را كنترل نماييد.

 پس از كنترل قطرها، ترازسازی بين كرم های متقابل )كرم چهارم از دو جهت با كرم دوم و سوم( انجام شود.
 در اين مرحله با توجه به اجرای سر و ته برداری، كنترل قطرها و دليل گذاری سوم نيز انجام می شود.

 پس از اجرای سه دليل می توان اجرای فرش كف را به كمک ريسمان كار آغاز كرد.

كنترل اقطار از گوشه های كرم

سر و ته برداری به وسیلۀ متر

سر و ته برداری )كنترل اقطار(

ترازسازی چهارم به وسیلۀ كرم دّوم

كنترل و ترازسازی كرم چهارم 
به وسیلۀ كرم سوم

كرم چهارم 

نحوۀ تراز كرم چهارم
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6 فرش كردن كف

الف ـ فرش كردن كف به كمك ريسمان كار
 مالت را به اندازه ۵ ميلی متر بيشتر از سطح مالت زير قطعات آجر چيده شده بين دو دليل پخش می كنند.

 ريسمان كار را بين دو دليل كشيده و تنظيم می كنند. )ريسمان روی خط درزها تنظيم می شود(
 قطعات آجر را با رعايت ميزان درزها با توجه به ريسمان كشی انجام شده می چينند و با تخماق در مالت 

قرار می دهند.

موقع نصب قطعات آجر گونيا بودن و هم راستا بودن آجرها توسط ريسمان كشي كنترل شود. كنترل سريع و 
هم زمان با نصب قطعات باعث می شود كه در نهايت كار گونيا و هم ترازی اجرا شود. 

ترازسازی پشت آجر دلیل

)الف(دلیل گذاری كامل

)ب( رج فرش آجر با ريسمان كار

تخماق زنی بر سطح موزايیك به منظور نشست اصولی در مالت

ريسمان كشی برای فرش آجر رج به رج
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 آجر دوم از جهت پشت از آجر اول قرار داده شده و با اين قطعه و قطعه كناريش از نظر راستا و تراز كنترل 
می شود. كنترل هم سطحی قطعات با شمشه با سطح مقطع بزرگ  صورت می گيرد.

آجر اول هم از جهت هم راستا بودن با ريسمان كار و هم از جهت هم سطح بودن با قطعۀ دليل كنترل توجه
می شود.

ب ـ فرش كردن كف به روش شمشه كش كردن:
 در اين روش ريسمان كشی به صورت دو رج به دو رج صورت می گيرد. پس از پخش كردن مالت آجر اول 

در راستای ريسمان كار قرار گرفته و تنظيم می شود.

شمشه كردن فرش، دو رج به دو رج

دورج به دورج فرش آجر
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7  بند كشي: پس از اجراي آجر، كف سازي را بايد بندكشي كرد. بند عاملي است كه از خالي شدن مالت 

بين آجرها جلوگيري كرده و زيبايي و استحکام بيشتر كف سازي را تأمين مي كند. 

تخلیۀ دوغاب به وسیلۀ استانبولی )استنبولی(هدايت دوغابه در بندها به وسیلۀ جاروب

پرسازی

بندهای باز آجر با مالت خاک سنگ و سیمان

هدايت دوغاب در بندها به وسیلۀ كمچه كشیدن

تمیز كردن سطح فرش آجر به وسیلۀ پارچه

جمع آوری ضايعات دوغاب ريزی

فرش آجر تمیز شده

نحوۀ دوغاب ريزی

نحوۀ تمیز كردن سطح فرش آجر
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نمونه هايی از الگوی آجر چینی در كف
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جزئیات اجراي كف پوش آجری

بندكشی طبق مشخصات

آجر

مالت ماسه سیمان رقیق

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی

بتن كف سازی به عیار 200 كیلوگرم سیمان
 در مترمکعب

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(

جزئيات مربوط به اجراي فرش كف با آجر را با مقياس 1:1۰ ترسيم كرده و پس از رفع اشکاالت تجربه كنیم
قرار دهيد. آلبوم خود  ترسيمي آن را در 



62

ارزشیابی شايستگی اجرای كف آجری

شرح كار: 
 تعيين لوازم و مصالح مورد نياز و زنجاب كردن آجر  كنترل و رولوة فضا و تطبيق تراز فضای موجود با مشخصات فنی نقشه  ساخت مالت 

ماسه سيمان  ريسمان كشی و اجرای دليل  نصب قطعات آجری طبق الگو  بندكشی و پرداخت طبق مشخصات فنی

استاندارد عملکرد: 
كشور،  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   ۵۵ و   9۲ ساختمان،  نشريه  ملی  مقررات  دوازدهم  و  پنجم  مبحث  اصول  مطابق  آجری  كف  اجرای 

استانداردهای مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی حين خرد كردن آجر، كنترل مصالح و منابع،  انتخاب صحيح ابزار، به كارگيری صحيح ابزار 
فرايندی: كنترل سطح موجود با مشخصات فنی،  ترازبندی برای بسترسازی، اجرای دليل، اجرای آجر،  بندكشی، پرداخت

محصول: اجرای يک كف آجری مطابق طرح و نقشه های اجرای الگوی ارائه شده به انضمام بندكشی و پرداخت

شرايط انجام كار:
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: ۸ ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: ٧ متر مربع
ابزار و تجهیزات: تراز، ريسمان، بيل، فرغون، استانبولی، چکش الستيکی، سرند، ماله، فرز، آجر، تی، شن، ماسه، سيمان، پودرسنگ، سيمان 

سفيد، آب، بشکه آب، تيشه بنايی يا فرز، ابزار بندكشی، مالت بندكشی، متر، رزين، آجر، فرچه

معیار شايستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
نمره هنرجواز 3 

1اجرای رولوة كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی آجری۲

۲ريسمان كشی و اجرای دليل۳

۲نصب قطعات آجری4

1بندكشی، عمل آوری و پرداخت۵

1كنترل كارها و تحويل نهايی۶

۲شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ۲ است .
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پودمان دوم: نصب لوازم بهداشتی

پودمان2

نصب لوازم بهداشتی
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واحد یادگیری 4

شایستگی نصب سرویس بهداشتي روي كف

آیا تا به حال پی برده اید

 كف سازي فضاهايي مانند سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه چه تفاوتي با ديگر فضاها دارد؟
 از چه تجهیزات بهداشتی براي سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه استفاده مي شود؟

 اجراي كف شور در كف سازي شامل چه مراحلي است؟
 سرويس هاي ايراني و فرنگي چگونه در كف فضا هاي بهداشتي نصب مي شوند ؟

 در حمام هاي مسكوني چه نوع وان و زير دوشي اجرا مي شود؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استاندارد و اصول بیان شده اجراي كف شور را در فضاهاي بهداشتي اجرا نمايد. 
نصب سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي را انجام دهد. 
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مقدمه

در ساختمان ها فضاهايي وجود دارند كه بر اساس نوع كاربردشان دائماً در معرض شست وشو قرار دارند يا 
تجهیزاتي در آنها قرار داده مي شود كه بايد به لوله هاي فاضالب متصل شوند. در اين گونه فضاها محل كف شور 
جهت تخلیه آب هايي كه روي سطح ريخته مي شود بايد در نظر گرفته شود. سرويس هاي بهداشتي )حمام، 

توالت(، آشپزخانه و تراس ها در اين دسته قرار دارند. 
در اين پودمان اجراي كف شور در كف سازي فضاها، نصب سرويس ايراني، نصب سرويس فرنگي، نصب وان و 

زير دوشي را فرا خواهید گرفت .

مراحل اجرای كف شور 

اجرای شیب بندی
1 تا 2 درصد1 شیب روی سقف سازه ای يا بلوكاژ با 

انجام مي شود.  بتن سبك 
در ساخت بتن سبك از پوكه صنعتي يا معدني به جاي 

شن و ماسه استفاده مي شود.

1ـ در كف آشپزخانه، توالت و حمام بايد حداقل 1/5 درجه شیب منظور شود.

پوکۀ معدنی
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 اجرای شیب بندی 1
برای تعیین شیب مورد نظر در كف، از نوارهای باريكی كه از مالت ماسه سیمان ساخته می شوند استفاده 
می شود. به اين نوارها كرم گفته می شود. تعداد كرم ها بايد به اندازه ای باشند كه بتوان با شمشه فاصلة بین 
دوتای آنها را صاف يا مطابق شیب كرد. در جاهايی كه وسعت سطح زياد است از كرم های بیشتری برای ايجاد 

شیب مورد نظر استفاده می شود. شیب كرم ها به سمت آب رو مي باشد .

کرم 

سوراخ آب رو

شیب

سوراخ آب رو

شمشۀ گرفته شده بین دو کرم  

کرم وسطى

شمشۀ شیب دار
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الف( اجرای کرم 
ابتدا  می شود.  اجرا  ريسمان  از  استفاده  با  كرم بندی 
يك سر ريسمان را در محل اجرای كف شور قرار داده 
انتهای كار طوری تنظیم می كنند  و سر ديگر را در 
زير  قسمت های  بیايد.  به دست  نظر  مورد  كه شیب 
ريسمان كشی را با مالت ماسه سیمان و در صورتي كه 

ارتفاع زياد باشد با تكه هاي آجر اجرا مي كنند.

مرحله 1ـ روی سقف سازه ای موجود )لوله فاضالب باید اجرا 
باشد( شده 

ارتفاع 4 سانتي متر پیرامون  به  بتني  مرحله 2ـ اجراي حلقه 
آب رو

به وسیله  نظر  مورد  شیب  تنظیم  و  ریسمان کشي  مرحله3ـ 
ریسمان ها

مرحله4ـ اجراي کرم ها

مرحله 5 ـ در صورتي که فاصله کرم ها از یك شمشه بیشتر 
باید کرم هاي بیشتري اجرا شود. بود 

برش

 شیب بندی 

 کف خواب 

سقف

شیب بندی

سقف 
لوله فاضالب

لوله فاضالب     

برش
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 اجراي الیه مالت ماسه سیمان 2
با توجه به اينكه در مرحلة بعدی كار بايد عايق كاری 
سیمان  ماسه  مالت  از  استفاده  با  بايد  شود،  اجرا 
لیسه ای1 سطح كف را برای اجرای عايق كاری آماده 
است.  سانتي متر   2 حدود  مالت  اين  ضخامت  كرد. 
در برخي از موارد روي بتن سبك به گونه ای اجرا يا 
پرداخت مي شود كه خود بستر عايق رطوبتي باشد.

ب( بتن ریزی
 با ساختن كرم ها می توان فاصلة بین آنها را با بتن سبك پر كرد و با كشیدن شمشه روی دو كرم مجاور، 

می توان شیب بتن سبك را با شیب كرم ها يكسان كرد. 

تكمیل بتن ریزي سطحبتن ریزي بین کرم ها و تسطیح توسط شمشه

ماسه  مالت  با  باید  کف  مانند  هم  دیوار  روي  در  عایق  بستر 
مي شود. اجرا  لیسه اي  سیمان 

 اجراي کرم و بتن شیب بندي حمام

اجراي کرم هاي بیشتر در مساحت هاي بزرگ تر مانند بام

1ـ برای تهیه ماسه سیمان لیسه ای از سنگ دانه های ريز استفاده می شود.
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  اجرای عایق کاري و نصب کف خواب  3
سیمان  ماسه  سطح  بايد  عايق  اجرای  از  قبل  الف( 
لیسه ای تمیز شود و در گوشه ها و قسمت هايي كه عايق 
از  با زاويه 90 درجه قرار است اجرا شود، ماهیچه اي 
مالت ماسه سیمان اجرا مي شود. چون احتمال آسیب 

ديدن عايق در زواياي 90 درجه و كمتر وجود دارد.
فاضالب  لولة  معموالً  فاضالب1:  لوله  برش  ب( 
مربوط به فضاهايی كه دارای كف شور هستند، توسط 
لوله كش مقداری از كف باالتر در نظر گرفته و اجرا 
می شود و روی آن برای مسدود نشدن با نخاله و زباله 

می شود. گذاشته  درپوش 
كرم  با  هم تراز  فاضالب  لوله  عايق كاري  هنگام  در 
اجرا شده بريده می شود زيرا عايق بايد تا داخل لوله 

شود. اجرا 

1ـ هماهنگ كردن ارتفاع لوله چدنی فاضالب با كف توسط عايق كار ممكن نیست و اين كار توسط گروه تأسیسات انجام می شود.

لوله هاي فاضالب با درپوش مسدود شده اند.

ج( اجراي الیۀ اول قیر: در اين مرحله روي كل سطحي كه قرار است عايق شود، قیر پخش مي شود.
د( اجرای الیۀ اول گونی: اليه اول گونی از روی آب رو اجرا می شود تا هم پوشانی گونی، پشت به حركت آب 

باشد. دقت شود كه عايق تا داخل لوله فاضالب ادامه داشته باشد.

اجرای صحیح هم پوشانی عایق ها اجرای غلط هم پوشانی عایق ها

جهت جاری شدن آب ری شدن آب
جهت جا جهت جاری شدن آب ری شدن آب

جهت جا
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عایق باید تا داخل لوله ادامه داشته باشد.

ه( پخش کردن قیر روی گونی ها: ريختن قیر روی 
انجام  يكنواخت  به صورت  و  با حوصله  بايد  گونی ها 
شود. دقت كنید عايق كاری بايد 15 سانتی متر باالتر 
شود.  اجرا  دوش(  زير  و  وان  )سطح  آبريز1  سطح  از 
سطح  بايد  ديوار،  روی  قیرگونی  عايق  اجرای  برای 

لیسه ای شود. نیز  ديوار 

کف خواب و کف شور حمام

1ـ روشويی و دوش جزء سطح آبريز محسوب نمی شوند.

ز( اجرای الیۀ دوم گونی: اليه دوم عمود بر اليه قبلی اجرا می شود و مشابه الية اول گوني، گوني گذاري 
اين اليه نیز از روي آب رو شروع مي شود.

ک( بر روی الية دوم گونی قیر پخش می شود.
ل( اجرای الیۀ محافظ: برای محافظت از اليه قیر و گونی معموالً  از يك اليه مالت ماسه سیمان استفاده 

می شود كه به اين اليه مالت محافظ گفته می شود.

 اجرای کف سازی و نصب کف شور 4
در اين مرحله كف شور نصب شده و اجرای كف سازی با توجه به جدول نازک كاری انجام می شود.

و( تعبیۀ کف خواب در محل: براي ساختن كف خواب 
و  مي شود  استفاده  گالوانیزه  ورق  يا  حلب  از  معموالً 
نصب كف خواب بايد به گونه اي باشد كه بین دو اليه از 

عايق درگیر شود.
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نکات ضروری در اجرای عایق كاری با  قیر و گونی

 عايق كاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست زيرا حباب هايی در زير قشر عايق كاری تشكیل می شود كه 
با گرم و سرد شدن هوا و حركات جزئی اجزای ساختمان يا وارد آمدن ضربه به سطح عايق دچار صدمه و 

پارگی می شود.
 قیرهای جامد را تا هنگامی كه گرم و روان اند بايد مصرف كرد.

 عايق كاری را در دمای كمتر از 4+ درجه سلسیوس نبايد انجام داد.
 قیرهای مورد مصرف را نبايد بیش از 177+ درجه سلسیوس گرما داد.

 برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به سطح قیرگونی بايد با كفش مخصوص يا كفش عادی كه زير و روی 
آن با گونی پوشانده شده است حركت كرد.

 مصرف میخ برای محكم كردن اليه های عايق كاری به هیچ وجه مجاز نیست.
 از افتادن اشیاء بر روی سطح عايق كاری شده بايد جلوگیری كرد.

در صورتی كه عايق قائم با تیغة نازک، اندود سیمانی، كاشی ديواری يا سرامیك محافظت شود، برای 
جلوگیری از ترک خوردگی قشر محافظ و جابه جايی آن به ويژه هنگام گرما،  قبل از پوشش عايق، بايد 

از توری سیمی به عنوان نگهدارندة آن استفاده كرد.

توجه

سرویس توالت ایراني
كارخانه هاي  استانداردهای كشور ساخته مي شوند. معموالً  بر اساس  ايران  تولید شده در  ايراني  توالت هاي 

اندازه تولید مي كنند. توالت ها را در چند  تولیدكننده، 
در تصاوير زير چند نمونه از آنها آمده است. 
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مراحل نصب سرویس ایرانی
از  باالتر  ايرانی  اينكه سرويس  برای   نصب سبد:  1
در  نشود،  اجرا  پله ای  عبارتی  به  و  نشود  اجرا  سقف 
با  اين سبد  ايجاد می كنند.  سقف سازه ای يك سبد 

میل گرد ساخته مي شود.

در سبد محلي براي عبور لوله فاضالب ايجاد مي شود و پس از آن زير سبد را قالب بندی و روي قالب بتن ريزی 
می كنند و بدين صورت سبد با بتن سقف درگیر می شود.

امروزه سبدهای پالستیكی آماده نیز برای انجام اين مرحله از كار وجود دارد. اين نوع سبد نیازی به قالب بندی 
و بتن ريزی ندارد.        

نحوة قرارگیری کاسه توالت ایرانی در سبد پالستیكی و اتصال 
لوله فاضالب به سبد  

 اجرای شیب بندی : شیب بندی در اينجا نیز همانند اجرای كرم بندی كف شور انجام می شود. با اين تفاوت  2
كه در سرويس بهداشتي ايراني، خود سرويس به عنوان آب رو نیز كاركرد دارد. كرم ها تا كناره های سبد اجرا 
می شوند. به ترتیب پس از اجرای كرم، پوكه ريزی و سپس مالت ماسه سیمان لیسه ای اجرا می شود. مالت 

ماسه سیمان لیسه ای تا داخل سبد ادامه پیدا می كند.

اتصال لوله فاضالب به سبدنصب سبدحفره جهت نصب سبد
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 اجرای عایق کاری: عايق كاری در اين قسمت همانند عايق كاری كف های مرطوب انجام شده و تا داخل  3
لوله فاضالب ادامه پیدا می كند. بعد از اجرای عايق مالت محافظ اجرا می شود.

را  توالت  كاسه  محل  ایرانی:  توالت   نصب کاسه  4
بستر  تا  كرده  پر  كم سیمان  و  نرم  ماسة  با  بايد  ابتدا 
مناسبی برای سنگ كاسه توالت و تراز كردن آن فراهم 
شود)در برخي موارد الزم است يك لوله فاصله احتمالي 

بین خروجي توالت ايراني و لوله فاضالب را پر كند(.
پس از نصب سنگ توالت ابتدا لولة ورودی آب سیفون 
را چك  لوله  عملكرد  و  كرده  متصل  آن  محل  به  را 
مي كنند، سپس سنگ توالت را تراز كرده و دور تا دور 

آن را با مالت ماسه سیمان محكم می كنند. 

سنگ  يا  سرامیك  با  را  فضا  كف  می توان  ادامه  در 
كرد. فرش 

فاصلة مركز لوله فاضالب توالت ايراني تا ديوار پشت توالت )سفت كاري( حداقل 30 سانتی متر و فاصلة محور 
آن از ديوار مجاور بین 40 تا 50 سانتی متر باشد.

چند نمونه از فضاهای سرويس  های بهداشتی را بررسی كنید، با توجه به موارد ارائه شده چك لیستی فعالیت
تهیه كرده و آن را پركنید . در صورتی كه ضروری می دانید موارد ديگری را به آن اضافه كنید. الگوی 
كف سازی، جانمايی سرويس، جهت اجرای سرويس، فاصلة سرويس از ديوارهای مجاور، محل تعبیه 
اجرای شیب،   ، نصب شیرآالت  ارتفاع  تهويه،  عملكرد  واجرای سیفون،  عملكرد  بهداشتی،  شیرآالت 

كنترل عملكرد عايق.

مالحظاتنادرست درست موارد
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جزئیات اجرایی توالت ایرانی در روی طبقه

فلش تانك   

دیوار سفالی

دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمكعب

کاشی دیوار مطابق جدول نازک کاری

ارتفاع عایق کاریتوالت ایرانی

شتر گلو
سرامیك
مالت ماسه سیمان
عایق رطوبتی
بتن شیب بندی
سقف مطابق نقشه های سازه ای
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جزئیات اجرایی توالت ایرانی در روی خاک

فلش تانك   

دیوار سفالی

دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمكعب

کاشی دیوار مطابق جدول نازک کاری

ارتفاع عایق کاریتوالت ایرانی

شتر گلو
سرامیك
مالت ماسه سیمان
عایق رطوبتی
بتن شیب بندی
بتن کف

 شن بادامی به قطر حداکثر 2سانتی متر
 بلوکاژ

خاک متراکم شده
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نصب سرویس توالت فرنگی

 از آنجايی كه در كاسه توالت های فرنگی شترگلو در
 داخل خود دستگاه قرار دارد و همچنین توالت فرنگي
 به عنوان آب روي كف عمل نمي كند مي توان توالت را
 روي كف تمام شده نصب كرد. يكی از نكات مهم در
مركز تا  ديوار  بدنة  فاصلة  رعايت  توالت فرنگی   نصب 
 لولة فاضالب توالت فرنگی است، كه اين اندازه بسته به
 مدل توالت فرنگي بین 20 تا 30 سانتي متر مي باشد.
حداقل قطر لولة فاضالب توالت فرنگی 4 اينچ است.

جزئیات اجرایی توالت فرنگی در طبقات

فلش تانك   

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتی متر
کاشی طبق جدول نازک کاری

سرویس بهداشتی فرنگی

پوکه معدنی یا مشابه جهت شیب بندی
سیمان لیسه ای جهت بستر عایق رطوبتی

سقف مطابق نقشه های سازه ای

یك الیه عایق رطوبتی
محافظت عایق به ضخامت 1 سانتی متر
سیمان لیسه ای جهت 
مالت ماسه سیمان
سرامیك
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جزئیات اجرایی توالت فرنگی در روی خاک

نصب وان

وان های متداول در بازار به دو صورت توكار و روكار موجود هستند.

وان توکار 
امروزه اين نوع وان ها بسیار كمتر از وان های روكار اجرا می شوند. برای اجرای اين نوع وان بايد يك ديواره 
ساخته شده و پس از عايق شدن بخش زيرين و ديوارهاي كنار محل نصب وان، وان در محل خود نصب شود. 

براي اين نوع وان از قبل بايد يك خروجي فاضالب در زير وان در نظر گرفت.

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتی متر
کاشی طبق جدول نازک کاری

فلش تانك   

سرویس بهداشتی فرنگی

خاک متراکم شده
بلوکاژ
بتن کف
پوکه معدنی یا مشابه جهت شیب بندی
سیمان لیسه ای جهت بستر عایق رطوبتی
یك الیه عایق رطوبتی
محافظت عایق به ضخامت 1 سانتی متر
سیمان لیسه ای مشابه 
مالت ماسه سیمان
سرامیك
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وان روکار  
مراتب نصب اين نوع وان كاماًل متفاوت با وان توكار است. زمان اجرای تأسیسات وان، محل لولة فاضالب درنظر گرفته 
می شود كه اين لوله روي زمین و نزديك خروجي كف وان تعبیه می گردد. نصب آن همانند نصب كاسه توالت فرنگی 
است. كف پوش فضا اجرا شده و سپس وان روی كف قرار می گیرد. اين نوع وان در زير خود يك شاسي دارد كه 
وزن وان را به زمین منتقل مي كند. پايه هاي وان جهت تنظیم ارتفاع و تراز كردن وان قابلیت تغییر ارتفاع را دارند. 

در پايان، لولة خروجی آب كه به صورت استاندارد به زير وان متصل است به لولة فاضالب موجود در كف 
می شود. متصل 

در برخی از انواع وان ها امكان چسباندن كاشی روی نمای جلوي وان وجود دارد.

دوش دستی
کلیدهای تنظیم سردی و گرمی آب

بالشتك

شیرآب

نازل)بزرگ(

دکمۀ مكش آب

نازل)کوچك(

حفرة تخلیه 
آب وان

پیچ پایه

قاب فوالدی زنگ نزن

موتور

در قالب گروه های3 و 4 نفره شبیه آنچه در فعالیت قبلی ارائه شد، چك لیستی را تهیه و ضمن اضافه فعالیت
يا كم كردن موارد بررسی، آن را برای وان، زيردوشی و سرويس فرنگی و روشويی پر كنید.
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جزئیات اجرایي وان توکار

ماستیك

کاشی 
زیرسازی وان

چسب کاشی

1 سانتی متر فاصله 
جهت خروج آب 

 مالت ماسه سیمان
 سرامیك

 عایق رطوبتی
 بتن شیب بندی

 سقف تیرچه بلوک

وان روکار

همان طور كه اشاره شد در حمام ها عايق رطوبتي در ناحیة وان بايد 15 سانتي متر باالتر از سطح وان ادامه پیدا كند.
پس از نصب وان برای جلوگیری از نفوذ آب به كناره های وان از ماستیك استفاده می شود.

و حدود  نمی شود  اجرا  زمین  روی  تا  وان  نمای  آن  تمیزی  امكان  و  وان  زير  در  احتمالی  آب  تخلیه  برای 
باشد. داشته  تخلیه  امكان  نیز  وان  زير  احتمالي  آب  كه  دارد  قرار  باالتر  1 سانتی متر 

وان روکار وان توکار

وان ها بیشتر در ابعاد 70×170 و 200×90 سانتی متر ساخته می شوند. مركز فاضالب وان از ديوارهای طرفین 
بايد الاقل 50 سانتی متر فاصله داشته باشد. حداقل قطر فاضالب وان، 2 اينچ می باشد.
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نصب و اجرای زیر دوشی

روش  زيردوشی  و  وان  بین  ظاهری  تفاوت  علی رغم 
كلی اجرای اين دو شبیه هستند. زيردوشی هم مانند 

وان دارای دو نوع روكار و توكار است.

زیردوشی توکارزیردوشی روکار

جزئیات اجرایی زیردوشی روکار

زيردوشی روكار پس از اجرای سرامیك كف و كاشی ديوار مشابه وان رو كار اجرا می شود.

1 سانتی متر فاصله جهت خروج آب 

 مالت ماسه سیمان
 سرامیك

 عایق رطوبتی
 بتن شیب بندی

 سقف تیرچه بلوک
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نصب روشویي

در فضايي كه روشويي نصب مي شود  بايد قبل از اجراي كف، خروجي فاضالب و لوله هاي آب گرم و سرد 
مصرفي، پیش بینی و اجرا شده باشند. 

از آنجايي كه در اين فضاها كلید و پريز وجود دارد، عموماً اين تأسیسات در ديواره هاي نزديك روشويي نصب 
مي شوند. در تصوير زير جزئیات اجرايي روشويي نشان داده شده است. 

جزئیات اجرایی روشویی

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمكعب

کاشی دیواری مطابق جدول نازک کاری

ماستیك

حلقه الستیكی سیفون

سیفون
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ارزشیابی شایستگی نصب لوازم بهداشتی

شرح کار: 
 كنترل نقشه ها با وضعیت محل تعیین شده برای نصب سرويس   بستن كامل مسیر فاضالب با پارچه يا درپوش   اجرای عايق   ريختن 

ماسه 
 نصب كردن كاسه توالت   اتصال لوله سیفون به كاسه توالت   تراز كردن كاسه توالت   دوغاب ريزی 

استاندارد عملكرد: 
نصب كاسه توالت ايرانی مطابق اصول مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان،  نشريه 92 و 55 سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور، استانداردهای 

مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی حین نصب سرويس، جلوگیری از ورود نخاله و ضايعات به مسیر لوله فاضالب، مديريت منابع و مصالح، انتخاب صحیح ابزار
فرایندی: بستن لوله فاضالب، ريختن ماسه، نصب و تراز كاسه توالت، وصل كردن لوله سیفون

محصول: نصب يك سرويس بهداشتی به همراه سیفون مطابق مشخصات فنی نقشه ها

شرایط انجام کار:
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: 2 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: 1 عدد
ابزار و تجهیزات: كاسه توالت، شن و ماسه، چسب، متر، سیمان، بیل، استانبولی، چكش الستیكی، لوله پولیكا، شمشه، تراز، كهنه يا تنظیف، 

عايق رطوبتی، سیمان سفید و پودر سنگ و رنگدانه

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده سازی بستر1

2نصب كاسه توالت2

2تراز كردن كاسه توالت3

1دوغاب ريزی و بندكشی4

5

6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی2 است .
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پودمان3
اجرای پارتیشن سنگی، دیوار پوش سنگی، 
سرامیکی و آجری
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واحد یادگیری 5

شایستگی اجراي دیوارپوش سنگي

آیا تا به حال پی برده اید

 چرا از سنگ به عنوان پوشش نهايي ديوارهاي خارجي استفاده مي شود؟
 معموالً از چه سنگ هايي براي پوشش ديوار هاي داخلي استفاده مي شود؟

 چه روش هايي براي اجراي ديوار پوش هاي سنگي وجود دارد؟
 مراحل اجراي ديوارپوش سنگي چيست؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استاندارد ها و اصول بيان شده، اجراي ديوارپوش سنگي به روش تر )با مالت( را انجام دهد.

مقدمه

به علت قرارگيري در مقابل تغييرات جوي  نماهاي خارجي ساختمان استفاده مي شوند  سنگ هايي كه در 
بايد داراي استاندارد هاي الزم براي استفاده در فضاهاي خارجي باشند. همان طور كه در پودمان اول ذكر شد 
سنگ هاي كف نيز بايد در برابر سايش، ضربه و مواد شيميايي پايدار باشند. از آنجايي كه سنگ هاي نماهاي 
داخلي كه به عنوان ديوارپوش به كار مي روند شرايط سنگ هاي نماي بيروني و كف فضاها را ندارند مي توان با 

محدوديت كمتري با توجه به سطح و رنگ مورد نظر آنها را انتخاب كرد. 
نوع  اين  برابر سايش و شستشو است.  آنها در  پايداري  به عنوان ديوارپوش  انتخاب سنگ ها  از داليل  يكي 
ديوارپوش عالوه بر استفاده در فضاهاي مسكوني، در فضا هاي عمومي نيز بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. 
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سنگ های ساختمانی از نظر شکل نهایی به صورت طبیعی یا کار شده مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر محل 
کاربرد نیز در گروه سنگ هاي باربر یا تزیینی هستند.

البته در برخی موارد سنگ ها در حالي که باربر هستند 
جزء سنگ هاي تزیینی نیز محسوب مي شوند.

یکي از نکات مهم در خصوص انتخاب سنگ های نما 
و  سنگ  مختلف  کانی هاي  حرارت  انبساط  ضریب 
از خرد شدن  براي جلوگیري  مالت پشت آن است، 
به  ضریب ها  این  باید  مالت  از  شدن  جدا  و  سنگ 

یکدیگر نزدیك باشند. 
با  خطوط  دارای  خود  سطح  در  معموالً  سنگ ها 
رگه هایي هستند که اگر احتمال ترك در محل ترك ها 
وجود نداشته باشد هیچ منعي براي استفاده ندارند و 
البته  حتي جزء زیبایي هاي سنگ محسوب مي شود 
در صورت لب پر بودن نمي توان از آن استفاده کرد. 

در صورتي كه رگه هاي سنگ عميق باشند سنگ ترك خواهد خورد 

از سنگ هاي با ضخامت 20 میلي متر براي دیوارپوش فضاهاي داخلي استفاده مي شود. سنگ های  معموالً 
قرنیز دور اتاق نیز 10 میلی متر ضخامت دارد. موقع اجرای کارهاي سنگی باید توجه داشت که مشخصات 
آنها کامالً استاندارد باشد در غیر این صورت باید مشخصات آنها در نقشه ها ذکر شده و نمونه آنها به تصویب 

کارفرما رسیده باشد.
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اجرای پوشش دیوارهای داخلی )دیوار پوش( با سنگ

اجرای پوشش سنگی ديوارهای داخلی به دو صورت خشك و تر )با مالت( انجام می شود. در روش تر كه اجرای 
سنتی اين نوع ديوار پوش است از مالت به عنوان مادۀ اصلی اتصال سنگ به ديوار استفاده می شود. در روش 
خشك اين اتصال به وسيلة شبكة زيرسازي فلزی انجام می گيرد. در اينجا اجرای ديوارپوش سنتی به وسيله مالت 

يا همان روش تر توضيح داده می شود.
مراحل اجرای پوشش ديوار با سنگ به روش )با مالت(:

1ـ رولوۀ سطح دیوار
به وسيلة متر فلزی يا متر ليزری قبل از شروع اجرای 
كار، سطح ديوار را اندازه می گيريم و با نقشه ها تطبيق 
می دهيم. اين كار باعث تعيين دقيق ميزان مصالح مورد 
نياز و همچنين امكان اجرای الگوی سنگ  كاری می شود.

در تصاوير زير نمونه هايي از سنگ  با اشكال غيرمنظم و منظم هندسي نشان داده شده است.

2ـ آماده سازی كارگاه
سنگ هاي هم شكل و هم رنگ را به صورت عمودي به محل مناسبي تكيه داده و ساير مصالح، ابزار و وسايل 

را نيز در كارگاه مستقر مي كنند.

3ـ كنترل دیوار
ناهمواری های  بودن،  شاقولی  نظر  از  است  الزم  می شود  اجرا  ديوار پوش  آن  روی  كه  ديواری  يا  مبنا  ديوار 
...... كنترل شود. دراين مرحله در صورتی كه بخش های مجاور كارگاه نياز به  احتمالی، تأسيسات موجود و 

محافظت داشته باشد با پوشش مناسب پوشانده شود.
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4ـ آماده سازی سنگ برای نصب
در روش اجراي تر با مالت )تر( اگر فقط از مالت جهت اتصال استفاده شود، پس از مدتي سنگ از مالت جدا 
شده و احتمال افتادن آن وجود دارد كه اين مورد ممكن است باعث خطرات جاني شود. از آنجايي كه مالت 
ماسه سيمان پس از خشك شدن مقداري منقبض مي شود به همين دليل مالت خود را از سنگ جدا كرده و 

احتمال افتادن سنگ زياد مي شود. 
به همين علت است كه در برخي از نماهاي سنگي پس از اجرا، سنگ ها را توسط رول پالك محكم مي كنند. 

براي ايجاد اتصال كافي ميان سنگ نما و سفت كاري ديوار از دو روش استفاده مي كنند.
الف( مهار كردن سنگ پالك به وسيلة سيم مفتول )اسكوپ به مالت(: پس از ايجاد شيار در لبه هاي 
سنگ يا ايجاد شيار در پشت سنگ، سيم مفتولي1 كه داراي جنس نرم و از نوع آهن سفيد است، از ميان 
شيارها يا سوراخ ها عبور داده و مطابق تصاوير زير از سيم مفتولي به عنوان عامل رابط و درگير كننده سنگ  نما 

و مالت ماسه سيمان استفاده مي شود.

1ـ به قطر حدود 2 ميلي متر 

سنگ پالك

ميخ سركج نگه دارنده مفتول

مفتول نشست داده شده در پشت سنگ

محل دوغاب ریزی پشت سنگ

مفتول عبوركرده از سوراخ 
مورب در سنگ

ميخ سركج

مفتول نگه دارنده سنگ

سوراخ مورب در 
ضخامت سنگ

پشت سنگ نما
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ب( روش ديگر آماده سازی سنگ استفاده از قالب اسكوپ به ديوار مبنا است. امكان استفاده از اين روش برای 
سنگ هايی با ضخامت زياد )3 سانتی متر و بيشتر( امكان پذير است. برای اجرای كار دو سوراخ در ضخامت سنگ 
ايجاد می كنند و يك سر قالب اسكوپ را بر روی ديوار و سر ديگر آن را روی سنگ قرار می دهند به صورتی 
كه سوراخ اسكوپ در امتداد سوراخ سنگ باشد. به راحتی، اسكوپ به سنگ ثابت می شود. معموالً هر سنگ را 
به وسيلة دو اسكوپ به ديوار متصل می كنند )با توجه به طول سنگ(. در اين روش فاصلة ديوار و پشت سنگ 
2 سانتی متر و مالت مصرفی ماسه سيمان است. توجه داشته باشيد در اين روش آجركاری ديوار و نصب سنگ 
نما معموالً هم زمان انجام می شود. در صورتي كه نماسازي پس از ديوار چيني انجام شود، يك طرف چنگك 
اسكوپ در شيار سنگ و از طرف ديگر در محل نيمه اي كه از سفت كاري خالي شده است قرار خواهد گرفت.
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اسكوپ سنگ

برگشت اسكوپ برای نشست در ضخامت سنگ نما
نشست بازوی اسكوپ در اسكلت

ميخ اسكوپ

شيار ایجاد شده در سنگ 

 دیوارسنگ پالك 

مالت پشت سنگ

اسكوپ سنگ



90

5 ـ نصب سنگ
عموماً در فضاهای داخلی كه ديوار با سنگ پوشيده می شود از قرنيز1 يا ازاره استفاده نمی شود و سنگ كاري از 
روي زمين شروع مي شود به اين علت كه سنگ در اين حالت خود كاركرد قرنيز را دشته و ديگر نيازي به آن 
نيست، مگر به علت هماهنگي با ساير ديوارها اجرا شود. در غير اين صورت سنگ ازاره يا قرنيز اولين رديف يا 
رج سنگ كاري خواهد بود، برای اجرای سنگ كاری ابتدا يك شمشه براي تراز كردن سطح زير اولين رديف 
اجرا مي كنند سپس رديف اول سنگ ها را به صورت رديفی روی زمين می چينند. به مراحل زير توجه كنيد.

براي كار گذاشتن اولين رج سنگ به شرح زير عمل مي كنيم:
الف( ابتدا سطح زير اولين رديف )روي زمين( را كاماًل با مالت ماسه و پودر سنگ تراز مي كنيم، اولين قطعه 

سنگ نبش اول با فاصله 5 سانتي متر جلوتر از ديوار روي شمشة ماسه و پودر سنگ كار گذاشته مي شود. 

1ـ سنگ ازاره در خارج ساختمان اجرا مي شود و جزيي از سفت كاري است و حداقل 5 سانتي متر در كف فرو رفته و قبل از كف سازي اجرا 
مي شود، در حالي كه قرنيز جزو نازك كاري محسوب مي شود و بعد از اجراي كف سازي نصب مي شود و در كف سازي فرو نمي رود.

انواع اتصاالت فلزي براي اسكوپ كردن سنگ

 با مراجعه به فروشگاه و نمايشگاه های توليد يا فروش سنگ های ساختمانی و سايت های اينترنتی فعاليت
سنگ هايی كه به عنوان ديوارپوش در فضاهای داخلی به كار می روند را پيدا كرده، مشخصات آنها را 
از نظر دوام، رنگ، شفافيت، ابعاد، رگه ها وتخلخل های احتمالی و... بررسی كنيد. سعی كنيد انتخاب 

سنگ ها براساس موقعيت زندگی شما باشد.
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اجراي تراز زیر دیوار

نصب اولين قطعه سنگ

فاصلة سنگ و مالت پشت سنگ

تراز سازی شمشة زیر كار

ُگوه گذاری به منظور ترازسازی شمشه

چفت زیر كار

شاقول كردن سنگ به  وسيلة تراز

پيش   آمدگى برای بغل كش

ميخ سركج برای نگه داری سنگ

چفت زیر كار پشت دیوار
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ب( از يك ميخ سر كج بلند يا ميل گرد براي نگهداري سنگ استفاده مي شود، يك ميخ در پشت سنگ )نماي 
سنگ( و سر ديگر آن در مالت بين رج هاي آجر قرار دارد، البته با استفاده از چند آجر كه روي يكديگر قرار 

گرفته اند يا تنگ بستن به وسيلة چوب مي توان سنگ را در جاي خود نگه داشت. 
ج( پس از جاگذاري اولين قطعة سنگ و كنترل شاقولي بودن آن، عمل ريسمان كشي براي نصب سنگ دوم 
)در نبش دوم( انجام مي شود. براي ريسمان كشي ابتدا سنگ نبش دوم را نيز به فاصله 5 سانتي متري از ديوار 

محكم كرده و پس از كنترل تراز و شاقولي بودن آن، بين سنگ نبش اول و دوم ريسمان كشي مي كنيم. 
د( نصب قطعات سنگي بين اين دو قطعه سنگ با توجه به ريسمان كشي انجام شده و هم باد بودن با شمشه 

انجام مي شود.
براي نگه داشتن سنگ به جز استفاده از ميخ سر كج از گچ نيز مي توان در محل تقاطع بند ها در محل استفاده كرد.

نصب دومين قطعه و چيدن ردیف اول

ریسمان كش بين دو سنگ نبش

ریسمان كار كشى

بغل كشى ازارۀ سنگى
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آزاد  طرف  دو  آموزشي  كار  در  دوغاب  ريختن  از  قبل  سنگ كاري:  رج  اولين  پشت  ریزي  دوغاب  ه( 
كناره هاي سنگ كاري را با استفاده از قطعات سنگي، پاكت سيماني يا روزنامه لوله شده ببنديد، مالت مورد 
استفاده براي دوغاب ريزي پشت سنگ ها مالت ماسه سيمان است، براي كار آموزشي مي توانيد از دوغاب گچ 
و خاك شل )2 پيمانه خاك و 1 پيمانه گچ(  استفاده كنيد. دوغاب بايد روان باشد تا بتواند پشت سنگ ها را 
كامل پر كند. عمل دوغاب ريزي در چند اليه انجام مي شود تا فشار دوغاب ريخته شده باعث سر خوردن سنگ 
و خارج شدن سنگ از محل مورد نظر نشود. با چكش زني آهسته مي توان از پر بودن پشت سنگ مطمئن شد.
و( قپان كردن ریسمان كار: ميخ هاي بلند 20 سانتي متري را مطابق شكل از دو گوشه كار با 5/5 سانتي متر فاصله 
در بند كاري آجر كوبيده مي شود، دو ميخ بااليي در راستاي ميخ هاي زيرين در دو گوشه كوبيده مي شوند، سپس 
بين دو ميخ ريسمان كشي شده به وسيلة شاقول كردن ريسمان كار، قپان قائم براي نصب سنگ به وجود مي آيد. 

ريختن سيمان خشك بين اليه ها جهت تسريع عمليات ممنوع است.توجه

ریختن دوغاب سيمان پشت ردیف اول سنگ ها

قپان كردن 7 ميلي متر از سنگ زيرين جلوتر خواهد بود و اين كار به منظور زيبا كردن سطح كار است.توجه
در صورتي كه اين جلوآمدگي در طرح نباشد، قپان كردن به صورت هم راستا با سنگ زيرين انجام 

مي شود.

ز( كار گذاشتن سنگ هاي متن كار نيز مانند رج اول صورت مي گيرد. تا كار به پايان برسد. قپان كشي كار 
بايد تا آخرين رج باقي بماند تا كار به صورت شاقولي اجرا شود.

ورق قيف برای 
دوغاب ریزی
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نصب ریسمان كار

نصب دو قطعة اصلي سنگ هاي نبش و چيدن سنگ هاي متن بين آنها 

پيش آمدگى رج متن

استقرار رج متن

پيش آمدگى سنگ متن 
7 ميلى متر

پشت دیوار در یک نبش بغل كش همانند 
نمای دیگر آن انجام مى شود.

ریسمان كار قپان
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از آنجايي كه امكان عدم هماهنگي دقيق برش سنگ ها وجود دارد و در نصب سنگ ممكن است اين يكسان توجه
نبودن دقيق اندازۀ سنگ ها موجب نازيبايي كار و از دست رفتن خطوط مستقيم بندها شود، در هنگام 
نصب با توجه به ريسمان كار و فاصله احتمالي گوشه اي از سنگ با ريسمان كار قبل از ريختن دوغاب زير 

گوشه كوتاه تر سنگ از قطعات كوچك پاكت سيماني جهت تراز كردن سنگ استفاده مي شود.

6ـ بندكشى دیوار
بندكشی ديوار پوش های سنگی با مالت سيمان سفيد و خاك سنگ انجام می شود. عيار مالت بندكشی بايد 
برابر با عيار مالت به كار گرفته شده در نصب سنگ باشد. عمليات بندكشی بايد ظرف مدت يك تا چهار روز 
پس از اجرای سنگ ها انجام شود. قبل از عمليات بندكشی در صورت وجود درز بايد درز ها 1/5 سانتی متر 
خالی شده و پس از مرطوب كردن، با مالت مورد نظر پر و با كاردك بندكشی صاف و صيقل داده شود. قبل 
از سفت شدن مالت، بايد از تماس و ضربه زدن به محل بندكشی خود داری شود و به مدت حداقل پنج روز 

متوالی با توجه به شرايط محيط آب پاشی شود.

جزئيات اجرایي نصب سنگ با مالت به دیوار

mm

m
m

نمای پشت سنگ

نمای جانبى سنگ

ایجاد شيار با ابزار سنگ بری

2mm مفتول به قطر

برش قائم از سنگ
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اتصال قطعات سنگ به زیرسازي فلزيجزئيات اجرایي نصب سنگ روي دیوار به صورت خشک

نمونه هاي تصویري از نصب سنگ به روش خشک در نماي ساختمان و در فضاهاي داخلي

نبشى 
شيار جهت اسكوپ
اسكوپ سنگ

سازه فرعى

سازه فرعى
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 اتصال قطعات زیرسازی سنگ به دیوار

جزئيات اجرایى نصب قرنيز

جزئيات اجرایى نصب قرنيزسنگى در فضاهای داخلى

 جدا شدن سنگ در صورت اسكوپ نشدن

دیوار آجری 

1/5 cm اندود آستر به ضخامت

0/5 cm اندود آستر به ضخامت

چفت یک سانتى متری

قرنيز سنگى به ارتفاع 10 سانتى متر
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ارزشيابى شایستگى دیوارپوش سنگى

شرح كار: 
   شاقول كردن ديوار   دسته بندی و رنگ بندی قطعات سنگی متناسب با مشخصات فنی   رولوه كردن سطح موردنظر برای سنگ كاری 
 تراز و تسطيع كف طبق  كنترل مسيرهای تأسيساتی و پيش بينی محل درز جهت تعبية تجهيزات تأسيسات )برق و آب و فاضالب( در ديوار 
 آماده سازی   برش قطعات سنگی مطابق طرح   تثبيت و تراز شمشه و ريسمان كشی مطابق نقشه های اجرايی  كد در نقشه های اجرايی 
   مالت سازی و چيدن سنگ های رديف اول و كنترل تراز آنها   اسكوپ كردن طبق مشخصات فنی )درصورت بودن درمشخصات(  سنگ 

 پاك كردن سطح سنگی  بندكشی طبق رنگ و مشخصات فنی   ادامه اجرای ديوارپوش  مالت ريزی 

استاندارد عملكرد: 
اجرای ديوارپوش سنگی مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشريه 92 و 55 سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، استانداردهای 

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی در برش قطعات سنگی ـ انتخاب و به كارگيری صحيح ابزار ـ جلوگيری از ايجاد نخاله و ضايعات 
ـ  اول  رديف  كف  سطح  تراز  ـ  تأسيساتی  مسيرهای  كنترل  ـ  ديوار  كردن  شاقولی  ـ  سنگی  قطعات  دسته بندی  ـ  كردن  رولوه  فرایندی: 
ريسمان كشی ـ برش قطعات سنگی ـ مهيا كردن زيرسازی )اسكوپ كردن در صورت نياز( ـ اجرای رديف اول ـ مالت سازی ـ مالت ريزی ـ ادامه 

اجرای ديوار ـ بندكشی ـ تميز كردن
محصول: ساخت يك ديوارپوش طبق مشخصات فنی ارائه شده

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی، استاد كار حرفه ای يا مربی 

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: فرز ـ چكش الستيكی ـ شمشه ـ تراز ـ مالت سيمان ـ استانبولی ـ كمچه ـ فرغون ـ بيل ـ متر ـ خاك رس ـ آب ـ پودر 

سنگ ـ مفتول ـ انبر ـ سنگ تزيينی ـ ريسمان ـ شاقول ـ تخته و سطح برش برای سنگ ـ ميخ

معيار شایستگى: 

حداقل نمره قبولى مرحله كارردیف
نمرۀ هنرجواز 3 

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل سفت كاری2

2آماده سازی سنگ3

2تهيه مالت و نصب سنگ٤

1بندكشی، عمل آوری و پرداخت5

6

2شایستگى های غيرفنى، ایمنى، بهداشت، توجهات زیست محيطى و نگرش:

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است .
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آیا تا به حال پی برده اید

 چرا در فضا هايي مانند سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه از ديوارپوش كاشي استفاده مي شود؟ 
 چه روش هايي براي اجراي ديوارپوش كاشي وجود دارد؟ 

 اجراي كاشي كاري شامل چه مراحلي است؟
 طرح هاي هندسي روي سطوح كاشي كاري چگونه طراحي و اجرا مي شود؟

 استاندارد عملکرد

بر اساس اصول و استاندارد هاي ارائه شده اجراي كاشي كاري ديوارهاي داخلي را انجام دهد.

مقدمه

كاشی فراورده ای سراميكی است كه به دليل پخته شدن در درجه حرارت معين1 به حالت نيمه شيشه ای 
در آمده، به همين دليل مقدار جذب آب آن كم بوده و مقاومت آن در برابر ساييدگی، فشار و ضربه باالست. 

درصورتی كه سطح كاشی از لعاب معدنی پوشيده شده باشد به آن كاشی لعاب دار می گويند.
كاشی های لعابی و انواع سراميك ها برای پوشاندن ديوارهاي قابل شستشوی داخل ساختمان مانند آشپزخانه، 

توالت، دست شويی، حمام و ... و حتی ديواره خارجی بنا به كار می رود.

1ـ 900 تا 2000 درجه سانتيگراد

واحد یادگیری6

شایستگی اجراي دیوارپوش كاشي
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برای تهية تابلوهای تزيينی نيز از كاشی های تزيينی كه دارای برجستگی و فرورفتگی با اشكال و رنگ های 
مختلف هستند استفاده می شود.

نصب كاشي روي ديوار به روش هاي زير انجام مي گيرد: 
الف( چسباندن كاشي با چسب مخصوص

ب( مالت گذاري پشت كاشي 
ج( كار گذاشتن كاشي به روش دوغاب ريزي 

در حال حاضر در ساختمان هايي كه جديد االحداث هستند بيشتر از روش دوغاب ريزی براي نصب كاشي 
صاف،  كامالً  كار  يا سطح  نصب شده  قديمي  كاشي هاي  ديوار  روي  كه  مكان هايي  در  اما  استفاده مي شود 

يكدست و شاقولي است با استفاده از چسب مخصوص، كاشي را روي سطح زيرين نصب مي كنند. 

مراحل اجرای كاشی كاری دیوار با استفاده از دوغاب ریزي 

1ـ رولوۀ فضا
اندازه گيری دقيق ديوار هايی كه با كاشی پوشيده می شود قبل ازشروع كار و تطبيق آنها با نقشه های اجرايی 
صورتی كه  در  شد.  خواهد  كاشی  مصرف  در  صرفه جويی  باعث  نقشه  در  احتمالی  خطاهای  رفع  بر  عالوه 

كاشی كاری ديوار دارای الگوی خاصی باشد بايد امكان اجرای آن با توجه به رولوۀ فضا كنترل شود.

به نظر شما رولوۀ فضا چگونه باعث صرفه جويی در مصرف كاشی می شود؟فعاليت

تحقيق كنيد كاشی ها از نظر كيفيت به چند دسته تقسيم می شوند؟ مبنای اين دسته بندی چيست؟ تحقيق كنيد
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2ـ آماده سازی كارگاه
قبل از اقدام به اجرای كاشی كاری بايد تمام لوازم، مصالح و تجهيزات مورد نياز در كارگاه فراهم باشد.

با توجه به اينكه كاشی كاری در فضا هايی انجام می شود كه لوله های خروجی فاضالب در آنجا هستند، قبل از 
شروع كار اين مسير ها با درپوش يا موارد مشابه بايد مسدود شوند تا از ورود نخاله و گرفتگی لوله جلوگيری شود.

3ـ كنترل زیرسازي
اجرای كاشی كاری دقيق و صحيح زمانی امكان پذير خواهد بود كه سطح زيرسازي قبل از شروع كار كاشی كاری 
آماده شده باشد. قبل از اقدام به كاشی كاری سطح زير سازي كنترل و در صورت لزوم اصالحات زير انجام می شود.

 كنترل تراز و شاقول بودن اضالع افقی و عمودی ديوار
 كنترل پوشش نهايی ديوار، ممكن است رويه ديوار با مالت كاهگل، گچ و خاك و...... پوشيده باشد. در 
اندود  يا روی آن  بايد برچيده شود  از مالت ماسه سيمان روی ديوار قرار دارد  صورتی كه هر پوششی غير 

ماسه  سيمان كشيده شود.
 در صورت وجود رويه اي غير از مالت ماسه سيمان، 2٤ ساعت قبل از آغاز كاشی كاری روی سطح ديوار را 

به ضخامت 3تا5 ميلی متربا اندود ماسه سيمان می پوشانيم.
 در صورتی كه سطح ديوار پشت كاشی كاری با قيرگونی عايق شده باشد. برای چسبندگی الزم، از قبل روی سطح 
عايق تور سيمی نصب می شود. در جزئيات پايان واحد يادگيري نحوۀ اتصال عايق به ديوار نشان داده شده است.
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4ـ تهية دوغاب سيمان
برای چسباندن كاشی روی سطح قائم از دوغاب ماسه سيمان به نسبت يك پيمانه سيمان و سه پيمانه ماسة 

پُر نرمه يا گرد سنگ استفاده می شود. 

در ساختن دوغاب سيمان برای كاشی كاری نبايد از آهك، گچ و خاك رس استفاده كرد.توجه

5 ـ نصب كاشى دیوار
همان طور كه گفته شد بايد قبل از اقدام به كاشی كاری، ديوار را به وسيلة شمشه و تراز و اجرای اندود ماسه 
سيمان كاماًل شاقول و هموار كرد. )البته سطح اندود بايد برای دوغاب ريزی زبری الزم برای چسبندگی را 

داشته باشد(
در ترسيمات صفحات بعد مراحل مختلف اجراي اندود ماسه سيمان قبل از اجراي كاشي كاري با چسب و 
سپس اجرای كاشی با روش دوغاب ريزی ارائه شده است. توجه داشته باشيد در اجرای كاشی با چسب سطح 

كار بايد صاف باشد.

امروزه استفاده از چسب مخصوص كاشی برای اجرای كاشی كاری نسبت به گذشته رايج تر شده است.
در صورت استفاده از چسب بايد به برگة راهنمای استفاده كه توسط كارخانه توليد كننده تهيه شده است 

توجه كرد. تاريخ توليد و زمان مصرف چسب نيز از موارد مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. 

الیه هاي مختلف اجراي كف پوش سراميكي و دیوارپوش كاشي در محيط مرطوب
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پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...

مرحله1ـ شروع كرم بندي براي سيمان كاري

مرحله2ـ كرم بندي دو نبش دیوار

مالت ماسه و سيمان به ضخامت 2/5سانتى متر

نيمه آجر

كرم ماسه سيمان
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مرحله3ـ ریسمان كشي بين دو كرم به منظور كرم سازي مياني

مرحله4ـ كرم بندي تحتاني به منظور شمشه گيري

كرم ميانى ماسه سيمان

اندود ماسه و سيمان پَخ شده به دیوار

هم باد شدن نيمه ها در راستای یكدیگر و سيمان كاری

كرم نبش

ریسمان كشى
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پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...

مرحله5  ـ كرم بندي نبش فوقاني

مرحله6  ـ شاقول سازي كرم نبش فوقاني

 زدن ماسه سيمان و تسطيح كرم فوقانى
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مرحله7ـ كرم بندي مياني فوقاني 

مرحله8   ـ اسپرس زني جهت شمشه گيري

    ریسمان كشى بين 
دو  كرم

اسپرس ماسه سيمان
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پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...

مرحله 9ـ استقرار شمشه بين دو كرم

مرحله10ـ شمشه گيري مالت ماسه سيمان كرم ها

پيش آمدگى شمشه از نبش
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مرحله 11ـ اجراي اندود مالت ماسه سيمان

مرحله12ـ شمشه كردن اندود

اسپرس زدن ماسه و سيمان بين شمشه ها

شمشه گيری ناحية پشت كار

شمش نبش بغل كش
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پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...

مرحله13ـ شمشه گيري انتهاي اندود كاري

مرحله 14ـ پرداخت كردن سطح اندود ماسه سيمان 

شمشه گيري انتهاي اندود كاري

اندودكاری پشت دیوار و یک بغل كش در ادامة كار

هموارسازی سطح اندود به وسيلة 

ه با حركات چرخشى طویل
ه مال

تخت

تسطيح بغل كش
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قبل از اجرا به منظور پاك شدن كاشی از گرد و غبار كاشی ها را در آب فرو برده و خارج می كنند1.
اجرای كاشی كاری ديوار به روش دوغاب ريزی:  در اين روش نيازی به استفاده از اندود ماسه سيمان نبوده و 

كاشی كاری روی ديوار اصلی مطابق تصاوير زير اجرا می شود.
چنانچه كف فضا با كف پوش هاي متداول مانند سنگ و سراميك فرش نشده باشد، ابتدا عمل شمشه گيري با 

مالت ماسه و سيمان به صورت كاماًل تراز اجرا مي شود. 
 كار گذاشتن اولين رج: اولين كاشي بر روي شمشة گرفته شده قرار داده مي شود، سپس با استفاده از 
گل رس به روش فتيله گذاري در لبه فوقاني كاشي، كار گذاري كاشي انجام مي شود، فاصله قرارگيری كاشي از 

ديواري كه پشت آن قرار مي گيرد 2/5 سانتي متر است. 
كارگذاري كاشي هاي ديگر هم به همين ترتيب انجام مي شود.

1ـ اگر قبل از نصب، كاشي مدت زيادي در آب قرار بگيرد به اصطالح زنجاب شود، چسبندگي آن با مالت از بين مي رود.

چفت گيري و ترازسازي شمشه 

كنترل شاقولى بودن دیوار

چفت
مالت گچ و خاك

پهن كردن مالت 
به وسيلة ماله

هم ترازسازی شمشه به وسيلة گوه

خطوط افقى رسم شده

كف غير تراز
دیوار غير قائم

90˚

90˚ 90˚

90˚
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پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...

نصب رج اول كاشي

 كارگذاشتن رج دوم: با استفاده از روش فتيله گذاري و شاقول سازي، رج دوم در امتداد رج زيرين قرار 
گرفته و قطعات كاشي پي در پي نصب مي شوند. 

پس از جاگذاري كاشي ها و شاقول سازي آنها در شروع و پايان رج، شمشه گذاري در راستاي دو قطعه كاشي 
و يكپارچه كردن كاشي ها انجام مي شود. 

عمل دوغاب ريزي پشت رج دوم با مالقه انجام مي شود.

نصب رج دوم كاشي كاري

دوغاب ريزی با اتمام هر رديف به صورت مكرر انجام می شود تا حباب و فضای خالی در پشت كاشی ها توجه
باقی نماند.

ادامة كار چيدن كاشی ها براساس اصول به كار رفته در چيدن كاشی های رج اول و دوم انجام می شود تا كار 
به پايان رسد.

شاقول سازی رج

گل رس برای نگه داری كاشى

سه قدی كاشى

شمشه كش سازی رج اول

چفت سطح زیر كاشى كاری

گونيا كردن شروع رج

شاقول سازی شروع رج دوم به وسيلة تراز
كاشى
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هنگام  در  چنانچه  كار:  حين  در  كاشى  بریدن   
بايد  ابتدا  باشد،  ضروری  كاشی  بريدن  كاشی كاری 
و  كرده  عالمت گذاری  نظر  مورد  اندازۀ  به  را  كاشی 
پس از خط انداختن با الماس به وسيلة تيغه يا قيچی 
بريد. در  مخصوص در خطی مستقيم و گونيا آن را 

تصوير روبه رو دستگاه برش نشان داده شده است.

دوغاب ریزي پشت كاشي كاري پس از اجرای هر رج

كاشی ها بايد لب به لب كار گذاشته شوند و درزها خطوطی ممتد، مستقيم و بدون شكستگی افقی و توجه
عمودی تشكيل دهند.

به نظر شما چگونه می توان از پر بودن فضای پشت كاشی ها اطمينان حاصل كرد؟فعاليت

باالتر از سطح آبريز1 مي باشد و الزم توجه ارتفاع عايق رطوبتی در سرويس های بهداشتی 15 سانتی متر 
نيست ديوارها تا باال عايق شوند، به اين علت كه در نواحي باال امكان ساكن بودن آب وجود ندارد و 

آب از روي اين كاشي ها به سمت كف حركت مي كند. 

1ـ سطح آبريز به جز كف فضاهاي بهداشتي سطح وان و زير دوشي است و هر سطحي كه در آن احتمال پر شدن آب و رسيدن . به ديوار فضا 
وجود داشته باشد. توجه داشته باشيد دوش سطح آبريز محسوب نمي شود.

فتيله گذاری به وسيلة ِگل ُرس
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پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...

6 ـ بند كشى
پس از اتمام كاشی كاری به منظور پركردن درزهای 
بندكشی،  می شود.  انجام  بندكشی  كاشی ها  بين 
سفيد  سيمان  دوغاب  ماليدن  با  ديوار  كاشی كاری 

روی سطح ديوار كاشی كاری شده انجام می شود.

نكات مهم در اجرای بندكشى
 اگر از سيمان سفيد يا رنگی برای پوشش بدنه ها 
استفاده می شود، بهتر است برای ساختن مالت از پودر 
كواتز )پودر سنگ شيشه( به جای ماسه استفاده كرد.
سيمان  بايد  رنگی  كاشی  بندكشی  خصوص  در   
رنگی همرنگ كاشی و پودر كواتز به كار برد تا رنگ 

كاشی و بندكشی با يكديگر مطابقت داشته باشد.
 پس از ماليدن دوغاب سيمان روی كاشی ها حداقل 
بماند  اين دوغاب روی سطح كاشی  بايد 2٤ ساعت 
تا سفت شود. سپس به وسيلة پارچة مرطوب سطح 

كاشی ها را پاك می كنيم.

جزئيات اجرایي دیوارپوش كاشي و كف سراميكي در محيط 
مرطوب

كاشى طبق جدول نازك كاری
3cm دوغاب ماسه سيمان به ضخامت
دیوار سفالى

 سراميک

 مالت ماسه سيمان

عایق رطوبتى

بتن شيب بندی

سقف تيرچه بلوك
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رنگ  با  متناسب  نوار هايي  كاشي كاري  مختلف  براي طرح هاي  معموالً  گل اندازي در سطح كاشي كاري: 
سطح  مي گويند  باند  آن  به  اصطالحاً  كه  نوارها  اين  از  استفاده  با  مي شود.  توليد  متن  كاشي هاي  طرح  و 

كاشي كاري شده بسيار زيباتر مي شود. 

گاهي با اجراي كاشي هايي با رنگ هاي متفاوت از رنگ زمينه و با هندسة خاص مي توان به سطح كاشي كاري 
جلوه اي خاص بخشيد. گل سه رجي، پنج رجي و گل بازوبندي از نقش هاي رايج مورد استفاده در كاشي كاري 

هستند. براي اجراي اين طرح ها به روش زير عمل مي شود. 
 با توجه به ابعاد كاشي و طول و عرض كار، سطح محاسبه مي شود.

 روي كاغذ شطرنجي )با در نظر گرفتن ابعاد كاشي و سطح كار( نقش ها ترسيم مي شوند. 
 بر اساس طرح در مرحله نصب كاشي انتخاب و نصب كاشي مناسب انجام مي گيرد. 

                    گل بازوبندی                        گل پنج رجى   گل سه رجى

درگذشته در پوشش نهايی ديوارها از تركيب آجر وكاشی استفاده می شد؛ تحقيق كنيد اين نوع تزيين فعاليت
به چه نامی شناخته می شود؟ نمونه هايی از آن را در معماری گذشته و امروز پيدا كرده و در كالس 

درس در قالب فيلم، عكس يا ترسيم ارائه كنيد.
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پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...

نكات مهم در نصب كاشي به وسيلة چسب: در روش كاشي كاري به وسيلة چسب، سطح زير كار بايد كاماًل 
شمشه اي و صاف باشد چون به وسيلة چسب نمي توان ناهمواري هاي ديوار مبنا را در سطح نهايي از بين برد.

قبل از نصب كاشي ها سطح ديوار بايد كامالً گردگيري شده و تميز باشد تا اتصال مناسبي بين چسب و ديوار 
ايجاد شود و همچنين پشت كاشي نيز بايد تميز باشد تا اتصال مناسبي بين چسب و كاشي ايجاد شود.

توجه داشته باشيد سطح زير كار كاشي نيز بايد كاماًل خشك باشد.
يكي ديگر از روش هاي اجراي كاشی، قرار دادن قطعات كاشي يا سراميك ديوار بر روي زير سازي فلزي است 
در اين روش اندازه قطعات ديوارپوش بزرگ تر از كاشي هاي معمولي است و به آن سراميك هم گفته مي شود. 

در تصاوير زير اجراي آن به روش خشك نشان داده شده است.

اتصال قطعات به زیرسازي

اجراي زیرسازي فلزي
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ایجاد شيار براي اتصال قطعة واسطه به پشت كاشي

 نمایي از اتصال قطعه به زیرسازي
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پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...

در برخی از كارهای اجرايی زير قطعات ديوارپوش متناسب با شكل و اندازۀ قطعات اتصال طراحي می شوند. 
در تصوير زير نحوۀ نصب قطعه به زيرسازي نشان داده شده است. 
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ارزشيابى شایستگى اجرای دیوارپوش كاشى

شرح كار: 
 اجرای رديف اول   اجرای شمشه   تراز و تسطيح كف   كنترل مسيرهای تأسيساتی طبق نقشه اجرايی   رولوۀ ديوارها 

 بنــدكشی و پاك كردن سطح كاشی كاری الگو   اجرای رديف های باال طبق   دوغاب ريزی  كاشی كاری
تبصره )در شرايطی كه طبق مشخصات كاشی با چسب نصب شود پس از گذاشتن شمشه چسب اجرا و كاشی نصب می شود. در 

صورتی كه پشت كاشی عايق رطوبتی باشد بايد توری سيمی روی عايق قرار گيرد )باالتر از عايق(

استاندارد عملكرد: 
اجرای ديوارپوش كاشی مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشريه 92 و 55 سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور، استانداردهای 

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی موقع برش كاشی ها ـ جلوگيری از ايجاد ضايعات ناخواسته )كاشی ـ مالت(
دوغاب  ريختن  ـ  پايين  رديف  كاشی  اجرای  ـ  اجرای شمشه  ـ  كف  تسطيح  و  تراز  ـ  تأسيساتی  مسيرهای  كنترل  ـ  فضا  رولوۀ  فرایندی: 

ماسه  سيمان  ـ اجرای ادامة كارـ بندكشی
محصول: اجرای يك ديوارپوش كاشی به مساحت 5 متر مربع طبق مشخصات فنی و طرح

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
مكان: كارگاه ساختمان 

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی، استاد كار حرفه ای يا مربی 

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: ماسه ـ سيمان ـ كاشی ـ چسب كاشی)درصورت انتخاب روش چسبی( ـ توری سيمی ـ ميخ ـ پودر سنگ ـ دستگاه برش 
كاشی ـ بيل ـ استانبولی ـ بيل ـ كمچه ـ شمشه ـ ريسمان ـ شاقول ـ تراز ـ متر ـ پودر سنگ ـ رنگ دانه ـ چكش الستيكی ـ لقمه پالستيكی 

ـ زيرپايی در صورت نياز

معيار شایستگى: 

نمرۀ هنرجوحداقل نمره قبولى از 3 مرحله كارردیف

1آماده سازی كارگاه1
1كنترل سفت كاری 2
2اجرای زيرسازی3
2اجرای پوشش كاشی٤
1بند كشی،كنترل و نظافت سطح )تحويل نهايی(5

6

2شایستگى های غيرفنى، ایمنى، بهداشت، توجهات زیست محيطى و نگرش:

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است .
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واحد یادگیری7  

شایستگی  اجراي دیوارپوش آجري

آیا تابه حال پی برده اید

 در معماري ايران براي پوشش نماي ساختمان ها بيشتر از چه مصالحي استفاده مي شده است؟
 چه رنگ بندي هايي  از آجر هاي تزييني در بازار وجود دارد؟

 اجراي آجركاري به عنوان پوشش ديوارهاي داخلي چگونه انجام مي شود؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استانداردها و اصول بيان شده ضمن بر شمردن ويژگي هاي آجر خوب براي به كارگيري درآجركاري، 
اجراي يك ديوارپوش آجري را با استفاده از چسب مخصوص انجام دهد. 

آجر يك مادۀ ساختماني بسيار قديمي است كه محققان قدمت آن را به ده هزار سال پيش نسبت مي دهند. 
شاهكارهاي معماري چون معبد چغازنبيل،كاخ تيسفون و گنبد كاووس از خشت و آجر ساخته شده اند. در 
معماري گذشته ايران عالوه بر استفاده از آجر براي ساخت بنا و نماي خارجي براي ايجاد آجركاري هاي زيبا 

در فضاهاي داخلي نيز استفاده مي شد.

مقدمه

 با توجه به تنوع رنگ بندي در انواع خاك رس، آجرهاي متنوعي از نظر رنگ بندي توليد مي شود. با توجه به 
محل كاربرد آجرها در اشكال مختلف توليد شده و همين امر سبب اجراي تميز تر و بهتر نماهاي آجري مي شود.
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نقش هاي نماسازي با آجر

درگذشته نقش هايي چون »تيغه جناقي«، »سه خفته راسته«، »خفته راسته تك« و... درنماسازي ساختمان هاي 
سنتي اجرا مي شد. امروزه عالوه بر استفاده از اين نقوش از الگوهاي ديگري نيز استفاده مي شود. در تصاوير 
زير چند نمونه از اين نقوش نشان داده شده است. عالوه بر ايجاد نقش مي توان از اجراي برجسته آجركاري 

در سطوح ساده و وسيع بهره گرفت.

عالوه برشكل متداول آجر )مكعب مستطيل( امروزه از آجرهايي با اشكال هندسي متنوع مي توان در اجراي 
آجركاري استفاده كرد.

از ميان انواع آجرهايي كه توليد مي شوند غالباً آجر نما و آجر نسوز براي پوشش ديوارها به كارگرفته مي شوند. 
آجرهاي نما و آجرهاي نسوز مقاومت بااليي داشته و از نظر رنگ بندي داراي طيف گسترده اي هستند.

چند نمونه از اجرای آجركاری در نما
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آجر نیز مانند تمامی مصالح مورد استفاده در ساختمان 
باید دارای ویژگی هایی منطبق بر استاندارد های معتبر1 

داخلی باشد.
ظاهری  معایب  هرگونه  از  عاری  مصرفي  آجرهاي 
مانند ترك خوردگی، شوره زدگی، آلوئك و غیره باشد. 
طول، عرض و ضخامت آجر های ماشینی باید به  ترتیب 
2+220، 1+ 105، 1+ 55 میلی متر باشد. طول، عرض 
و   30+1 ترتیب  به  باید  دستی  آجرهای  ضخامت  و 
1+40 میلی متر باشد و طول و عرض آن مانند آجرهای 
داراي  آجر  ابعاد  شد  گفته  که  همان طور  باشد.  فوق 
رواداري مي باشد، اما هر کارخانه یا کارگاه ساخت آجر 
از یك قانون در ابعاد آجر خود استفاده مي کند. در این 
قانون اگر آجر را به صورت راسته قرار دهند و روي آن 
دو آجر به صورت کله قرارگیرد مي بایست یك درز یك 

سانتي متري بین آنها وجود داشته باشد.

درگذشته اجرای نماهای آجری هم زمان با ساخت دیوار انجام می گرفت، این شیوه سبب اتصال بهتر نما به 
زیرسازي مي شد. 

امروز با توجه به تفاوت شیوه های ساخت ساختمان و زمان اجرای تزیینات نسبت به گذشته در غالب موارد 
اتمام بخش های مختلف  از  اتمام ساخت دیوار و حتی پس  از  نازك کاري و نماسازي پس  اجرای تزیینات، 
سفت کاری انجام می شود. امروزه آجرکاری فضاهای داخلی به شیوۀ اجرا با مالت ماسه سیمان، استفاده از 

چسب و اجرای خشك انجام می شود.

استانداردهاي آجر

1ـ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، استاندارد شماره 7مقررات

3cmـ0/8

25cmـ 5 

cm 7/5ـ2 

---
-

-

ابعاد تقریبی آجرهای متداول نما
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اجرا با استفاده از مالت ماسه سيمان
اين روش نسبت به دو روش ديگر سرعت اجرای كمتری دارد. معموالً برای ديوارهايی استفاده می شود كه 
سطح نا صافی دارند و كاماًل شاقولی نيستند. دوغاب و مالتي كه برای نصب قطعات آجر به كار می رود ممكن 

است سبب كثيفی نما شود و ضايعاتی هم پس از اجرا به جا خواهد ماند.
از مزايای اين روش می توان به اتصال و پيوند آجركاری نما و ديوار اصلی اشاره كرد.

آجر مصرفی در نما ها بايد دارای شكل، نقش و رنگ مورد نظر طراح بوده و رواداری ابعاد آن حداكثر )%30( 
بيشتر از رواداری های مندرج در استاندارد ايرانی1 مربوط به آجر باشد.

عموماً از آجرهاي پالك براي نماهاي داخلي استفاده مي شود، اين آجرها داراي ضخامت كمتري نسبت به 
آجرهاي نماي خارجي هستند. اين آجرها در ضخامت 0/8 تا 50 ميلي متر توليد مي شوند. در تصاوير زير 

نمونه هايی از آجر هاي نماي داخلي نشان داده شده است.

مصالح نصب آجرهای نازك و اتصاالت و بست های فلزی كه درديوارهای دوجداره و نظاير آن به كار می رود 
بايد از فلز زنگ نزن باشد و يا تمام قسمت های آن در داخل مالت يا دوغاب قرار گيرد تا مالت اجزا را از 

زنگ زدن حفظ نمايد.

روش های اجرای دیوار پوش های آجری

1ـ استاندارد شماره 7 

نمونه هايی از نماهای داخل ساختمان كه با آجر اجرا شده اند را پيدا كرده و در قالب فيلم، تصوير ويا فعاليت
ترسيم در كالس ارائه نماييد.
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اجرای خشک
در اين روش اجرايی برای اتصال قطعات نما )آجرها( از مالت يا چسب استفاده نمی شود، بلكه از تجهيزات 
فلزی مانند ريل، پيچ و....استفاده می شود. اجرای اين شيوه نسبت به روش هاي ديگر هزينه بيشتری دارد و 

برای سطوح كوچك از نظر اقتصادی به صرفه نيست.

از ميان روش هايی كه توضيح داده شده روش اجرا با استفاده از چسب مخصوص برای اجرای ديوار پوش های 
داخلی متداول تر است واجراي سريع تر و بی نقص تري را ايجاد می كند. در ادامه اجرای ديوار پوش آجری با اين 
شيوه آموزش داده مي شود. آجركاری در فضا های داخلی درصورتی كه دارای نقص كوچكي باشند شكل بسيار 

برجسته ای پيدا كرده و از زيبايی كلی نما می كاهد بنابراين دقت در اجرا از اهميت بااليی برخوردار است.
رعايت نكات زير سبب اجرای ديوارپوشی مناسب در فضا های داخلی خواهد شد.

 در صورت استفاده از آجرهای چند رنگ، اين رنگ ها بايد به صورت متوازن در سراسر ديوار قرار بگيرند.
 از آجر های لب پر يا دارای اشكال در نماسازی داخلی استفاده نشود.

 ضخامت بند های آجرها يكنواخت باشد.
 ديوار به طور كامل تراز و شاقول باشد.

 درصورتی كه در زمان اجرا هم زمان كارهايی چون نقاشی يا گچ بری درحال اجرا باشند بايد از لك شدگی 
اتفاقی جلوگيری كرد يا درصورت بروز بالفاصله آن را برطرف كرد.

اجرا با استفاده از چسب مخصوص
برای اجرای اين شيوه مانند كاشی كاری بايد سطح ديوار كاماًل با اندود ماسه سيمان صاف و يكدست شود. در 
صورت وجود اشكاالتی مانند تورفتگی، بيرون زدگی و... سطح نهايی آجركاری شده از كيفيت الزم برخوردار 
نخواهد بود. سرعت اجرای اين روش باال بوده و می توان در زمان كوتاهی سطح وسيعی از ديوار را پوشش داد.
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3ـ كنترل زیرسازي
همانطور كه اشاره شد در آجركاري نماهاي داخلي به وسيلة چسب بايد سطح زير كار كاماًلً شاقولي و هموار 
باشد. ممكن است تأسيسات الكتريكي يا مكانيكي بر روي ديوار وجود داشته قبل از شروع كار بايد تمهيدات 

قطع، كنترل و حفاظت آنها انجام شود. 
درصورتي كه سطح روي ديوار ناصاف باشد با استفاده از مالت ماسه سيمان بايد آن را كاماًلً هموار كرد و پس 
از خشك شدن اقدام به نصب قطعات آجر كرد.روش اجرای مالت سيمان همانند شيوۀ اجرا در بخش اجرای 

كاشی كاری ديوار است.

4ـ نصب قطعات آجري نما
براي چيدن اولين رج آجر ها بايد سطح زيرين آنها و بخشي از كف فضا كه زير نماي آجركاري قرار مي گيرد 

كاماًلً تراز باشد، با شمشه گيري سطحي تراز براي اجراي اولين رج ايجاد مي كنيم.
با استفاده از چسب مناسب سطح زير آجركاري را با ماله مخصوص پوشانده و سپس آجرها را روي آن قرار 
مي دهيم. با استفاده از قطعات پالستيكي مخصوص ايجاد درز1، فاصله اي ميان آجر با آجرهای كناری ايجاد 

مي كنيم. 

 Spacer   1ـ فاصله نگهدار يا

مراحل اجراي دیوارپوش آجر )نماي آجري( با چسب
 

1ـ رولوۀ دیوار
اندازه گيري طول و عرض، تشخيص برجستگي ها و تورفتگي هاي نما پيش از شروع كار به منظور تعيين دقيق  

مواد، مصالح و تجهيزات مورد نياز و امكان اجراي الگوهاي آجركاري انجام مي شود.

2ـ آماده سازي كارگاه
در كارگاه ممكن است همزمان يك يا چند عمليات ساختماني ديگر درحال اجرا باشد، حمل وسايل مورد نياز 
به كارگاه و استقرار مناسب آنها سبب حفاظتشان در برابر آسيب هاي احتمالي شده و از ايجاد وقفه در حين 

اجراي كار به دليل نبود يا كمبود مصالح يا ابزار جلوگيري خواهد كرد.
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به همين صورت رج اول چيده مي شود. در صورتي كه ديوار شاقولي باشد و چسب با ضخامت يكسان در زير 
كار پخش شود سطح آجركاري شاقولي خواهد شد. براي كنترل تراز بودن آجر ها از تراز و شمشه مطابق 
شكل استفاده مي شود. قبل از اجراي رديف دوم ضروري است از قطعات فاصله نگهدار مجدداً استفاده نماييم.
در سطوح كوچك آجركاری می توان پشت قطعات آجر را آغشته به چسب كرده و سپس روی ديوار نصب كرد. 

چسب انتخاب شده بايد از نظر خصوصيات فني با آجر هم خواني داشته باشد. چسب مانند يك ماده 
االستيك عمل كرده و توانايي جذب حركات ارتعاشي آجر را دارد.

توجه

5ـ بندكشي
نقش بندكشی پذيرش انبساط و انقباض سطحي و موضعي نما و توزيع يكنواخت آن در نماي ساختمان است. 
عالوه بر اين نكته بندكشی بايد مانع داخل شدن آب به قشرهاي داخلي ديوار شود. مالت بندكشی بايد ريز 
دانه و پرمايه بوده و از تراكم كافي برخوردار باشد. بندكشی به عنوان يكي از مراحل پاياني كار بايد زيبا و بدون 

نقص اجرا شود. 
عمق بندكشی براي نماهاي آجري برابر 15 ميلي متر است كه بايد قبل از اجراي بندكشی بندها را با برس 

كاماًل تميز كرده و سپس مرطوب و آب پاشي شود. 
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6ـ تميز كردن سطح آجركاري  و اجراي رزین
برای جلوگيری از نفوذ گرد وغبار، سطح ديوار را از اليه ای از درزگير شفاف سيليكون يا محلول روغن بزرك و 
تربانتين با نسبت های 1:2 يا 1:3 می پوشانند. اين محلول ها را می توان به وسيلة فرچه كوچك نقاشی، غلتك 
و يا اسپري بر سطح آجر چينی اجرا كرد. رزين حالت براقي را به نما داده، در سطح آن نفوذ كرده و خاصيت 

ضد خش بودن را در آن ايجاد مي كند. رزين مانع از نفوذ گرد و غبار به داخل منافذ نماي آجري مي شود.

بندكشي سرواافتادهبندكشى گونيابندكشى توپر

بندكشي گودبندكشي برجسته  
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ارزشيابى شایستگى اجرای دیوارپوش آجری

شرح كار: 
 كنترل نقشه های اجرايی   بررسی ديوار مبنا و كنترل وضعيت موجود براساس تراز و گونيا بودن و نحوۀ استقرار تجهيزات و خروجی های تأسيسات 
 خواندن   اجرای پوشش آجری ديوار با آجرهای مرطوب شده و اجرای دليل   انتخاب نوع آجر و مقدار مصالح براساس طرح و نقشه های جزئيات 

 پرداخت نهايی با رنگ آميزی يا پوشش رزين  اجرای بندكشی   اجرای متن كار  الگوهای آجر چينی 

استاندارد عملكرد: 
اجرای ديوارپوش آجری مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشريه 92 و 55 سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور، استانداردهای 

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران 
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی ـ انتخاب صحيح ابزارـ مديريت منابع ، مصالح و مواد ـ صرفه جويی
فرایندی: رولوۀ ديوار، پوشاندن يا ماسكه كردن سطوح مجاورـ پوشاندن ديوار با چسب ـ اجرای نمای آجركاری ـ بند كشی ـ  اجرای رزين يا 

رنگ آميزی
محصول: ساخت ديوارپوش آجری به مساحت 5 متر مربع در يك روز كاری 5 ساعته

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: يك روز كاری 5 ساعته
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: ترازـ مترـ شاقول ـ كمچه ـ استانبولی ـ سطل ـ بشكه ـ بيل ـ آجرـ پالك ـ بيل ـ ماله ـ شمشه مالت ـ دستگاه برش آجر 

ـ چكش الستيكی ـ تيشه ـ چسب مخصوص ـ )مالت ماسه وسيمان ـ ماله ـ شمشه مالت درصورت نياز به زيرسازی(

معيار شایستگى: 

حداقل نمرۀ قبولى مرحلة كارردیف
نمرۀ هنرجواز 3 

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل سفت كاری2

2اجرای آجركاری سطح ديوار3

2بندكشی كنترل و پرداخت نهايی٤

5

6

2شایستگى های غيرفنى، ایمنى، بهداشت، توجهات زیست محيطى و نگرش:

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است .
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واحد یادگیری 8

شایستگی  اجراي پارتیشن سنگي

آیا تا به حال پی برده اید

 چگونه مي توان تقسيمات جديدي در فضاهاي داخلي با عناصر معماري ايجاد كرد؟
 جداكننده ها در فضاهاي داخلي با چه مصالحي ساخته مي شوند؟ 

 جداكننده ها براساس قابليت هايي كه دارند به چند دسته تقسيم مي شوند؟  
 اجراي يك جداكنندۀ سنگي  شامل چه مراحلي است؟

استاندارد عملکرد

با رعايت استانداردها و اصول بيان شده يك پارتيشن )جدا كننده( سنگي به ضخامت 30 سانتي متر )ديوار 
20 سانتي متري، روسازي 5 سانتي متري از هر طرف( و به ارتفاع 150 سانتي متر اجرا كند. 

مقدمه

يكي از عناصر بسيار پركاربرد برای جداسازی بخش های مختلف در فضاهای داخلی ساختمان، جداكننده ها 
يا پارتيشن ها هستند. به ديوار های داخلی كه معموالً باربر نبوده و فضا ها را ازهم جدا می كنند نيز اصطالحاً 
ديوار جداكننده گفته می شود. در اين بخش منظور از جدا كننده )پارتيشن( عناصری است كه فضاها را ازهم 
جدا كرده و ارتفاعی كمتر از ارتفاع كف تا سقف دارند  اين عناصر عالوه بر نقش جداكنندگی جنبة تزيينی 

نيز دارند. جداكننده ها از نظر طرح و مصالح بسيار متنوع هستند. 
گروهي از جداكننده ها از مصالح سبك ساخته شده و با اتصاالت خشك به كف فضا يا ديوارها و ستون هاي 

جانبي متصل مي شوند. 
دسته اي ديگر از جداكننده ها دارای دو بخش زيرسازي و بخش رويه يا نما هستند. زيرسازي يا اسكلت اصلی 
اين دسته از جداكننده با استفاده از مصالح سنتی مانند )آجر، سنگ و.....( و يا مصالح جديدتر مانند )گچ برگ، 

ساندويچ پنل، شبكة فلزی، قطعات پی. وی.سی و.....( ساخته می شود.
مصالح روسازی جداكننده ها نيز دارای طيف گسترده ای هستند. 

پارتيشن ها از نظر امكان جابه جايي و حركت نيز به دو دسته تقسيم مي شود:
دسته ای از پارتيشن ها كه معموالً به صورت سنتی ساخته می شوند در جای خود ثابت بوده و گروهی ديگر 

متحرك بوده و قابليت جابه جايی يا جمع شوندگی دارند.
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روش هاي اجراي پارتیشن سنگی

به طور كلی اجرای جداكننده سنگی با دو نوع اتصال خشك و با مالت )تر(  قابل اجراست. در روش تر از 
مالت ماسه سيمان براي اتصال قطعات روسازي به بدنة اصلي يا زيرسازي استفاده مي شود. در روش خشك 

يك شبكه فلزي زيرسازي براي نصب قطعات روسازي اجرا مي شود. 

مزایا و معایب اجرای جدا كننده سنگى با مالت )روش تر(
 مزایا : ارزان تر از نصب خشك است، نياز به تخصص و مهارت كمتری دارد، از سنگ با ضخامت كمتر 

می توان استفاده كرد )محدوديتي در انتخاب سنگ ها از نظر ضخامت ندارد(.
 معایب: به دليل جمع شدن مالت پس از خشك شدن امكان جدا شدن قطعات سنگ وجود دارد و بايد 

از    اسكوپ سنگ استفاده كرد و با توجه به زيرسازي آن كه معموالً با  آجر اجرا مي شود، سنگين تر است. 

مزایا و معایب اجراي جداكننده سنگي با روش خشک
به  سنگي  قطعات  محكم تر  اتصال  سنگي،  قطعات  منظم تر  چينش  و  ترتيب  مالت،  كامل  حذف  مزایا:   
زيرسازي، امكان دسترسي به تجهيزات و ديوار پشت نماي سنگي، عدم نياز به ساخت ديوار براي زيرسازي 
 معایب : پرهزينه تر بودن نسبت به اجرای با مالت، نياز به نيروی متخصص و همچنين نياز به جوشكار و آهنگر.
و  سنگ  آن  روسازی  مصالح  كه  سنگی،  جدا كننده  نام  به  جداكننده ها  اين  از  يكی  ساخت  بخش  اين  در 

زيرسازي آن با آجر اجرا مي شود، آموزش داده می شود.

مراحل اجرای پارتیشن سنگی به روش تر) اجرا با مالت( 

1ـ رولوۀ فضا
در نقشه های اجرايی محل دقيق اجرای پارتيشن درفضا مشخص شده است. قبل از شروع كار بايد نقشه ها را 
با وضعيت موجود تطبيق داد تا در صورت هماهنگ نبودن، اقدام به تصحيح نقشه يا طرح با نظر طراح كرد. 

نقشه اجرایى دیوارجدا كننده
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2ـ پياده كردن نقشة جدا كننده وتعيين ابتدا وانتهای كار
براساس نقشه ها و به وسيله ريسمان و شمشه بايد محل دقيق اجرا را مشخص كرد.

مراحل تعيين محل جداكننده 

3ـ اجرای زیرسازي دیوار جدا كننده 
با استفاده از مصالحی چون آجر و بلوك می توان زيرسازي مناسب برای ديوار جداكننده سنگی را ساخت.

توجه  مورد  زيرسازي  هنگام ساخت  در  بايد  نيز  نقشه  در  احتمالی  يا شكستگی های  آمدگی  پيش  حفره، 
قرار بگيرند.

قبل از اقدام به ساخت ديوار ضروری است اطالعاتی درخصوص پيوند در آجرچينی بياموزيد.
ديوار می شود  بين قطعات آجری  و بست  قفل  ايجاد  باعث  آرايش های ساخته شدۀ آجرچينی كه  انواع  به 
پيوند گفته می شود. پيوند يا همان قفل و بست در ديوار های باربر1 اهميت بيشتری دارد اما در  اصطالحاً 
هرصورت وزن ديوار يا بارها و نيروهايی كه به آن وارد می شود بايد به صورت يكنواخت در ديوار ها پخش و 

منتقل شود. در غير اين صورت ديوار دچار ريزش، نشست ناهمگون يا ترك خواهد شد.

1ـ ديوار هايی كه عالوه بر تحمل وزن خود، بارها و نيرو هايی كه بر آنها وارد می شود را نيز تحمل می كنند.

مطابق مبحث 8 مقررات ملی ساختمان طول ديوار های باربر نبايد از چهل برابر ضخامت آنها و يا شش متر 
بيشتر باشد و ارتفاع اين ديوار ها نيز نبايد از3/5 متر تجاوز كند.

توجه

فعاليت
درصورتي كه طول ديوار بيشتر باشد، چه تدابيري بايد براي ايستايي جداكننده انديشيده شود؟
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 نكات مهم در اجراي آجر چيني 
 قبل از اجرای آجر چينی، بايد آجرها را به مدت 60 دقيقه در آب خيسانده1 )زنجاب( و بالفاصله به كار برد.

 آجركاری در درجه حرارت كمتر از 5+ درجه سانتی گراد مجاز نيست2.
 از آجر مهندسي يا آجر توكار )توپر،سوراخدار( براي اين كار استفاده كنيد.

برای رعايت قفل و بست ميان رج های آجر الزم است قطعات سالم آجر با تيشه مخصوص تّكه شوند در تصوير 
زير نحوۀ شكستن آجر نشان  داده شده است. 

1ـ عمل زنجاب به اين دليل انجام مي شود كه آجر، آب مالت ماسه سيمان را جذب نكند و باعث افت كيفيت مالت )سوختگي( آن نشود. 
2ـ چون در اين دما آب شروع به منبسط شدن مي كند و تأثير نامطلوبي بر روي مالت دارد.

اصول دیوارچینی آجری 

 يك در ميان،رديف ها يا رج های ديوار با آجر سه قدی شروع می شود تا قفل و بست مورد نظر در ديوار ايجاد شود.
 بند های عمودی به صورت يك درميان در يك امتداد قرار بگيرند.

 آجرها قبل از استفاده زنجاب شود.
 بند های ميان آجر ها يكسان اجرا شوند.

 از مالت به اندازۀ كافی در بين رديف ها استفاده شود. 

گاهی در نقشه ها، تأسيسات الكتريكی يا مكانيكی بر روی ديوار پيش بينی شده است كه بايد در حين 
ساخت، تدابير الزم را برای اجرايی شدن آنها انديشيد.

توجه
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الف( یک رگى كردن
به چيدن اولين رج به منظور تراز كردن سطح كار و رعايت ابعاد روی نقشه يك رگی كردن می گويند و چون 

ادامه كار ديوارچينی براساس آن انجام می شود بايد با دقت انجام گيرد.
در مرحلة قبلی محل اجرای ديوار جداكننده با ريسمان و شمشه مشخص شد در اين مرحله مالت رج اول در 

طول كار با توجه به ريسمان كشی، پهن شده و با شمشه و تراز بنايی سطح آن تراز می شود.

پس از پخش مالت، آجرچينی آغاز می شود. درصورتی كه طول آجر چينی از يك شمشه بيشتر نباشد يك 
آجر در ابتدا و يك آجر را در انتها قرار داده و با ريسمان كار آنها را نسبت به يكديگر تراز می كنيم.

پس از تراز كردن، آجرها را به شرح زير ريسمان بندی می كنيم: 
در امتداد طول ديوار و با فاصله از آن آجر های ريسمان كشی را روی زمين قرار می دهيم و ريسمان كار را در 

امتداد  ديوار به دور اين آجر ها می بنديم. در اين روش آجر اصلی ديوار از جای خود تكان نمی خورد.
آجری كه در امتداد ريسمان كار قرار می گيرد نبايد به ريسمان كار بچسبد.

دقت كنيد ريسمان نسبت به لبه افقی آجر طوری تنظيم شود كه حدوداً 2 ميلی متر با آجر فاصله داشته 
باشد. اين فاصله در طول آجرچينی بايد رعايت شود تا قراردادن آجرها و كنترل آنها به راحتی صورت گيرد.

توجه
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ب( اجرای رج های بعدی
پس از اجرای رج اول با استفاده از كمچه مالت را روی سطح آجر ها ريخته و با شمشه صاف و تراز می كنيم. 

همانند رديف اول، آجر های ابتدا و انتهای كار را پس از تراز و شاقولی كردن نصب می كنيم.
ادامة چيدن رديف های بعدی به همين صورت انجام می گيرد.

رعايت پيوند مطابق توضيحات ابتدای اين بخش صورت می گيرد.

 با توجه به پالن رج هاي فرد و زوج در انتخاب و چيدن آجرها بايد به پيوند و قفل و بست آنها توجه 
كرد، به طوري كه بندهاي قائم، يك رج در ميان، در يك راستا قرار بگيرند.

توجه
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در برخي ديوارها براي كمك به يكپارچگي ديوار و ايستايي بهتر آن و همچنين عملكرد مطلوب در برابر 
نيروهايي مانند زلزله از كالف هاي قائم و افقي استفاده مي كنند كه نحوۀ استفاده از اين كالف ها و محل 

مصرف آنها مقررات مربوط به خود را دارد كه در اين مرحله به اين مقررات مي پردازيم.
كالف ها به دو دستة كالف هاي قائم و افقي تقسيم مي شوند. هردوي اين كالف ها باعث ايجاد يكپارچگي 

در ديوارها مي شوند و در زلزله و حركت هاي جانبي به ايستايي ديوار كمك مي كنند.
كالف ها را مي توان به صورت بتني يا فلزي ساخت، اما در هرصورت اين كالف ها بايد اتصال مناسبي با 

ديوار داشته باشند.
براي ديوارهايي كه ارتفاع آنها  از 70 سانتي متر بلندتر بوده، ضخامت آن 20 سانتي متر باشد1 و به سقف 
درگير نمي شوند اجراي كالف قائم الزم است و محل اين كالف ها در ابتدا و انتهاي آزاد ديوارها بوده و 
همچنين در كنج ها و تقاطع ها نيز بايد تعبيه شود. در ديوارهايي كه طول آزاد آنها زياد است مي بايست 

كالف ها به نحوي قرار گيرند كه فاصله هيچ دو كالف قائمي از 5 متر بيشتر نباشد.
كالف هاي قائم فلزي با توجه به بار ديوار از قوطي، ناوداني يا تيرآهن ساخته مي شود و براي درگيري با 
ديوار هر 75 سانتي متر، ميل گردي به طول يك متر متصل به كالف وجود دارد كه در بين مالت آجرها و 
يا بلوك ها درگير مي شود. همچنين كالف قائم به صورت بتني نيز اجرا مي شود كه موارد زير در اجراي آن 

بايد در نظر گرفته شود:
 حداقل اندازۀ هر بعد آن 20 سانتي متر است. 1

 ٤ عدد ميل گرد نمرۀ 12 آجدار بايد داشته باشد. 2

 خاموت ها از ميل گرد نمرۀ 6 بوده و فاصلة آنها 15 سانتي مي باشد. 3

 بايد مطابق جزئيات، ديوار به صورت هشت و گير متصل باشد. 4

 ميل گرد آجدار نمره 8 هر 75 سانتي متر ارتفاع ، بين رج هاي آجر قرار گرفته باشد.)جهت اتصال بهتر  5

كالف به ديوار(

1ـ براي ديوارهايي كه ضخامت 10 سانتي متر دارند ارتفاع آزاد )بدون اتصال به سقف يا كالف( آنها 50 سانتي متر باشد.

كالف قائم بتني

نيرو

مطالعه آزاد
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جزئيات ترسيمي كالف قائم

تنگ از ميل گرد نمرۀ 6 هر 15 سانتى متر 4عدد

 پالن رج اول

 پالن رج دوم

75سانتى متر و به طول 15 سانتى متر

ميل گرد نمره 12آجدار

ميل گرد نمره 8 آجدار هر

پرشده از مالت ماسه سيمان یا بتن به عيار 
مترمكعب در  سيمان  كيلوگرم   250

75 هر  آجدار   8 نمره   ميلگرد 
سانتى متر و به طول 15سانتى متر

تنگ از ميلگرد نمرۀ6 هر15سانتى متر
4عدد ميل گرد نمره12آجدار
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كالف هاي افقي نيز در ديوارهايي كه ارتفاع آنها از 3/5 متر بيشتر باشد نيز بايد اجرا شود. اين كالف ها 
مي تواند به صورت فلزي يا بتني باشد.

 

جزئيات ترسيمي كالف افقي

 ميل گرد نمره 6 هر15 سانتى متر

4عدد ميلگرد نمره12آجدار

پالن رج اول

پالن رج دوم

 پرشده از مالت ماسه سيمان یا بتن به عيار
250كيلوگرم سيمان درمتر مكعب

ميل گرد نمره8آجدار هر75سانتى متر وبه طول 200سانتى متر
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4ـ اجرای پوشش نهایى دیوار جدا كننده
انتخاب رنگ، نوع، اندازه و شكل سنگ براساس نقشه های اجرايی و جدول نازك كاری انجام می شود.

اجرای پوشش سنگ در پارتيشن همانند اجرای ديوارپوش سنگی است تنها تفاوت اصلی آن ارتفاع جداكننده 
است كه سبب می شود بخش بااليی و به عبارتی درپوش آن نيز اجرا شود. جنس درپوش بسته به نظر طراح 

مي تواند سنگي، بتني و يا فلزي باشد. 

ج( شمشه كردن نمای كار
برای كنترل كردن نمای ديوار آجری از شمشه استفاده می شود درصورتی كه ريسمان كار با دقت اجرا شود 

خطايی به وجود نمی آيد. اين كار با قرار دادن شمشه روي نماي كار به صورت ضربدری صورت می گيرد.
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ارزشيابى شایستگى اجرای پارتيشن سنگى

شرح كار: 
 اجرای ديوار زيرسازی و ترازو شاقولی   تعيين محل و نوع اتصال سازه به عناصر معماری  كنترل نقشه ها و جزئيات اجرايی   رولوۀ محل 

 پرداخت نهايی و تميزكاری  بندكشی   نصب سنگ روی ديوار  برش قطعات سنگی طبق نقشه و طرح و جدول نازك كاری  كردن آن 

استاندارد عملكرد: 
  استانداردهای    نشريه 92 و 55 سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشورـ  اجرای پارتيشن سنگی مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمانـ 

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران 
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی ـ  مديريت صحيح مواد و مصالح ـ دقت و صرفه جويی ـ انتخاب ابزار ـ دفع مناسب ضايعات
فرایندی: تمامی مراحل اجرای جداكننده سنگی شامل رولوه ـ بررسی نقشه ها و جزئيات اجرايی ـ تعيين محل اتصال به عناصر ساختمانی ـ  

ساخت ديوار زيرسازی ـ نصب صفحات سنگی بر روی ديوار ـ پرداخت نهايی 
محصول: اجرای يك جداكننده سنگی به مساحت 5متر مربع در 5 ساعت كاری

شرایط انجام كار:
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت : هنرآموز معماری يا معماری داخلی ـ   استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: سنگ پالك ـ  ابزار برش سنگ ـ  ماسه ـ سيمان ـ  آجر ـ  تيشه ـ  تراز ـ  متر ـ ابزارـ  يراق آالت سازه ـ دستكش ـ شمشه 

ـ شاقول ـ استانبولی ـ بيل ـ كمچه ـ ماله

معيار شایستگى: 

حداقل نمره قبولى مرحله كارردیف
نمره هنرجواز 3 

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل الزامات پيش آمده از معماری 2

2اجرای سازه نگهدارنده جداكننده سنگی)ديوار زيرسازی(3

2نصب سنگ به ديوار اجراشده٤

1بندكشی، پرداخت و تحويل نهايی5

6

2شایستگى های غيرفنى، ایمنى، بهداشت، توجهات زیست محيطى و نگرش:

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است .
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پودمان4
اجرای تزیینات پلیمری کف و دیوار
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واحد یادگیری 9  

شایستگی  اجراي کف پلیمري

آیا تابه حال پی برده اید

 از چه كف پوش هايي غير از كف پوش هاي متداول مانند سنگ، چوب و آجر مي توان در فضاهاي داخلي 
استفاده كرد؟

 كف پوش هايي كه جزء فرآورده هاي پالستيكي محسوب مي شوند، كدام اند؟
 كف پوش هايي كه از فرآورده هاي پالستيكي تهيه مي شوند چگونه اجرا مي شوند؟  

استاندارد عملکرد

با به كارگيری اصول و قواعد بيان شده اجراي يك كف پوش را با استفاده از قطعات پي وي سي انجام دهد. 

مقدمه

در گذشته از مصالحی چون سنگ، آجر و چوب در ساخت بنا و اجرای پوشش های نهايی فضاهاي داخلي 
استفاده می شد.

پيشرفت های علمی كه در زمينۀ توليد محصوالت ساختمانی ايجاد شد، باعث افزايش كيفيت اين مصالح و 
ورود مصالح جديدي  نظير پالستيك ها به عرصۀ معماری گرديد.

امروزه استفاده از مصالح پالستيكی در ساختمان به دليل افزايش كيفيت آنها و ويژگی های منحصر به فردشان 
رواج پيدا كرده است. يكي از كاربردهاي اين فرآورده ها، تزيينات داخلي فضاهاي معماري است.
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ساختمان  مختلف  بخش های  در  كه  است  شده  تهيه  زيادی  پالستيكی  فرآورده های  و  تركيبات  تاكنون 
كاربرد دارد.

عموماً مواد پالستيكی به دو گروه ترموپالستيك ها و ترموست ها تقسيم می شوند.
از نقطه نظر ويژگی های فيزيكی و مكانيكی پالستيك ها به صورت های چهارگانه سخت، نيمه سخت، نرم و 

كشسان گروه بندی می شوند. 
از پالستيك های نرم و سخت در ساخت و يا اجرای كف پوش  ها، ديوار پوش ها و سقف پوش  های ساختمان 

استفاده می شود.
عمده ترين اين محصوالت پالستيكی كه در پوشش هاي داخلي ساختمان كاربرد دارند، عبارت اند از: موزاييك 
پالستيكی، روكش پالستيكی، كاشی وينيلی )وينيل تايل(، كف پوش وينيلی فوم دار و ديوا رپوش پالستيكی.

 عالوه بر محصوالت پالستيكي كه نام برده شد از كف پوش های الستيكی نيز برای پوشش كف فضاهاي داخلي 
استفاده می شود.

چند نمونه کف پوش پليمري
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استفاده  آنها  از  داخلی  فضاهای  كف پوش های  اجرای  در  كه  است  پليمر1  پالستيكی،  فرآورده های  از  يكی 
می شود. 

به صورت كاشی )تايل(، قطعات الواري، رول و يا به صورت مايع  كف پوش های پليمری و پالستيكی معموالً 
ريختنی يكپارچه تهيه می شوند.

اجرا،  و مقاومت سايشی، روش و سرعت  براساس ويژگی هايی چون دوام  از كف پوش ها  اين دسته  انتخاب 
چسبندگی به سطح زيرين، هزينۀ ترميم، نگهداری و نظافت راحت، قابليت ترميم پذيری پس از اجرا، زيبايی، 
قدرت جذب يا دفع آلودگی ها، مقاومت شيميايی در برابر مواد، خاصيت ضد  رطوبتی و قيمت تمام شده، 

انجام می گيرد.
از آنجايي كه پي. وي. سي2 جزء تركيبات پليمري محسوب شده و تعدادي از اين كف پوش ها از پي. وي .سي 
ساخته مي شوند در بازار به نام كف پوش هاي پي. وي .سي شناخته مي شوند. درحال حاضر اجراي كف پوش 
پي .وي. سي به شكل قطعات الواري مرسوم تر از ساير اشكال اين فرآورده است. در ادامه مراحل اجراي اين 

كف پوش را فراخواهيد گرفت.
كف پوش های پالستيكی در يك يا چند اليه در رنگ ها و طرح های مختلف توليد می شوند و ممكن است مواد 
غيرپالستيكی نيز كم و بيش در آنها به كار گرفته شده باشد كه در اين صورت به آنها كامپوزيت گفته می شود. 

1- Polymer
2- P.V.C پلي وينيل كلرايد

تحقيق كنيد محصوالت پالستيكی نام برده شده چه ويژگی هايی دارند و چگونه تهيه می شوند؟ بدين منظور فعاليت
جدولی مشابه جدول پايين تهيه كرده و با اطالعاتی كه جمع آوری می كنيد آن را تكميل نماييد.

شکل محصولمواد اوليه ویژگي ها محل کاربردنام محصولردیف

1

2

3
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اجرای کفپوش P.V.C )به شکل قطعات الواري(

1ـ آماده سازی سطح قبل از اجرا
از آنجايی كه وضعيت سطحی كه كف سازی روی آن اجرا می شود در كيفيت نهايی كف سازی تأثير می گذارد 
بايد هرگونه آلودگی و جرم از سطح زيرين برداشته شود. برای باال بردن كيفيت اتصال نياز به يك سطح تميز 

و كاماًل هموار است.
 در صورتی كه كف پوش بر روی سراميك يا سنگ های موجود در فضا نصب می شوند قبل از آغاز كار سطح 
بايد كاماًل تميز شده و در صورتی كه دارای پريدگی يا فرورفتگی هستند، آن بخش ها را با بتونه مخصوص 
)چسب چوب، سيمان سفيد و آب( پُر كرد. اگر كف فضا صاف باشد تنها الزم است با دوغاب سيمان كف فضا 

را با درزها يكدست كرد.
 سطح فضا بايد كاماًل خشك باشد و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.

شکل کلي قطعات کف پوش قبل از اجرا

اين كف پوش از نظر طرح و رنگ شبيه پاركت بوده، 
معموالً در ضخامت هاي 1/5، 1/6، 2 و 3 ميلي متر، 
سانتي متر   90 طول  و  سانتي متر   15  ،11 عرض 

توليد مي شود. 

ریختن دوغاب سيمان روی کف و یکدست کردن سطح درزها و کف موزایيک ها

1
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2ـ اجراي چسب
برای چسباندن كف پوش های پي .وي. سي از چسب های خميری سفيد كه فاقد تينر هستند استفاده مي شود. 
معموالً اين چسب ها به صورت قوطی های 10 كيلويی عرضه مي شود كه برای نصب هر متر مربع 300 گرم 

چسب مورد نياز است. 

 دمای مناسب برای اجرای كف پوش 30ـ20 درجۀ سانتی گراد است.

توجه

در هرصورت چسب از نوعی بايد انتخاب شود كه با پالستيك سازگار بوده و باعث خرابی و تجزيه قطعات 
پالستيكی نشود.

توجه

پس از خشك شدن سطح دوغاب ريزی شده با استفاده از كاردك مخصوص كه دندانه دار است چسب را در سطح 
كف در حدود 2 متر مربعي پخش مي كنند.

پهن کردن چسبریختن چسب

استفاده از کاردك مخصوص براي پخش کردن ادامه چسب زدن کف
چسب روي سطح

چسب کاري سطحي به مساحت حدود 2 مترمربع

2



145

پودمان چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

3ـ برش قطعات کف پوش
براي قرارگيري بهتر كف پوش و جلوگيري از ايجاد درزهاي ممتد، كف پوش ها را به اندازۀ نصف اندازه طول 
كف پوش نسبت به هم جلو و عقب كار مي كنند. به اين منظور پس از مشخص كردن محل برش به وسيلۀ متر 

با كاتر اين برش ها انجام مي شود. 
درصورتي كه قطعات كف پوش در دو اندازه كار شوند طرح های كف سازي،زيباتر نيز هستند. قبل از شروع 
مرحلۀ نصب در فاصلۀ زمانی كه نياز است چسب ها چند دقيقه روي كف قرار داشته باشند، قطعات از طرف 

طول برش مي خوردند و آمادۀ نصب می شوند.

4ـ نصب قطعات پي. وي. سي 
قطعات از قسمت كنار كار روي كف نصب مي شوند درصورتي كه در كناره ها كجي )قناسي( وجود داشته باشد 

از قسمت كناره هاي كار اين كجي ها با برش در اولين قطعه رفع مي شود.
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اجرای کف پوش اپوکسی 

اين كف پوش، مايع يكپارچه ای از رزين اپوكسی به ضخامت 0/5 تا 5 ميلی متر در رنگ ها و طرح هاي  
مختلف است.

از خصوصيات اين كف پوش می توان به موارد زير اشاره كرد:
 مقاومت باال در برابر حالل ها، اسيدها، بازها و نمك ها

 عدم جرم پذيری
 خاصيت ضد باكتريايی در نوع ويژه اپوكسي

 طول عمر باال 
 تنوع رنگ و طرح

 نظافت راحت 
 مقاومت مكانيكی و عدم ترك خوردگی 

 يكپارچگی 
كف پوش اپوكسی به عنوان يك كف پوش ايده آل برای كف های بتنی و فلزی در كارگاه ها، كارخانه ها، انبارهای 
صنايع شيميايی، غذايی، دارويی، الكترونيكی، نساجی، بيمارستان ها، سالن های ورزشی، فرودگاه ها و... است.

كف پوش اپوكسی از اختالط رزين اپوكسی و يك سخت كننده بدست می آيد.
براساس كاربرد  فضايی كه كف پوش اپوكسی در آن اجرا می شود، مواد مؤثر در كيفيت آنها متفاوت است. به عنوان 
مثال رزينی كه در فضاهای بيمارستانی استفاده می شود با رزين كف پوش سطح سالن های ورزشی متفاوت است.

كف پوش اپوكسي معموالً در سه مرحله اجرا مي شود، زمان مناسب برای اجرای هر اليه حدود 5ـ4 ساعت 
به سطح  آنها  اما چسبندگی  است،  بيشتر  رولی  يا  تايلی  پی  .وی. سی های  به  نسبت  آن  اجرای  زمان  است. 

زيرين شان بيشتر است.

پس از نصب كف پوش  24 تا 48 ساعت روی محل حركت نكنيد. توجه
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مراحل اجراي کف پوش اپوکسي

الف( ساب زدن کف و زدودن گردوغبار محيط
براي ايجاد سطحي تراز، بدون فرورفتگي و برجستگي، قبل از شروع كار بايد كاماًل سطح صاف شده و تراز 

شده و گرد و غبار ناشي از ساب زدن از روي سطح و كل فضا زدوده شود.
درصورت نياز درزها، ترك ها و فرورفتگي هاي كف بايد تعمير، پر و هم سطح شوند.

دمای مناسب برای اجرای كف پوش اپوكسی حدود 25سانتی گراد است. توجه

ب( اجراي پرایمر
پرايمر ماده اي است با پايه اپوكسي كه براي نفوذ بهتر به سطوح زير كف سازي رقيق مي شود.

گرفتن گردوغبار کفساب زدن برای ایجاد سطح کاماًل صافاجرای مالت برای مسطح کردن سطح
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ج( ریختن مرحلۀ اول کف پوش اپوکسي
در اين مرحله يك اليه اپوكسي روي كف ريخته مي شود. در محل هايي كه درز وجود دارد، امكان ترك خوردگي 
در آن قسمت ها بيشتر است به همين علت از توري پليمري در اين نواحي استفاده مي شود. گاهي براي باال 
بردن كيفيت كار، كل كف را با توري پليمري مي پوشانند. پس از نصب توري ها مجدد روي آن مواد اپوكسي 
ريخته  شده و پس از خشك شدن كل سطح را ساب مي زنند. ساب در اين مرحله بسيار نرم است زيرا ناهمواري ها 
كم و ناچيز است. پس از اتمام اين قسمت گرد و غبار ناشي از ساب زدن بايد جمع آوري شود كه به جهت اين 

كار از جارو برقي هاي صنعتي استفاده مي شود.
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د(ریختن مرحلۀ دوم کف پوش اپوکسي
روكش نهايي در اين مرحله اجرا مي شود و دانه هاي رنگي با توجه به رنگ مورد نظر به مواد اپوكسي افزوده مي شود.

كف پوش اپوكسی مايع و كف پوش پلی يورتان )برای فضاهای خارجی( پس از خشك شدن بدون درز و نفوذناپذير 
بوده و امكان شست  و شوی روزمره و مداوم را داشته و در برابر انواع مواد خورنده كه در مواد ضدعفونی كننده وجود 

دارند مقاوم است. در مقابل قارچ و كپك نيز نفوذناپذير بوده اما كف پوش های تايلی يا رولی اين خاصيت را ندارند.
يكي از انواع كف پوش هاي اپوكسي كف پوش گرانيتي اپوكسی است. از اين كف پوش برای كف سازی دكوراتيو 
با  كف پوش  اين  می شوند.  استفاده  و...  سينماها  رستوران ها،  اماكن    توريستی،  خريد،  و  تجاری  مراكز  منازل، 
طرح های گرانيتی اجرا می شود. اجراي آن همانند روش گفته شده است با اين تفاوت كه براي ايجاد طرح 

گرانيتي، رنگدانه ها روي سطح پاشيده مي شوند تا شكل نهايي آن شبيه گرانيت باشد.
اشعه  برابر  در  و  داشته  باالتري  مقاومت  كه  پلی يورتان  از كف پوش  ورزشی  ن های  سال و  باز  فضاهای  برای 

خورشيد نيز مقاوم1 است استفاده مي شود. 

1ـ كف پوش اپوكسي در برابر اشعه خورشيد مقاوم نيست. 
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کف پوش سه بعدی اپوکسی

طراحي داخلي هم مانند بسياري از هنرهاي تزييني با نوآوري همراه است. امروزه كف پوش هاي سه بعدي 
فضاهاي داخلي را متنوع تر جلوه مي دهد و بيننده را براي لحظاتي غافلگير مي كند. در اين كف پوش تصاوير 
سه بعدي در زير اليه اي شفاف قرار داده مي شود. اين كف پوش ها براي حمام، توالت، آشپزخانه و استخر اجرا 

مي شود1.
براي اجرا ابتدا تصوير مناسبي انتخاب و پس از انجام ويرايش هاي الزم توسط دستگاه پرينتر چاپ گرفته 
مي شود. تصوير چاپ گرفته شده، در محل برش خورده و چسبانده مي شود، سپس با اليه نازك و شفافي از 

رزين اپوكسي پوشانده مي شود.

1ـ با توجه به ماندگاري باالي اپوكسي و پلي يورتان، توصيه مي شود از طرح هايي استفاده شود كه به مرور زمان نيز زيبايي و اثربخشي خود را داشته باشد و 

باعث خستگي و دلزدگي كاربران نشود.

خصوصيات فنی کف پوش پلی یورتان عبارت اند از: 
 مقاومت باال در برابر سايش

 قابليت اجرا در فضاهای باز و سر پوشيده 
 االستيسيته و انعطاف پذيری نسبی 

امروزه استفاده از كف پوش های اپوكسی و پلی يورتان مخصوص پاركينگ ها كه قابليت اجرا بر روی رمپ ها را 
نيز دارند در حال متداول شدن است.
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به صورت  اين كف پوش ها  اجرای كف پوش، كف پوش های الستيكی هستند.  استفاده در  از ديگر مواد مورد 
ورقه هايی به ضخامت 2 تا 4/5 ميلی متر به صورت تايل هايی مربع يا مستطيل شكل به ابعاد از 150 تا 900 
ميلی متر می برند. اين كف پوش ها نرم و انعطاف پذير بوده و نسبتاً جاذب صوت هستند به همين دليل برای 
استفاده در طبقات باالی طبقه همكف مناسب هستند. توجه داشته باشيد در فضاهای باز و غير پوشيده نبايد 

كف پوش های الستيكی را به كار برد.

كف پوش هايی كه جزء فراورده های پالستيكی محسوب می شوند دارای چه مزايا و معايبی هستند؟ تحقيق کنيد
جدولی مشابه جدول زير تهيه كرده و آن را تكميل كنيد.

ابعاد و نوع كف پوش 
ميزان نرمی و رنگضخامت

عملكرد در مقابل محل كاربردسختی 
رطوبت و صوت

عملكرد در برابر 
حرارت و آتش
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ارزشيابی شایستگی اجرای کف پليمری

شرح کار: 
 رولوۀ فضا  آماده سازی بستر اجرا طبق نقشه ها و كدهای داده شده  چسب زدن برای نصب قطعه پليمری  نصب قطعات پليمری يا 
رول پليمری طبق طرح و نقشه ارايه شده و دستورالعمل كارخانۀ توليدكننده كف پوش پليمری   كنترل تراز كف مطابق نقشه های اجرايی  

پرداخت نهايی كف پوش با استفاده از وسيله مخصوص پرداخت كف پوش پليمری )طبق دستورالعمل كارخانه(

استاندارد عملکرد: 
ـ  كشور  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   55 و   92 نشريه  ـ  ساختمان  ملی  مقررات   12 و   5 مبحث  اصول  مطابق  پليمری  كف پوش  اجرای 

استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی موقع برش رول يا قطعات، انتخاب صحيح ابزار، به كارگيری صحيح ابزار، مديريت منابع و مصالح
فرایندی: بسترسازی ـ كنترل بسترسازی )تراز بودن( ـ  اجرای پوشش پليمری كف ـ پرداخت پوشش پليمری 

محصول: اجرای يك كف پليمری به مساحت 5 متر مطابق نقشه اجرايی و دستورالعمل كارخانۀ توليدكننده قطعات پليمری

شرایط انجام کار:
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: 4 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استادكار حرفه ای يا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: متر، شاقول، تراز، ماسه، سيمان، چكش الستيكی، رول يا قطعه پليمری، چسب نصب پليمر، واكس پرداخت كف پوش 

پليمری، كاتر برش پليمر

معيار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمرة هنرجواز 3 

1رولوۀ كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی2

2اجرای كف پليمری3

2عمل آوری و پرداخت4

1كنترل كار و تحويل5

6

2شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است.
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يك  اجراي  شده،  بيان  قواعد  و  اصول  به كارگيري  و  پي.وي.سي  ديوارپوش هاي  ويژگي هاي  شمردن  بر  با 
ديوارپوش پليمري را انجام دهد.

مقدمه

از ديگر فرآورده هاي پالستيكي در ساختمان ديوارپوش ها هستند كه به دليل بهبود كيفيت در توليد شان 
نسبت به گذشته بيشتر از آنها استفاده مي شود.

از رزين هاي  از مواد گوناگون پالستيكي ساخته مي شوند.  كاشي هاي ديواري مربع شكل1  اين ديوارپوش ها 
پلي استايرن و فرم آلدئيد اوره در رنگ هاي متنوع توليد مي شوند. پنل هاي ديواري پالستيكي با قطعات اتصالي 
مربوطه نيز در طرح ها و رنگ هاي متنوع توليد مي شوند. بافته ها و ورق هاي نازك وينيلي نيز روي پنل ها 
نصب مي شود. پنل هاي با طرح چوب، سنگ و آجر براي مصرف در داخل ساختمان بسيار پر كاربردتر از ساير 

طرح ها هستند. برخي از ديوارپوش ها عايق صوتي نيز هستند. 

1 ـ به ابعاد 100 تا 200 ميلي متر

واحد یادگیری 10

شایستگی اجراي دیوارپوش پلیمري

آیا تا به حال پی برده اید

 به غير از مصالح بنايي و متداول از چه نوع ديوارپوش هاي ديگري هم مي توان استفاده كرد؟
 ديوارپوش هايی كه جزء فرآورده هاي پالستيكي هستند داراي چه ويژگي هايي مي باشند؟

 به كارگيري كدام يك از ديوارپوش هاي پالستيكي نسبت به بقيۀ آنها رايج تر است؟
 ديوارپوش هاي پليمري و پي.وي.سي چگونه نصب مي شوند؟

استاندارد عملکرد
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دیوارپوش هاي پالستیکي
 

ديوارپوش هاي پالستيكي معموالً به دو صورت توليد مي شوند:
 كاشي پليمري

ابزار آالت آن نيز  الواري )تايل يا پنل ديواري1( پي. وي .سي كه معموالً به شكل مستطيل است.   قطعات 
متناسب با رنگ و اندازۀ قطعه الواري موجود است.

عالوه  بر موارد باال ديوارپوش هاي ديگري نيز با طرح هاي متنوع در بازار عرضه مي شوند كه عالوه بر پالستيك 
در ساخت آنها از موادي چون الياف شيشه، پنبه، كنف، پنبه كوهي و الياف مصنوعي و فيبرهاي فلزي استفاده 

شده است و كامپوزيت محسوب مي شوند. 

کاشي پليمري
اتصال اين نوع ديوارپوش ها به ديوار با چسب مخصوص انجام مي شود. امروزه استفاده از اين نوع ديوارپوش ها 
متداول نيست. با توجه به نصب مستقيم آن بر روي ديوار بايد سطح ديوار قبل از اجرا كاماًل هموار و شاقولي 
باشد. موقع انتخاب چسب بايد از سازگاري آن با ديوارپوش اطمينان حاصل شود در غير اين صورت باعث 
خرابي و يا تجزيه ديوار پوش مي شود. نسل جديدتري از اين ديوارپوش ها توليد مي شوند كه ابتدا يك قاب به 

عنوان زير سازي براي آنها روي ديوار نصب شده و سپس قطعه روي آن قرار مي گيرد.

wall panels ـ1

ليستی از ديوارپوش های پالستيكی تهيه كرده و ضمن تعيين مشخصات آنها، ويژگی هايشان را در تحقيق کنيد
بنويسيد. جدولی مشابه جدول زير 

نوع 
ديوارپوش 

ابعاد و 
نرمی و رنگضخامت

عملكرد در برابر محل كاربردسختی
رطوبت و صوت

عملكرد در برابر 
آتش و حرارت



155

پودمان چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

قاب زیر سازي براي نصب قطعه دیوار 
پوش

قطعه رویه که بر روي زیر سازي 
نصب مي شود.

امکان تنظيم جهت قطعه

تایل هاي کامپوزیتتایل هاي پليمري
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ویژگي هاي دیوارپوش هاي پي.وي.سي
وزن سبك، تنوع در طرح و رنگ، مقاوم در برابر رطوبت، قابليت شست وشو، مقاومت در برابر حشرات و نصب 

سريع.
تايل هاي پي.وي.سي معموالً به دو صورت روي ديوار نصب مي شوند:

الف( روش نصب مستقيم روی دیوار: با توجه به ارتفاع ديوار قطعات پانل در اندازه هاي مورد نظر برش 
داده و به وسيله كليپس به فاصله های 45 تا 50 ميلي متر بر روی ديوار نصب می كنند. در اين روش سطح 

ديوار بايد هموار بوده و ديوار نيز شاقولي باشد.
ب( روش نصب دیوارپوش با زیرسازي فلزی یا چوبی

دیوارپوش هاي الواري پي.وي.سي )تایل یا پنل(

اين ديوارپوش ها معموالً در طول 6 متر، عرض 20، 30،25 و 45 سانتي متر و ضخامت 8 ميلي متر توليد مي شوند. 
براي بخش هايي از كار مانند گوشه ها، لبۀ پنجره ها، ابتدا و انتهاي كار و درز ميان قطعات اصلي از ابزارهاي مخصوص هر 
بخش استفاده مي شود. در تصاوير زير نمونه هايي از رنگ بندی ديوارپوش ها و اجرای آن در فضا نشان داده شده است.

مراحل اجراي دیوارپوش پي .وي .سي 

1ـ رولوة فضا
 معموالً در فضاهايي كه ديوارپوش پي. وي .سي براي پوشش ديوارها انتخاب مي شود براي تمامي ديوارها از 
اين مصالح براي هماهنگي در طرح و جنس پوشش استفاده مي شود. با توجه به سطح ديوارها مقدار ديوارپوش 

مصرفي محاسبه مي شود. 

2ـ آماده سازي کارگاه
 قبل از شروع كار بايد تمامي مصالح، لوازم و ابزار در كارگاه به اندازه مورد نياز فراهم باشد. از آنجايي كه 
قطعات ابزار از مهم ترين قسمت هاي اجراي كار محسوب مي شوند. تعيين نوع و مقدار مورد نياز از هر كدام 

بسيار مهم است.
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3ـ کنترل دیوار
 شاقولي بودن ديوار در اجراي اين نوع ديوارپوش مانند ساير ديوارپوش ها اهميت زيادي دارد. با توجه به روش 

اجراي اين ديوارپوش امكان قرار گرفتن تأسيسات معمول در فضاي پشت آن وجود دارد.

4ـ اجراي زیرسازي
 براي زير سازي مي توان از قطعات چهار تراش چوب، پروفيل ناوداني آلومينيومي يا فوالدي استفاده كرد. در 

اينجا از ناوداني آلومينيومي استفاده شده است. 
در ابتدا پروفيل ها در دور ديوار نصب مي شوند. شاقولي بودن پروفيل هاي عمودي و تراز بودن پروفيل هاي 
افقي نيز در اين قسمت انجام مي شود. سپس براي نصب پروفيل هاي افقي حفره هايي روي ديوار ايجاد كرده 
و از قطعات ال شكل آلومينيومي به عنوان رابط اتصال ديوار و پروفيل استفاده مي كنيم. پروفيل ها به فاصله 

حدود 50 سانتي متر از يكديگر قرار دارند. پروفيل هاي افقي نيز موقع نصب تراز مي شوند. 
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5 ـ برش قطعات
بر اساس ارتفاع فضا قطعات با استفاده از دستگاه فرز برش داده مي شوند. با توجه به طول 6 متر قطعات معموالً 

هر شاخه از آن براي دو ارتفاع سقف كافي است. 

6 ـ نصب قطعات
در اين مرحله پانل ها به زيرسازی فلزی پيچ می شوند. در اين روش می توان يك اليه عايق در فاصله آزاد 
ميان پانل ها و ديوار اصلی قرار داد. وجود فاصله بين ديوار و پانل ها عالوه بر رفع ناشاقولی احتمالی ديوار 
اصلی، امكان عبور تأسيسات )برق و تأسيسات مكانيكی( را بدون ايجاد تخريب بر روی ديوار اصلی امكان پذير 

می كند. قطعات به صورت كشويي در كنار هم قرار داده مي شوند.
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7ـ نصب ابزارها
 با استفاده از ابزار هاي مخصوص قسمت هايي از كار مانند ابتدا و انتهاي كار، گوشه ها، لبه ها و كناره پنجره ها، 

درز ميان قطعات و قرنيز اجرا مي شوند.
از مزايای اين روش، امكان اجرای كار با انواع سطوح از قبيل ديوارهای آجری، سفال، سيمانی، بدون نياز به 
اجراي گچ و خاك روي ديوار است. از ديگر مزايای اين روش می توان به دفن نشدن لوله های تأسيساتی در 
داخل ديوار اشاره كرد كه عالوه بر جلوگيري از خوردگی و سهولت تعميرات آتی، امكان دسترسی آسان به 

تأسيسات را به همراه دارد.
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ارزشيابی شایستگی اجرای دیوارپوش پليمری

شرح کار: 
 رولوه كردن سطح ديوار  دسته بندی و رنگ بندی قطعات ديوارپوش متناسب با مشخصات فنی  شاقول كردن ديوار  كنترل مسيرهای 
تأسيساتی و پيش بينی محل درز جهت تعبيۀ تجهيزات تأسيسات )برق، آب و فاضالب( در ديوارپوش پليمری  شاقولی و تسطيع ديوار طبق 

كد در نقشه های اجرايی  برش قطعات ديوارپوش مطابق طرح  نصب قطعات  پاك كردن سطح ديوارپوش

استاندارد عملکرد: 
كشور،  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   55 و   92 شماره  نشريه  ساختمان،  ملی  مقررات   12 و   5 مبحث  مطابق  پليمری  ديوارپوش  اجرای 

استانداردهای مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران 
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی در برش قطعات پليمری، انتخاب صحيح و به كارگيری صحيح ابزار، جلوگيری از ايجاد نخاله و ضايعات
فرایندی: رولوه كردن، دسته بندی قطعات پليمری، شاقولی كردن ديوار، كنترل مسيرهای تأسيساتی، تسطيح ديوار، برش قطعات پليمری، مهيا 

كردن زير سازی )تسطيح سطح ديوار(، نصب قطعات پليمری، تميز كردن
محصول: ساخت يك ديوارپوش پليمری طبق مشخصات فنی ارائه شده

شرایط انجام کار:
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: اره برش پليمر، چكش الستيكی، شمشه، تراز، متر، قطعات پليمر، ريسمان، شاقول، تخته و سطح برش برای پليمر،دستگاه ميخ 

بادی 

معيار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل سفت كاری2

2اجرای زيرسازی3

2اجرای ديوارپوش پليمری4

1كنترل سطح ديوارپوش پليمری و تحويل نهايی5

6

2شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است .
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پودمان 5

اجراي پارتيشن )جداکننده( و ستون پليمري
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آیا تا به حال پی برده اید

 با چه مصالحي مي توان ستون هاي تزييني )دكوراتيو( را ساخت؟
 از چه مصالح و يا ابزاري براي نصب و استقرار ستون ها و سرستون هاي پليمري استفاده مي شود؟

 عناصر تزييني ساخته شده از فراورده هاي پالستيكي داراي چه ويژگي هايي هستند؟
 از  فراورده هاي پالستيكي عالوه بر ستون و سر ستون، براي ساخت چه عناصري در فضاهاي داخلي مي توان 

استفاده كرد؟  

استاندارد عملکرد

با به كارگيري اصول و قواعد بيان شده، نصب عناصر تزييني ساخته شده از  فراورده هاي پالستيكي را انجام دهد.

مقدمه

در كشور ما استفاده از مصالح سنتي مانند سنگ و گچ در فضاهاي داخلي به عنوان عنصر تزييني1 بسيار 
رايج است در حالي كه در كشورهاي ديگر استفاده از  فراورده هاي پالستيكي در حال متداول شدن است. اين 
محصوالت به صورت محدود در فضاهاي داخلي مورد استفاده قرار مي گيرند. پيش بيني مي شود با توجه به 

ويژگي هاي اين محصوالت جايگاه مناسب خود را در تزيينات داخلي فضاهاي داخلي پيدا كنند. 

Decorativeـ1

واحد یادگيری11

شایستگی اجراي ستون و سرستون پليمري
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ویژگي هاي عناصر تزیيني ساخته شده از  فراورده هاي پالستيکي

 وزن سبك   راحتي نصب   قيمت مناسب
البته بايد محصوالت توليد شده از مقاومت كافي در برابر آتش سوزي برخوردار باشند زيرا در غير اين صورت 

صدمات جاني و مالي زيادي را در آتش سوزي به همراه خواهند داشت.
از پلي يورتان و پلي استايرن براي ساخت ستون، سرستون، ابزارهاي كنار و روي سقف و روي ديوار استفاده 

مي شود. در تصاوير زير نمونه هايي از اين محصوالت نشان داده شده است.

نمونه هايی از ستون ها و سرستون های موجود در بناهای ايران را پيدا كنيد. به نظر شما كدام نمونه ها فعالیت
را می توان به صورت »ستون نما« با استفاده از قالب و مواد پليمری ساخت؟



164

براي ساخت يك قطعة تزييني مانند ستون براي بخش هاي مختلف آن قالب هايي را طراحي كرده و پس از 
ساخت هر بخش در مرحلة نصب آنها را كنار هم گذاشته و با چسب مخصوص يا دستگاه ميخ بادي به يكديگر 

وصل مي كنند.

ابزار سقفپایۀ ستون

قطعات به شکل صراحی به عنوان دست انداز بالکن
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مراحل نصب ستون و سر ستون 

محل دقيق نصب پاية ستون در فضا تعيين شده و با چسب مخصوص و دستگاه ميخ بادي به كف وصل شود. 
در مرحله بعدي تنة ستون با چسب در سر جاي خود قرار مي گيرد. با قرارگيري سر ستون در جاي خود كار 

به اتمام مي رسد.
ممكن است الزم باشد هر كدام از قطعات قبل از استقرار نهايي، كامل شود.

مراحل نصب و رنگ آمیزي ستون و سر ستون پلیمري

ساخت ستون با استفاده از قطعات بیشتر

ب
چس

ب
چس

ب
چس

ب
چس

ب
چس

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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مراحل نصب ستون ها با طراحي هاي مختلف با يكديگر متفاوت است، امكان دارد ستون پس از كامل شدن به 
صورت يكجا در جايش مستقر شود يا پس از نصب پاية ستون بر روی كف، بدنه و سر ستون كه به يكديگر 

وصل هستند بر روي پاية ستون قرار بگيرند. 

تنها  است  ستون  نصب  مشابه  نيم ستون ها  اجراي 
و  ستون  اتصال  ضرورت  دليل  به  كه  تفاوت  اين  با 
سر ستون به ديوار بايد به وسيلة چسب و دستگاه ميخ 

بادي به سطح ديوار متصل شوند.

مهم ترين نكته در نصب ستون و سر ستون نوع چسب مورد استفاده است. در صورتي كه قطعات از پلي يورتان 
ساخته شده باشند از چسب پلي يورتان1 و اگر از پلي استايرن فشرده تهيه شده باشند از چسب هاي مخصوص 

كه باعث خوردگي فوم نمي شوند، استفاده مي شود.

1ـ اين چسب ها با نام های PUR يا PU نيز در بازار شناخته می شوند.

فعاليت

قطعۀ سرستون

قطعۀ بدنه

قطعۀ پایه

تحقيق كنيد و نمونه هايي از ستون ها و سر ستون هايي كه از فراورده هاي پالستيكي توليد مي شوند را 
پيدا كنيد. با توجه به طرح قطعات به نظر شما به چه ترتيبي در سر جاي خود قرار مي گيرند.

به نظر شما استفاده از ستون و سرستون پليمری در كدام يك از اقليم های ايران كارايی بيشتری دارد؟ فعالیت
چرا؟

تحقیق کنید
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نصب ابزارهاي کنار دیوار و روي سقف
طرح و اندازة قطعات ابزار با توجه به كارخانه توليد كنندة آنها متفاوت است. در تصاوير زير چند نمونه از اين ابزارها 
با ابعاد آنها ارائه شده است. پس از انتخاب طرح و تهية قطعات، با استفاده از چسب مخصوص و دستگاه ميخ بادي 
به كناره هاي ديوار متصل مي شود. شروع كار نصب از گوشة ديوار آغاز مي شود و براي دقيق بودن اجرا بايد ابتداي 
قطعه با اره مويي فارسي بُر شود. با اجراي دقيق گوشه ها به صورت فارسي بر، كار بسيار زيبا و بي نقص خواهد بود. 

در پايان می توان با اجراي رنگ آميزي و يا طرح هاي پتينه مي توان آن را با فضا هماهنگ كرد.

ابزار در كناره ها،  زاوية برش  پيدا  كردن دقيق  براي 
داده  برش  سپس  و  شده  داده  قرار  محل  در  ابزارها 

می شوند.
براي نصب قطعات محدوده اي كه ابزار روي آن نصب 
مي شود به چسب آغشته شده و سپس قطعه با فشار 
دست روي آن نصب شده و با دستگاه ميخ بادي در 
تميز  پارچة  تكه  يك  با  مي شود.  محكم  خود  جاي 
چسب هاي اضافي را كه از اطراف كار بيرون زده اند 

پاك مي كنند.

تحقيق كنيد چسب پلی يورتان چه ويژگی هايی دارد؟تحقیق کنید

با الهام از تصاوير كتاب و ساير منابع با استفاده از موارد بازيافتی مانند بطری نوشابه، شير، لوله های فعالیت
پوليكا و... ماكت يك ستون نما يا نيم ستون را به همراه پايه و سر آن بسازيد.
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ارزشیابی شایستگی ستون و سر ستون پلیمری

شرح کار: 
 آماده سازی كارگاه  تعيين مقدار و نوع مصالح مورد نياز  كنترل نقشه های اجرايی  نقشه خوانی قطعات پليمری ستون و سر ستون  اجرای 

ستون و سر ستون پليمری با مصالح و مواد موجود  اجرای تزيينات نهايی

استاندارد عملکرد: 
اجرای ستون و سر ستون پليمری مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشرية 92 و 55 سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، 

استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی، كفش و كاله و عينك، دستكش، ماسك، كپسول آتش نشانی ـ رعايت ايمنی استفاده از ابزار برش و مواد پليمری ـ 
انتخاب صحيح ابزار ـ مديريت صحيح منابع و مصالح ـ رعايت اصول و چرخة مربوط به بازيافت مواد و دفع صحيح ضايعات

فرایندی: آماده سازی كارگاه، تعيين مقدار و نوع مصالح مورد نياز، كنترل نقشه های اجرايی، نقشه خوانی قطعات پليمری ستون و سر ستون اجرای 
ستون و سر ستون پليمری با مصالح و مواد موجود، اجرای تزيينات نهايی 

محصول: اجرای يك ستون و سر ستون پليمری به ارتفاع 50  ـ40 سانتی متر

شرایط انجام کار:
مکان: كارگاه ساختمانی

زمان: دو مرحله هر كدام 3 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی، استادكار حرفه ای يا مربی

مقدار: يك ستون و سر ستون پليمری به ارتفاع 50  ـ40 سانتی متر
ابزار و تجهیزات: خط كش، گونيا، ميز، متر، پيچ، ميخ، پرچ، پمپ باد با پيستولة رنگی، ابزار عالمت زدن، سنباده، ميخ كوب، قلم مو، ابزار پتينه و 

رنگ كاری، اره، كاتر، دستگاه برش پليمر، قطعات پليمر )لوله پليكا، بطری های بازيافتی( دستگاه اتصال حرارتی پليمر، چسب

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

1آماده سازی كارگاه1
1كنترل سفت كاری2
2اجرای زيرسازی3
2اجرای ستون و سر ستون پليمری4
1پرداخت نهايی و تحويل كار5
6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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استاندارد عملکرد

اجرای يك پارتيشن به طول حدود 2 متر و ارتفاع160 سانتی متر مطابق نكات اجرايی محتوای اين واحد 
يادگيری  و دستورالعمل كارخانة توليد كننده.

واحد یادگيری 12

شایستگی  اجراي پارتيشن پليمری

آیا تا به حال پی برده اید

 ويژگي هاي اصلي يك جدا كننده در فضاهاي داخلي چيست؟
 جداكننده ها از نظر نوع ساخت به چند دسته تقسيم مي شوند؟ 

 استفاده از كدام يك جداكننده هاي تهيه شده از  فراورده هاي پالستيكي رايج است؟  
 روش نصب جداكننده هاي تهيه شده از  فراورده هاي پالستيكي چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟

 جداكننده هايي كه از زير سازي فلزي و رويه اي سبك تشكيل شده اند چگونه اجرا مي شوند؟

جداکننده قابل تنظیمجداکننده متحركجداکننده ثابت

مقدمه

يكي از راه هاي افزايش كارايي فضاهاي داخلي استفاده از جداكننده ها )پارتيشن( در طراحي است. جداكننده ها 
به عنوان يكي از عناصر غير باربر معماري از نظر نوع ساخت به سه دسته تقسيم مي شوند:

 جداكننده هاي ثابت
 جداكننده هاي متحرك

 جداكننده هاي قابل تنظيم )انعطاف پذير از نظر مكان(
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همان طور كه در تصاوير مي بينيد يكي از عوامل تأثير گذار در انتخاب مصالح ساخت نوع كارايي مورد نظر از 
جداكننده هاست.

به عنوان مثال در فضاهاي اداري مي توان با استفاده از جداكننده ها ضمن تعريف حريم كاري و شخصي افراد 
استفاده بيشتري از فضا و سطح موردنظر كرد.

فضاي اداري با پارتیشن

را غير ممكن  يا تنظيم وضعيت آن  امكان جابه جايي  مانند سنگ و آجر  بنايي  با مصالح  ساخت جداكننده 
مي كند. امروزه با طراحي و اجراي جدا كننده با مصالح سبك تر مي توان در فضاهاي مختلف اداري، تجاري، 

مسكوني و ... كارايي فضا را باال برد.
مهم ترين ويژگي هاي جدا كننده هاي ساخته شده از مصالح غير بنايي عبارت اند از: 

4 امكان كنترل ديد.  3 امكان جابه جايي و قابليت تنظيم1 و  2  باال بودن سرعت اجرا،  1 سبكي، 
موارد 3 و 4 در تمام جدا كننده ها عموميت ندارد.

جدا كننده هاي متداول در كارخانه ها و كارگاه ها با اندازه اي استاندارد يا بر اساس نقشه هاي اجرايي هر پروژه 
به صورت پيش ساخته توليد شده و در محل مونتاژ و نصب مي شوند. از  آنجايي كه نوع اجرا و مونتاژ قطعات 
بر اساس جزئيات كارخانه سازنده است، اجراي آنها در محل توسط افرادي كه صالحيت حرفه اي آنها توسط 

عامالن فروش كارخانه مورد تأييد است انجام مي شود.
در تصاوير زير چند نمونه از اين جداكننده ها آمده است.

1 ـ در صورتي كه در طراحي و اجراي آن لحاظ شده باشد.
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ويژگي هاي جدا كننده هاي تصاوير صفحه قبل چيست؟ در خصوص قابليت هاي انواع جدا كننده ها تحقيق فعالیت
كنيد  و جدولي مشابه جدول زير در خصوص آنها تهيه كرده و جدول را تكميل نماييد.

مصالح تصویرردیف و  مواد 
ساخت

مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي 
زیر سازي آن )سازه اجرا( 

ویژگي ها 
)قابلیت ها(

محدودیت ها 
)نقاط ضعف(

يكديگر وصل  به  فلزي  و بست هاي  و مهره  پيچ  با  آماده  پانل هاي  از  استفاده  با  از جدا كننده ها  يك دسته 
مي شوند. براي استقرار اين نوع جدا كننده بايد يك قاب از جنس فلز، چوب و يا  فراورده هاي پالستيكي براي 

آن آماده كرد يا با واسطه هايي آن را به عناصر معماري متصل كرد.

اتصال قطعات به قاب پیراموني

بست فلزي براي اتصال قطعات به قاب و دیواره هاي اطراف
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گروهي ديگر از جداكننده ها به صورت آويخته در فضا اجرا مي شوند. شفاف و سبك بوده و با اتصال فلزي 
ساده به يكديگر متصل شده و از سقف آويخته مي شوند. با توجه به رنگ بندي هاي متنوع اين دسته مي توان 

طرح هاي زيبايي ايجاد كرد.

پي.وي.سي  پانل هاي  و  سبك  زير سازي  از  استفاده  با  مي توان  شدند  معرفي  كه  جدا كننده هايي  بر  عالوه 
جدا كننده هايي بسيار سبك اجرا كرد. 

مراحل ساخت جداکننده با زیرسازی فلزی

1ـ کنترل نقشه ها، بررسي وضعیت موجود و سفارش قطعات
 همان طور كه اشاره شد طرح جدا كننده های توليد كنندگان با يكديگر متفاوت است و انتخاب آنها توسط 
طراح يا كارفرما با توجه به ويژگي هايشان انجام مي شود. در هر صورت ابتدا نقشه ها از نظر طرح و اندازه با 
محل اجرا تطبيق داده مي شود تا از هر گونه اشكال احتمالي پيشگيري به عمل آيد. پس از آن سفارش خريد 

يا ساخت قطعات جدا كننده انجام مي شود. 

2ـ آماده سازي کارگاه
 در صورتي كه اجراي جدا كننده به صورت خشك باشد بايد سطوح مجاور با روكش هاي محافظ پوشيده شوند 
تا در صورت برش قطعات گردة ناشي از برش روي آنها ننشيند. در اين مرحله قطعات ساخته شده به همراه 

ابزار و تجهيزات نصب در كارگاه استقرار می يابند.
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3ـ کنترل وضعیت تأسیسات و عوارض
 از آنجايي كه ممكن است بر روي جدا كننده، تأسيسات الكتريكي مانند كليد يا پريز پيش بيني شده باشند يا 
لوله خاصي در آن محل قرار داشته باشد بايد در اجرا اين موارد را در نظر گرفت. به عنوان مثال مسدود  كردن 

يا اجراي لوله هاي گاز و يا آب با نظارت افراد ذيصالح انجام شود. 

4ـ نصب و اجراي زیر سازي جداکننده
 قطعات زيرسازي در محل خود مستقر شده، در ابتدا اتصاالت الزم به عناصر معماري فضا انجام مي شود و در 

مرحله بعدي ساير قطعات كه تقويت كننده سازة زيرسازي هستند نصب مي شوند.
5 ـ نصب قطعات رویه

قطعات رويه با توجه به طرح و نقشه هايي اجرايي در كارگاه هايي خارج از محل )كارگاه توليد كننده( برش 
داده مي شوند. در محل اجرا در صورت نياز ممكن است قسمت هايي نياز به برش هاي مختصري داشته باشند. 

نصب قطعات به صورت خشك و با اتصاالت فلزي زنگ نزن به سازه زير سازي انجام مي شود. 
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ارزشیابی شایستگی اجرای پارتیشن پلیمری

شرح کار: 
 بررسی و كنترل نقشه های اجرايی و جزئيات  بازديد از محل اجرا  تعيين مقدار مصالح سازه و اجرا و برش بر اساس نقشة جزئيات

 تعيين نحوة اتصال سازه به عناصر ساختمانی )در صورت خود ايستا بودن(  ساخت سازه و تراز و شاقولی كردن آن  تعيين مقدار و برش 
صفحات پليمری  نصب صفحات پليمری بر روی سازه  پرداخت نهايی )درز گيری و رنگ(

استاندارد عملکرد: 
كشور،  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   92 و   55 نشرية  ـ   ساختمان  ملی  مقررات   12 و   5 مبحث  اصول  مطابق  پليمری  پارتيشن  اجرای 

استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی ـ مديريت صحيح منابع و مصالح ـ دقت و صرفه جويی ـ انتخاب صحيح ابزار ـ دفع مناسب ضايعات و رعايت چرخة 
بازيافت

فرایندی: تمام مراحل اجرای جدا كننده پليمری شامل كنترل نقشه و جزئيات ـ  بازديد از فضا ـ  ساخت سازة نگهدارنده ـ  نصب صفحات 
جدا كنندة پليمر بر روی سازه ـ  پرداخت نهايی

محصول: اجرای يك جدا كننده پليمری به مساحت 5 متر مربع در 5 ساعت كاری

شرایط انجام کار:
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی ـ  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: ابزار برش )اره ـ  تيغه های برش ـ  كاتر( ـ پيچ و پرچ و ميخكوب ـ چسب )در صورت نياز( ـ تراز ـ شاقول ـ گونيا ـ ابزار 

عالمت زنی ـ متر ـ مواد اوليه )پنل های پليمری ـ  ساختار سازه ـ  نبشی ـ  شاسی(

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل الزامات پيش آمده از معماری2

2اجرای سازة نگهدارنده3

2اجرای قطعات پليمری4

1پرداخت كلی جدا كنندة پليمری و تحويل نهايی5

6

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
2زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است.
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و  تألیف آموزش های فنی و حرفه ای  و  برنامه ریزی  برنامۀ درسی رشتۀ معماری داخلی، 1393، دفتر   1
کاردانش

کتاب های درسی.  نشر  و  پرورش، چاپ  و  آموزش  وزارت  کارگاه ساختمان،  اسماعیل،  یزدانی، محمد   2
1394 تهران. 

درسی.  کتاب های  نشر  و  چاپ  پرورش،  و  آموزش  وزارت  شیب بندی،  و  کف سازی  محمدعلی،  زارع،   3
1395 تهران. 

4 نهاری یزدی، علی محمد، آجر چینی، وزارت آموزش و پرورش، چاپ و نشر کتاب های درسی. تهران. 
1395

5 مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران
امور فنی، سازمان مدیریت و  مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، نشریه شماره 55. معاونت   6

1388 کشور  برنامه ریزی 
و  مدیریت  سازمان  فنی،  امور  معاونت   .92 شماره  نشریه  آجری،  ساختمان های  معماری  جزئیات   7

1385 کشور  برنامه ریزی 
8 سرتیپی پور، محسن، 1388، مصالح در ساختمان و معماری. دانشگاه شهید بهشتی. تهران 

و  داخلی  معماری  جامع  استانداردهای   .1393 محمدرضا.  بیات،  امیرحسین.  سیفی،  جوزف،  دچیارا.   9
تهران شهرآب.  داخلی.  طراحی 

10 مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران

11 مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران

12 منابع تصویری و کاتالوگ های شرکت آجرنما چین

13 منابع تصویری و کاتالوگ های شرکت آرادپنل

14 مجالت و لوح های فشرده معماری و معماری داخلی

15  منابع تصویری شرکت آذران پالستیک 

منابع و مآخذ
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همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت نموده اند.
داریوش پورسردار، محمدحاجی محمد قلیان، فاطمه حسن نژاد، سمانه سادات خضری، لیال رضاییان، 

معصومه سالمی، نسرین شاهی، ساحره شهابی، بیت اهلل قاسم پور سجاسی و سهیال نوری
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