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پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاههای
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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

1

برنامه ریزی تألیف «پودمان های مهارت» یا «کتاب های تخصصی شاخه ی کاردانش» برمبنا ی
استاندارد  های کتاب «مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ی کاردانش»« ،مجموعه  هشتم»
صورت گرفته است .براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده( )Harmonic Powerموردمطالعه و بررسی
قرارگرفته است .سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحد های کار تحت عنوان()Unit
دسته بندی می شوند .درنهایت واحد های کار هم خانواده با هم مجددا ً دسته بندی شده و پودمان مهارتی
( )Moduleرا تشکیل می دهند.
دسته بندی «توانایی ها» و «واحد های کار» توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام
شده است به گونه ای که یک سیستم پویا بربرنامه ریزی و تألیف پود مان های مهارت نظارت دائمی دارد.
به منظورآشنایی هرچه بیشترمربیان ،هنرآموزان و هنرجویان شاخه ی کاردانش و سایرعالقه مندان
و دست اندرکاران آموزش های مهارتی با روش تدوین« ،پودمان های مهارت» ،توصیه می شود الگوهای
ارائه شده در نمون برگ های شماره ()2( ،)1و( )3مورد بررسی قرارگیرد .درارائه دسته بندی ها ،زمان
مورد نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین می گردد ،با روش مذکور یک پودمان به عنوان کتاب درسی مورد
تأیید وزارت آموزش وپرورش در«شاخه کاردانش» چاپ سپاری می شود.
به طور کلی هراستاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M1وM2و )...و هرپودمان نیز به تعدادی
واحدکار(U1وU2و )...و هر واحدکار نیزبه تعدادی توانایی ویژه (P1وP2و )...تقسیم می شوند .نمون برگ
شماره ( )1برای دسته بندی توانایی ها به کارمی رود .در این نمون برگ مشاهده می کنیم که در هرواحدکار
چه نوع توانایی هایی وجود دارد .درنمون برگ شماره ( )2واحد های کار مرتبط با پودمان و درنمون برگ
شماره ( )3اطالعات کامل مربوط به هرپودمان درج شده است .بدیهی است هنرآموزان ارجمندو هنرجویان
عزیز شاخه ی کاردانش و کلیه همکارانی که درامرآموزش های مهارتی فعالیت دارند ،می توانندمارا درغنای
کیفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
دفترتألیف کتاب های درسی
ف ّنی وحرفه ای وکاردانش

		
M=Module

U=Unit

P=Power

مقدمه
کتاب حاضر با عنوان آجرچینی ،بر اساس استاندارد مهارت ساختمان سازی تهیه شده است .کوشش شده تا مطالب
درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز خود محتوا (روش پودمانی) تدوین شود تا امر یاد گیری را آسان تر نماید.
این کتاب مشتمل بر دو واحد کار است.
واحد کار اول :
 -1رعایت نکات ایمنی در آجرچینی و آشنایی با انواع آجر و موارد استفاده ی آن ها ،ابعاد آجرها و موارد استفاده ی
انواع آجرها و اجزای آن ،آشنایی با وسایل و ابزار آجرچینی ،آشنایی با مالت های مورد استفاده در آجرچینی ،آشنایی با
وسایل کنترل آجرچینی ،روش کنترل آجرچینی ،آشنایی با انواع آجرچینی و موارد استفاده ی آن ها می باشد.
 -2اجرای طاق ضربی و مالت مورد استفاده ی آن ،انتخاب قوس مناسب دهانه و دوغاب ریزی طاق ضربی
می باشد.
-3شناسایی وسایل حمل مالت در فاصله های نزدیک و دور می باشد.
-4انواع داربست های چوبی و فلزی ،آشنایی با نکات ایمنی وسایل و کار در ارتفاع ،برپاکردن داربست و کار بر

روی آن.
واحد کار دوم:
آشنایی با ابزار کار و مصالح مورد نیاز در طوقه چینی و رعایت اصول ایمنی در طوقه چینی مورد بررسی قرار گرفته
است و روش شناخت ارتفاع طوقه چینی نصب لوله های فاضالب ،هواکش و پوشاندن در چاه مطرح شده است.
متناسب با واحدهای کار 2گانه کار عملی پیش بینی شده است و فراگیران موظف هستند تا با راهنمایی های مربیان
خود ،آن ها را در زمان های تعیین شده انجام دهند.
مؤلف

عنوان

فهرست مندرجات

صفحه

واحد کار ا ّول :توانایی آجرچینی 1 ..................................................................................................................
 پیش آزمون (2...........................................................................................................................................)1 -1آجرچینی 5.................................................................................................................................................
 -1-1شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی در آجرچینی 7...................................................................................
 -2-1آشنایی با انواع آجر ،ابعاد و موارد استفاده ی آن ها9 ................................................................................
 -3-1آشنایی با تقسیمات آجر و موارد استفاده ی تکه آجرها 17..........................................................................
-4-1آشنایی با وسایل و ابزار آجرچینی 23........................................................................................................
 -5-1آشنایی با مالت های مورد استفاده در آجرچینی26....................................................................................
-6-1آشنایی با وسایل کنترل در آجرچینی 32...................................................................................................
-7-1شناسایی اصول استفاده از ریسمان کار در آجرچینی38...............................................................................
-8-1اصول کنترل آجرچینی41........................................................................................................................
-9-1آشنایی با انواع آجرچینی44.....................................................................................................................
-10-1شناسایی اصول آجرچینی51...................................................................................................................
 طاق ضربی55.................................................................................................................................................-11-1شناسایی اصول زدن طاق ضربی55..........................................................................................................
-12-1آشنایی با انواع دستگاه های باالبر64.........................................................................................................
-13-1آشنایی با وسایل کار در ارتفاع 66...........................................................................................................
-14-1شناسایی اصول کار در ارتفاع71..............................................................................................................
کار کارگاهی :کارگاه90...................................................................................................................................
دستورالعمل اجرای دیوار 10سانتی متری به صورت راسته نما91............................................................................
دستورالعمل اجرای دیوار  22سانتی متری به صورت یک ردیف کله یک ردیف راسته99......................................
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دستورالعمل اجرای ستون آجری مرحله اول آجرچینی جناغی119....................................................................
دستورالعمل اجرای مرحله دوم آجرچینی جناغی136........................................................................................
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آزمون پایانی (168....................................................................................................................................... )1
واحد کار د ّوم :توانایی طوقه چینی 171.............................................................................................................
 پیش آزمون (172.......................................................................................................................................)2-2طوقه چینی 173............................................................................................................................................
 -1-2شناسایی اصول ایمنی در طوقه چینی 175.................................................................................................
-2-2آشنایی با ابزار کار مورد نیاز در طوقه چینی 176 .......................................................................................
 -3-2آشنایی با مصالح مورد نیاز در طوقه چینی چاه176.....................................................................................
-4-2شناسایی اصول طوقه چینی 177.................................................................................................................
کار کارگاهی :دستور العمل اجرای طوقه چینی چاه183.....................................................................................
آزمون پایانی 195.............................................................................................................................................
منابع و ماخذ 196..............................................................................................................................................

هدف کلی پودمان
توانایی انواع آجر چینی و کنترل آن توسط ابزارهای مورد نیاز و شناسایی مالت مورد استفاده در
آجرچینی  ،اجرای طاق ضربی تیرآهنی با رعایت اصول ایمنی و دوغاب ریزی آن  ،شناسایی انواع
باال بر ها و داربست های کوتاه و بلند  ،اجرای طوقه چینی چاه و شناخت ارتفاع طوقه چینی در انواع
زمین ها ريال نصب لوله های فاضالب و هواکش و پوشاندن درب چاه .

ساعت

شماره

واحد کار عنوان کار نظری عملی جمع

1

2

آجرچینی
و ساخت
مالت

15

50

65

طوقه چینی
چاه

4

16

20

جمع:

19

66

85

ساعت

شماره
توانایی

عنوان توانایی

4

توانایی
آجرچینی

10

10

11

نظری

عملی

جمع

35

45

توانایی
ساخت مالت
و شناخت
موارد استفاده
آن ها

5

15

20

توانایی طوقه
چینی چاه

4

16

20

جمع:

19

66

85

واحدکار ا ّول
توانایی آجرچینی و ساخت مالت
هدف کلی :اجرا نمون انواع آجر چینی با رعایت نکات ایمنی  -اجرای سقف ضربی و دوغاب ریزی  -اجرای
داربست فلزی و آشنایی با باالبرها

هدف های رفتاری :فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:
 -1اصول ایمنی در آجرچینی را بیان کند.
-2انواع آجر را بشناسد و موارد استفاده ی آن ها را شرح دهد.
-3تقسیمات آجر را بشناسد و موارد استفاده ی آن ها را شرح دهد.
-4وسایل و ابزار آجرچینی را بشناسد و کاربرد آن ها را شرح دهد.
-5مالت های مورد استفاده درآجرچینی را بشناسد و موارد استفاده ی آنها را شرح دهد.
-6وسایل کنترل درآجرچینی را بشناسد و نحوه استفاده از آن ها را شرح دهد.
-7روش استفاده از ریسمان کار را در آجرچینی توضیح دهد.
-8اصول کنترل آجرچینی را شرح دهد.
-9انواع آجرچینی را بشناسد و طریقه اجرای آن ها را توضیح دهد.
-10اصول آجرچینی در انواع مختلف را شرح دهد.
-11اصول زدن طاق ضربی را شرح دهد.
-12انواع دستگاه های باالبر را بشناسد و موارد استفاده ی هر کدام را توضیح دهد.
-13وسایل کار در ارتفاع را بشناسد و کاربرد هر کدام را شرح دهد.
-14اصول کار در ارتفاع را شرح دهد.
ساعات آموزش
نظری

عملی

جمع

15

50

65
1

پیش آزمون آجر چینی
-1آجر را تعریف کنید.
-2موارد استفاده ی آجر را شرح دهید.
-3اجزای آجر را توضیح دهید.
-4موارد استفاده ی اجزا آجر را شرح دهید(.فقط 3مورد دلخواه)
-5ابزار و وسایل آجرچینی را نام ببرید.
-6وسایل کنترل در آجرچینی را نام ببرید.
-7انواع آجرچینی را فقط نام ببرید.
-8چهار نوع آجرکاری در نماسازی را نام ببرید.
-9انواع آجر را فقط نام ببرید.
-10کمربند ریسمان را توضیح دهید.

سؤال های چهارگزینه ای

-1نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد چیست؟
		
-1نیم الیی

		
-2قلم دانی

			
-3نیمه

-4کالغ پر

-1بهمنی		

-2خطائی		

-3نظامی		

-4فشاری

		
-1نماسازی

		
-2فرش کف

		
-3فونداسیون

-4دست انداز

		
-1زیبایی نما

-2صاف بودن سطح آن -3جلوگیری از نفوذآب -4هرسه مورد

-2نام آجری که به ابعاد  25×25×5سانتی متر است چیست ؟
-3مورد مصرف آجر جوش در ساختمان کجاست؟
-4امتیاز آجرلعابی نسبت به دیگر آجرها چیست؟

-5وجود بند برشی در پیوندها مقاومت دیوار را....

		
-3فرقی ندارد

-4دو برابر می کند

-1ضعیف می کند

		
-2قوی می کند

-4هیچکدام

-1بلوکی و صلیبی

-2کله راسته و بلوکی

-3صلیبی و کله راسته

		
 1/2-2موزائیک

-3یک نوع سنگ است  3/4-4آجر

		
 3/2-2موزائیک

-4هیچکدام

-6پیوند هلندی از اختالط کدام پیوندها شکل می گیرد؟

-7کلوک چیست؟

		
 1/4-1آجر

-8سه قدی چیست؟
		
 3/4-1آجر
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 1/2-3آجر

پیش آزمون سقف

 -1سقف را تعریف کنید.
 -2از چه نوع مصالحی در زدن سقف ضربی تیرآهنی استفاده می شود؟
 -3مرغوب ترین قوس دهانه های طاق ضربی  90تا  110سانتی متری چقدر است؟
 -4قبل از دوغاب ریزی سقف بهتر است چه عملی انجام شود؟
 -5ارتفاع داربست جهت زدن طاق ضربی چقدر است؟ شرح دهید.
 -6ضخامت مالت جهت زدن طاق ضربی چند سانتی متر است؟
 -7جهت کنترل خیز طاق ضربی چه باید کرد؟ توضیح دهید.
 -8برای تحمل بیشتر بار های وارد بر سقف ،آجرهای هررج سقف چگونه باید باشد؟ شرح دهید.
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پیش آزمون وسایل حمل و داربست ها

-1وسایل حمل و باالبرهای مصالح ساختمانی را نام ببرید .
-2وسایل کار در ارتفاع را شرح دهید.
-3وسایل کار در ارتفاع از نظر مواد ساخت را شرح دهید.
-4داربست های مورد استفاده در ساختمان سازی را توضیح دهید.
-5کار نرده محافظ در داربست را شرح دهید.
-6از نردبان در داربست چه استفاده هایی می شود؟ شرح دهید.
-7چرا باید نکات ایمنی در مورد داربست ها را رعایت نمود؟ توضیح دهید.
-8جرثقیل دستی را شرح دهید و مورد استفاده ی آن را بنویسید.
-9موارد استفاده ی داربست های معلق را شرح دهید.
-10کار صفحه زیرستون را توضیح دهید.
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-1آجرچینی
آجر سنگی است مصنوعی که از پختن خاک

رس بدست می آید آجر در ابعاد و اشکال مختلف

تهیه می شود در شکل  1-1نمونه هایی از آن را مشاهده
می کنید.

شکل 1-1

آجرچینی

آجرچینی به شکل های مختلف و انواع گوناگون

اجرا می شود:

• ساختن دیوار باربر

• گاهی مواقع جهت ساختن ستون های باربر از آن ها
استفاده می شود ،که در شکل  1-2نمونه ای از آن را
مالحظه می کنید.

• جهت ساخت فونداسیون دیوارها

شکل1-2

• از آن دیوارهای جداکننده و غیر باربر می سازند.

• گاهی به صورت حصارکشی اطراف زمین و باغ در

می آید ،که در شکل  1-3مالحظه می کنید.

• گاهی بصورت نماسازی های مختلفی از آن ها استفاده

می شود.

مراحل پخت آجر

• تهیه خاک رس

شکل 1-3

• عمل آوردن خاک
• ساختن گل

• قالب گیری یا خشت زنی

•خشک کردن خشت

• آجرریزی (پختن خشت و تبدیل آن به آجر).
در شکل  1-4خشت خام را مالحظه می کنید.

شکل1-4
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کوره های آجرپزی
کوره های آجرپزی به سه دسته تقسیم می شوند:

• کوره های آجرپزی با آجر ثابت و آتش ثابت.

نمونه ای از آن را در شکل  1-5مالحظه می کنید.
شکل1-5

• کوره های آجرپزی با آجر ثابت و آتش رونده.
نمونه ای ازآن را در شکل  1-6مالحظه می کنید.

شکل 1-6
• کوره های آجرپزی با آتش ثابت و آجر رونده که در شکل  1-7نمونه ای از آن را مالحظه می کنید.

شکل1-7
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-1-1شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی
در آجرچینی
نکات ایمنی فردی در آجرچینی
هنگام آجرچینی رعایت موارد زیر ضروری

می باشد:

• پوشیدن لباس کار که در شکل  1-8مالحظه می کنید.
• پوشیدن کفش مناسب و یا کفش ایمنی
• پوشیدن دستکش

• استفاده از کاله ایمنی

• زدن ماسک در محیط هایی که گرد و خاک باشد.

شکل 1-8

در شکل  1-9نمونه هایی از وسایل ایمنی را

مالحظه می کنید.

• از شوخی کردن در محیط کار جدا ً خودداری کنید.

• ابزار تیز و برنده (ماله وکمچه و )...را در محیط کار
روی زمین رها نکنید( .شکل )1-10

• از وسایل و ابزار کار معیوب استفاده نکنید.

• از داربست های غیر استاندارد استفاده نکنید.

شکل 1-9

• از نردبان هایی که معیوب و یا پله آن شکسته است
استفاده نکنید.

• وسایل و ابزار کار را به طرف یکدیگر پرتاب نکنید.

شکل 1-10
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نکات ایمنی اجرایی در آجرچینی

• مواد و مصالحی که جهت ساخت آجر مورد استفاده
قرار می گیرد باید از نوع مرغوب تهیه شود.

• آجر مصرفی باید دارای مقاومتی بیش از  50کیلوگرم
بر سانتی متر مربع باشد.

شکل 1-11

• آجر مصرفی باید سالم دارای کناره های تیز بدون
آلودگی و مواد خارجی باشد.

• تمام آجرها قبل از مصرف باید زنجاب (آب خور)

شوند که در شکل  1-11مالحظه می کنید.

• رعایت نمودن پیوند صحیح آجرچینی در تمام

قسمت های ساختمان (پی ،دیوار ،ستون ،سقف) الزامی
می باشد .در شکل  1-12رعایت نشده است.

• در حد امکان در آجرچینی باید آجر درسته به کار

شکل 1-12

برده شود.

• سطح آجرکاری در هر ردیف باید کامال افقی بوده،

به شکل موجی نباشد زیرا پخش بار در سطوح افقی

یکنواخت صورت می گیرد در شکل  1-13مالحظه
می کنید.

• اختالف ارتفاع آجرکاری در هر قسمت از ساختمان
نباید بیشتر از یک متر از سایر قسمت ها باشد.
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شکل 1-13

-2-1آشنایی با انواع آجر ،ابعاد و موارد
استفاده ی آن ها
امروزه آجر یکی از عناصر مهم و اصلی در ساختمان سازی

شکل 1-14

است از دوران باستان تاکنون بیشترین کاربرد را در کلیه

ساختمان ها داشته است .به طور کلی آجر در کرسی چینی،

دیوارسازی ها ،ستون های قطور ،جرز ،پایه ،قوس ها،

و پوشش انواع طاق ها و گنبدها ،دیوارکشی ها ،طاق
نماسازی ها  ،کف پوش ها و بسیاری از موارد دیگر نظیر

اسکلت سازی و استخوان بندی و نماسازی بناهای بزرگ

مساجد ،حسینیه ها ،مدارس ،کاخ ها ،پل ها ،کاروان سراها،

بازارها ،دکاکین ،حجره ها ،آب انبارها ،منازل مسکونی

شخصی و بسیاری دیگر به کار رفته و می رود .آجر
را می توان از نظرهای مختلف طبقه بندی نمود ،مانند

طبقه بندی از لحاظ رنگ ،ابعاد ،جنس و دیگر موارد .در

اشکال17-16-15-14یک مورد استفاده ی آجر را در شکل 1-15

قسمت های مختلف ساختمان مالحظه می کنید.

-1-2-1انواع آجر و ابعاد آن ها

در قسمت ساختمان سازی آجر به دو دسته تقسیم

می شود :آجرهای فشاری ،آجرهای ماشینی

شکل 1-16

آجرهای فشاری

این نوع آجر برای کلیه کارهای ساختمانی مانند

گری چینی( دیوارهای باربر ،دیوارهای حایل ،تیغه چینی)
و طاق ضربی و موارد دیگر مناسب است.

به علت ناصاف بودن سطوح آن به آجر گری معروف

است و دیوارچینی با این نوع آجر را گری چینی

می نامند.

شکل 1-17
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دلیل نام گذاری آن ،گویا در ابتدای تولید این

نوع آجر خشت با دست زده می شد و با فشار دست و
انگشتان کارگران خشت زن گوشه های قالب به وسیله گل

پر می گردید که به این علت،آن را آجر فشاری نامیدند.

در شکل  1-18خشت زنی توسط دست را مالحظه

می کنید .آجرهای فشاری با ابعاد  21×10×5/5سانتی متر
ساخته می شود.

شکل 1-18

انواع آجرهای فشاری
آجر سبز

آجر سبز از نوع فشاری بوده است ،در کوره

حرارت بیشتری دیده و رنگ آن کبود و کم رنگ یا سبز

شده و به علت پخت زیاد بسیار مقاوم ،محکم و بادوام

است و در جاهایی که نیاز به مقاومت بیشتری می باشد
مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل  1-19آجر فشاری سبز را مالحظه

می کنید.

شکل 1-19

آجر جوش

به علت زیادی حرارت در نزدیکی شعله ی

کوره های آجرپزی ،آجرهای آن محل ذوب شده و

شکل هندسی خود را از دست داده و به هم می چسبند این
آجر در پی سازی و زیرسازی به کار می رود و به صورت
بلوری بوده و بسیار مقاوم است .

در شکل  1-20آجر جوش را مالحظه می کنید.
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شکل 1-20

آجر خام

آجر خام در اثر کمی حرارت رنگش تغییر یافته

ولی نامرغوب بوده ونباید در آجرچینی از آن استفاده
کرد و در کوره های آجرپزی مجددا در همان جاهای

قبلی خود چیده می شود.

نکته :چون اولین بار در ایران از آجر فشاری توسط

روس ها در ساخت سربازخانه ها مورد استفاده قرار
گرفت ،به این نام (قزاقی) معروف شده است.

شکل 1-21

در شکل  1-21آجر خام را مالحظه می کنید.

آجر ماشینی

آجر ماشینی شبیه آجرهای قزاقی و به رنگ های

قرمز و سفید بوده و در نماسازی مصرف می گردد و

تفاوت آن با آجر فشاری در جنس سفال وسوراخ هایی
است که باعث سبکی آجر و چسبندگی مناسب با مالت

می شود .این آجرها دارای گوشه های تیز و سطوح صاف
هستند آجر رنگی با اضافه کردن اکسید فلزات تهیه

شکل 1-22

می شود اگر موقع چیدن آجر در کوره پخت به صورت

چپ و راست روی هم چیده شوند آجر ابلق تهیه شده
و روی آجر رگه های رنگی مورب دیده می شود و در

نماسازی زیباست و با توجه به رنگ ،آن ها را نام گذاری

کرده اند مثل آجر پهن رنگی وسفید .در شکل 1-22

آجر فشاری قرمز و در شکل  1-23مورد استفاده ی آن را
در ساختمان مالحظه می کنید.

آجرهای ماشینی در ابعاد مختلف تولید می شود

که عبارتند از :آجرهای ماشینی و یا سوراخ دار که روی

سطح بزرگتر آن  8یا  10سوراخ به قطر  1/5یا  2سانتی متر
موجود است.

شکل 1-23
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جنس این آجرها نسبت به آجر فشاری شکننده تر

بوده و خاصیت مکندگی آب آن نسبت به آجر فشاری

کم تر است  .ابعاد آجرهای ماشینی  22×11×5/5سانتی متر
که ضخامت های  4 ،3و  5سانتی متری در بازار موجود
می باشد.

در شکل  1-24آجر ماشینی سفید و در شکل  1-25مورد
استفاده آن را در ساختمان مالحظه می کنید.

شکل 1-24

آجرهای لعاب دار

همان طور که از اسم آن پیداست سطح آن

مانند ظروف سفالی لعاب کاری می شود ،در اندازه های
مختلف و شکل های گوناگون جهت مصارف زیادی
ساخته می شود .در شکل  1-26موارد استفاده ی آجرهای
لعاب دار را مالحظه می کنید.

شکل 1-25

موارد استفاده آجرهای لعاب دار

موارد استفاده آجرهای لعاب دار در نماسازی،

کاشی کاری ،کف سازی و کنار باغچه و قرنیز دیوارها
می باشد .در مساجد و حسینیه ها از آن ها استفاده ی زیادی
می شود از جمله :کتیبه های اطراف ساخت محراب ،گنبد
و سردرها و بسیاری موارد دیگر.

در شکل  1-27موارد استفاده ی آجر لعاب دار را در

شکل 1-26

آجرچینی مالحظه می کنید.

آجرهای سفال مجوف دیواری

آجرهای مجوف از جنس سفال بوده ،دارای

سوراخ هایی هستند که ضخامت جداره های آن حدود 8

میلی متر می باشد و در ضخامت های مختلفی(،10 ،8 ،5

 )30 ،25 ،20 ،15سانتی متر ساخته می شود ،به صورت
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شکل 1-27

مکعب مستطیل می باشند .مثال ضخامت  5سانتی متر

 30×30×5سانتی متر می باشد یا ضخامت  30سانتی متر
 30×30×30سانتی متر می باشد.

در شکل  1-28آجر سفال مجوف دیواری را مالحظه

می کنید

موارد استفاده

چون آجرهای سفال مجوف به صورت توخالی می باشند

شکل 1-28

و غیر باربر هستند ،از آن ها در دیوارکشی پارتیشن و جدا
کننده ی فضاهای غیر باربر استفاده می شود.

عایق حرارتی ،صوتی و رطوبتی مناسبی در ساختمان

می باشند .در شکل  1-29مورد استفاده آن را مالحظه
می کنید.

نکته :آجرهای مجوف دیواری از جنس ماسه سیمان هم

شکل 1-29

تولید می شوند .درشکل  1-30نمونه ای از آن را مالحظه

می کنید.

آجر سفال سقفی

این آجرها که در بنایی به نام بلوک سقفی معروف

هستند ،به پهنای  40سانتی متر و ارتفاع  20یا  25سانتی متر
و درازی  20تا  25سانتی متر که دارای لبه مخصوصی

می باشند که روی تیرچه قرار می گیرند و مانند آجرهای

شکل 1-30

سفال در کارخانه تمام اتوماتیک تهیه می شوند .در شکل

 1-31نمونه ای از آن را مالحظه می کنید.

موارد استفاده

برای پوشاندن سقف هایی که با تیرچه بتنی اجرا می شوند
مورد استفاده قرار می گیرند و عایق صدا و حرارتی خوبی

شکل 1-31
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هستند .در شکل1-32مورد استفاده ی آن را مالحظه

می کنید.

نکته :آجرهای سفال سقفی از جنس ماسه سیمان هم
تولید می شوند.

در شکل  1-33نمونه ای از آن را مالحظه می کنید.
شکل 1-32

آجرهای ماسه آهکی

آجرهای ماسه آهکی دارای سطوحی صاف و

در رنگ های گوناگون تهیه می گردند و ابعاد آن اندازه

آجرهای رسی می باشد و از جنس ماسه و مقداری آهک
است.

در شکل  1-34چند نمونه آجر ماسه آهکی را مالحظه

می کنید.

شکل 1-33

موارد مصرف

در مصرف با آجر معمولی فرقی ندارد و مقاومت

فشاری بیشتری نسبت به آن دارد .بیشتر در فرش کف و

پله های داخلی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل  1-35مورد استفاده آجرهای ماسه آهکی را
مالحظه می کنید.

شکل 1-34

آجرهای بتنی

آجرهای بتنی به شکل های گوناگون و در

اندازه های مختلف تهیه می شوند ،از ماسه سیمان و به وسیله

ماشین آجرزنی دستی یا ماشینی تولید می شوند.
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شکل 1-35

موارد مصرف

آجرهای بتنی به علت تنوع در شکل و رنگ در آجرفرش
محوطه سازی (حیاط ،پیاده رو خیابان و پارک ها) مورد
استفاده قرار می گیرد

در اشکال  1-36و  1-37مورد استفاده ی آجرهای بتنی
را مالحظه می کنید .

آجرهای نظامی ،خطایی

آجرهایی از جنس رسی می باشند و ابعاد آن ها

شکل 1-36

 20×20×4و  20×40×5سانتی متر می باشد.

آجرهای امروزی تکامل یافته این آجرها هستند.

موارد مصرف

این آجرها در قدیم برای کف سازی و دیوار

مساجد و آب انبارها و آتش کده ها مورد استفاده قرار

می گرفت و امروزه در تعمیر بناهای قدیمی و سنتی مورد

استفاده است .در اشکال  1-38و  1-39موارد استفاده ی

آن ها را در کف و راه پله مشاهده می کنید.

شکل 1-37

شکل 1-39

شکل 1-38
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آجرهای نسوز
آجرهای نسوز بسته به موارد مصرف در اندازه های

مختلفی ساخته می شود.

منظور از نسوز بودن یک جسم این نیست که

اصال نمی سوزد ،بلکه تا حرارت معینی مقاومت می کند

و نمی سوزد .جسم های نسوز مخلوط خاک رس ،ماسه،

شکل 1-40

منیزیت و دولومیت هستند .این مواد را با گل رس ،آهک

شکفته ،اکسید منیزیم تهیه نموده ،پس از شکل دادن گل
آن را می پزند .شکل  1-40نمونه هایی از آجر نسوز را
مالحظه می کنید.

موارد مصرف
آجرهای نسوز را در صنعت ذوب آهن کارهای

ساختمانی ،بخاری ها  ،دیگ های بخار و شومینه ها و ...به
کار می برند.

در شکل  1-41مورد استفاده در ساخت شومینه را مالحظه

می کنید.

شکل 1-41
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 -3-1آشنایی با تقسیمات آجر و موارد
استفاده تکه آجرها
• تقسیمات آجر
درزمانهایقدیمآجربهصورتچهارگوش(مربع)تهیه

و مورد مصرف قرار میگرفت  .با پیشرفت تکنولوژی ساختمان

شکل 1-42

و افزایش مصرف آجر در ساختمان سازی ،آجر چهارگوش به

علت محدودیت کاربرد از نظر ابعاد پیوند ،لزوم عرضهای

متنوعدیوار،کمکممنسوخشده ،اجبارا آجردرابعادواندازههای
امروزی طراحی شده و در دیوارها مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنیندردیوارچینیجهتبهترومحکمترشدندیواروتقسیم

بارنیازبهاجزایآجرداریم:

شکل های  1-42و  1-43اجزای آجر را نشان

شکل 1-43

می دهد.

جهت تهیهی اجزا و تقسیمات آجر در قدیم از تیشه

توسط استاد بنا با مهارت خاصی انجام میشد ،ولی در سالهای

اخیر توسط دستگاههای برش آجر انجام میگیرد .با این وجود
روشقدیمهمهنوزمورداستفادهقرارمیگیرد.

شکل 1-44

در شکل  1-44دستگاه برش ثابت و در شکل 1-45

دستگاهبرشسیار (سنگفرز) رامالحظهمیکنید.

شکل 1-45
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• طریقه ی شکستن آجر
قسمت تحتانی آجر را از طول آن در دست چپ بگیرید.

برایافرادراستدست،وبادستراستانتهایدستهی تیشهبنایی

را به شکلی که لبهی تیشه روی آجر باشد در دست میگیرید.
و با وارد آوردن یک یا دو ضربه متوالی ،آجر به آسانی شکسته

میشود(.مطابقباشکل.) 1-46

شکل 1-46

درشکل 1-47طریقهیصحیحشکستنآجررامالحظه

میکنید  .برای شکستن صحیح آجر باید دستهی تیشه ،افقی و
لبهی آن عمود بر آجر باشد و قسمتی که باید شکسته شودخارج

از دست قرار گیرد .طرز گرفتن دستهی تیشه در شکستگی آجر

تاثیردارد.

شکل 1-47

چنانچه دستهی تیشه نسبت به امتداد افقی باالتر باشد،

قسمت پایین شکستگی آجر به طرف کف دست مایل میشود.

که در شکل 1-48مالحظه میکنید.

چنانچه دستهی تیشه از خط افقی نسبت به سطح طولی

شکل 1-48

آجرپایینترباشدقسمتپایینشکافشکستگیبهطرفانتهای
آجرخواهدبود،کهدرشکل 1-49مالحظهمیکنید.

بنابراینبهترینطریقهشکستنآجرهمانشکلاست.
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شکل 1-49

-1-3-1نیمچه ،چارک ،سه قدی ،الیه،
قلم دان ،کالغ پر
درشکل 1-50آجررامالحظهمیکنید.

جهت استفادهی آجر در کارهای ساختمانی نیاز به

تقسیماتآجرداریمکهعبارتند از:

• آجر نیمه (نیمچه)

شکل 1-50

اگر آجر را از طول به دو قسمت مساوی تقسیم

کنیم ،نیمه ای به دست می آید که ابعاد آن 105×100×55

میلی متر است.

شکل شماره  1-51آجر نیمه را نشان می دهد.

موارد استفاده

مورد استفاده ی این آجر نیمه در پیوند دیوار 10

شکل 1-51

سانتی متری و پوشش سقف های آجری و ...می باشد در
نقشه آجر نیمه را به صورت یک مربعی که قطرهای آن

رسم شده نشان می دهند.

شکل  1-52استفاده ی نیمه را در پیوند دیوار 10

سانتی متری نشان می دهد.

شکل 1-52

• آجر کلوک

آجر کلوک به اندازه ی یک چهارم طول یک

آجر است و ابعاد آن  5/5×10×5/5سانتی متر است.
شکل  1-53آجر کلوک را نشان می دهد.

شکل 1-53
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موارد استفاده

مورد استفاده ی این آجر در پیوند کله راسته در

دیوار  35سانتی متری و در پیوندهای خاص می باشد.در
نقشه به شکل یک مستطیل که در وسط آن یک نقطه
باشد نشان داده می شود.

در شکل  1-54استفاده ی آجر کلوک را مالحظه

می کنید.

شکل 1-54

آجر سه قدی

آجر سه قدی به اندازه ی سه چهارم طول یک آجر

تهیه می شود و به ابعاد  15/5×10×5/5سانتی متر است (به
اندازه یک کلوک از آجر کسر می شود).

شکل  1-55آجر سه قدی را نشان می دهد.

شکل 1-55

موارد استفاده

از این آجر برای شروع نبش کار در دیوارهای 21

و  32سانتی متری مورد استفاده قرار می گیرد .در نقشه ها

به یک مستطیل که یکی از قطرهایش رسم شده باشد
نشان می دهند.

شکل  1-56استفاده ی سه قدی را در دیوار 21

سانتی متری نشان می دهد.
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شکل 1-56

آجر قلم دانی

اگر آجر را از عرض نصف کنید آجر قلم دانی

به دست می آید ابعاد آن  21×5×5/5سانتی متر است.
شکل  1-57آجر قلم دانی را نشان می دهد.

موارد استفاده

شکل 1-57

از آجر قلمدانی به عنوان رج بندی در پیوندهای

خاص استفاده می شود.

شکل  1-58استفاده ی آجر قلم دانی را نشان

می دهد.

شکل 1-58

آجر کالغ پر

اگر سر یک آجر درسته به اندازه نصف از قطر

یک نیمه کسر شود ،باقی آن را کالغ پر می گویند و

اندازه ی ذوزنقه ( ) 21×10(×) 5/5×10سانتی متر است،

که بعد  10/5سانتی متر می تواند نسبت به مصرف تغییر
کند.

شکل 1-59

شکل  1-59آجر کالغ پر را نشان می دهد.

موارد استفاده

از این آجر در پیوندهای خاص استفاده می شود

مطابق شکل .1-60

شکل 1-60
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آجر نیم الئی

اگر آجر تمامی به صورت طولی از ضخامت 5/5

سانتی متر نصف شود آجر نیم الئی به دست می آید.

شکل 1-61

ابعاد آجر نیم الئی  21×10×2/75سانتی متر است.

مطابق شکل .1-61

شکل 1-62

موارد استفاده

از این آجر برای تراز کردن و چفت داخل آهن

استفاده می شود .در شکل  1-62مورد استفاده ی آجر
نیم الئی را در داخل آهن مالحظه می کنید.

شکل 1-63

آجر لغازی (دم کالغی)

در صورتی که یک چهارم آجر به صورت نصفه

از سرنما و نصف از راسته نما حذف شود بقیه ی آجر،

آجر لغازی است مطابق شکل .1-63

شکل 1-64

موارد استفاده

از این آجر برای پیوندهای خاص و هره آهن گم

استفاده می شود.

در اشکال  1-64و  1-65مورد استفاده ی آن را در

ساختمان مالحظه می کنید.
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شکل 1-65

-4-1آشنایی با وسایل و ابزار آجرچینی
جهت انجام هر کاری به ابزار و وسایلی که

مربوط  به همان کار است نیاز می باشد .به چند نمونه از

وسایل و ابزار در آجرچینی آشنا می شوید.

-1-4-1ماله بنایی-تیشه-کمچه-شمشه مالت

شکل 1-66

در شکل  1-66ماله ،کمچه ،شمشه مالت و تیشه

را مالحظه می کنید.

ماله بنایی

این ابزار از ورق فنر تخت با کالف پشت برای

نگه داری دسته در شکل های مختلفی ساخته می شود و

شکل 1-67

برای ساخت دسته ی آن از چوب و پالستیک استفاده
می شود .از این وسیله برای پهن کردن مالت ،اندود کاری
گچ و خاک ،اندود ماسه سیمان -اندود کاهگل ،گچ کاری

و موارد دیگر استفاده می شود .در شکل  1-67انواع ماله
و در شکل  1-68یک مورد از استفاده ی آن را مالحظه

می کنید.

تیشه

شکل 1-68
وسیله ای است برای شکستن یا ضربه زدن یا تنظیم

آجر روی مالت ،استقرار موزاییک و بعضی کنده کاری ها.

در شکل  1-69انواع تیشه را مالحظه می کنید.

شکل 1-69
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تیشه از دو قسمت تشکیل شده است:

قسمت اول:

دسته ی چوبی تیشه به طول  30سانتی متر و قطر  2/5الی

 3سانتی متر که به صورت گرد و استوانه ای طراحی شده
است.

شکل 1-70

قسمت دوم:

قسمت فلزی تیشه که از فوالد ساخته شده و دارای

دو قسمت لبه ی تیز و چکش است .وزن تیشه بین  450گرم
تا  900گرم است .در تمیزی تیشه باید دقت کرد و پس از
کار آن را تمیز کرده و در جعبه ابزار قرار داده شود.

شکل  1-70یک تیشه ی بنایی را نشان می دهد.

شکل  1-71قسمت های مختلف تیشه را به صورت

شکل 1-71

شماتیک نشان می دهد.

کمچه

وسیله ای است که برای پهن و یکنواخت کردن

مالت بر روی دیوار با کارهای دیگر بنایی مانند

سیمان کاری استفاده می شود .اشکال  1-72و  1-73دو
نوع ماله را به صورت شماتیک نشان می دهد.

کمچه با شکل های مختلفی ساخته می شود و

دارای صفحه فوالدی از فنر به شکل مثلث (سه گوش) یا

ذوزنقه و یک دسته ی چوبی یا پالستیکی که به وسیله ی

شکل 1-72
کمچه ی لب تخت

میله ای به صفحه متصل است .دسته ی کمچه به شکل
ساده یا خمیده برای راحتی کار ساخته می شود تا بتوان

با آن روی مالت به طور فنری و انعطاف زیاد کار کرد.

نوک صفحه فلزی در شکل های گرد ،تخت و تیز ساخته

می شود.
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شکل 1-73

کمچه ی سیمان کاری دارای نوکی تیز است.

کمچه های کوچکی با عرض کم تر ساخته می شود

که برای بعضی کارهای ساختمانی مانند بندکشی،

ماهیچه کشی مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل  1-74انواع کمچه ها را مالحظه

می کنید.

شکل 1-74

شمشه مالت

شمشه مالت وسیله ای است چوبی یا فلزی ،که با

آن مقدار مالت روی هر رج تنظیم می شود و بند کشی
کار را میزان می کند .طول آن حداکثر یک متر و حداقل

 60سانتی متر است .مقطع شمشه مالت به شکل  Lاست
که یک لبه ی آن ،ضخامت و عمق مالت را از لبه ی کار
مشخص می کند.

شکل 1-75

در اشکال 1-75و  1-76شمشه مالت را مالحظه

می کنید.

نکته :در نگه داری شمشه مالت باید دقت کرد و همیشه
آن را با روغن نفتی چرب کرد تا تاب بر ندارد.

شکل 1-76

هیچ گاه آن را زمین نیندازید چون لبه های آن از

بین می رود.

در شکل  1-77فردی را در حال چرب نمودن

شمشه مالت مالحظه می کنید.

شکل 1-77
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-5-1آشنایی با مالت های مورد استفاده
در آجرچینی
مالت ها از جمله چسب های ساختمانی می باشند

که موجب چسباندن قطعات مصالح (آجر ،سنگ،

بلوک) به یکدیگر می گردد یا به عبارت دیگر دو قطعه از

مصالح ساختمانی را به هم می چسباند .در اشکال  1-78و

 1-79مورد مصرف مالت سیمان را در سازه های آجری
و سنگی مالحظه می کنید.

شکل 1-78

برای ساختن سازه های آجری ،سنگی ،بلوکی از

مالت استفاده می شود .مالت باید چسبندگی و قفل و بست

مناسب را بین آجر ،سنگ ،بلوک بوجود آورد .مقاومت

دیوارهای آجری ،سنگی و بلوکی و توانایی آن ها برای
مقاومت در برابر نفوذ آب به مقاومت و کامل بودن

قفل و بست مالت بستگی دارد.

شکل 1-79

نکات ایمنی هنگام تهیه مالت
هنگام تهیه مالت پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی،
دستکش الزامی می باشد ،زیرا تماس آن با بدن خطرناک

است .برای جلوگیری از ورود گرد و غبار آهک ،سیمان
و خاک به حلق و ریه ،استفاده از ماسک الزامی می باشد.
• هرگز مالت هایی که در آن ها سیمان و آهک

به کار رفته است را بدون دستکش با هم مخلوط نکنید.

در شکل  1-80فردی را با پوشیدن لوازم ایمنی

شخصی مالحظه می کنید.
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شکل 1-80

• هنگام ساخت مالت با بیل باید فضای کافی

برای چرخش بیل وجود داشته باشد ،که هنگام مخلوط
کردن دچار مشکل نشده و صدمه نبینید.

در شکل  1-81ساخت مالت در فضای باز را

مشاهده می کنید.

ابزار و وسایل مورد نیاز برای ساخت
مالت

برای تهیه ی مالت به وسایل و ابزاری مانند بیل،

شکل 1-81

کمچه و استامبولی و  ...نیاز می باشد .که در شکل 1-82
مالحظه می کنید.

بیل ساختمانی وسیله ای است برای ساختن مالت.

کمچه وسیله ای است به اشکال مختلف و به منظور

کاربردهای گوناگون ساخته می شود.

در ساختمان از کمچه برای پهن و یکنواخت

کردن مالت روی دیوار یا کارهای دیگر بنایی مانند
سیمان کاری استفاده می شود .در شکل  1-83مورد
استفاده ی کمچه را مالحظه می کنید.

شکل 1-82

مصالح مورد استفاده در ساختن مالت
مالت در همه جای ساختمان به شکل های مختلف

مورد استفاده است و یکی از مهمترین مصالح مصرفی در

ساختمان می باشد.

در ساختن مالت از مصالحی استفاده می شود که

به معرفی تعدادی از آن ها می پردازیم .سیمان ،آهک،

شکل 1-83
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ماسه ،خاک رس ،گل از جمله ی آن هاست.

در شکل  1-84آهک پودر شده را مالحظه

می کنید.

در شکل  1-85سیمان را مالحظه می کنید.

شکل 1-84

سیمان

سیمان ترکیبی است از سیلیکات های مختلف

کلسیم و آلومینیم و آهن با نسبت مشخص که با نوع

سیمان و مصارف مختلف تغییر می کند .مواد اولیه ای که

شکل 1-85

معموال برای تهیه ی سیمان به کار می رود ،مخلوطی است
از سنگ آهک و خاک رس با نسبت های معین.

سیمان در کارخانه ی سیمان سازی به دو طریق

خشک و تر تهیه می شود .شکل شماره  1-86کارخانه ی

سیمان را نشان می دهد .پودر سیمان در کیسه های 50

کیلویی و یا توسط بونکرهای حمل سیمان به صورت فله

شکل 1-86

به بازار کار عرضه می شود.

شکل شماره  1-87سیمان پاکتی را نشان می دهد.

آهک

آهک جسمی است سفید رنگ که از پختن

شکل 1-87

سنگ های آهکی به دست می آید .سنگ آهک را از
معدن به دست می آورند و در کوره های آهک پزی

حرارت داده و می پزند و به آهک تبدیل می کنند.

در شکل شماره  1-88سنگ آهک را مالحظه

می کنید.

شکل 1-88
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ماسه

ماسه یکی از مصالحی است که به صورت مخلوط

با آهک به عنوان مالتی مقاوم در پی سازی های آجری و
آجرکاری ها و سایر کارهای ساختمانی استفاده می شود.

ماسه در اندازه های استاندارد  0/06میلی متر تا  2میلی متر

وجود دارد .در شکل  1-89ماسه رودخانه ای سرند شده
را مالحظه می کنید.

ماسه طبیعی از نظر تهیه به چند دسته تقسیم

می شوند:

شکل 1-89

ماسه ی کوهستانی

ماسه ی کوهستانی در پای کوه در حوالی بستر

اولیه ی رودخانه یافت می شود.

این ماسه دارای گوشه های تیز بوده و در اثر زبری

و خشنی جسم آن ،با شیر آهک و یا سیمان پیوند خوبی
داشته و سبب چسبندگی زیاد در مالت می گردد.

شکل شماره  1-90ماسه کوهستانی را نشان

می  دهد.

ماسه ی رودخانه ای

شکل 1-90

این ماسه بر اثر حرکت زیاد تحت سایش فراوان

واقع شده و با ایجاد سطوح صاف و کروی پیوند خوبی
در شیره ی آهک و سیمان نداشته و این ماسه با ماسه
شکسته مخلوط شده و به کار می رود.

شکل شماره  1-91ماسه رودخانه ای را نشان

می  دهد.

شکل 1-91
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ماسه ی بادی

این ماسه دارای دانه های بسیار ریز بوده که از آن

در مالت های آبی و ساروج استفاده شده است.

شکل شماره  1-92ماسه ی بادی را نشان می دهد.
شکل 1-92

خاک رس

خاک رس بر اثر دگرگونی و پوسیدن سنگ های

آذرین در طول سال های متمادی حاصل می شود ،که در

شکل  1-93آن را مالحظه می کنید.

خاک رس دارای انواع مختلف بوده که نوع

مرغوبی از آن خاک رسی است که همراه با سیلیس است.
از این خاک در سفال گری نیز استفاده می شود.

شکل 1-93

گل

مخلوطی است از آب ،خاک و ماسه نرم به نسبت

معین ( 3بر )1که در شکل  1-94مخلوطی از خاک و
ماسه را مالحظه می کنید.

شکل 1-94

مالت ها

مالت ها معموال به دو دسته تقسیم می گردند:

• مالت های هوایی

مالت هایی که در اثر حرارت و گرما در هوای

آزاد مقاوم می گردند ،مثل مالت گل ،کاه گل ،گچ و

خاک ،که در شکل  1-95مالت کاه گل استفاده شده را
مشاهده می کنید.
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شکل 1-95

• مالت های آبی

مالت هایی که در مجاورت و زیر آب یا رطوبت

سخت می شوند ،مثل مالت ماسه سیمان ،ماسه آهک،
گل آهک با تارد ،که در شکل  1-96استخری که از

شکل 1-96

مالت ماسه سیمان ساخته شده را مالحظه می کنید.

مالت های مورد استفاده در آجرچینی

مالت های مورد استفاده در آجرچینی عبارتند از:

مالت ماسه سیمان

شکل 1-97

از مخلوط کردن  200تا  400کیلوگرم سیمان در

هر متر مکعب ماسه شسته و آب به دست می آید .مقدار

سیمان بستگی به موارد مصرف آن در ساختمان دارد.
مثال پی سازی ،دیوارچینی و  ...در شکل  1-97طریقه ی
ساخت مالت ماسه سیمان را مالحظه می کنید.

مالت ماسه آهک

شکل 1-98

از مخلوط کردن ماسه و پودر آهک به نسبت(3بر)1

و آب به دست می آید.

از مالت ماسه آهک در چیدن دیوارهای آجری و

سنگی وساختن پی های سنگی و آجری استفاده می شود،
که در شکل  1-99نمونه ای از سنگ چینی با مالت ماسه
آهک را مالحظه می کنید.

مالت گل آهک

شکل 1-99

مالت گل آهک از مخلوط کردن  150کیلوگرم

آهک شکفته (پودر آهک) در یک متر مکعب خاک
شنی و آب به دست می آید.

از این مالت در دیوارچینی آجری ،سنگی و
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فرش موزاییک استفاده می شود .در شکل  1-99دیوار
آجری با مالت گل آهک را مالحظه می کنید.

مالت با تارد

از مخلوط کردن  200کیلوگرم پودر آهک و

حدود  150کیلوگرم سیمان در یک متر مکعب ماسه و
آب به دست می آید.

از این مالت در دیوارچینی آجری ،سنگی و

فرش کف ها استفاده می شود .در شکل  1-100دیوار

شکل 1-100

سنگی با مالت گل آهک و بندکشی سیمانی را نشان
می دهد.

مالت گل

این مالت از مخلوط خاک و ماسه نرم به نسبت

معین با آب به دست می آید و در آجرچینی استفاده
می شود .معموال از این مالت در ساختمان های روستایی
استفاده می شده است .در شکل  1-102مالت گل آماده
مصرف را مالحظه می کنید.

شکل 1-101

 -6-1آشنایی با وسایل کنترل در آجرچینی
جهت آجرچینی استاندارد به وسایلی نیاز است که

بتوان آن را به نحو احسن اجرا نمود.

وسایل کنترل در آجرچینی عبارت است از:

تراز-شاقول-گونیا-ریسمان کار-شمشه ی بلند که در

شکل  1-102آن ها را مالحظه می کنید.
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شکل 1-102

کاربرد تراز در آجرچینی
ترازهای دستی یا حباب دار

این گونه ترازها در طول های مختلفی از حدود 225

میلی متر تا  1/2متر عرضه می شود .از طول های کوتاه تر
برای تنظیم کارهای کوچک یا آجرهای منفرد استفاده
می شود ،که در شکل  1-103مالحظه می کنید.

در حالی که از ترازهای بلندتر برای شاقول کردن

عمودی زوایای کار و تراز کردن ردیف های افقی

شکل 1-103

آجرچینی استفاده می شود.

ترازها با لوله های حباب دار ثابت یا قابل تنظیم

عرضه می شوند ،که نوع دوم بر نوع اول ترجیح دارد،

زیرا در صورت به هم خوردن تراز می توان به سادگی لوله

حباب دار را مجددا تنظیم کرد .در شکل  1-104نمونه  ای
از تراز را مالحظه می کنید.

شاقول

شاقول از ابزاری است که امتداد قائم را کنترل

می کند.

شاقول از قسمت های مختلفی تشکیل شده است.

شکل 1-104

وزنه شاقول فلزی است به شکل مخروط یا استوانه

که انتهای آن به شکل مخروط ساخته شده است در مرکز

قاعده ی مخروط پیچ و مهره ای تعبیه شده که مرکز آن
سوراخ بوده ،ریسمان شاقول از این سوراخ عبور داده

شده است .بر روی شاقول یک صفحه ی فلزی مربع
شکل به ضخامت تقریبی  2تا  3میلی متر قرار دارد هر
ضلع این مربع با قطر دایره ی قاعده مخروط مساوی است
این صفحه ممکن است دایره ای شکل بوده و شعاع
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دایره با شعاع قاعده ی مخروط مساوی باشد .در مرکز
این صفحه سوراخی وجود دارد که ریسمان شاقول
از آن عبور داده شده است .در اصطالح بنایی به این

صفحه (ترکی) می گویند که در اشکال  1-105و 1-106

مالحظه می کنید.

شکل 1-105

گونیا بنایی

گونیا وسیله ای است که از دو ضلع عمود بر هم از

پروفیل یا تسمه و یا چوب درست شده است .از گونیا برای

کنترل قائمه بودن دو امتداد عمود برهم استفاده می شود.
در شکل  1-107نمونه ای از آن را مالحظه می کنید.

دو ضلع گونیا شده در حقیقت نسبت به یکدیگر

زاویه  90درجه تشکیل می دهند.

شکل 1-106

اکثر اتاق هایی که در آن زندگی می کنیم

راهرویی که در آن راه می رویم ،حیاطی که در آن قدم

می زنیم ،خشتی که قالب گیری می شود و سپس به آجر

تبدیل می گردد و برخی مصالح ساختمانی همه دارای
زاویه ای برابر  90درجه (یک قائمه) یعنی گونیا هستند و
در ساختمان ،از گونیا فراوان استفاده می شود.

شکل 1-107

شکل  1-108انواع گونیا را نشان می دهد.

ریسمان کار

ریسمان کار مجموعه ای از یک قرقره میله فلزی

شکل 1-108

است ،که از داخل استوانه ای فلزی عبور داده شده و دو
سر میله فلزی به دو صفحه پولک مانند دایره شکل به قطر

 2تا  3سانتی متر و ضخامت تقریبی  2میلی متر اتصال داده
شده است که در شکل  1-109مالحظه می کنید.

هنگامی که دو سر میله ی فلزی یعنی دو سر قرقره ی

ریسمان کار را با انگشتان نگه داریم استوانه در وسط آن
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شکل 1-109

به راحتی دور میله فلزی می چرخد .بنابراین ریسمان کار
را دور استوانه می پیچند تا زمانی که بخواهند از ریسمان

استفاده کنند دو سر قرقره ی ریسمان کار را نگه داشته،
ریسمان به راحتی باز می شود.

نخ و ریسمان کار معموال از نخ پرک و گاهی

شکل 1-110

از ریسمان های نایلونی است .نخ پرک را به موم آغشته

می کنند تا محکم شده ،دیرتر پاره شود .در اشکال 1-110
و  1-111نمونه هایی از آن را مشاهده می کنید.

شمشه های بلند

شمشه های بلند را از جنس چوب و فلز می سازند.

شکل 1-111

شمشه های چوبی

این نوع شمشه از چوب ساخته شده و در اندازه های

مختلف از نظر مقطع و طول تهیه و استفاده می شود .حداقل

طول شمشه هفتاد سانتی متر با ابعاد مقطع  3×3سانتی متر
و حداکثر  3متر و به ابعاد مقطع  5×5سانتی متر است .این

شکل 1-112

شمشه حتما باید از ماشین گندگی (دستگاهی است که
چوب را به صورت صاف و عمود در می آورد) عبور داد
تا ضخامت آن یکنواخت بدست آید.

در شکل  1-112نمونه ای از شمشه چوبی و

در شکل  1-113دستگاه گندگی را مالحظه می کنید.

شمشه هایی که با دنده ی دستی تهیه می شوند مطمئن
نیستند( .شمشه باید از چوب های محکم ساخته شود ).

شکل 1-113
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شمشه های آهنی

شمشه های آهنی از پروفیل های سبک (قوطی

فلزی توخالی) ساخته شده و از استحکام بسیاری برخوردار
است .از لحاظ طولی مانند شمشه چوبی است و معموال
برای ساخت آن می توان از انواع پروفیل ها استفاده کرد،

اما بهترین نوع آن قوطی  4×4سانتی متر است .از ضربه زدن
با تیشه یا چکش بر روی آن خودداری نمایید.

در حال حاضر بهترین نوع شمشه پروفیل های

آلومینیومی سبک است که بیشتر استادکاران از آن
استفاده می کنند .در شکل  1-114چند نمونه از آن را

مالحظه می کنید.

نکات ایمنی در حفاظت از ابزار

شکل 1-114

• ابزارها را همیشه در پایان کار تمیز کنید و در

جای خود قرار دهید.

• برای نگه داری تراز ،یک جعبه مخصوص

از پالستیک یا آهن سفید بسازید و تراز را داخل آن
بگذارید تا از ضربات احتمالی محفوظ بماند.

در شکل  1-115جعبه ابزار و در شکل  1-116جعبه ابزار
با وسایل بنایی را مالحظه می کنید.

• ماله ی بنایی را پس از اتمام کار تمیز و خشک

شکل 1-115

کنید و دسته ی آن را با روغن چرب کنید تا از ترک
خوردن محفوظ بماند.

• در موقع شروع کار دسته ی تیشه را در آب بزنید

تا در جای خود حرکت نکند و پس از اتمام کار آن را
تمیز کنید و در جای خود قرار دهید.

• متر بنایی را که از چوب یا فلز ساخته اند،

حتما باید در جلدهای مخصوصی نگه داری شود تا از
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شکل 1-116

خطر محفوظ بماند که در شکل  1-117چند نوع متر را
مالحظه می کنید.

• شمشه را بعد از کار باید تمیز و در مکان های

خشک و دور از رطوبت نگه داری شود.

• ریسمان کار باید عاری از گره باشد و آن را

از انواع ضربه ها دور نگه داشت ،که در شکل 1-118
مالحظه می کنید.

• ابزارها را قبل از به کار بردن امتحان کنید تا در

موقع کار دچار حادثه یا زحمتی نشوید.

شکل 1-117

• همیشه سعی کنید در کیف کار ابزارهای سنگین

را یک طرف و ابزارهای ظریف را در طرف دیگر قرار
دهید.

• هر ابزار به منظور کاری ساخته شده بنابراین

از آن در همان کار استفاده شود تا از خطر فرسودگی
محفوظ بماند .در شکل  1-119شکستن آجر توسط

شکل 1-118

کمچه را مالحظه می کنید.

• همیشه سعی کنید لبه ی تیز بیل یا ابزارهای دیگر

با سنگ تماس نداشته باشد.

• در پایان کار بیل و سطل و اشیای آهنی را

تمیز کنید و سپس آن ها را خشک کرده در جای خود
بگذارید.

• مواظب باشید هنگام کار لبه ی بیل به تور سرند

و غربال و الک برخورد نکند و آن ها را پاره یا فرسوده
ننماید ،که در شکل  1-1120مالحظه می کنید.

شکل 1-119

• ابزارها را بعد از کار در جای مرطوب نگذارید

تا از زنگ زدن محفوظ بماند.

شکل 1-120
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-7-1شناسایی اصول استفاده از ریسمان کار
در آجرچینی
استفاده از ریسمان کار در آجرچینی تابع ضوابطی

می باشد که به شرح آن می پردازیم.

• ریسمان کار باید محکم و مرغوب باشد.

• ریسمان کار در دو طرف (دو سر) کار توسط

شکل 1-121

دو یا سه آجر محکم گردد تا حالت افتادگی در وسط
ریسمان کار به وجود نیاید.

در شکل  1-121بستن ریسمان کار را مالحظه

می کنید.

• اگر طول دیوار زیاد بود باید در وسط دیوار از

کمربند ریسمان کار استفاده کرد ،که در شکل 1-122
مالحظه می کنید.

• طول ریسمان کار معمولی در اجرا نباید از  4متر

بیشتر باشد.

شکل 1-122

• در صورتی که از ریسمان کار ابریشمی استفاده

می شود ،طول ریسمان کار در اجرا نباید از  6متر بیشتر
باشد.

• فاصله ریسمان کار در نماچینی آجری باید بین 1

تا  2میلی متر باشد که در شکل  1-123مالحظه می کنید.

• ریسمان کار هیچ گاه نباید به لبه ی آجر بچسبد،

زیرا آجرکاری صحیح نخواهد بود و باعث پیش آمدگی

شکل 1-123

در بعضی از قسمت های کار می شود ،که در شکل -123
 1و  1-124مالحظه می کنید.

• فاصله بین ردیف آجرکاری و ریسمان کار باعث

می شود ردیف آجرکاری صاف و هماهنگ پیش برود.
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شکل 1-124

-1-7-1روش استفاده از ریسمان کار در
آجرچینی

در دیوارهای آجری برای این که نمای کار و

قسمت باالی دیوار تراز باشد از ریسمان کار استفاده

می شود .استفاده از ریسمان کار در آجرچینی باید با در
نظر گرفتن نکات قسمت  7-1که توضیح داده شد انجام

شود مطابق شکل . 1-125

شکل 1-125

قبل از شروع آجرچینی باید سطح زیر کار کامال

تراز باشد .سپس حد فاصله بین طول ریسمان کار را
مشخص می کنند (اگر کوتاه باشد مثل دو کنج دیوار

و اگر طوالنی باشد مثل حصارکشی و دیوارهای بیرونی
ساختمان) .بعد از پهن کردن مالت دو سر کار آجر را
به صورت تراز قرار می دهند .پایان کار که همان طول

ریسمان کار می باشد باز به همین صورت آجر را قرار
می دهند و این دو آجر (شروع و پایان) باید با هم تراز

شکل 1-126

باشد .بعد از این عمل ریسمان کار را به دور آجر قدی

می پیچند ،مطابق اشکال  1-127و  1-128و روی آجر

اول (شروع)می گذارند طوری که اندازه یک چهارم از
کار بیرون زده باشد و برای این که در جای خود محکم

شود یک یا دو عدد آجر روی آجری که ریسمان کار

دور آن پیچیده شده می گذارند که در شکل 1-128

مالحظه می کنید.

شکل 1-127

برای طرف دیگر هم همین عمل تکرار می گردد

به طوری که ریسمان کار شل نباشد .باید توجه داشت که

در دو طرف که ریسمان کار بسته شده ،با آجرها فاصله
داشته باشد .بین شروع و پایان را آجرچینی می کنند و

یک رج آجرچینی به پایان می رسد و ریسمان کار را

جمع می کنند.

رج دوم را مثل رج اول آجرهای دو سر کار را

شکل 1-128
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بعد از مالت کشیدن شاقول و تراز کرده و مانند رج اول
ریسمان کار بسته و کار را ادامه می دهیم .نحوه ی بستن

ریسمان کار تا پایان به همین صورت می باشد .در شکل

 1-129شاقولی کردن نبش دیوار را مالحظه می کنید.

در صورتی که طول دیوار زیاد باشد و طول

ریسمان کار هم زیاد باشد ،سنگینی ریسمان در وسط

ایجاد قوس می کند .برای جلوگیری از قوس ریسمان در

وسط دیوار ،آجری را با تراز آجرهای دو نبش کار که

باید ریسمان کار بسته شود نصب می کنیم ،که درشکل

شکل 1-129

 1-130مالحظه می کنید.

بعد ریسمان کار را می بندیم و ریسمان کوتاه

دیگری را به دور ریسمان کار طولی حلقه می کنیم
(در محدوده آجر نصب شده در وسط دیوار) و دو سر
ریسمان حلقه شده روی آجر تراز کرده قرار می گیرد و

توسط یک آجر آن را محکم می کنیم تا جابه جا نشود

باید فاصله ریسمان کار تا آجر نصب شده رعایت شود.

در شکل  1-131طریقه ی بستن کمربند ریسمان را

مالحظه می کنید.

اگر طول دیوار زیاد بود می توان این عمل را دو تا

شکل 1-130

سه بار برای ریسمان کار تکرار کرد .به این عمل در بنایی
کمربند ریسمان می گویند.

روش دیگری جهت جلوگیری از قوس ریسمان کار

در آجرچینی های طوالنی معمول می باشد که در اصطالح

بنایی به آن وابند ریسمان می گویند و بدین صورت عمل
می شود که در شکل  1-130مالحظه می کنید.

در آجرچینی های طوالنی وقتی ریسمان کار را

در طول دیوار می بندند ریسمان حالت قوسی (کمانی)

به طرف پایین پیدا می کند جهت جلوگیری از این کار
باید بعد از نصب تعدادی آجر که در راستای ریسمان کار
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شکل 1-131

می باشد ،یک آجر را عمودی روی کار قرار داد و
ریسمان کار را از روی آن عبور داد و طرف ادامه ی کار

آجر دیگری روی ریسمان کار می گذارند به طریقی که
ریسمان کار نبش آجر ردیف آجر کاری باشد و در طول

کار می توان چندین بار تکرار کرد ،که در شکل 1 -131
مالحظه می کنید.

 -8-1اصول کنترل آجرچینی

شکل 1-132

هر قسمت از آجرچینی از ابتدا نیاز به کنترل دارد

و هر قسمت وسیله ای مخصوص به خود را دارد.

• آجرچینی در تمام سطح ها (رج اول تا رج آخر)

شکل 1-133

باید در یک سطح افقی و تراز باشند ،که این کار توسط

تراز انجام می شود ،که در شکل  1-133مالحظه می کنید.
• آجرچینی باید با پیوند صحیح باشد و از ابتدا تا

انتها ادامه داشته باشد.

• نبش های کار باید عمودی و در امتداد قائم

باشد ،مانند ابتدا و انتهای دیوارها ،دو طرف درب ها و

پنجره ها ،فرورفتگی ها و  ...این کار توسط شاقول انجام
می گیرد ،که در شکل  1-134مالحظه می کنید.

• در آجرچینی باید تمام بندهای عمودی با پیوند

صحیح یک رج در میان روی هم قرار گیرند وبه صورت

عمودی باشند .در شکل  1-135مالحظه می کنید.

شکل 1-134

• بندها افقی در آجرچینی باید به صورت خط های

کامال افقی باشد ،که این کار توسط شمشه مالت و

ریسمان کار کنترل می شود.

• جهت پیاده کردن زوایای قائمه درآجرچینی
شکل 1-135
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باید از گونیای بنایی استفاده کرد .مثل تالقی دیوارها

در جهت عمود برهم یا گوشه های اطاق ها ،سالن ها و

موارد دیگر که در شکل  1-136طریقه ی استفاده ی آن شکل 1-136
را مالحظه می کنید.
• از شمشه ی بلند برای در امتداد قرار دادن رج اول

کار ،کنترل نبش ها و اطمینان از درستی تراز سطح کار

استفاده می شود .درستی کار در این است که فاصله ای

بین شمشه و آجرچینی نباشد که در شکل  1-137مالحظه
می کنید.

• جهت کنترل نما (کنترل پیچیدگی نما)از شکل 1-137

شمشه ی بلند به صورت ضربدری استفاده می شود ،که
در شکل  1-138مالحظه می کنید.

توجه :قبل از استفاده و به کارگیری وسایل کنترل باید
از سالم بودن و درستی آن ها اطمینان داشته باشیم.

شکل 1-138

 -1-8-1روش کنترل آجرچینی
آجر چینی از همان ابتدای کار باید تحت کنترل

و با دقت کافی شروع شود و جهت هر قسمت از لوازم
کنترل همان قسمت استفاده شود تا یک آجرچینی
استاندارد و قابل قبولی را اجرا نمود.

اصوال کنترل کارهای عمودی در آجرچینی از

شکل 1-139

همان ابتدا که اولین آجر گذاشته می شود ،توسط شاقول
و تراز (تراز در رج های اول و دوم مورد استفاده قرار

می گیرد) انجام می گیرد و در ادامه کار رج به رج تا پایان

کار ادامه دارد .چنان چه غفلت کنیم باعث خسارت های

جانی و مالی خواهد شد .در شکل  1-139استفاده از تراز شکل 1-140
جهت افقی بودن سطح کار و در شکل  1-140استفاده
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از شمشه و شاقول جهت عمودی بودن دیوارچینی را

مالحظه می کنید.

کارهای کنترل آجرجینی توسط تراز و ریسمان کار

و شمشه مالت انجام می شود.

تراز جهت افقی بودن سطح روی کار توسط

شمشه ی بلند مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل  1-141استفاده از شمشه ی بلند را نشان

می دهد.

شکل 1-141

خالصه

• ریسمان کار جهت یکنواخت بودن آجرها و

افقی بودن سطح دیوار که در شکل  1-142مالحظه

می کنید.

• شمشه ی مالت جهت یکنواخت پهن کردن

مالت روی کار و همچنین یک اندازه بودن درز

مالت ها (بندافقی) استفاده می شود ،که در شکل 1-143

طریقه ی استفاده ی آن را مالحظه می کنید.

شکل 1-142

شکل 1-143
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-9-1آشنایی با انواع آجرچینی
قبل از بحث آجرچینی به نکاتی در مورد روش

شکل 1-144

گرفتن آجر ،روش برداشتن و گذاشتن آجر و روش

حمل آجر توجه نمایید.

طریقه ی در دست گرفتن آجر را در اشکال 1-144

مشاهده می کنید .برای این که دست صدمه نبیند نباید

شکل 1-145

آجر را محکم گرفت و به انگشتان خود فشار آورد.
• آجر نباید در دست شما سر بخورد.

شکل 1-146

• سعی کنید دستتان خشک باشد و با دست تر

آجرها را جابه جا نکنید زیرا به دست صدمه می زند.

• شکل  1-145روش خوب برداشتن و گذاشتن

آجر را نشان می دهد.

شکل 1-147

• شکل  1-146روش درست حمل آجر را با

دست نشان می دهد.

• شکل  1-147طریقه ی گرفتن و گذاشتن آجر بر

روی دیوار را نشان می دهد.

شکل 1-148

• شکل  1-148طریقه ی صحیح و غلط گرفتن

آجر را در موقع دیوارچینی نشان می دهد.

• شکل  1-149طریقه ی صحیح تماس انگشت

شست با آجر را نشان می دهد.
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شکل 1-149

• شکل  1-150طریقه صحیح تماس انگشت های

دیگر با آجر را نشان می دهد.

نکته

کلیه آجرچینی ها بایستی دارای پیوند باشد ،بدین

معنی که هر یک از آجرها به وسیله آجرهای ردیف باال و

پایین قفل و بست شده و همدیگر را بپوشانند و به یکدیگر

قالب شوند .دیواری که با چنین روشی ساخته می شود
مقاومت آن بیش از دیواری است که پیوند آجری ندارد.

شکل 1-150

دیوارهایی که فاقد پیوند (بند روی بند) می باشند ،همانند
یک ستون (از پایین به باال) عمل می نمایند ،یعنی باری

که بایستی به وسیله تمام دیوار حمل شود فقط به قسمتی
از دیوار وارد شده و بقیه دیوار عمال نقشی در تحمل بار

نخواهد داشت در شکل  1-151مالحظه می کنید.

شکل 1-151

دیوارهایی که با پیوند آجری صحیح

ساخته می شوند ،هر آجر بار وارده را به آجرهای زیرین

منتقل نموده ،بدین ترتیب فشار وارده از بار به تمام نقاط
تقسیم و در نتیجه پخش فشار به خوبی انجام و به تمام سطح

منتقل می شود که در شکل  1-152مالحظه می کنید.

شکل 1-152

نکته

فشار در دیوارها با در نظر گرفتن قطر دیوار

به صورت ذوزنقه بوده به طوری که در نقطه فرود آمدن

بار سطح فشار کمترین مقدار و در پای دیوار سطح فشار
بیشترین مقدار را خواهد داشت.

در شکل  1-153مالحظه می کنید.
شکل 1-153
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آجرچینی
آجرچینی که تبدیل به دیوار می شود از نظر

ضخامت به دیوارهای  30 ،22 ،10/5سانتی متری و حتی
بیشتر تقسیم می شوند.

دیوارهای 11/5سانتی متری را دیوارهای جدا کننده

شکل 1-154

تقسیم می نامند و در برابر فشار تاب مقاومت ندارند و

دیوارهای22سانتی متری را دیوار نیمه باربر و دیوارهای

 30سانتی متری و بیشتر را دیوارهای باربر می نامند .برای
اتصال دیوارهای طوالنی و ادامه آن از الریز و البند

استفاده می شود که در اشکال  1-154و  1-155البند را

شکل 1-155

مالحظه می کنید.

آجرچینی راسته نما (دیوار11سانتی متری)
-1-9-1راسته نما

در این نوع آجرچینی آجرها به صورت راسته نما

روی هم قرار می گیرد .ضخامت دیوار  11/5سانتی متر
می باشد و برای این که بندهای عمودی روی هم قرار

نگیرند و دیوار دارای پیوند محکمی باشد ،از دو نیمه
آجر در ابتدا و انتهای کار استفاده می شود و پیوند

شکل 1-156

مورد استفاده در دیوارهای  11/5سانتی متری فقط پیوند
راسته نما می باشد.

در شکل  1-156دیوار ده سانتی متری و رج اول و

دوم را مالحظه می کنید.

در شکل  1-157اجرای دیوار  11سانتی متری در

ساختمان را مالحظه می کنید.
ضخامت

دیوارهای

راسته نما 11،سانتی متری

می باشد و غیر باربر بوده وفقط برای جداسازی فضاها
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شکل 1-157

ویا به عنوان دیوار محافظ عایق کاری مورد استفاده قرار

می گیرد و چنان چه آجر از نوع سفال سوراخ دار باشد،

در نماسازی بر روی دیوارهایی که با آجر فشاری

ساخته شده است ،یک دیوار ده سانتی متری به عنوان

نماسازی انجام می گیرد که باربر نیست.

در شکل  1-158دیوار 11سانتی متری را به عنوان

دیوار محافظ عایق کاری مالحظه می کنید.

آجرچینی کله نما (22سانتی متری)

شکل 1-158

-2-9-1کله نما

بعد از آجرکاری در نمای دیوار فقط قسمت سر آجرها
نمایان است و هر آجر به اندازه نصف سر نما با آجرهای

زیرین یا فوقانی خود اتصال دارد .این روش آجرچینی
دارای اتصال نسبتا خوبی بوده و از نظر اجرا ساده تر از
سایر دیوارچینی ها می باشد ولی به علت نمای یکنواخت،

بیشتر در دیوارهای داخلی که پوشش دیگری روی آن
انجام می شود به کار می رود و ضخامت این آجرچینی

22سانتی متر می باشد .در شکل  1-159دیوارچینی کله نما
را مالحظه می کنید و در شکل  1-160طرف راست

شکل 1-159

الریز و طرف چپ البند جهت ادامه دیوار را مالحظه

می کنید.

موارد کاربرد
ضخامت دیوارهایی که به صورت کله نما

ساخته می شود22 ،سانتی متر بوده و جزء دیوارهای باربر

به حساب نمی آید و می توان آن ها را به صورت کله و
راسته هم ساخت و برای جدا کردن در فضای داخل

شکل 1-160
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ساختمان به کار می رود و در بعضی از اوقات که فشار کم
است ،می توان از آن استفاده کرد و حد وسط دیوارهای
باربر و حامل است .شکل  1-161نمای آجرچینی کله

و راسته را با البند مالحظه می کنید.

-3-9-1کله و راسته
در پیوند کله و راسته از آجر تمامی و سه قدی

استفاده می شود بدین صورت که ردیف های آجری به

شکل 1-161

صورت کله و راسته پی در پی اجرا می شود.

برای اجرای رج بعدی به علت این که پیوندهای

عمودی روی هم قرار نگیرند از سه قدی استفاده
می شود.

مورد استفاده ی بیشتر این پیوندها در نماسازی

می باشدکه به علت راحتی اجرا و ساخت پیوند است.

در شکل  1-162استفاده ی سه قدی در دو طرف

کار را مالحظه می کنید.

موارد کاربرد

شکل 1-162

ضخامت دیوارهایی که به صورت کله و راسته

چیده می شوند  22و  30سانتی متری بوده دیوارهای 21

سانتی متری نیمه باربر بوده و برای جداسازی فضاهای
داخلی ساختمان از خارج آن به کار می رود و در بعضی
از جاها که فشار کم است می توان از آن استفاده کرد.

در شکل  1-163دیوار  35سانتی متری را مالحظه

می کنید.

دیوارهای 30سانتی متری که باربر بوده و می تواند

فشار زیادی را تحمل نماید موارد استفاده های زیادی
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شکل 1-163

در ساختمان دارد ،مثل دیوارهای اطراف ساختمان که

باید فشار زیادی را تحمل نماید و گاهی هم در داخل
ساختمان جاهایی که فشار بیشتری بر دیوار وارد می شود
از این دیوار استفاده می کنند.

شکل  1-164اجرای دیوار  30سانتی متری در

ساختمان را نشان می دهد .

آجرچینی یک ردیف کله ،یک ردیف  راسته

شکل 1-164

-4-9-1یک ردیف کله یک ردیف راسته
در این نوع آجرچینی از یک ردیف کله و

یک ردیف راسته استفاده می شود ،به طریقی که هر زه
مالت ها (بندهای عمودی) مقابل یکدیگر قرار نگیرند.

در هر صورت اگر نبش کار را در یک ردیف کله و

در ردیف بعدی سه قدی به کار ببرند ،هر زه مالت ها

مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند .آجرکاری یک ردیف

کله و یک ردیف راسته بیشتر در دیوارهای یک آجره
 21سانتی متری به کار می رود .اگر بخواهند در دیوارهای

بیش از  21سانتی متری عمل نمایند ،باید توجه داشته

شکل 1-165

باشند که هر زه مالت ها روی هم قرار نگیرند و اتصال

آجرها صحیح انجام شود  .در شکل  1-165دیوار یک
ردیف کله و یک ردیف راسته باالبند و در شکل 1-166
به صورت دو سر بسته مالحظه می کنید.

موارد کاربرد

بیشتر در دیوارهای یک آجره ( 22سانتیمتری)

به کار می رود که نیمه باربر بوده و موارد استفاده ی آن ها

شکل 1-166
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قبال توضیح داده شد و اگر بخواهند در دیوارهای بیش از

 21سانتی متری عمل نمایند به شرط آن که هر زه مالت ها
روی هم قرار نگیرند و اتصال آجرها صحیح انجام

شود جزء دیوارهای باربر بوده و می توان در جاهایی که

مورد نیاز است از آن استفاده نمود .در شکل  1-167و

 1-168از آن جهت حصارکشی استفاده شده است.

-5-9-1مشبک جناغی

شکل 1-167

این آجرچینی شامل یک مجموعه طرح آجری

است که با یکدیگر زاویه  90درجه و با صفحه ی افقی
زاویه  45درجه تشکیل می دهند ،زمانی که قاب ها با
پیوند جناغی چیده می شوند باید با اطمینان یافتن از این که
تمامی زوایای طرح در یک خط مستقیم قرار دارند کامال

دقت کرد تا هر طرح بنا به وضعیت خود به طور واقعی

شکل 1-168

عمودی یا افقی باشد.

در زمان برش دادن آجرها با چکش و قلم دم پهن

سعی نکنید که آجر را مستقیما در طول خط اریب برش
دهید زیرا در این حالت احتمال شکستن آن در محل

زاویه ی    حاده وجود دارد .در این حالت ابتدا آجر

را عمود بر ضخامت آن از نقطه ی تقاطع خط مایل با

لبه آجر برش دهید سپس کار برش را در طول خط مایل

شکل 1-169

کامل کنید .با این روش از برش تمیز آجر اطمینان حاصل

می شود.

در شکل  1-169پیوند جناغی افقی و در شکل

 1-170پیوند جناغی عمودی را مالحظه می کنید.
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شکل 1-170

-10-1شناسایی اصول آجرچینی
نکات اجرایی آجرچینی
• دیوارهای11/5سانتی متری جزء دیوارهای

غیر باربر بوده و در اثر منشا بار فرو می ریزد ،مطابق شکل

.1-171

• این دیوارها ( 11/5سانتی متری) برای جداسازی

فضاها و یا به عنوان دیوار محافظ عایق کاری استفاده

شکل 1-171

می شود.

• دیوارهای  10سانتی متری باید از چهار طرف

(پایین   -باال  -دوپهلو ) با دیوارهای باربر پیوند داشته باشد.

معموال با دیوار باربر یا قاب های ساختمان با اسکلت

فلزی یا بتنی اجرا می شود ،که در شکل  1-172مالحظه
می کنید.

• مالت دیوارهای  10سانتی متری باید ماسه و

سیمان باشد.

• تمام آجرها قبل از اجرا باید زنجاب شود(سیراب

شدن ).

است.

• رعایت پیوند در تمام دیوارهای آجری اجباری

شکل 1-172

• حداکثر ارتفاع آجرچینی در یک روز در

دیوارهای  10سانتی متری یک متر بوده و باید به مالت

فرصت داد تا گیرش خود را انجام دهد و در روزهای بعد
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با رعایت موارد اصولی ،دیوارچینی را ادامه داد.
• تمام دیوارهای آجری که با مالت ماسه وسیمان

اجرا می شود تا  72ساعت (سه روز) بعد از اجرا باید
توسط آب دادن مرطوب نگاه داشته شوند.

• در هنگام اجرای دیوار مقدار سیمان یا آهک در

مالت مورد مصرف ،کنترل شود.

شکل 1-173

• دوغاب دادن دیوار هر  50سانتی متر یک بار

الزامی می باشدکه در شکل  1-173دوغاب ریزی دیوار
را مالحظه می کنید.

• دیوار 22سانتی متری در هر روز باید فقط به

ارتفاع  2متر اجرا شود و سپس به مالت اجازه داد تا
گیرش خود را انجام داده و سپس بقیه دیوار در روز بعد

انجام شود که در شکل  1-174مالحظه می کنید.

• دیوار  35سانتی متری در هر روز باید تا ارتفاع

 3متری اجرا شود که در شکل  1-174مالحظه می کنید.

شکل 1-174

• سطح آجرکاری در هر ردیف باید کامال افقی

بوده و به شکل موجی نباشد ،زیرا پخش بار در سطح
افقی یکنواخت صورت می گیرد.

• هنگام آجرچینی در قسمت های مختلف

ساختمان اختالف ارتفاع آجرکاری هر قسمت نباید بیشتر
از یک متر از سایر قسمتها باشد ،که در شکل 1-175
مالحظه می کنید.
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شکل 1-175

• آجر مصرفی باید دارای مقاومتی بیش از

50کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

• آجر مصرفی باید سالم دارای کناره های تیز

بدون آلودگی و مواد خارجی باشد .مکش آب آن بین
 8تا  18درصد وزنش باشد ،زیرا مکش بیش از حد دلیل
پوکی یا خامی آجر و مکش کمتر از  8درصد باعث

خوب نچسبیدن آجر به مالت است ،که در شکل 1-176
نمونه ای از آن را مالحظه می کنید.

شکل 1-176

• در حد امکان در آجرچینی باید آجر درسته

به کار برده شود و از به کار بردن آجرهای شکسته
خودداری شود زیرا مصرف مالت زیادتر شده ،از

مقاومت دیوار کم می شود.

-1-10-1آجرچینی در انواع مختلف
آجر یکی از مصالح ساختمانی است که بشر در

هر دورانی از تاریخ به نوعی آن را مورد استفاده قرار داده
است .استفاده از آجر در ساختمان چنان با خلق و خوی ما
ایرانیان عجین می باشد که ساختن بناهای آجری در تمام

طول تاریخ همراه ما بوده است.

آجرچینی در انواع مختلف و گوناگون انجام

می گیرد که ما به چند نمونه از آن اکتفا می کنیم.

آجرچینی به صورت راسته نما-کله نما -کله راسته-

یک ردیف کله یک ردیف راسته-مشبک جناغی که

شکل 1-177

جهت نماسازی های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد
که قبال درباره آنها توضیح داده شد (.شکل ) 1-177
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به شرح نمونه های دیگری از آجرچینی می پردازیم:

آجرچینی بلوکی

در دیوارهای آجری با پیوند بلوکی اتصال به صورت

 100درصد بوده و دیوار از آجرهای تمامی و سه قدی
ساخته می شود .در رج سرنما ،دیوار با سه قدی در جهت
عرض دیوار آغاز می شود ،باید توجه داشت که در این

شکل 1-178

دیوار در هر رج یک سمت دیوار سرنما وسمت دیگر

دیوار راسته نما خواهد بود وروی دیوار اصلی با توجه
به سه قدی ابتدای دیوار انتخاب می شود در رج سرنما،

سه قدی به صورت سرنما دیده می شود ،که در شکل

 1-178مالحظه می کنید.

آجرچینی به صورت صلیبی

در این آجرچینی پیوندها به صورت پیوند بلوکی

بوده ولی در رج چهارم باید بعد از سه قدی از یک عدد

شکل 1-179

آجر نیمه استفاده کرد .در صورتی که به علت طول دیوار

برای رعایت پیوند مجبور باشید در رج دوم از نیمه استفاده

کنید در رج چهارم محل نیمه آجر به سر دیگر دیوار بعد

از سه قدی انتقال پیدا می کند.

شکل  1-179آجرچینی صلیبی با الریز را نشان می دهد.

آجرچینی به صورت هلندی

آجرچینی به صورت پیوند صلیبی در ایران

متداول نمی باشد و مخلوطی از پیوند بلوکی و کله و راسته
می باشد.

شکل  1-180آجرچینی هلندی با الریز را نشان می دهد.
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شکل 1-180

طاق ضربی
سقف پوششی است برای جلوگیری از نفوذ

عوامل طبیعی به داخل ساختمان .از جمله عوامل طبیعی

می توان تابش مستقیم آفتاب ،باد ،باران و برف را نام برد.
در اشکال شماره  1-181ایزومتری سقف و قوس دهانه و
نصب گوه را مالحظه می کنید.

-11-1شناسایی اصول زدن طاق ضربی
در شکل  1-182طاق ضربی را مالحظه می کنید.
رعایت نکاتی در زدن طاق ضربی باید مورد توجه

قرار گیرد که به شرح زیر می باشد:

• آجر مصرفی باید از نوع مرغوب فشاری باشد.

زیرا آجر از مصالحی است که مقاومت فشاری خوبی

دارد.

آجر معموال در قسمت هایی از ساختمان به کار

می رود که نیروهای وارده بر آن به صورت فشاری باشد،در
پوشش سقف ها به طریق طاق ضربی با دادن خیز منفی به

شکل 1-181

آجرها و ایجاد طول بیشتر و ضعیف مناسب یاد شده را
ایجاد می کنند.

• مالت مورد استفاده در طاق ضربی ،گچ و خاک

مرغوب است و با نسبت مناسب مخلوط می شود.

شکل 1-182
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• بندهای بین آجرها روی هم قرار نگیرند و پیوند

خوبی داشته باشند که در شکل  1-183رج اول و دوم را
مالحظه می کنید.

• قوس مناسب جهت دهانه انتخاب شود ،که در

شکل  1-184مالحظه می کنید.

شکل 1-183

• بعد از آجرچینی سقف (سقف زدن) دوغابریزی

با گچ جهت پرشدن فضاهای خالی بین آجرها الزامی

میباشد.

• برای بهتر اجرا شدن دوغاب ریزی باید اول زیر شکل 1-184

سقف را اندود نمود و بعد دوغاب پشت آن را ریخت.

-1-11-1مالت مورد استفاده در طاق
ضربی

شکل 1-185

در طاق ضربی به علت نیاز به گیرایی سریع معموال

از مالت گچ و خاک استفاده می شود .نسبت اختالط آن

به قدرت گیرایی گچ و نوع خاک بستگی دارد .معموال

گچ و خاک را در حالت خشک به نسبت حدود یک به
یک مخلوط می کنند به علت گیرش ،مالت را کم و هر

بار به اندازه مصرف می سازند ،در شکل  1-185گچ و در شکل 1-186

شکل  1-186خاک سرند شده را مالحظه می کنید.
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باید توجه داشت در مناطقی که دارای رطوبت

زیاد هستند استفاده از مالت گچ و خاک مناسب نیست

در صورتی که بخواهند فاصله بین آهن ها را با قوس
آجری بپوشانند بدین روش عمل می کنند:

سطح سقف (زیر تیر آهنها)را قالببندی میکنند،

بهوسیله مالت ماسه سیمان مرغوب خیز الزم را روی قالب
ایجاد میکنند.

شکل 1-187

در شکل  1-187مقطعی از طاق را مشاهده

می کنید.

پس از ایجاد خیز (طاق چینی) طاق زنی با مالت

ماسه وسیمان (ماسه ریز و سیمان زیاد) انجام می شود و تا

زمان گیرایی مالت ماسه سیمان قالب را باز نمی کنند .با
توجه به این که معموالً قالب ها به صورت تخت و منظم

اجرا می شود در این روش به اندود آستر زیر طاق نیازی
نیست و یا این که آن را با ضخامت کم اجرا می کنند .

شکل  1-188مقطع طاق زنی در مناطق مرطوب را

نشان می دهد.

شکل 1-188

-2-11-1انتخاب قوس مناسب دهانه
مقدار خیز الزم در طاق ضربی تابع دهانه است

یعنی هرچه فاصله دو تیر آهن از هم کمتر باشد به خیز

کمتر و هرچه فاصله تیرآهن ها از یکدیگر زیادتر باشد
خیز بیشتری الزم است .با ازدیاد خیز استحکام بیشتری در

طاق ایجاد می شود .اما در مواقعی که باید زیر طاق اندود
شود ،این خیز زیاد باعث ازدیاد ضخامت اندود می شود

که از نظر اقتصادی مطلوب نیست و در ضمن امکان

جداشدن اندود از زیر طاق بسیار زیاد است.بنابراین سعی
می شود دهانه و خیز آن محدود باشد.معموالً دهانه طاق
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ضربی را بین  90تا  110سانتی متر و خیز آن را حدود 3

تا 5سانتی متر در نظر گرفته و اجرا میکنند.

در شکل  1-189زدن طاق ضربی و در شکل

 1-190قوس طاق ضربی اجرا شده را مالحظه می کنید.

-3-11-1اجرای طاق ضربی
حداقل افراد الزم برای اجرای طاق ضربی با

سرعت مناسب  3نفر می باشد تا این افراد در یک سیکل

شکل 1-189

کاری عهده دار این وظایف باشند .در شکل 1-191

زدن طاق ضربی را مالحظه می کنید .مجری طاق ضربی

مالت را می کشد و آجرها را می چسباند ( البته گاهی
مواقع به خاطر سرعت بخشیدن کار ،یک نفر مالت

را می کشد و یک نفر آجرها را می چسباند) ،یک نفر

مسئول تهیه آماده سازی و تحویل آجر و اجزای آن

شکل 1-190

به مجری طاق ضربی و نفر آخر مسئول اختالط گچ و

خاک و ساخت مالت و تحویل آن به مجری طاق ضربی
می باشد

در شکل  1-192آب خور کردن آجر را مالحظه

می کنید.

مراحل اجرای طاق ضربی به شرح زیر
است:

شکل 1-191

داربست الزم (تخته زیرپایی بر روی خرک یا

بشکه) را مستقر می کنند .در این مورد الزم است به
ارتفاع تخته ی زیرپایی توجه شود .تخته ی زیرپایی باید

در ارتفاعی باشد که چشم مجری طاق ضربی (برای

کنترل صحت قوس طاق ضربی) در موقعیت مناسبی قرار
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شکل 1-192

گیرد .معموال ارتفاع داربست تا زیر سقف برابر قد بنا به
اضافه  5سانتی متر در نظر گرفته می شود.

در شکل  1-193اجرای طاق ضربی را نشان

می دهد.

فاصله بین تیرآهن های روی دیوار به ارتفاع الزم را

(2تا  3رج) آجرچینی می کنند (گلوگاه) در صورتی که

شکل 1-193

گلوگاه قبال چیده شده باشد باید قبل از طاق زنی به منظور

تمیز شدن از گرد و خاک و آب خور شدن کامال خیس

شود گلوگاه را در شکل 1-194مالحظه می کنید.

با توجه به فاصله تیرآهن ها از یکدیگر مقدار

خیز  (قوس) الزم تعیین می شود ،که در شکل 1-195
مالحظه می کنید.

شکل 1-194

استادکاران با داشتن مهارت کافی و تجربه این

کار را با چشم و بدون هیچ گونه عملیات ترسیمی انجام
می دهند.

اما افراد مبتدی بهتر است با ساختن شابلن های چوبی

سبک خط قوس زیر طاق را روی گلوگاه رسم کنند و

به کمک همین شابلن رج های طاق را کنترل کنند .در

شکل  1-196شابلن چوبی را مشاهده می کنید.

روش دیگر کنترل خیز طاق این است که با قرار

شکل 1-195

دادن شمشه در زیر تیرآهن ها فاصله ی خیز با انگشتان

دست کنترل می شود ،که در شکل  1-197مالحظه
می کنید.

شکل 1-196
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• مالت گچ و خاک را به ضخامت حدود 1/5

سانتی متر با دست در مسیری که طاق اجرا می شود روی

گلوگاه کشیده می شود (به اصطالح بنایی کف سوزکردن)
با دست قویتر (در اکثر افراد دست راست) آجر آب خور

شده در مسیر الزم با ضربه بر روی مالت می چسباند آجر
نصب شده بر روی مالت با دست ضعیف تر نگه داشته
و به همین ترتیب بقیه آجرها نصب می شوند و چنان چه

گوه نیاز داشته باشد مطابق شکل  1-199آن را بین دو

شکل 1-197

آجر قرار می دهند.

معموال حدود یک دوم دهانه طولی طاق که زده

شد طاق زنی از طرف دیگر شروع می شود تا دو قسمت
در وسط دهانه به یکدیگر برسند.

در محل اتصال یک تکه آجر(کمربند)قرار

شکل 1-198

می دهند و دو سقف را به یکدیگر قفل می کنند این
تکه آجرها با توجه به اندازه آن به نام های مختلف نامیده
می شوند.

بند پولکی با ضخامت کم شبیه سکه های پول

بند شستی به ضخامت انگشت شست و بند کلوک به

اندازه یک چهارم آجر است .در شکل  1-200استفاده
را مالحظه می کنید.

شکل 1-199

پس از پایان هر رج ضمن کشیدن مالت گچ و

خاک رج بعدی چسبانده می شود .در طاق زنی باید توجه

شود که بند رج های پی در پی روی هم قرار نگیرد بنابراین
اگر طول دهانه به اندازه ای بود که استفاده ی یکی از

اجزای آجر نیاز باشد باید در پایان رج قرار گیرد و در
رج بعدی همان اجزا در ابتدای رج قرار گیرد.
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شکل 1-200

برای تحمل بیشتر بارهای وارد شده ،باید آجرهای

هر رج از طاق ضربی کامال در یک صفحه قائم قرار

گیرد.

در شکل  1-201اجرای رج اول سقف را مالحظه

می کنید که آجر کامل می باشد و در شکل  1-202برای
رج دوم که آجر نیمه می باشد را مالحظه می کنید.

شکل 1-201

توجه:

هنگام زدن طاق ضربی به علت احتمال جداشدن

آجر از مالت و سقوط آجر ،کارگران اجرایی طاق ضربی
باید از کاله ایمنی استفاده کنند که در شکل 1-203

شکل 1-202

مالحظه می کنید.

-4-11-1ریختن دوغاب طاق ضربی
پس از عملیات طاق زنی برای پر کردن

منافذ(چشمه ها) طاق ،دوغاب ریزی انجام می شود .بهتر

است قبل از دوغاب ریزی زیر سقف اندود شود تا منافذ
باقی مانده در سقف کامال پر شود.

شکل 1-203
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هنگامی که از دوغاب گچ استفاده می شود،

دوغاب را در استانبولی ساخته و پی در پی بر روی طاق

بریزید تا تمام منافذ پر شده و پوسته ی نازکی از گچ

روی طاق بماند .در شکل  1-204دوغاب ریخته شده را
مالحظه می کنید.

چنان چه از ماسه سیمان برای دوغاب ریزی استفاده

می شود باید طاق کامال خیس شود بعد دوغاب آماده را
روی سقف بریزند تا مانند دوغاب گچ تمام سوراخ ها را

شکل 1-204

پر کند و پوسته ای از ماسه سیمان روی سقف باقی بماند.

توجه:

موقع استفاده از دوغاب سیمان برای محکم شدن

آن باید سقف را تا سه روز نمناک نگه دارند.

اشکال ،1-209 ،1-208 ،1-207 ،1-206 ،1-205

1-210چند نمونه از سقف را با آجر و طرح های مختلف
نشان می دهد.
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شکل 1-205

شکل 1-206

شکل 1-209

شکل 1-207

شکل 1-210

شکل 1-208
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-12-1آشنایی با انواع دستگاه های باالبر
جهت حمل مصالح
آجرچینی به دلیل تنوع در اجرا دائما در حال

تحول و گسترش است .جهت سهولت در کار باید از
ماشین آالت و ابزاری که در اجرای صحیح و اصولی
آجرچینی به ما کمک می کند ،استفاده نماییم.

شکل 1-211

برای حمل مصالح بر روی زمین می توان از

فرقون و استانبولی و برای ارتفاع کوتاه از زنبه استفاده
کرد و این وسایل در ارتفاع بلند کارآیی ندارند و باید از

وسایلی استفاده کرد که به شرح آن ها می پردازیم .شکل

 1-211فرقون و استانبولی و شکل  1-212دو نوع زنبه را
نشان می دهند.

-1 -12 -1جرثقیل دستی-قرقره دستی-
جرثقیل مکانیکی با کفه

شکل 1-212

در کارهای ساختمانی برای بلند نمودن و انتقال

بار از وسایلی به نام جرثقیل استفاده می کنند جرثقیل ها را

می توان به چند دسته تقسیم نمود:

• جرثقیل هایی که ثابت هستند و دکل های آن ها

بار را به صورت افقی و عمودی تا طول معینی حمل

می  کند ،که در شکل  1-213یک نمونه از آن ها را
مالحظه می کنید.

• جرثقیل هایی که متحرکند و روی ریل حرکت

می کنند ،که در شکل  1-214نمونه هایی از آن ها را
مالحظه می کنید.
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شکل 1-214

شکل 1-213

جرثقیل های متحرک مکانیکی با چرخ های الستیکی

و زنجیری

جرثقیل های فوق را در صنعت به نام  های زیر

می شناسند:

در اشکال  1-215و  1-216دو نمونه از آن ها را

مالحظه می کنید.

• جرثقیل دستی ،قرقره ساده ،جرثقیل مکانیکی با

کفه ،جرثقیل الکتریکی ،جرثقیل مکانیکی که هر کدام

شکل 1-215

دارای انواع مختلفی می باشد.

به شرح چند نمونه از آنها که در ساختمان سازی

کاربرد دارند می پردازیم.

• جرثقیل دستی
این نوع جرثقیل عموما ثابت بوده و برای برداشتن

بار با ظرفیت های کم مناسب است و تشکیل شده از یک

شکل 1-216

بوم که دارای اسکلت فلزی بوده و قسمت اهرمی که از

چند چرخ دنده تشکیل گردیده ،به وسیله سیم بکسل و
سیم جمع کن بار را انتقال می دهد .درشکل  1-217یک
نمونه از آن را مشاهده می کنید.

• قرقره ساده دستی
قرقره ها دستگاه هایی هستند که برای حمل بار در

شکل 1-217

کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند و به وسیله

آن ها می توان قدرت انجام کار را چند برابر نمود.

قرقره های متحرک و قرقره های مرکب از انواع قرقره های

دستی می باشند .شکل  1-218طریقه ی بستن قرقره به
چوب را مالحظه می کنید.

شکل 1-218
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•جرثقیل های مکانیکی با کفه
این نوع جرثقیل ها غالباً سیار بوده و دارای

چرخ های زنجیری و الستیکی می باشند .نیروی محرکه

در این نوع جرثقیل موتور می باشد که سوخت آن
به وسیله بنزین و یا گازوئیل تامین می شود .بوم آن ها از
قطعات مختلف تشکیل شده و دارای کفه های مختلف با

اندازه های مورد نیاز می باشد.

شکل 1-219

انواع بزرگ آن دارای دو موتور می باشد که

جهت تامین قدرت بیشتری است .در شکل  1-219یک

نوع از آن ها را مالحظه می کنید.

-13-1آشنایی با وسایل کار در ارتفاع
همان طور که قبال هم گفته شد برای این که افراد

شکل 1-220

بتوانند در ارتفاع کار کنند از داربست استفاده می شود.

در شکل  1-220بستن داربست را نشان می دهد.

داربست سازه ی موقتی است که از طریق آن

اشخاص می توانند برای انجام عملیات ساختمانی به محل
کار دسترسی پیدا کنند.

در شکل  1-221یک نمونه داربست را مالحظه

می کنید.

داربست ها اصوال به دو دسته تقسیم می شوند:

شکل 1-221

• داربست های مهار شده
• داربست های مستقل

• داربست های مهار شده

در این گونه داربست ها یک ردیف ستون های

عمودی در فاصله ی مناسبی از دیوار طوری نصب می شود
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شکل 1-222

که بتوان سکوهای کار (تخته های زیرپایی) را با پهنای
مورد نظر بر روی آن ها سوار کرد .ستون های عمودی
به کمک چوب های گرد یا چهار تراش به لوله های
افقی داربست متصل شده که در شکل  1-222مالحظه

می کنید و توسط قطعات عرضی به نام دستگاه های افقی

به ساختمان مهار می شوند این داربست همراه باال آمدن

شکل 1-223

ساختمان برپا می شود و کاربرد آن در ساختمان های

آجری سنتی ،اجرای نما در هر نوع ساختمان و...
می  باشد.

• داربست های مستقل

داربست های مستقل از دو ردیف ستون عمودی

تشکیل می شوند که توسط لوله های عرضی به یکدیگر

متصل می گردند .این نوع داربست از ساختمان به عنوان
تکیه گاه استفاده نمی کند .که در شکل  1-223مالحظه
می کنید.

به طور کلی تمامی داربست ها باید به طور عمودی

شکل 1-224

در فواصل تقریبی  3/6متر و به طور افقی در فواصل  6متر

کامال به ساختمان مهار شوند .برای انجام این کار می توان
از لوله ی افقی و یا عمودی مهار که در داخل دیوار یا

در عرض درگاهی پنجره قرار می گیرد نیز استفاده کرد

و قطعات عرضی داربست را به آن ها متصل کرد که در

شکل  1-224آن را مالحظه می کنید.

در روش دیگر می توان از لوله ای با پایه ی قابل

تنظیم که در داخل درگاهی قرار می گیرد برای اتصال

قطعات عرضی استفاده کرد .در صورتی که درگاهی

مناسبی وجود نداشته باشد باید داربست را به کمک

شکل 1-225

لوله های موربی که به سمت ساختمان متمایل اند حایل

کرد .که در شکل  1-225مالحظه می کنید.

67

-1 -13 -1داربست های چوبی وفلزی-
تخته  زیرپا-خرک-پلموقت،داربستهای
معلق-نردبان یکطرفه و دوطرفه
• داربست های چوبی

داربست های چوبی اکثرا ً ثابت بوده و برای ساخت

آن ها از چوب های گرد و یا نردبان های مخصوص
استفاده می شود.

شکل 1-226

هرگاه برای برپاکردن داربست از خرک ،تخته،

پل موقت استفاده شود داربست ایجاد شده را داربست

چوبی می نامند.

در اشکال  1-226و 1-227و  1-228چند نوع

داربست چوبی را مالحظه می کنید.

• داربست های فلزی

این داربست ها را با لوله های فوالدی به قطر 48/3
میلی متر (اصطالحاً      5سانتیمتری ) با حداقل ضخامت

شکل 1-227

4میلی متر به وسیله بست های مربوطه مونتاژ می کنند .در
شکل  1-229نمونه ای از آن را مالحظه می کنید.

شکل 1-229
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شکل 1-228

با اتصال لوله ها به یکدیگر به وسیله بست در زمانی

نسبتا کوتاه می توان داربستی ثابت و محکم به وجود

آورد و از آن برای کار در ارتفاعات استفاده کرد . .برای

جلوگیری از واژگونی ستون ها باید داربست را به طریقی

مناسب به دیوارهای ساختمان مهار کرد که بعدا به طور
مفصل درباره ی آن ها توضیح داده خواهد شد.

• داربست های معلق
برخی از این نوع داربست ها از سطح ساختمان به

شکل 1-230

صورت سکو بیرون می زند و به همین جهت به آن داربست

معلق یا سکوی پیش آمده می گویند .این داربست ها

به دیوارهای ساختمان تکیه دارد و در مکان  هایی که
برپاسازی داربست از سطح زمین غیر ممکن یا پرهزینه
است مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل  1-230شمایی از نیم رخ یک داربست

معلق ترسیم شده است.

در شکل  1-231یک نوع داربست معلق را

مالحظه می کنید.

شکل 1-231

در اشکال  1-232و  1-233دو نوع داربست معلق

را می بینید.

شکل 1-233

شکل 1-232
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• تخته زیرپا
تخته های زیرپایی باید از چوب های مرغوب و

کامال سالم ،بدون ترک و از ضخامت کافی برخوردار

باشند .حداقل ضخامت آن ها  4سانتی متر و حداقل
عرض آن ها باید  25سانتی متر باشد و طول آن ها بستگی

به محل های مورد استفاده متغیر است .در شکل 1-234
تخته زیرپایی را مالحظه می کنید.

شکل 1-234

• خرک
خرک ازچوب یا فلز ساخته می شود خرک های

چوبی را اگر با چهار تراش به ابعاد  8×8تا 10×10
سانتی متر بسازند و در آن ها به اندازه ی کافی تخته های
چپ و راست و دستک به کار برند ،از کارآیی خوبی

برخوردار است .درشکل  1-235خرک چوبی را مالحظه

می کنید.

شکل 1-235

• پل موقت
منظور از پل موقت این است که چوب های چهار

تراش محکم و یا لوله های گرد را در داخل دیوار قرار

داده و تخته های زیرپایی را روی آن می گذارند ،که در

شکل  1-236مالحظه می کنید.

• نردبان
نردبان وسیله ای است برای باال رفتن از داربست و

ارتفاعات دیگر که دو نوع فلزی و چوبی آن در دو شکل
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شکل 1-236

یک طرفه و دو طرفه در اندازه های متفاوتی ساخته می شود.

با دو عدد نردبان دو طرفه و تخته ی زیرپایی می توان

داربست موقت ساخت.

در اشکال  1-237و  1-238و  1-239نردبان های

یک طرفه و دو طرفه چوبی و فلزی را مالحظه می کنید.

-14-1شناسایی اصول کار در ارتفاع
کارگر تا زمانی که روی زمین ایستاده می تواند تا

ارتفاع محدودی کار کند و برای ادامه کار در قسمت باال

باید وسیله ای زیر پای خود قرار دهد .بدیهی است هرچه

شکل 1-237

ارتفاع دیوار باال رود ،وسیله ی زیرپا هم باید بلندتر شود.

نیاز روز افزون به ساختمان های بلند ،انسان را وادار کرد تا
از وسیله ای سبک و راحت برای این منظور استفاده کند.

در شکل  1-240فردی را هنگام اندود کردن روی زمین
مالحظه می کنید.

همراه با سبکی و راحتی ،مسئله ایمنی ،سرعت

در برپایی ،استفاده و جمع کردن داربست هم برای انسان
مطرح بود تا باالخره به داربست های امروزی دست

یافت.

شکل 1-238

شکل 1-239

شکل 1-240
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در شکل  1-241نمونه ای از داربست مستقل را

مالحظه می کنید.

-1-14-1برپاکردن داربست
داربست ها انواع مختلفی دارند که هر کدام در

جاهای مخصوصی از ساختمان کاربرد دارند و مورد
استفاده قرار می گیرند.

داربست ها از اجزای مختلفی تشکیل شده است

که قبل از برپا کردن داربست باید با آن ها آشنایی کامل

داشت تا بتوان یک داربست مطمئن محکم و استاندارد
را برپا نمود .در اینجا به معرفی آن ها می پردازیم که در

شکل  1-242یک نمونه از آن را مالحظه می کنید.

شکل 1-241

در شکل  1-243اجزای داربست فلزی را مالحظه

می کنید.
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شکل 1-242

شکل 1-243

اجزای داربست ها
• ستون داربست
لوله ی قائمی که تکیه گاه عمودی داربست را

تشکیل می دهد ،بار داربست را به زمین منتقل می کند

و آن را باید به صورت قائم یا کمی متمایل به سمت
ساختمان نصب کرد .طول این لوله ها معموالً     6متر

می باشد که جهت طوالنی کردن آن ها از بست بوشی
استفاده می کنند.

در شکل  1-244لوله های ستون داربست را

مشاهده می کنید.

شکل 1-244

• لوله های سرتاسری افقی
این لوله افقی ،داربست را به صورت طولی

مهار می کند و به عنوان تکیه گاه لوله های زیر تخته ای
و دستگاه های افقی داربست عمل می کند .این لوله را

باید عمود بر ستون داربست نصب کرد .در شکل 1-245

شکل 1-245

لوله های سرتاسری را مالحظه می کنید.

• لوله زیرتخته ای
لوله های افقی که در میان لوله افقی سرتاسری و

دیوار ساختمان نصب می شود و تکیه گاه تخته های سکو
را فراهم می سازد .درشکل  1-246لوله های زیر تخته ای
را مالحظه می کنید.

شکل 1-246
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• شمع مایل
لوله ای که بر روی زمین یا ساختمان مجاور قرار

می گیرد .در شکل  1-247شمع مایل نشان داده شده است.

شکل 1-247

• لوله های مهار
لوله ای که به صورت قطری در داربست

نصب می شود تا از حرکت داربست جلوگیری کند.

درشکل  1-248مهارهای قطری نشان داده شده است.

• قید دیواره درگاهی

شکل 1-248

لوله ای که در میان دو سطح یک پارچه هم چون

لغازهای درگاهی با دیواره های پنجره گوه کوبی می شود

تا داربست به ساختمان مهار شود .در شکل  1-249قید
دیوار درگاهی نشان داده شده است.

• قید

شکل 1-249

لوله ای که داربست را به قید دیواره درگاهی با

یک مهار محکم دیگر متصل می کند .شکل  1-250قید
را نشان می دهد.
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شکل 1-250

• دستک های افقی داربست (لوله های
عرضی)
لوله ای که در داربست مستقل بین دو لوله ی افقی

سرتاسری نصب می شود .

در شکل  1-251مالحظه می کنید.
شکل 1-251

• میله شکاف دار اتصال
این میله برای اتصال دو لوله به یکدیگر مورد

استفاده قرار می گیرد .اما این نوع اتصال داخلی است و

نسبت به بست بوشی موارد استفاده ی وسیع تری دارد که

درشکل  1-252مالحظه می کنید.

• پایه مهار

شکل 1-252

وسیله ای که برای محکم کردن قید دیوار درگاهی

در میان دو لغاز مورد استفاده قرار می گیرد.
در شکل  1-253مالحظه می کنید.

شکل 1-253
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• اتصاالت جهت پل زیر سقف و غیره
اتصالی که به انتهای (باالی) لوله های عمودی

داربست نصب می شود و داربست را به پل های زیر سقف
و ...محکم می کند .در شکل  1-254مالحظه می کنید.

شکل 1-254

• روش قرار دادن تخته های داربست با هم پوشانی

و بدون هم پوشانی باید مطابق شکل های  1-255باشد.

شکل 1-255

بست پله ای داربست و صفحه پله
برای ایجاد پله داربست ایجاد پلکان و پاگرد در

بدنه ی داربست و در نتیجه کاهش خطر حوادث و ایجاد
دسترسی آسان در کل ارتفاع پله ها را نصب می کنند.

شکل  1-256بست پله و شکل  1-257بست و

شکل 1-256

صفحه پله را نشان می دهد.

شکل 1-257
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• پل
لوله ای افقی که بر روی لوله های زیر تخته ای

محل یک پنجره تکیه دارد و خود تکیه گاه لوله های

زیر تخته  ای میانی را فراهم می سازد.

در شکل  1-258مالحظه می کنید.

شکل 1-258

• بست راست گوشه
بست راست گوشه یا قائمه ،بستی است که ستون

داربست را به لوله ی افقی سرتاسری داربست متصل

می کند (.شکل ) 1-259

شکل 1-259

• بست لوله زیر تخته ای
اتصال غیر باربری که برای متصل ساختن لوله

زیر تخته ای با دستک افقی داربست به لوله ی افقی
سرتاسری مورد استفاده قرار می گیرد ،که در شکل

 1-260مالحظه می کنید.

شکل 1-260
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• بست گردان
بستی که دو لوله را تحت زاویه مورد نظر به

یکدیگر متصل می  کند از این بست برای اتصال یک
مهار به ستون یا لوله ی افقی سرتاسری داربست استفاده
می شود ،که در شکل  1-261مالحظه می کنید.

• بست بوشی

شکل 1-261

بست اتصال دهنده ای که سر لوله ها در داخل

آن قرار می گیرند و دو لوله سر به سر یکدیگر متصل
می گردد ،که در شکل  1-262مالحظه می کنید.

شکل 1-262

• بست خاردار
از این گونه بست ها جهت اتصال لوله های دو تیکه

استفاده می شود.

در شکل  1-263آن را مالحظه می کنید.
شکل 1-263

• نمایش پایه ها و بست های ساده و گردان را در

شکل  1-264مالحظه می کنید.
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شکل 1-264

• نمایش اتصاالت عمودی ،افقی ،وابند و تقاطع

را در شکل  1-265مالحظه کنید.

شکل 1-265

• مهار انتهایی
بست هایی می باشند که به انتهای لوله ها بسته

می  شود ،که در شکل  1-266آن را مالحظه می کنید.

• صفحه زیر ستون
صفحه ای که در زیر ستون قرار می گیرد و سطح

شکل 1-266

اتکای آن حداقل  0/225متر مربع است .صفحات دیگری

با پایه ی قابل تنظیم نیز وجود دارد.

در شکل  1-267نمونه ای از آن را مالحظه

می کنید.

شکل 1-267

• پایه قابل تنظیم
به جداره ی داخلی پایین لوله متصل می شود و

به وسیله ی آن ارتفاع پایه داربست تنظیم می شود.
در شکل  1-268آن را مالحظه می کنید.

شکل 1-268
79

• توپی های پالستیکی
قطعه های پالستیکی قارچی شکل که در انتهای

لوله های داربست قرار داده می شوند تا از افرادی که با
سر لوله ها برخورد می کند حفاظت شود.

• برپاکردن داربست ها
برپاکردن داربست ها تحت نظارت یک فرد

با  صالحیت باید انجام شود تا بدین ترتیب برپایی آن
مطابق با شرایط مندرج در مقررات ساختمان شماره 94
(مکان های کار)و مقررات ساختمانی  1580و 1581
(پیش بینی های عمومی ) صورت گیرد در واقع بخش های
مربوط (قانون سالمتی و ایمنی کار) محسوب می شود.

شکل  1-269برپایی یک داربست استاندارد را

نشان می دهد.

• داربست های پایه دار
این نوع داربست برای مواردی که برپایی سریع

داربست ضرورت داشته باشد مفید است ،اما این داربست
نباید بیش از سه ردیف داشته باشد و ارتفاع سکوی کار
در باالی سطح زمین یا طبقه ای که داربست پایه دار بر

روی آن قرار می گیرد هرگز نباید از  4/5متر تجاوز کند.
پایه ها را باید کامال ثابت و مهار کرد .جهت باال رفتن
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شکل 1-269

و پایین آمدن از نردبان استفاده می شود ،مطابق شکل

.1-270

• داربست کوتاه
در ساختمان هایی با ارتفاع کم و در قسمت های

داخلی از داربست های کوتاه و سبک استفاده می کنند.

معموال در این مورد دو عدد بشکه و یک یا دو

عدد تخته زیر پا قرار می دهند .این کار اصولی و ایمن
نیست به خصوص مواقعی که از بشکه به صورت خوابیده

استفاده شود ،زیرا چرخش ناگهانی بشکه احتمال سقوط
کارگر را به دنبال خواهد داشت.

در شکل  1-271داربست کوتاه با بشکه را

مالحظه می کنید.

استفاده از خرک به خاطر امنیت بیشتر به مراتب

بهتر از بشکه است .با استقرار حداقل  2خرک و تخته های

شکل 1-270

زیرپایی بر روی آن ها کارهای داخلی ساختمان از جمله

طاق زنی ،گچ کاری و غیره را با تسلط می توان انجام داد.
حداکثر فاصله ی دو خرک از یکدیگر  3متر است .در

صورت نیاز می توان  2خرک را روی هم قرار داد ،به

شرط آن که ارتفاع آن ها از  4متر بیشتر نشود.

شکل 1-271
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در شکل  1-272ایزومتری و نمای جانبی داربستی

که توسط خرک بسته شده را مالحظه می کنید.

از لوله ،نبشی و قوطی فلزی هم می توان خرک های

نسبتا سبک و محکم ساخت دکمه ی اتصاالت در این

روش جوش می باشد ،که در شکل  1-273نوعی از آن
را مالحظه می کنید.

با دو عدد نردبان دو طرفه و تخته زیرپایی ،داربستی

موقتی برای کارهای سبک می سازند قرار دادن ظرف

مالت ،مصالح سنگین مانند آجر بلوک و غیره بر روی
این داربست مجاز نیست.

شکل 1-272

حداکثر ارتفاع مجاز این گونه داربست ها  3متر

خواهد بود.

تعمیرکاران

و

نقاشان

می توانند

برای

کارهای موضعی از داربست های چهارپایه ای فلزی
چرخ دار(سکوی کار متحرک ) استفاده کنند.

باال و پایین رفتن از این سکو به وسیله نردبان عمودی

شکل 1-273

انجام می شود .برای جلوگیری از سقوط ،وجود جان پناه

به ارتفاع یک متر در اطراف محل استقرار الزامی است.
برای آن که این داربست در موقع کار واژگون نشود باید

سطح اتکای کافی داشته باشد .برای حرکت و جابه جا
کردن آن ها را چرخ دار می سازند .در موقع کار چرخ ها

باید قفل شوند .حداکثر ارتفاع این داربست ها برای کار
کردن در مکان های باز  8متر و در مکان های بسته  12متر
است ،که در شکل  1-274مالحظه می کنید.
82

شکل 1-274

چند نکته اجرایی در برپایی داربست ها
• ستون های داربست باید بر روی یک پایه ی

محکم و ترجیحا بر روی صفحات زیر ستون قرار گیرند.
برای این منظور هرگز نباید از آجرهای آزاد یا الیی

استفاده کرد.

در شکل  1-275مالحظه می کنید.

• فاصله ی میان لوله های زیرتخته ای به ضخامت

تخته های مورد استفاده بستگی دارد.

• تخته های سکوی داربست را باید کیپ هم

به  صورت مسدود چید و میزان هم پوشانی انتهای

تخته های سکو بر روی لوله ی زیر تخته ای نباید از چهار
برابر ضخامت آن ها بیشتر باشد .در شکل  1-275مالحظه

می کنید.

• حداقل پهنای سکو تنها برای ایستادن  0/625متر

شکل 1-275

و برای قرار دادن مصالح  0/85متر در نظر گرفته شود.

• بر روی تمامی سکوهایی که بیش از  2متر ارتفاع

دارند باید از تخته پنجه استفاده کرد .عمق این تخته ها

در باالی سطح فوقانی سکو باید دست کم  200میلی متر
باشد .در شکل  1-276مالحظه می کنید.

• نرده ی محافظ در فاصله ی حداقل  0/9متر

باالی سکو و در سمت داخلی ستون های داربست نصب
می شود فاصله ی میان تخته پنجه و نرده ی محافظ نباید از

شکل 1-276

 68میلی متر بیشتر باشد .در شکل  1-276نرده ی محافظ و
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تخته پنجه را مالحظه می کنید.

نردبان باید از مساحتی مناسب و بدون نقص

برخوردار باشد و چیزی از پله های آن کم نباشد .در زمان
استفاده از نردبان آن را از قسمت فوقانی کامال محکم

کنید و بر روی سطحی محکم قرار دهید .در این حالت
نردبان باید حداقل  0/9متر از سکوی داربست فراتر
رفته  باشد.

در مکان هایی که برای دسترسی ،از نردبان استفاده

شکل 1-277

می شود در تخته پنجه و نرده ی محافظ مکانی برای آن
باز می کنند.

در شکل  1-277داربست فلزی با تخته های

زیرپایی را مالحظه می کنید.

در شکل  1-278استقرار نردبان به طور صحیح را

مالحظه می کنید.

-2-14-1روش کار بر روی داربست
باید بهترین روش را برای انجام صحیح هر کار

برگزید تا از حوادث احتمالی که جان و مال افراد را به

خطر می اندازد جلوگیری نماییم .رعایت اصول ایمنی در
هنگام اجرای کار ما را در این امر یاری می کند.

• کسانی که بر روی داربست کار می کنند باید

افرادی با تجربه باشند.

قبل از شروع کار بر روی داربست باید مواد و

مصالح مورد نیاز(مالت آجر ،سنگ و غیره )آماده باشد
تا استاد بنا و کارگران بر روی داربست توقف بی مورد

نداشته باشند.

• مواد و مصالح که آماده شد استادکاران و
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شکل 1-278

کارگران با احتیاط کامل از پله های نردبان ها باال رفته و

در جای خود مستقر می شوند.

• ابزار و وسایل کار را با باالبر به محل کار حمل

کنید .در شکل  1-279مصالح آماده است ولی داربست
ایمنی ندارد.

• کارگرانی که پایین هستند مواد و مصالح را

آماده و داخل ظرف های باالبر ریخته و به طرف باال
حرکت می دهند و کارگران باالی داربست آن ها را با

احتیاط کامل تخلیه نموده و به محل مورد استفاده حمل
می کنند و استادکاران شروع به کار می کنند.

• کلیه افراد باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند

تا اتفاق ناگواری پیش نیاید و باید نکات ایمنی را رعایت
کنند.

-3-14-1شناخت اصول ایمنی در ضمن
کار

شکل 1-279

احتمال بروز حوادث در صنعت ساختمان بسیار

زیاد است .این حوادث اغلب برای افرادی روی می دهد
که خطرات را نادیده گرفته و با بی دقتی موجب بروز

حادثه می شوند بنابراین با رعایت اصول ایمنی می توان از

بروز حادثه جلوگیری نمود.

آمار حوادث کاهش نخواهد یافت مگر آن که

تمامی افراد کارگاه ساختمانی با خطرات موجود آگاه

باشند و به استقبال خطرات نروند .خطرات زیادی در
موقع کار بر روی داربست ها وجود دارد که به شرح
آن ها می پردازیم به شکل  1-280نگاه کنید به نظر شما

افرادی که بر روی این داربست کار می کنند از خطرات

آن آگاه نیستند؟

شکل 1-280
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کنید.

نکنید.

• هنگام کار بر روی داربست از دویدن خودداری

• از نردبان مانند شکل  1-281هرگز استفاده

موقع کار بر روی داربست های مرتفع حتماً از

کمربند ایمنی استفاده کنید.

شکل 1-281

• از پرتاب ابزار بر روی داربست بین افراد جدا ً

خودداری شود.

• از گذاشتن پا بر روی لبه ی بیرونی تخته های

زیرپایی هنگام رفت و آمد خودداری کنید.

• از باالبرها و کابل ها و طناب ها بازدید مرتب به

عمل آید و از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

• در صورت نزدیک بودن شبکه های برق

به داربست ها در هنگام جابه جایی وسایل و لوازم
فلزی(شمشه های بلند ) احتیاط کامل را به عمل آورید.

• مطابق شکل  1-282در موقع نصب نردبان باید

دقت شود کـه حداقل یک متر از نردبان در بـاالی کـار
قرار گیرد.

• در موقع خستگی زیاد از کارکردن روی
داربست جدا ً خودداری کنید.
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شکل 1-282

• هنگام حرکت باالبرها از آن ها فاصله بگیرید

به طوری که چنان چه سقوط کرد به شما آسیبی وارد
نشود.

• به شکل  1-283نگاه کنید .چرا استفاده از

نردبان بدین صورت اشتباه است؟

-4-14-1رعایت نکات ایمنی در ارتفاع
داربست باید از زمان استقرار تا زمان جمع آوری

از استحکام و ایمنی کافی برخوردار باشد تا افراد با خیال

شکل 1-283

آسوده و اطمینان کامل بر روی آن کار کنند.

برای این منظور رعایت نکاتی به غیر از نکاتی که

قبال توضیح داده شد الزامی است.

• پوشش تخته های زیرپایی حداقل  20سانتی متر

است و در صورتی که دو تخته کنار هم قرار گیرند

  20سانتی متر از قطعه عرضی داربست عبور کند مطابق
شکل .1-284

شکل 1-284

• برای جلوگیری از سقوط افراد ،جان پناه به

ارتفاع یک متر نصب شود ،که در شکل  1-285مالحظه

می کنید.

• در ارتفاع  4/5متری از کف زمین توری فلزی

که آن را اصطالحا سقف حفاظتی می نامند نصب شود.

حداقل عرض این حفاظ باید  1/5متر باشد.

شکل 1-285
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• هرچند وقت یک بار از تخته های زیرپایی و

جاهایی که امکان خطر زیاد می باشد بازدید به عمل
آورده شود .به شکل شماره  1-286نگاه کنید .آیا استفاده
از نردبان به این صورت صحیح است؟ چرا؟

-5-14-1رعایت نکات ایمنی با مواد و مصالح

شکل 1-286

رعایت نکردن نکات ایمنی در مورد مواد و مصالح ساختمانی هم روی داربست ها خطرآفرین می باشد که باید

به نکات زیر توجه نمود:

• از انباشتن مصالح ساختمانی روی تخته های زیرپایی به صورت متمرکز خودداری کنید.
• مصالح ساختمانی نبایستی مانع عبور و مرور افراد روی سکوی داربست ها شود،که در شکل  1-287مالحظه

می کنید.
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شکل 1-287

باشد.

• سکوی کار داربست ها باید همیشه تمیز و مرتب
• ظرف های حمل مالت باید حتما سرخالی باشند

تا بر اثر لغزش ها به اطراف پراکنده نشود.

• حداقل ظرفیت و گنجایش باالبر را رعایت

نموده تا بر اثر زیادی وزن باعث سقوط مصالح و
خوردگی کابل ها نشود.

• برای جلوگیری از سقوط مصالح ،تخته های

کناری و پاخور نصب شود.

شکل 1-288

نکات ایمنی
توجه :بازهم حادثه ای دیگر
جهت پیشگیری از حوادث هنگام استفاده از داربست ها به نکات زیر توجه کنید:
• هرگز برای تغییر داربست ،لوله های زیرتخته ای ،دستک های افقی و تخته های پنجه را برندارید مگر آن که

برای این منظور از افراد مسئول کمک بگیرید.

• هرگز به افراد غیر متخصص اجازه ندهید در نصب داربست ها دخالت نمایند.

• سکوهای داربست را تمیز و مرتب نگه دارید .زیرا مصالح و ابزارهای آزاد روی سکوی کار ممکن است به

راحتی از باالی داربست سقوط کند.

• در زمان پایین آمدن از داربست از نردبان استفاده کنید ،هرگز با دست و پا از داربست باال و پایین نروید.
• هرگز در ارتفاع به تنهایی کار نکنید.

باشند.

• کارگران از کار در ارتفاع ترس و واهمه ای نداشته باشند و از لحاظ جسمی و روحی آمادگی الزم را داشته
• محل کار از شرایط جوی مناسبی برخوردار باشد (نظیر باد شدید ،شرجی ،گرم یا سرد بودن هوا )
قبل از شروع کار از محل بازدید داشته باشید.
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در اشکال  1-289و  1-290واژگونی داربست

فلزی بلند را مالحظه می کنید.

شکل 1-290

شکل 1-289

حادثه= بی دقتی  +غرور

به این موضوع فکر کن و همیشه آن را شعار خود قرار بده:
با ارزش ترین موجودی که در یک کارگاه یافت می شود ،انسان است.
اول ایمنی بعد کار
90

کار کارگاهی:
دستورالعمل اجرای دیوار  10سانتی متری به صورت راسته نما

زمان اجرای پروژه:
 6ساعت

نکات مهم ایمنی!

 -1لباس کار مناسب را بپوشید.

 -2برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
 -3از کاله ایمنی استفاده کنید.

 -4از ماسک استفاده کنید.

 -5هنگام کار از دستکش های الستیکی استفاده
کنید.

جدول ابزار بنایی
ردیف

نام

تعداد

1

کمچه

1عدد

2

تراز

1عدد

3

شمشه مالت

1عدد

مصالح مورد نیاز
ردیف

نام

تعداد

1

آجر فشاری مرغوب

55عدد

2

آجر فشاری نیمه

10عدد

3

ماسه شسته

35کیلو

4

سیمان پرتلند معمولی

6کیلو

مصالح مورد نیاز

4

شاقول

1عدد

ردیف

نام

تعداد

5

تیشه

1عدد

1

آجر فشاری مرغوب

55عدد

6

متر  3یا  5متری

1عدد

2

آجر فشاری نیمه

10عدد

7

ریسمان کار

1عدد

3

ماسه شسته

35کیلو

8

شمشه آهنی

2عدد

4

سیمان پرتلند معمولی

6کیلو
91

نقشه کار عملی

اجرای دیوار  10سانتی متری به صورت راسته نما

مطابق نقشه کار شکل .1-293

مراحل انجام کار
• به لباس کار مجهز شده ،وسایل ایمنی و ابزار

کار را از انبار تحویل گرفته و سالم بودن آن ها را کنترل
کنید.

• با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب

شکل 1-293

انجام دهید.

• آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.
• مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار

بیاورید.

• مطابق شکل ، 1-294طول و عرض محل اجرای

کار را توسط متر روی زمین مشخص کنید و زیر دیوار
را مرطوب کنید.

شکل 1-294

 -1مطابق شکل  ،1-295در ابتدای کار مقداری از

مالت را با کمچه روی زمین ریخته و آن را پهن کنید.
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شکل 1-295

 -2مطابق شکل  ،1-296آجر ابتدای دیوار را در

محل مناسب قرار دهید.

شکل 1-296
 -3مطابق شکل ، 1-297آجر ابتدا را نسبت به

طول دیوار تراز کنید.

شکل 1-297

 -4مطابق شکل  ،1-298آجر ابتدا را نسبت به

عرض دیوار تراز کنید.

شکل 1-298
 -5مطابق شکل  ،1-299شمشه ی آهنی را در

امتداد آجر نصب شده قرار دهید .محل آجر انتهای دیوار

را با رعایت فاصله ،مطابق نقشه کار مشخص کنید و
مقداری مالت بریزید.

شکل 1-299
 -6مطابق شکل  ،1-300محل آجر انتهایی دیوار

را با رعایت فاصله مطابق نقشه کار مشخص کنید و
مقداری مالت بریزید.

شکل 1-300
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 -7مطابق شکل  ،1-301مالت را با کمچه پهن

کنید و آجر انتهایی را در محل مناسب و در امتداد شمشه
قرار دهید.

 -8مطابق شکل  ،1-302آجر انتها را توسط شمشه

شکل 1-301

 -9مطابق شکل  ،1-303ریسمان کار را از ابتدا به

شکل 1-302

و تراز با آجر ابتدا تراز کنید.

انتهای دیوار نصب کنید و مالت اولین رج را با استفاده از

کمچه در محل کار پهن کنید.

 -10مطابق شکل  ،1-304آجرهای بین ابتدا و

شکل 1-303

انتهای دیوار را بادخور ریسمان کار و طبق نقشه کار در

جای خود قرار دهید.

 -11مطابق شکل  ،1-305مالت ابتدا و انتهای رج

شکل 1-304

دوم را با کمچه روی رج اول ریخته و با کمک شمشه

مالت آن را به طور یکنواخت پهن کنید.
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شکل 1-305

 -12مطابق اشکال  1-306و  1-307آجر ابتدای

دیوار را تراز کنید.

شکل 1-306

 -13مطابق شکل  ،1-308برای انتهای دیوار

مرحله ی قبل را تکرار می کنیم .بین آجرهای ابتدا و

انتهای دیوار را ریسمان کار ببندید و مالت رج دوم را با
کمچه و شمشه مالت به طور یکنواخت پهن کنید.

شکل 1-307

شکل 1-308
 -14مطابق شکل  ،1-309ادامه ی رج دوم را

مطابق نقشه کار و بادخور ریسمان کار بچینید.

شکل 1-309
 -15مطابق شکل  ،1-310رج دوم را کامل کنید

و ریسمان کار را باز کنید.

شکل 1-310

 -16مطابق شکل  ،1-311مالت ابتدای رج سوم

را توسط کمچه و شمشه مالت پهن کنید.

شکل 1-311
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 -17مطابق شکل  ، 1-312مالت انتهای رج سوم

را توسط کمچه و شمشه مالت پهن کنید.

شکل 1-312
 -18مطابق شکل  ، 1-313آجر ابتدای رج سوم را

در جای خود قرار دهید و آن را تراز کنید.

شکل 1-313

-19مطابق شکل  ، 1-314آجر ابتدای رج سوم را

از طرف نمای کار تراز کنید.

شکل 1-314
 -20دو مرحله ی قبل را برای آجر انتهای کار

تکرار کنید.

شکل 1-315
 -21مطابق اشکال  1-315و  ،1-316ریسمان کار

را ببندید و مالت را توسط کمچه و شمشه مالت روی

کار پهن کنید و آجرهای بین ابتدا و انتهای دیوار را در
جای خود قرار دهید.

شکل 1-316
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 -22مطابق شکل  ،1-317مالت ابتدا و انتهای

رج چهارم را با کمچه و شمشه مالت به طور یکنواخت
پهن کنید و آجر ابتدای کار را به طور شاقولی در جای

خود قرار دهید .و مطابق شکل  1-318آجر انتهای کار را
به طور شاقولی در جای خود قرار دهید.

شکل 1-317

شکل 1-318
 -23مطابق شکل  ،1-319ریسمان کار را ببندید و

مالت را توسط شمشه مالت پهن کنید.

شکل 1-319

دهید.

 -24مطابق شکل  ،1-320آجرچینی را ادامه

شکل 1-320

کنید.

 -25مطابق شکل  ،1-321رج چهارم را کامل

شکل 1-321
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کنید.

 -26مطابق شکل  ،1-322ریسمان کار را باز

-27مالت رج پنجم را با کمچه و شمشه مالت

روی کار پهن کنید و کار را ادامه دهید.

شکل 1-322
آجرچینی را تا رج آخر طبق نقشه کار ادامه دهید

و در حین کار افقی بودن سطح کار و شاقولی بودن و
پیچیدگی را توسط شاقول و شمشه و تراز کنترل کنید.
نظافت کار و اطراف آن را انجام دهید.
بعد از کنترل کار توسط هنرآموز ،دیوارچینی را

به صورت رج به رج جمع آوری کنید.

مطابق شکل  ، 1-323آجرها را تمیز کنید و به

محل نگه داری ببرید و آن ها را به صورت هره بچینید.

ببرید.

دهید.
دهید.
نشوید.

مالت ها را جمع آوری و به محل دپوی آن ها
محیط کار را با کمچه و جارو تمیز کنید.

ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار
نظافت شخصی را انجام دهید تا دچار بیماری
98

شکل 1-323

دستورالعمل اجرای آجرچینی  22سانتی متری
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین آجرچینی  22سانتی متری به صورت یک ردیف
کله و یک ردیف راسته
زمان اجرای پروژه:
برای  7رج  6ساعت

نکات مهم ایمنی!

 -1لباس کار مناسب را بپوشید.

 -2برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
 -3از کاله ایمنی استفاده کنید.

 -4از ماسک استفاده کنید.

 -5هنگام کار از دستکش های الستیکی استفاده

کنید.

جدول ابزار بنایی
ردیف

نام

تعداد

1

کمچه

1عدد

2

تراز

1عدد

3

متر  3یا 5متری

1عدد

4

شاقول

1عدد

5

تیشه

1عدد

6

شمشه آهنی

2عدد

7

شمشه مالت

1عدد

8

ریسمان کار

1عدد

جدول وسایل کار
ردیف

نام

تعداد

1

فرقون

1عدد

2

بیل

1عدد

3

استانبولی

1عدد

4

سطل یا شیلنگ

1عدد

5

جارو

1عدد

مصالح مورد نیاز
ردیف

نام

تعداد

1

آجر فشاری مرغوب

95عدد

2

آجر سه قدی مرغوب

20عدد

3

ماسه شسته

70کیلو

4

سیمان پرتلند معمولی

 12کیلو
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نقشه کار عملی
اجرای دیوار  22سانتی متری به صورت یک

رج سرنما یک رج درازنما .مطابق شکل .1-324

مراحل انجام کار
• به لباس کار مجهز شده ،وسایل ایمنی و ابزار

کار را از انبار تحویل بگیرید.

• سالم بودن آن ها را چک کنید.

• با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب

انجام دهید.

• آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

شکل 1-324

• مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار

بیاورید.

شروع کار
 -1مطابق شکل  ،1-325طول و عرض محل

اجرای کار را توسط متر روی زمین مشخص کنید و زیر
کار را مرطوب کنید.

شکل 1-325

 -2مطابق شکل  ،1-326مقداری مالت با کمچه روی
زمین در ابتدای کار بریزید و آن را پهن کنید.
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شکل 1-326

 -3مطابق شکل  ،1-327آجر ابتدای دیوار را

در محل مناسب قرار داده و با استفاده از تراز به صورت
ضربدری سطح آن را تراز کنید.

شکل 1-327

 -4مطابق شکل  ،1-328آجر ابتدا را در جهت

عرض دیوار تراز کنید.

شکل 1-328

 -5مطابق شکل  ،1-329آجر ابتدا را در جهت

طول دیوار تراز کنید.

شکل 1-329
 -6مطابق شکل  ،1-330آجر را نسبت به آجر

ابتدای دیوار توسط شمشه ی بلند تراز کنید.

شکل 1-330
 -7مطابق شکل  ،1-331محل آجر انتهای دیوار

را با رعایت اندازه مطابق نقشه کار مشخص کنید.

شکل 1-331
101

 -8مطابق شکل ،1-332مقداری مالت بریزید و با

کمچه پهن کنید آجر انتهای دیوار را در محل مناسب در
امتداد شمشه قرار دهید.

شکل 1-332
 -9مطابق شکل ، 1-333آجر انتها را نسبت به آجر

ابتدای دیوار توسط شمشه ی بلند و تراز آن را تراز کنید.

 -10محاسبه طول دیوار

(تعداد بند برشی × اندازه بند برشی)( +تعداد

شکل 1-333

آجرسرنما × اندازه آجر سرنما)= طول دیوار
مطابق شکل : 1-334

)10×1(+)11×10 ( =120

عرض آجر  10سانتی متر فرض شده است.

شکل 1-334
 -11مطابق شکل  ،1-335مالت اولین رج را با

کمچه در محل کار بریزید و پهن کنید.
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شکل 1-335

 -12آجرهای رج اول را طبق نقشه کار و شمشه

آهنی که در امتداد آجر ابتدا و انتهای کار می باشد و

بچینید .مطابق شکل 1-336

شکل 1-336

 -13آجرچینی که تمام شد شمشه را بردارید.

مطابق شکل 1-337

 -14مالت را با کمچه روی آجرهای ابتدا و

انتهای رج اول بریزید و با شمشه مالت به طور یکنواخت

شکل 1-337

شکل 1-338

پهن کنید .مطابق شکل 1-338

-15آجرهای سه قدی ابتدا و انتهای دیوار را توسط

شاقول یا تراز به صورت شاقولی تنظیم کنید .مطابق شکل

شکل 1-339

1-339

 -16بین آجرهای سه قدی ابتدا و انتهای دیوار

ریسمان کشی کرده مالت رج دوم را با کمچه و شمشه

شکل 1-340

مالت به طور یکنواخت پهن کنید .مطابق اشکال 1-340
و 1-341

شکل 1-341
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 -17ادامه رج دوم را مطابق نقشه کار و بادخور

ریسمان کار و رعایت پیوند صحیح آجری روی رج
اول انجام دهید و ریسمان کار را باز کنید .مطابق شکل

1-342

شکل 1-342

 -18مالت را با کمچه و شمشه مالت روی

آجرهای ابتدا و انتهای کار به طور یکنواخت پهن کنید.

مطابق شکل 1-343

شکل 1-343

 -19آجرهای ابتدا و انتهای کار را در جای خود

قرار دهید .مطابق شکل 1-344

شکل 1-344

 -20از طرف نمای دیوار آجر را توسط تراز

شاقولی کنید .مطابق شکل 1-345

شکل 1-345

 -21ابتدا و انتهای کار را با تراز شاقولی کنید.

مطابق شکل 1-346

شکل 1-346

 -22ریسمان کار را ببندید و مالت رج سوم را با

کمچه و شمشه مالت پهن کنید .مطابق شکل 1-347
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شکل 1-347

 -23رج سوم را مطابق با رج اول و با توجه به

این که بندهای برشی رج اول و سوم در امتداد قائم قرار
بگیرند کامل کنید .مطابق شکل 1-348

 -24ریسمان کار را باز کنید .مطابق شکل 1-349

شکل 1-348

شکل 1-349

 -25شمشه آهنی را در نبش ابتدای دیوار نگه

دارید .مطابق شکل 1-350

شکل 1-350
 -26توسط گچ تیر ساخته شده شمشه را به دیوار

بچسبانید و در دو جهت نما و ابتدای دیوار شاقولی کنید.

مطابق اشکال  1-350و 1-351

شکل 1-351
 -27شمشه انتهای دیوار را هم به همین طریق

نصب کنید .مطابق شکل 1-352

شکل 1-352

 -28اندازه ضخامت یک آجر و یک بند افقی را

از روی رج سوم روی شمشه های ابتدا و انتهای دیوار

جدا کنید .مطابق شکل 1-353

شکل 1-353
105

 -29ریسمان کار را ببندید و مالت را روی رج

سوم بریزید .مطابق شکل 1-354

 -30مالت را توسط کمچه و شمشه مالت به طور

شکل 1-354

یکنواخت روی کار پهن کنید .مطابق شکل 1-355

شکل 1-355
 -31آجرهای رج چهارم را مطابق با رج دوم

بچینید و ریسمان کار را باز کنید .مطابق اشکال 1-356

و 1-357

توجه

در حین کار از شمشه ی بلند آهنی جهت کنترل

پیچیدگی دیوار به صورت ضربدری و همچنین افقی

بودن روی دیوار استفاده کنید.

شکل 1-356

دیوارچینی را طبق نقشه کار تا رج پایانی با رعایت

قواعد و ایمنی ادامه دهید.

• ریسمان کار را باز کنید.

• شمشه های ابتدا و انتهای دیوار را با دقت و

احتیاط از دیوار جدا کنید.
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شکل 1-357

توجه
جدا کردن شمشه ها را می توانید با زدن ضربه ی

آهسته ی تیشه از باال به شمشه انجام دهید .مطابق شکل

1-358

نظافت کار و اطراف آن را توسط کمچه و جارو

انجام دهید.

پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه دیوار

شکل 1-358

را به صورت رج به رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز
کنید.

آجرهای تمیز شده را به محل نگه داری آن ها

ببرید و به صورت هره بچینید .مطابق شکل 1-359

ببرید.

دهید.
دهید.

مالت ها را جمع آوری و به محل دپوی تعیین شده
سطح کارگاه را با کمچه تمیز و جارو کنید.

ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل

شکل 1-359

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار

توجه

نظافت شخصی پایان کار کارگاهی باعث

جلوگیری از بیمار شدن شما می شود.
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دستورالعمل اجرای دیوار  35سانتی متری با پیوند بلوکی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین اجرای دیوار  35سانتی متری

زمان اجرای پروژه:
برای  5رج  6ساعت

نکات مهم ایمنی!

 -1لباس کار مناسب را بپوشید.

جدول وسایل کار

 -2برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
 -3از کاله ایمنی استفاده کنید.
 -4از ماسک استفاده کنید.

 -5هنگام کار از دستکش های الستیکی استفاده

کنید.

جدول ابزار بنایی
ردیف

نام

تعداد

1

کمچه

1عدد

2

تراز

1عدد

ردیف

نام

تعداد

1

فرقون

1عدد

2

بیل

1عدد

3

استانبولی

1عدد

4

سطل یا شیلنگ

1عدد

5

جارو

1عدد

مصالح مورد نیاز

3

متر  3یا 5متری

1عدد

ردیف

نام

تعداد

4

شاقول

1عدد

1

آجر فشاری مرغوب

136عدد

5

تیشه

1عدد

2

آجر سه قدی

16عدد

6

شمشه آهنی

2عدد

3

ماسه شسته

120کیلو

7

ریسمان کار

1عدد

4

سیمان پرتلند معمولی

20کیلو
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نقشه کار عملی
اجرای دیوار  35سانتی متری با پیوند بلوکی .مطابق

شکل 1-360

مراحل انجام کار
به لباس کار مجهز شده وسایل ایمنی و ابزار کار

را از انبار تحویل بگیرید.

سالم بودن آن ها را چک کنید.

با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب

انجام دهید.

شکل 1-360

آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار

بیاورید.

شروع کار

 -1طول و عرض محل اجرای کار را توسط متر

روی زمین مشخص کنید و زیر کار را مرطوب کنید.

مطابق شکل 1-361

شکل 1-361

 -2مقداری مالت با کمچه روی زمین در ابتدای

کار بریزید .مطابق شکل 1-362
باشد.

در این تمرین چهارطرف دیوار باید به صورت نما

شکل 1-362
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 -3مالت را پهن کنید و آجرهای ابتدای کار را در

جای مناسب بگذارید و آن هارا تراز کنید( .جهت طول و
عرض دیوار ) .مطابق شکل  1-363و 1-364

شکل 1-363

شکل 1-364

 -4شمشه ی آهنی را در امتداد آجر نصب شده

جلو کار قرار دهید .مطابق شکل 1-365

شکل 1-365

 -5طول دیوار را توسط متر با توجه به نقشه کار

جدا کنید .مطابق شکل 1-366

شکل 1-366

 -6مقداری مالت بریزید و آن را با کمچه به طور

یکنواخت پهن کنید .مطابق شکل 1-367

شکل 1-367
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 -7آجرهای انتهای دیوار را در امتداد شمشه ی

آهنی و در جای مناسب نصب کنید .مطابق شکل

1-368

شکل 1-368

 -8آجرهای انتها را با آجرهای ابتدای کار تراز

کنید و مالت بتن آن ها را توسط کمچه پهن کنید .مطابق
شکل  1-369و 1-370

شکل 1-369

شکل 1-370

 -9بین آجرهای ابتدا و انتهای دیوار را با توجه به

شمشه های دو طرف کار آجرچینی کنید .مطابق شکل

1-371

شکل 1-371
 -10گوشه های دیوار را با گونیای بنایی ،گونیایی

کنید .مطابق شکل 1-372

شکل 1-372
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 -11مالت دومین رج دیوار را در ابتدا و انتهای

آن بریزید .مطابق شکل 1-373

شکل 1-373

 -12مالت را با کمچه و شمشه مالت یکنواخت

پهن کنید .مطابق شکل 1-374

شکل 1-374

 -13آجر و سه قدی ابتدا و انتهای کار را محل

مناسب بگذارید و آن ها را تراز کنید .اشکال  1-375و

1-376

شکل 1-375

شکل 1-376

 -14ر یسمان کار دو طرف دیوار را ببندید و مالت

را با کمچه روی رج اول بریزید .مطابق شکل 1-377

شکل 1-377

112

 -15مالت را به کمک کمچه و شمشه مالت

روی رج اول پهن کنید .مطابق شکل 1-378

شکل 1-378

 -16آجرهای راسته نمای یک طرف دیوار را

بچینید .مطابق شکل 1-379

شکل 1-379

 -17مطابق اشکال  1-380و  1-381آجرهای

سرنمای طرف دیگر را بچینید تا رج کامل شود.

شکل 1-380

شکل 1-381
 -18ریسمان کار را باز کنید .مطابق شکل 1-382

شکل 1-382
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 -19توسط کمچه مالت را در ابتدا و انتهای دیوار

بریزید .مطابق شکل 1-383

 -20با کمچه و شمشه مالت آن ها را به طور

یکنواخت پهن کنید .مطابق اشکال  1-384و 1-385

شکل 1-383
 -21آجرهای ابتدا و انتهای رج سوم را در محل

مناسب قرار دهید و آن ها را در گوشه ها تراز و آجرهای
رج را بچینید تا کامل شود .مطابق اشکال  1-386و

 1-387و 1-388

شکل 1-384

شکل 1-387
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شکل 1-388

شکل 1-385

شکل 1-386

 -22ریسمان کار را در دو طرف دیوار ببندید.

مطابق شکل 1-389

 -23مالت را روی دیوار بریزید و توسط کمچه

و شمشه مالت به طور یکنواخت پهن کنید .مطابق شکل

 1-390و 1-391

شکل 1-389

 -24مطابق اشکال  1-390و  1-391آجرهای

درازنما و سرنمای دو طرف دیوار را بچینید.

 -25رج سوم را کامل کنید .مطابق شکل 1-394
شکل 1-390

شکل 1-393

شکل 1-394

شکل 1-391

شکل 1-392
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 -26ریسمان کار را باز کنید .مطابق شکل 1-395

 -27ابتدا و انتهای کار را مالت بریزید و با کمچه

و شمشه مالت آن را یکنواخت پهن کنید .مطابق شکل

 1-396و 1-397

شکل 1-395

 -28آجرهای ابتدا و انتهای دیوار را بچینید و

آن ها را شاقول کنید .مطابق شکل 1-398

 -29ریسمان کار را ببندید و مالت را روی دیوار

بریزید .با کمچه و شمشه مالت آن ها را به طور یکنواخت
پهن کنید .مطابق اشکال  1-399و 1-400

شکل 1-396

شکل 1-397
شکل 1-399
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شکل 1-400

شکل 1-398

 -30آجرهای درازنما را بادخور ریسمان کار

بچینید .مطابق شکل 1-401

 -31آجرهای سرنما را بادخور ریسمان کار بچینید

و رج چهارم را کامل کنید .مطابق اشکال  1-402و

1-403

شکل 1-401

 -32ریسمان کار را باز کنید و با شمشه و تراز،

افقی بودن سطح کار را کنترل کنید .مطابق اشکال

 1-404و 1-405

 -33زوایای دیوار را توسط گونیا کنترل کنید.

مطابق شکل 1-406

شکل 1-402

شکل 1-405

شکل 1-406

شکل 1-403

شکل 1-404
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 -34پیچیدگی کار را توسط شمشه به صورت

ضربدری در جلو و پشت دیوار کنترل کنید .مطابق

اشکال  1-407و 1-408

 -35شمشه های چهارگوشه کار را با گچ تیز و شکل 1-407
شاقول نصب کنید .شمشه ها باید از طرف جلو و بغل
شاقول شوند.

 -36ارتفاع یک رج (ضخامت آجر  +اندازه

بند افقی) را توسط متر از روی رج چهارم روی شمشه ها
مشخص کنید.
دهید.
کنید.

ریسمان کار را ببندید و دیوار را تا رج پایانی ادامه

شکل 1-408

ریسمان کار را باز کنید و شمشه ها را از دیوار جدا
سطح روی کار را با شمشه و تراز کنترل کنید.

پیچیدگی دیوار را توسط شمشه به صورت

ضربدری کنترل کنید.

شکل 1-409

پس از کنترل کار توسط هنر آموز ،دیوار را رج به

رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز کنید.

آجرهای تمیز شده را به محل نگه داری ببرید و

به صورت هره روی هم بچینید.
ببرید.

دهید.
دهید.

مالت ها را جمع آوری و به محل دپوی مالت

سطح کارگاه را با کمچه و جارو تمیز کنید.

شکل 1-410

ابزار و وسایل کار را شسته و به انبار تحویل
لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار
نظافت شخصی پایان کار را انجام دهید.
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شکل 1-411

دستورالعمل اجرای ستون آجری،مرحله اول آجرچینی جناغی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین مرحله اول دو عدد ستون
زمان اجرای پروژه:
برای  8رج  6ساعت

نکات مهم ایمنی!

 -1لباس کار مناسب را بپوشید.

 -2برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
 -3از کاله ایمنی استفاده کنید.

 -4از ماسک استفاده کنید.

 -5هنگام کار از دستکش های الستیکی استفاده

کنید.

جدول ابزار بنایی
ردیف

نام

تعداد

1

کمچه

1عدد

2

تراز

1عدد

3

شمشه مالت

1عدد

جدول وسایل کار
ردیف

نام

تعداد

1

فرقون

1عدد

2

بیل

1عدد

3

استانبولی

1عدد

4

سرند

1عدد

5

جارو

1عدد

مصالح مورد نیاز

4

شاقول

1عدد

ردیف

نام

تعداد

5

تیشه

1عدد

1

آجر فشاری مرغوب

72عدد

6

گونیا بنایی

1عدد

2

آجر نیمه

18عدد

7

ریسمان کار

1عدد

3

ماسه شسته

90کیلو

8

شمشه بلند

2تا4عدد

4

سیمان

13کیلو
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نقشه کار مرحله اول ستون و آجرچینی بین آن ها

به روش جناغی افقی

چون زمان اجرای کار بیش از  6ساعت می باشد،

آن را به صورت دو مرحله انجام دهید.

مرحله اول :دو عدد ستون آن را بچینید.

مرحله دوم :آجرچینی جناغی بین دو ستون

مراحل انجام کار

شکل 1-412

• به لباس کار مجهز شده ،وسایل ایمنی و ابزار

کار را از انبار تحویل بگیرید.

• سالم بودن آن ها را چک کنید.

• با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب

انجام دهید.

• آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

• مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار

بیاورید.

شکل 1-413

 -1محل مناسبی را جهت اجرای کار در نظر

بگیرید .مطابق شکل 1-414

شکل 1-414
 -2طول و عرض ستون شروع کار را روی زمین

جدا کنید و مرطوب کنید .مطابق شکل 1-415
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شکل 1-415

 -3مقداری مالت را با کمچه در محل اجرای کار

بریزید .مطابق شکل 1-416

 -4مالت را به طور یکنواخت با کمچه روی زمین

پهن کنید .مطابق شکل 1-417

شکل 1-416

 -5اولین آجر ستون را مطابق با نقشه کار در جای

خود قرار دهید .مطابق شکل 1-418

 -6آجر نصب شده را با تراز در جهت طول تراز

شکل 1-417

کنید .مطابق شکل 1-419

 -7در جهت عرض آجر را تراز کنید .مطابق

شکل 1-420

شکل 1-418

شکل 1-420

شکل 1-419
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 -8شمشه ی آهنی بلند را در امتداد آجر نصب

شده قرار دهید .مطابق شکل 1-421

 -9دومین آجر را طبق نقشه کار در راستای شمشه

در جای خود قرار دهید .مطابق شکل 1-422

 -10آجر نصب شده را با آجر قبلی تراز کنید.

شکل 1-421

مطابق شکل 1-423

 -11سومین آجر را جای خود قرار دهید .مطابق

شکل 1-424

 -12هم زمان با تراز نمودن آجر زوایای کار را

با گونیای بنایی ،گونیایی ( 90درجه)کنید .مطابق شکل

1-425

شکل 1-422

صحیح بودن گونیایی وقتی است که آجرهای

دو ضلع در امتداد گونیا و به آن چسبیده باشد و هیچ

فاصله ای نداشته باشد.

شکل 1-423
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شکل 1-425

شکل 1-424

 -13چهارمین آجر رج اول ستون را در جای خود

قرار دهید و آن را گونیایی کنید .مطابق شکل 1-426

 -14همراه با گونیایی کردن آن را تراز کنید.

مطابق شکل 1-427

شکل 1-426
 -15چهار زاویه تشکیل شده باید گونیایی باشند.

سطح کار هم باید تراز ( افقی) باشد .مطابق شکل

1-428

 -16آجر نیمه ی وسط کار را در جای خود

قرار دهید.باید هم سطح بقیه آجرها باشد .مطابق شکل

1-429

شکل 1-427

 -17فاصله ی ستون دومی را در راستای

شمشه ی آهنی با متر روی زمین مشخص کنید .مطابق
شکل 1-430

شکل 1-428

شکل 1-430

شکل 1-429
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 -18طول و عرض ستون مربع شکل را روی زمین

مشخص کنید و مقدار الزم مالت با کمچه در محل

مشخص شده روی زمین بریزید.مطابق شکل 1-431

 -19مالت را با کمچه به طور یکنواخت پهن کنید.

مطابق شکل 1-432

شکل 1-431

-20اولین آجر ستون دوم را با توجه به نقشه کار

در جای خود قرار دهید .مطابق شکل 1-433

 -21توسط شمشه ی آهنی بلند و تراز سطح ستون

اول را با آجر ستون دوم تراز کنید .مطابق شکل 1-434

شکل 1-432

 -22آجر را به طوری که با شمشه زاویه ی 90

درجه بسازد تراز کنید .مطابق شکل 1-435

شکل 1-433
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شکل 1-435

شکل 1-434

-23آجر دوم را با توجه به نقشه کار در جای خود

قرار دهید .مطابق شکل 1-436

 -24آن را با آجر اولی تراز کنید .مطابق شکل

1-437

 -25تمام آجرها باید به صورت به عالوه ( )+در

شکل 1-436

رج اول تراز شوند .مطابق شکل 1-438

 -26سومین آجر را جای خود قرار دهید و آن را

با آجر قبلی تراز کنید .مطابق شکل 1-439

همراه با تراز کردن ،زوایا را با گونیای بنایی

شکل 1-437

گونیا(90درجه)کنید.

 -27آجر را در جهت موازی با شمشه ی آهنی

تراز کنید و گونیایی بودن آن را کنترل نمایید .مطابق
شکل 1-440

شکل 1-438

شکل 1-440

شکل 1-439
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 -28آجر چهارم (ضلع دیگر)را جای خود قرار

دهید و همراه با تراز کردن سطح آن با آجر قبلی ،گونیایی
بودن آن را کنترل کنید .مطابق شکل 1-441

 -29آجر چهارم را با آجر اول تراز کنید .مطابق

شکل 1-442

شکل 1-441

 -30زوایای کار را کامال گونیایی کنید .مطابق

شکل 1-443

 -31آجر نیمه ی وسط ستون را در جای خود

قرار دهید و شمشه ی  آهنی و گونیا و تراز را از روی کار
بردارید .مطابق شکل 1-444

شکل 1-442

-32رج اول هر دو ستون و فاصله ی آن ها از هم

مشخص شد و آماده برای ادامه کار می باشد .مطابق شکل

1-445

شکل 1-443
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شکل 1-445

شکل 1-444

 -33مالت رج دوم را توسط کمچه روی رج

اول بریزید و با کمک شمشه مالت یکنواخت پهن کنید.

مطابق شکل 1-446

 -34از شمشه مالت در چهار ضلع باید استفاده

شود تا مالت یکنواخت پهن شود .مطابق شکل 1-447

شکل 1-446

 -35آجر رج دوم را با توجه به نقشه کار و پیوند

صحیح در جای خود قرار دهید .مطابق شکل  1-448و
آن را در جهت عرض آجر تراز (عمودی) کنید.

 -36آجر نصب شده را در جهت طول با آجر

زیری تراز (عمودی) کنید .مطابق شکل 1-449

شکل 1-447

 -37دومین آجر رج دوم را جای خود قرار دهید

و در جهت سر نما با آجر زیری تراز کنید .مطابق شکل

1-450

شکل 1-448

شکل 1-450

شکل 1-449
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 -38آجر نصب شده را درجهت طول با آجر

زیری تراز کنید .مطابق شکل 1-451

 -39سومین آجر رج دوم را جای خود قرار دهید.

در جهت سرنما با آجر زیری تراز کنید .مطابق شکل

1-452

 -40آجر نصب شده را در جهت طول با آجر

شکل 1-451

زیری تراز کنید .مطابق شکل 1-453

 -41آجر چهارم رج دوم را جای خود نصب کنید

و آن را در جهت طول با آجر رج اول تراز کنید .مطابق
شکل 1-454

 -42آجر نصب شده را درجهت عرض با آجر رج

شکل 1-452

اول تراز کنید .مطابق شکل 1-455

توجه داشته باشید که هنگام تراز کردن آجر در

یک جهت ،طرف دیگر از حالت تراز بیرون نرود.

شکل 1-453
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شکل 1-455

شکل 1-454

 -43آجر نیمه ی وسط کار را در جای خود قرار

دهید و رج دوم ستون اول به پایان رسید  .مطابق شکل

1-456

 -44مالت را با کمچه روی رج اول ستون دوم

بریزید و با کمک شمشه مالت آن را یکنواخت پهن
کنید .مطابق شکل 1-457

شکل 1-456

 -45توجه داشته باشید که مالت به طور یکنواخت

پهن شود .مطابق شکل 1-458

 -46آجر رج دوم را نصب کنید و از طول آن را با

شکل 1-457

آجر رج اول تراز کنید .مطابق شکل 1-459

 -47آجر نصب شده از عرض با آجر رج اول تراز

کنید .مطابق شکل 1-460

شکل 1-458

شکل 1-460

شکل 1-459
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توجه

 -48برای این که ستون ها در یک راستا قرار

گیرند بهتر است از ریسمان کار استفاده شود.

ریسمان کار را دور آجر پیچیده و آن را روی آجر

نصب شده قرار دهید .مطابق شکل 1-461

شکل 1-461
 -49سر دیگر ریسمان کار را دور آجر پیچیده و

آن را روی رج ستون اول بادخور آجر نصب می کنیم.

مطابق شکل 1-462

 -50آجر دوم را جای خود بادخور ریسمان کار

نصب شده قرار دهید.

شکل 1-462

آجر را در طول با آجر رج زیری تراز کنید .مطابق

شکل 1-463

شکل 1-463
 -51آجر سوم را طبق نقشه کار جای خود قرار

دهید و آن را در دو جهت تراز کنید .مطابق شکل

1-464
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شکل 1-464

 -52آجرچهارم را جای خود قرار دهید و آن را

در دو جهت مثل آجرهای قبلی تراز کنید .مطابق شکل

1-465

 -53می توانید ریسمان کار را در دو طرف استفاده

کنید .مطابق شکل 1-466

شکل 1-465

 -54ریسمان کار را باز کنید وتراز را بردارید

مطابق شکل 1-467

 -55آجر نیمه ی وسط کار را درجای خود قرار

دهید به طوری که با آجرهای اطراف در یک سطح افقی

شکل 1-466

باشد .مطابق شکل 1-468

 -56مالت رج سوم را توسط کمچه روی کار

بریزید و با کمک شمشه مالت یکنواخت پهن کنید.

مطابق شکل 1-469

شکل 1-467

شکل 1-469

شکل 1-468
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 -57آجر رج سوم را جای خود قرار دهید و آن را در

دو ضلع با آجرهای زیری تراز کنید .مطابق شکل1-470

 -58ریسمان کار در جای خود بادخور آجر نصب

شده قرار دهید .مطابق شکل 1-471

 -59آجر رج سوم ستون دوم را در جای خود

شکل 1-470

قرار دهید و با تراز در دو ضلع تراز کنید .مطابق شکل

1-472

 -60ریسمان کار را در جای خود روی آجر نصب

شده و بادخور آن قرار دهید .مطابق شکل  1-473کار را
ادامه دهید.

شکل 1-471

 -61رج سوم ستون ها را کامل کنید .مطابق

شکل1-474

شکل 1-472
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شکل 1-474

شکل 1-473

 -62جهت کنترل افقی بودن سطح آن ها از

شمشه ی بلند و تراز استفاده کنید .مطابق شکل 1-475

شمشه را بردارید و کار را مثل وجه های زیری و با

توجه به نقشه کار و رعایت نکات ایمنی ادامه دهید.

 -63رج چهارم ستون ها مطابق با شکل 1-476

شکل 1-475

بچینید و کامل کنید و کار را ادامه دهید.

 -64رج تمام شده پنجم ستون ها را مطابق شکل

 1-477کامل کنید و کار را ادامه دهید.

 -65رج تمام شده ششم ستون ها مطابق شکل

شکل 1-476

 1-478کامل کنید .در حین کار از وسایل کنترل استفاده
کنید.

 -66از تراز یا شاقول و شمشه ی آهنی جهت

عمودی بودن گوشه های ستون استفاده کنید .مطابق

شکل1-479

شکل 1-477

شکل 1-479

شکل 1-478
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 -67از گونیای بنایی جهت قائمه بودن اضالع

ستون ها استفاده کنید .مطابق شکل 1-480

 -68مقداری مالت روی رج ششم بریزید و با

کمچه و شمشه مالت آن را یکنواخت پهن کنید .مطابق

شکل 1-481

شکل 1-480

 -69مقداری مالت روی رج ششم ستون دوم

بریزید .مطابق شکل 1-482

 -70با کمک کمچه و شمشه مالت آن را

به طور یکنواخت پهن کنید و کار را ادامه دهید .مطابق

شکل 1-481

شکل1-483

 -71شکل  1-484رج هفتم تمام شده ی ستون ها

را نشان می دهد.

شکل 1-482
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شکل 1-484

شکل 1-483

 -72شکل  1-485رج هشتم تمام شده ی ستون ها

را نشان می دهد.

 -73پس از پایان کار سطح روی کار را

با شمشه ی آهنی بلند و تراز کنترل کنید .مطابق

شکل1-486

 -74شکل  ،1-487ستون های تمام شده در نه رج

را نشان می دهد.

شکل 1-485
نظافت کار و اطراف آن را انجام دهید.

بعد از کنترل کار توسط هنرآموز ،چون این کار

ادامه دارد و مرحله دوم باید بین ستون ها را آجرچینی

جناغی انجام دهید ،کار را خراب نکنید و برای جلسه
بعدی می ماند.

محیط کار را با کمچه و جارو تمیز کنید.

دهید.
دهید.
نشوید.

ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل

شکل 1-486

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار
نظافت شخصی را انجام دهید تا دچار بیماری

شکل 1-487
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دستورالعمل اجرای مرحله دوم آجرچینی جناغی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین اجرای آجرچینی جناغی افقی در  4رج

زمان اجرای پروژه:
 6ساعت

نکات مهم ایمنی!

 -1لباس کار مناسب را بپوشید.

 -2برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
 -3از کاله ایمنی استفاده کنید.
 -4از ماسک استفاده کنید.

 -5هنگام کار از دستکش های الستیکی استفاده

کنید.

جدول وسایل کار
ردیف

نام

تعداد

1

فرقون

1عدد

2

بیل

1عدد

3

استانبولی

1عدد

4

سرند

1عدد

5

جارو

1عدد

جدول ابزار بنایی
ردیف

نام

تعداد

1

کمچه

1عدد

2

تراز

1عدد

3

شمشه آهنی

1عدد

4

تراز یا شاقول

1عدد

5

تیشه

1عدد

6

متر  3یا  5متری

1عدد

7

ریسمان کار

1عدد

136

مصالح مورد نیاز
ردیف

نام

تعداد

1

آجر

40عدد

2

آجر جهت اجزای آجر

12عدد

3

ماسه شسته

80کیلو

4

سیمان پرتلند معمولی

12کیلو

نقشه کار مرحله دوم
در شکل  1-488پالن رج اول ،دوم و نمای

روبروی دو عدد ستون را با آجرچینی جناغی افقی بین

آن ها را مشاهده می کنید.

ستون ها در مرحله قبل اجرا شده است.

مراحل انجام کار
• به لباس کار مجهز شده ،وسایل ایمنی و ابزار

کار را از انبار تحویل بگیرید.

• سالم بودن آن ها را چک کنید.

• با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب

شکل 1-488

انجام دهید.

• آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

• مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار

بیاورید.

 -1شمشه ی آهنی را در راستای دو ستون روی

زمین قرار دهید .مطابق شکل 1-489

شکل 1-489

 -2زمین زیر آجرچینی را با آب مرطوب کنید.

مطابق شکل 1-490

شکل 1-490
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 -3مالت مورد نیاز را در پشت شمشه و بین

دوستون به عرض  10سانتی متر به طور یکنواخت پهن

کنید .مطابق شکل 1-491

 -4اولین آجر که از اجزای آجر می باشد را باید

شکل 1-491

طبق نمونه کار آماده نمود (توسط تیشه یا وسایل برش
آجر)مطابق شکل  1-492که آجرهای مختلف اندازه آن
تغییر می کند که در اینجا یک ضلع آن ضخامت آجر

 5/5سانتی متر و ضلع عمود بر آن  11سانتی متر می باشد.

شکل 1-492

 -5جزء آماده شده را توسط مالت و با زاویه

45درجه طوری نصب کنید که روی زمین چسبیده به
شمشه ی آهنی و قسمت باال در امتداد ستون باشد .مطابق
شکل 1-493

شکل 1-493

 -6جزء نصب شده باید امتداد قائم باشد .مالت

را با زاویه  45درجه به طور یکنواخت پهن کنید .مطابق

شکل 1-494
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شکل 1-494

 -7آجر کامل را طبق نقشه کار و با زاویه  45درجه

نسبت به ستون شروع نصب کنید.

قسمت روی زمین باید به شمشه چسبیده باشد و

قسمتی که با ستون تماس دارد باید در امتداد ستون ها

باشد .مطابق شکل 1-495

شکل 1-495
 -8می توانید با تراز یا شمشه ی  آهنی آن را در

امتداد ستون ها شاقولی کنید .مطابق شکل 1-496

 -9آجر کامل که نصب شد ریسمان کار را بین

شکل 1-496

دو ستون طوری نصب کنید که آخرین نقطه آجر که در
عکس مشخص شده بگذرد برای این کار ارتفاع آجر

نصب شده را روی ستون اول (شروع) مشخص می کنیم.
مطابق شکل 1-497

شکل 1-497
 -10همین ارتفاع را روی ستون دوم در راستای

شمشه ی آهنی جدا کنید .مطابق شکل 1-498

شکل 1-498
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 -11ریسمان کار را بین دو نقطه مشخص شده

روی ستون ها نصب کنید .مطابق شکل 1-499

فاصله ای که آجر دوم باید پایین تر از آجر اولی

قرار گیرد به اندازه ضخامت آجر مصرفی به عالوه یک
بند بین دو آجر می باشد .مطابق شکل 1-524

شکل 1-499
 -12ریسمان کار که نصب شد چیدن آجرها را

ادامه دهید.

مالت را روی آجر با زاویه  45درجه بکشید .آجر

را طوری نصب کنید که چسبیده به شمشه و بادخور
ریسمان کار باشد .مطابق شکل 1-500

شکل 1-500
-13آجر سوم را از زمین به شمشه بچسبانید و

از باال بادخور ریسمان کار و کار را ادامه دهید .مطابق

شکل1-501

شکل 1-501
 -14مالت آجر بعدی را به طور یکنواخت پهن

کنید .مطابق شکل 1-502
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شکل 1-502

 -15آجر بعدی را نصب کنید و به روش آجرهای

قبل کار را ادامه دهید .مطابق شکل 1-503

شکل 1-503

 -16توجه داشته باشید زاویه ی نصب آجرها باید

 45درجه باشد .مطابق شکل 1-504

شکل 1-504

 -17در شکل  1-505رج اول آجرچینی جناغی

بین دو ستون که کامل شده را مالحظه می کنید.

شکل 1-505

 -18برای شروع رج دوم به یک آجر کالغ پر

طبق نقشه کار نیاز می باشد .مطابق شکل 1-506

شکل 1-506

 -19برای اتمام رج اول به یک جزء آجر مطابق

شکل  1-507نیاز می باشد.

شکل 1-507
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 -20رج اول را تمام کنید و رج دوم را از جهتی

که رج اول تمام شده شروع کنید .مطابق شکل 1-508

شکل 1-508
-21مالت را پهن کنید و آجر کامل رج دوم را

در جای خود قرار دهید و با رج زیری تراز کنید با زاویه
45درجه مطابق شکل 1-509

شکل 1-509
 -22ارتفاع از روی زمین تا باالترین نقطه آجر رج

دوم را اندازه بگیرید .مطابق شکل 1-510

شکل 1-510
 -23ارتفاع مشخص شده را روی ستون دوم

تعیین کنید و ریسمان کار را ،بادخور آجر ستون نصب

کنید .مطابق شکل 1-511

شکل 1-511

 -24کار را با پهن کردن مالت روی آجر ادامه

دهید .مطابق شکل 1-512

شکل 1-512
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 -25در حین انجام کار می توانید توسط

شمشه ی بلند دیوارچینی را کنترل کنید که در راستای دو
ستون قرار گرفته باشد .مطابق شکل 1-513

شکل 1-513
 -26با پهن کردن مالت کار را ادامه دهید .مطابق

شکل 1-514

شکل 1-514

 -27آجرهای بعدی را طبق نقشه کار و

رعایت نکات ایمنی در جای خود قرار دهید .مطابق

شکل1-515

شکل 1-515

 -28شکل  1-516دو رج از آجرچینی جناغی را

نشان می دهد.

شکل 1-516
 -29برای اتمام رج دوم نیاز به یک آجر به شکل

کالغ پر می باشد .مطابق شکل 1-517

اندازه ی دقیقی برای آجر کالغ پر نمی توان نوشت

زیرا اندازه ی آجرها متفاوت است و اندازه ها را در حین
کار به دست می آورند.

شکل 1-517
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 -30برای شروع رج سوم نیاز به جزء آجر مطابق

شکل  1-518می باشد و نمی توان اندازه ی دقیقی برای

آن نوشت و اندازه ی آن را در حین کار باید برداشت
کرد.

شکل 1-518

 -31کالغ پر اتمام رج دوم و جزء آجر شروع رج

سوم را مطابق شکل  1-519نصب کنید.

شکل 1-519

 -32مالت را پهن کنید و آجرهای بعدی را در

جای خود قرار دهید .با نصب آجر کامل اول رج سوم

ارتفاع از زمین تا باالترین نقطه آجر نصب شده را مشخص

کنید و روی ستون مقابل مشخص کنید و ریسمان کار را
ببندید .مطابق شکل 1-520

شکل 1-520

 -33مالت را پهن کنید و کار را طبق رج اول

ادامه دهید .مطابق شکل 1-521

شکل 1-521
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 -34کار را ادامه دهید و توجه داشته باشید فاصله ای

که آجر باید از آجر زیری پایین تر قرار گیرد زیاد نشود
که در چیدن رج بعدی دچار مشکل می شوید.

شکل 1-522
 -35رج سوم را ادامه دهید .مطابق شکل 1-522

و 1-523

شکل 1-523

 -36توسط شمشه ای که در امتداد دو ستون

می گیرید کار را کنترل کنید که از ستون جلوتر و یا

عقب تر نرفته باشد .مطابق شکل 1-524

شکل 1-524

 -37شکل  1-525پایان رج سوم را نشان

می دهد.

شکل 1-525

 -38شکل  1-526آجر مورد نیاز جهت پایان رج

سوم را نشان می دهد.

شکل 1-526
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 -39در شکل  1-527شکل آجر پایانی رج سوم

را نشان می دهد.

شکل 1-527

 -40در شکل  1-528جزء آجر پایانی رج سوم را

نشان می دهد.

شکل 1-528

 -41اجزای آجر را مطابق شکل  1-529در جای

خود نصب کنید.

شکل 1-529

 -42آجر کامل را جای خود قرار دهید .مطابق

شکل 1-530

شکل 1-530

 -43ارتفاع از روی زمین تا باالترین نقطه ی آجر

کامل رج چهارم را اندازه بگیرید و روی ستون دوم جدا

کنیدو ریسمان کار را ببندید .کار را ادامه دهید تا رج
چهارم به پایان برسد .مطابق شکل 1-531
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شکل 1-531

 -44روی آجر چینی باال کامال افقی باشد که با

شمشه و تراز باید کنترل کنید .مطابق شکل 1-532

 -45شکل  1-533کنترل افقی بودن روی

آجرچینی با شمشه ی آهنی و تراز را نشان می دهد.

 -46شکل کامل ستون ها و آجرچینی جناغی

شکل 1-532

بین آن ها را در چهار ردیف در شکل  1-534مالحظه
می کنید.

نظافت کار و اطراف آن را انجام دهید.

بعد از کنترل کار توسط هنرآموز ،ستون و دیوار

را به صورت رج به رج جمع آوری کنید.

آجرها را تمیز کنید و به محل نگه داری ببرید و

آن ها را به صورت هره بچینید.
ببرید.

دهید.
دهید.
نشوید.

شکل 1-533

مالت ها را جمع آوری و به محل دپوی آن ها

محیط کار را با کمچه و جارو تمیز کنید.

ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار
نظافت شخصی را انجام دهید تا دچار بیماری

شکل 1-534
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دستورالعمل اجرای سقف ضربی تیرآهنی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین سقف ضربی دهانه  80سانتی متر در  10رج
زمان اجرای پروژه:
 6ساعت

نکات مهم ایمنی!

جدول وسایل کار

 -1لباس کار مناسب را بپوشید.

 -2برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
 -3از کاله ایمنی استفاده کنید.

 -4از ماسک استفاده کنید.

 -5هنگام کار از دستکش های الستیکی استفاده

کنید.

ردیف

نام

تعداد

1

فرقون

1عدد

2

بیل

1عدد

3

استانبولی

1عدد

4

سرند

1عدد

5

جارو-گچ تحریر

1-1عدد

6

سطل

1عدد

مصالح مورد نیاز

جدول ابزار بنایی
ردیف

نام

تعداد

ردیف

نام

تعداد

1

کمچه

1عدد

1

2

تراز

1عدد

آجر فشاری مرغوب یا
سفال

35عدد

3

شمشه آهنی

1عدد

2

آجر نیمه

10عدد

4

تیشه

1عدد

3

گل سرند شده

5

متر  3یا  5متری

1عدد

 2استانبولی
بزرگ

6

ریسمان کار

1عدد

گچ

 3استانبولی
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4

نقشه کار عملی
اجرای سقف ضربی تیرآهنی مطابق شکل 1-535

شکل 1-535-1

شکل 1-535
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مراحل انجام کار
• به لباس کار مجهز شده ،وسایل ایمنی و ابزار
کار را از انبار تحویل بگیرید.

• سالم بودن آن ها را چک کنید.

• با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب

انجام دهید.

• آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

• مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار

بیاورید.

شکل 1-536

دهانه ی بین دو تیرآهن را از  80تا  110سانتی متر

بنا به امکانات موجود کارگاهی انتخاب کنید.

 -1خاک مورد نیاز را سرند کنید .مطابق شکل

1-536

شکل 1-537
 -2خاک را توسط استانبولی پیمانه کنید .مطابق

شکل 1-537

 -3محل مناسبی را جهت مخلوط نمودن خاک و

گچ انتخاب کنید .خاک را بریزید .مطابق شکل 1-538
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شکل 1-538

 -4گچ را توسط استانبولی پیمانه کنید .مطابق

شکل 1-539

شکل 1-539

 -5گچ پیمانه شده را روی خاک بریزید .مطابق

اشکال  1-540و 1-541

شکل 1-540

 -6خاک و گچ اگر زیاد باشد با بیل مخلوط کنید.

اگر گچ و خاک کم باشد و جهت تمرین و آموزش باشد
با کمچه آن را مخلوط کنید.

شکل 1-541

 -7خاک و گچ را چندین بار مخلوط کنید تا

به صورت یکنواخت در آید .مطابق شکل 1-542

شکل 1-542
 -8ترسیم قوس دهانه مطابق ترسیم صفحه اول

شروع کار

شمشه آهنی -گچ تحریر -متر و ریسمان کار را به

محل اجرای سقف بیاورید.

شمشه ی آهنی را زیر تیرآهن های اجرای سقف شکل 1-543
بچسبانید .مطابق شکل 1-543
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 -9با گچ تحریر از باالی شمشه یک خط مستقیم

بین دو تیرآهن رسم کنید (نقطه Aتا .)Bمطابق شکل

1-544

شکل 1-544

 -10طول دهانه را با متر اندازه بگیرید(نقطه Aتا

 .)Bمطابق شکل 1-545

شکل 1-545

 -11طول دهانه را به دو قسمت مساوی تقسیم

کنید .مطابق شکل 1-546

شکل 1-546

 -12نقطه میان دهانه را روی خط مستقیم مشخص

کنید و نقطه  Oبنامید .مطابق شکل 1-547

شکل 1-547

-13از نقطه مشخص شده  Oخیز سقف را به

طرف باالی خط به صورت عمودی مشخص کنید و
نقطه ی  Cبنامید .مطابق شکل 1-548
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شکل 1-548

 -14شمشه ی آهنی را از نقطه ی وسط دهانه(نقطه

)Oبه طرف زمین بگیرید .مطابق شکل 1-549

 -15توسط تراز یا شاقول شمشه را جابه جا کنید تا

به صورت شاقولی درآید .مطابق شکل 1-550

 -16با گچ تحریر خطی از نقطه ی وسط دهانه

(نقطه  )Oبه طرف پایین (زمین) بکشید وشمشه را

شکل 1-549

بردارید .مطابق شکل 1-551

 -17روی خط قائمی که کشیده اید از نقطه O

به اندازه تقریبی  2برابر طول دهانه سقف نقطه  Dرا

مشخص کنید .مطابق شکل 1-552

شکل 1-550

شکل 1-552

شکل 1-551
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 -18یک سر ریسمان کار را روی نقطه ی  Dقرار

دهید و سر دیگر ریسمان کار را به ترتیب روی نقطه های

 Aو Cو  Bقرار دهید .مطابق اشکال  1-552و  1-553و

1-554

چنان چه مرکز Dرا درست انتخاب کرده باشید از

روی سه نقطه ACBمی گذرد.

شکل 1-553

در غیر این صورت باید مرکز Dرا روی خطOD

جابه جا کنید تا ریسمان کار شما از روی سه نقطهACB
بگذرد.

شکل 1-554

 -19بعد توسط گچ تحریر و ریسمان کار با

مرکز  Dسه نقطه  ACBرا به هم وصل کنید .مطابق

شکل1-555

154

شکل 1-555

-20اشکال  1-556و  1-557وصل کردن سه نقطه

 Aو Cو  Bرا نشان می دهد.

شکل 1-556

 -21وصل کردن سه نقطه منحنی است که همان

خیز (قوس)سقف می باشد.

شکل 1-557

 -22در شکل شماره  1-558خط قوس رسم شده

سقف را می بینید.

بدین ترتیب قوس سقف شما رسم شد و شما باید

خود را برای سقف زدن آماده کنید.

شکل 1-558

 -23استانبولی را به محل آماده سازی گچ و خاک

ببرید و مقداری آب در حد نیاز داخل استانبولی بریزید.

مطابق شکل 1-559

کارهای ساختمانی نیاز زیاد به تمرین دارد تا در

آن کار مهارت کافی را بدست آورید.

شکل 1-559
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 -24مقداری گچ و خاک را با دست داخل آب

بپاشید .مطابق شکل 1-560

شکل 1-560

-25گچ باید سطح آب را بپوشاند .زمان کوتاهی

صبر کنید تا گچ ،آب را به خود جذب کند .مطابق شکل

1-561

شکل 1-561

 -26در یک طرف گچ و خاک را با دست

مخلوط کنید و استفاده نمایید .مطابق شکل 1-562

شکل 1-562

 -27چون گچ و خاک زود سفت می شود نباید

تمام آن را مخلوط نمود پس کم کم مخلوط و استفاده

کنید .مطابق شکل 1-563

شکل 1-563
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توجه

 -28چنان چه گلوگاه بین تیرآهن ها از قبل چیده

شده باید مقداری آب بپاشید تا گرد و خاک آن از بین
برود و مالت شما به دیوار بچسبد .مطابق شکل 1-564

مقداری از مالت آماده را توسط دست روی دیوار

و باالی خط خیز (قوس) دهانه از طرف راست یا چپ

بکشید (بستگی به راست دست یا چپ دست بودن افراد
می باشد ).موقع کشیدن مالت سقف توجه داشته باشید
که دست خود را به صورت دال (د)بگیرید که مالت

شکل 1-564

بیشتری در وسط کار به طور یکنواخت روی کار پهن
شود.

شکل  1-565مالت کشیده شده ی رج اول را

نشان می دهد.ضخامت مالت حدود  1تا  1/5سانتی متر
می باشد.

شکل 1-565

 -29آجرها را قبال آب خور کنید یا این که در

زمان استفاده ی آن ها را در آب فرو ببرید و استفاده کنید.
مطابق شکل 1-566

شکل 1-566
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 -30اولین آجر رج اول را با چسباندن آجر کامل

شروع کنید .مطابق شکل 1-567

توجه داشته باشید که آجرهای چسبیده شده باید

کامال عمودی باشد.

شکل 1-567

 -31دومین آجر را با فشار در کنار آجر اول

بچسبانید و با دست دیگر خود آن را بگیرید .مطابق شکل

1-568

شکل 1-568

 -32آجر سوم و چهارم را مانند آجر دوم روی

خط قوس سقف بچسبانید .مطابق شکل 1-569

شکل 1-569
 -33آجر آخری رج اول در این پوشش نیمه

می باشد و بدین ترتیب رج اول سقف تمام می شود.

مطابق شکل 1-570

شکل 1-570
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 -34چنان چه مالت کم ساخته بودید و تمام شد

دوباره مالت گچ و خاک را به روش گفته شده و به
مقدار کم بسازید .مطابق شکل 1-571

شکل 1-571
 -35یک طرف گچ و خاک را مخلوط کنید.

مطابق شکل 1-572

شکل 1-572

 -36مالت آماده شده را روی آجرهای رج اول

از سمت راست یا چپ (بستگی به چپ دست بودن یا

راست دست بودن شما دارد) به طور یکنواخت بکشید.

مطابق شکل 1-573

شکل 1-573

 -37مالت را به طور یکنواخت و سریع روی کار

بکشید چون مالت گچ و خاک زودگیر است .مطابق

شکل 1-574

شکل 1-574
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 -38مالت رج اول را کامل کنید .مطابق

شکل1-575

شکل 1-575

-39مالت را به طور یکنواخت و کامل روی کار

بکشید .زیرا اگر مالت یکنواخت نباشد سقف به صورت

پله پله در می آید .مطابق شکل 1-576

شکل 1-576

 -40برای این که شروع رج اول با آجر کامل بوده،

نباید بند روی بند بیفتد شروع رج دوم را با آجر پایان رج
اول یعنی نیمه شروع کنید .مطابق شکل 1-577

شکل 1-577

 -41آجرهای بعدی را مانند رج اول بچسبانید.

آجر قبلی را با یک دست بگیرید و آجر بعدی را

با دست دیگر بچسبانید .مطابق شکل 1-578

شکل 1-578

160

 -42کار را ادامه دهید .مطابق شکل 1-579
شکل 1-579

 -43آجر آخری را سه قدی انتخاب کردیم تا شما

با گذاشتن بند شستی (گوه آجری) آشنا شوید .مطابق
شکل 1-580

شکل 1-580

 -44سه قدی را بچسبانید .بین سه قدی و آجر قبلی

فاصله ای ایجاد شد که این فاصله را با تکه آجرها مطابق
شکل  1-581از باالی آجر که فاصله ی بیشتری بین دو
آجر است کار بگذارید.

شکل 1-581

 -45مالت رج سوم را از یک طرف به طور

یکنواخت روی کار بکشید .مطابق شکل 1-582

شکل 1-582

 -46شکل  1-583کشیدن مالت را روی کار

نشان می دهد.

شکل 1-583
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 -47آجرهای رج سوم باید مطابق با رج اول باشد.

اولین آجر رج سوم که آجر کامل است را بچسبانید.

مطابق شکل 1-584

شکل 1-584

 -48دومین آجر را بچسبانید .مطابق شکل

1-585

شکل 1-585

 -49سومین آجر را بچسبانید .مطابق شکل

1-586

شکل 1-586

شکل 1-587

 -50چهارمین آجر و نیمه ی آخر را مطابق اشکال

 1-587و  1-588بچسبانید.

شکل 1-588
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 -51آجر آخری مثل رج اول نیمه می باشد .مطابق

شکل 1-589

شکل 1-589
 -52همان طور که در شکل شماره  1-590مشاهده

می کنید .بین آجر سوم و چهارم فضای خالی به صورت
مثلث دیده می شودکه باید از گوه استفاده کرد.

شکل 1-590

 -53مالت رج چهارم را روی کار بکشید .مطابق

شکل 1-591

شکل 1-591
 -54مالت کشی را ادامه دهید تا کامل شود .مطابق

شکل 1-592

شکل 1-592
 -55مالت رج چهارم را کامل بکشید .مطابق

شکل 1-593

شکل 1-593
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 -56آجرهای رج چهارم مطابق با رج دوم

می باشد و شما باید شروع کار را با آجر نیمه بچسبانید.
مطابق شکل 1-594

شکل 1-594

 -57کار را ادامه دهید با رعایت قواعد پیوند که

بند روی بند نیفتد .مطابق شکل 1-595

شکل 1-595

 -58آجر آخر سه قدی می باشد ،مانند رج دوم.

مطابق شکل 1-596

شکل 1-596
 -59سه قدی را بچسبانید .مطابق شکل 1-597
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شکل 1-597

 -60بین آجرها بند ایجاد شده و باید از بند انگشتی

استفاده کنید .مطابق شکل 1-598

 -61مالت رج بعدی را بکشید .مطابق شکل

1-599

 -62مالت کشی را ادامه دهید تا رج کامل شود.

شکل 1-598

مطابق شکل 1-600

 -63آجرها را بچسبانید و کار را ادامه دهید .مطابق

شکل 1-601

شکل 1-599

 -64آجر انتهای رج ،آجر نیمه می باشد آن را

بچسبانید و کار را ادامه دهید .مطابق شکل 1-602

شکل 1-600

شکل 1-602

شکل 1-601
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 -65مالت را روی رج بعدی بکشید .مطابق شکل

1-603

شکل 1-603

 -66مالت را کامل کنید .مطابق شکل 1-604
شکل 1-604
 -67آجر نیمه شروع کار را بچسبانید .مطابق شکل

1-605

شکل 1-605

 -68کار را ادامه دهید .مطابق شکل 1-606

شکل 1-606

 -69آجر چسبانده ی قبلی را با یک دست بگیرید

و آجر بعدی را با دست دیگر بچسبانید .مطابق شکل

1-607

شکل 1-607
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 -70سه قدی پایان رج را مطابق شکل 1-608

بچسبانید .مالت رج بعدی را بکشید و کار را تا پایان طبق
نقشه کار ادامه دهید.

 -71دوغاب ریزی پشت سقف را انجام دهید تا

شکل 1-608

مطابق شکل  1-609در آید.

پس از کنترل کار توسط هنرآموز ،سقف را رج به

رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز کنید.

آجرهای تمیز شده را به محل نگه داری ببرید و به

شکل 1-609

صورت هره روی هم بچینید.

ببرید.
دهید.
دهید.

مالت ها را جمع آوری و به محل دپوی مالت
ابزار کار و وسایل کار را شسته و به انبار تحویل
لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار
نظافت شخصی پایان کار را انجام دهید.
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آزمون پایانی آجرچینی

 5 -1مورد از اصول ایمنی در آجرچینی را توضیح دهید.

 -2در صنعت ساختمان سازی آجر به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.

 -3موارد استفاده ی آجرهای  3و 4سانتی متری ماشینی را توضیح دهید.
 -4مورد استفاده ی آجرهای بتنی را بنویسید.

 -5اجزای (تقسیمات) آجر را نام ببرید.

 -6ابزار و وسایل آجرچینی را نام ببرید.

 -7موارد استفاده ی شاقول و تراز را در کارهای ساختمانی توضیح دهید.

 -8موارد استفاده ی گونیا و ریسمان کار را شرح دهید.
 -9وابند ریسمان کار را شرح دهید.

 -10استفاده از شمشه مالت به چه منظوری است؟
 -11انواع آجرچینی را فقط نام ببرید.

 -12موارد استفاده ی آجرچینی جناغی را توضیح دهید.

 -13از شمشه ی بلند در آجرچینی چه استفاده ای می شود .توضیح دهید.

 -14موارد استفاده ی آجرهای لعاب دار را شرح دهید.
 -15موارد استفاده ی آجر کالغ پر را شرح دهید.

 4 -16مورد از اصول آجرچینی را توضیح دهید.

 -17ارتفاع مجاز جهت آجرچینی  32-22-10سانتی متری را در یک روز شرح دهید.

 -18دوغاب دادن آجرچینی ها با مالت ماسه سیمان را توضیح دهید.

 -19حداکثر اختالف ارتفاع در قسمت های مختلف ساختمان هنگام آجرچینی چقدر است؟
 4 -20نوع آجرچینی جهت نماسازی را نام ببرید.

168

آزمون پایانی وسایل حمل و داربست

 -1وسایل حمل بر روی زمین را نام ببرید.
 -2قرقره ساده دستی را شرح دهید.

 -3وسایل کار در ارتفاع را توضیح دهید.

 -4از نظر مواد داربست ها را به چند دسته تقسیم می کنند؟ توضیح دهید.
 -5ضخامت و قطر لوله های داربست فلزی را شرح دهید.
 -6مشخصات تخته های زیرپایی را بنویسید.

 -7خرک چیست توضیح دهید.

 -8داربست های معلق و موارد استفاده ی آن ها را شرح دهید.

 -9داربست کوتاه و موارد استفاده ی آن را شرح دهید.
-10مشخصات سکوی کار متحرک را توضیح دهید.

 -11شمع مایل در داربست ها چیست ؟ توضیح دهید.

 -12قید را شرح دهید.

 -13بست گردان چیست شرح دهید.

 -14مورد استفاده ی بست بوشی در داربست ها را توضیح دهید.

 -15صفحه زیرستون و مورد استفاده ی آن را شرح دهید.

 -16توپ های پالستیکی و مورد استفاده ی آن را شرح دهید.

 -17سه مورد از کارهایی که در زمان برپایی داربست ها نباید انجام داد را بنویسید.
 -18مورد استفاده داربست ها را فقط نام ببرید.

 -19تخته پنجه و مشخصات نصب آن را شرح دهید.

-20نرده ی محافظ چیست و مشخصات نصب آن را توضیح دهید.
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آزمون پایانی سقف ضربی

 -1موارد استفاده ی سقف ضربی را توضیح دهید.
 -2اصول زدن طاق ضربی را شرح دهید.
 -3قوس مناسب جهت دهانه های  90تا 110سانتی متر چقدر است؟
 -4حداقل افراد جهت زدن طاق ضربی چند نفر است؟ شرح دهید.
 -5گلوگاه در طاق ضربی را شرح دهید.
 -6مسیر تقریبی قوس طاق های ضربی را چگونه مشخص می کنند؟ شرح دهید.
 -7تکه آجرهای مورد استفاده در طاق ضربی را نام برده و توضیح دهید.
 -8دوغاب ریزی چگونه و با چه مصالحی ریخته می شود؟ شرح دهید.
-9موقع استفاده از دوغاب سیمان برای محکم شدن آن چه باید کرد؟ توضیح دهید.
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واحدکار دوم
توانایی طوقه چینی
هدف کلی :ساختن طوقه چینی چاه با رعایت نکات ایمنی

هدف های رفتاری :فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:
 -1اصول ایمنی در ساختن طوقه چینی چاه را توضیح دهد.
 -2ابزار و وسایل کار را بشناسد و موارد استفاده ی هر کدام را شرح دهد.
 -3مصالح مورد استفاده در ساخت مالت را بشناسد و کاربرد آن ها را شرح دهد.
 -4اصول طوقه چینی را شرح دهد.

ساعات آموزش
نظری

عملی

جمع

4

16

20
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پیش آزمون 2

 -1طوقه چینی در چه محل هایی انجام می گیرد؟
 -2متداول ترین روش برای جمع آوری فاضالب ساختمان را بنویسید.
 -3ارتفاع مناسب میله چاه را شرح دهید.
 -4ایمنی یعنی چه؟ توضیح دهید.
 -5چرا در هنگام کار رعایت نکات ایمنی الزامی می باشد؟ شرح دهید.
 -6سه مورد از ابزار کار مورد نیاز طوقه چینی را نام ببرید.
 -7معموال جهت طوقه چینی از چه مالت هایی استفاده می شود؟ نام ببرید.
 -8ارتفاع طوقه چینی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.
 -9شکل قسمت داخلی طوقه چینی چاه فاضالب چگونه است؟ شرح دهید.
 -10طوقه چینی آجری تا چه سطحی از کف تمام شده انجام می گیرد؟ شرح دهید.
 -11دلیل نصب لوله هواکش در چاه های فاضالب را شرح دهید.
 -12طوقه بتنی در کدام قسمت طوقه آجری اجرا می شود؟ شرح دهید.
 -13جهت مشخص بودن محل چاه چه عملی باید انجام شود؟ توضیح دهید.
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-2طوقه چینی
• تعریف طوقه چینی

طوقه چینی به دور چینی یک یا یک و نیم آجره

و در ارتفاع های مختلف جهت جلوگیری از ریزش و

استحکام دهانه ی چاه های فاضالب و قنات ها و چا ه های
آب آشامیدنی می گویند .که در شکل  2-1مالحظه
می کنید.

در اکثر شهرهای ایران متداول ترین روش برای

جمع آوری فاضالب ساختمان ،استفاده از چاه است.

• چاه فاضالب

چاه از دو قسمت میله و انباری (انباره) تشکیل

می شود.

• میله چاه

عبارت است از استوانه ای که اندازه ی قطر مقطع

شکل 2-1

آن حدود  90سانتی متر است .ارتفاع میله باید به اندازه ای

باشد که به زمین آب کش برسد و خطری برای سازه

به وجود نیاورد .ارتفاع مناسب میله  12متر و حداقل  8متر
می باشد.

شکل  2-2دهانه چاه و قسمتی از میله ی آن را

نشان می دهد.

• انباره چاه

انباره چاه در پایین میله حفر می شود و برای

حجم انباره نمی توان عدد دقیقی را گفت زیرا بستگی به
عواملی از قبیل فاضالب تولید شده ،مواد تشکیل دهنده ی

فاضالب ،قدرت جذب زمین و غیره دارد و به شکل

شکل 2-2
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مکعب مستطیل یا مخروط ناقص یا به صورت راهرو قنات

حفر می شود.

به طور تقریب برای هر  10نفر انباری به گنجایش 8

متر مکعب برای مدت  20سال کفایت می کند .که درشکل

 2-3نمونه ای از آن را مالحظه می کنید.

شکل 2-3

در شکل  2-4برش یک چاه فاضالب با جزئیات

آن را مالحظه می کنید.
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شکل 2-4

-1-2شناسایی
طوقه چینی

اصول

ایمنی

در

• ایمنی

عبارت است از حفظ و نگه داری افراد و کارهای

انجام شده .عالوه بر این که در هنگام کار پوشیدن لباس

کار ،کاله ایمنی ،دستکش و کفش ایمنی الزامی است،
باید به نکات زیر توجه داشت:

شکل 2-5

در شکل  2-5یک نوع کفش ایمنی را مالحظه

می کنید.

 -چون طوقه چینی در ارتفاع انجام می شود(نسبت به

کف چاه) و نمی توان از چوب بست استفاده کرد ،بنابراین

در هنگام اجرا تا از محکمی جای پا ،اطمینان حاصل نشود
بر روی آن تکیه نمی کنند و هنگام طوقه چینی وقتی که پا

روی رج های چیده شده قرار می گیرد باید پا را در انتهای

شکل 2-6

آجر قرار داده نه لبه داخلی آن و هم چنین حرکت اضافی
در دهانه ی چاه انجام نشود.

نرسد.

 -هنگام انتقال مصالح دقت شود تا به کسی آسیبی

 -هنگام کار حتما از کمربند ایمنی استفاده شود

شکل 2-7

و موقع خستگی ،کار را رها کرده و بعد از رفع خستگی
مشغول به کار شوید.

در اشکال  2-6و  2-7دو نوع کمربند را مالحظه

می کنید.

در شکل  2-8فردی را با کمربند ایمنی مالحظه

می کنید.

شکل 2-8
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-2-2آشنایی با ابزار کار مورد نیاز در
طوقه چینی

ابزار و وسایلی که در هنگام طوقه چینی مورد نیاز

است عبارتند از :کمچه ،تیشه بنایی ،ماله بنایی ،متر ،بیل،

استانبولی و فرقون جهت حمل آجر و مالت که در مبحث

آجرچینی به طور کامل شرح داده شده است.

شکل های  2-9و  2-10ابزار و وسایل ایمنی جهت

شکل 2-9

اجرای طوقه چینی را نشان می دهد.

-3-2آشنایی با مصالح مورد نیاز در
طوقه چینی

مصالح مورد نیاز جهت طوقه چینی عبارتند از:

شن ،ماسه ،سیمان ،آجر و سنگ

شکل 2-10

 -1-3-2مالت ماسه سیمان ،آجر و سنگ

در مورد شن ،ماسه ،سیمان در مبحث مالت به طور

کامل شرح و در مورد آجر هم در مبحث انواع آجر

کامال توضیح داده شد و شما می توانید جهت یادآوری
مراجعه نمایید.

سنگ از نظر شکل ظاهری دارای تنوع فراوان

است و آن ها را از طریق شکل ظاهری ،درجه سختی و

رنگ شناسایی می کنند .سنگ هایی که جهت طوقه چینی

شکل 2-11

استفاده می شود باید از نوع مرغوب و محکم باشد و

آن ها را قبال شکسته و به صورت زاویه دار و مکعب یا
مکعب مستطیل درآورده و بعد مورد استفاده قرار داد.

در شکل  2-11قسمتی از میله چاه و در شکل

 2-12طوقه چینی سنگی چاه آب را نشان می دهد.
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شکل 2-12

-4-2شناسایی اصول طوقه چینی
همان طور که قبال هم توضیح داده شد ،طوقه چینی

چاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و باید از مواد و
مصالح مرغوب استفاده کرد.

پس از آن که کندن چاه به پایان رسید نوبت به

طوقه چینی می رسد که به شرح آن می پردازیم.

قبل از طوقه چینی باید به نکات زیر توجه نمود.

 -داشتن وسایل ایمنی شخصی جهت طوقه چینی

شکل 2-13

 -داشتن ابزار الزم جهت طوقه چینی که در اشکال

 2-13و  2-14مالحظه می کنید.

 -تعیین ارتفاع طوقه چینی چاه که بستگی به نوع

زمین دارد.

 خاک برداری و آماده سازی محل طوقه چینی تهیه ی مواد و مصالح موجود در محل -آماده کردن مالت ماسه و سیمان

 -آوردن مالت آماده و آجر یا سنگ به محل

شکل 2-14

مورد استفاده (چاه)

روش اجرای طوقه چینی

چون ارتفاع طوقه چینی در زمین های مختلف

فرق می کند زمین مورد نظر زمین دج و ارتفاع  2متر با
ضخامت یک آجر( )22سانتی متر می باشد .قطر دهانه ی

چاه  90سانتی متر در نظر گرفته شده است.

در شکل  2-15اجرای قسمتی از طوقه چینی را در

کارگاه مالحظه می کنید.

شکل 2-15
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جهت خاک برداری چون قطر دهانه ی چاه

90سانتی متر در نظر گرفته شده و از آجر فشاری
22سانتی متر استفاده می شود ،باید از هر طرف 22سانتی متر
به قطر دهانه ی چاه اضافه شود.
قطر خاک برداری

90+22+22=134

قطر 134سانتی متری را روی زمین اطراف دهانه ی

چاه پیاده می کنیم (یعنی از مرکز دهانه ی چاه دایره ای به

شعاع 67سانتی متر رسم می کنیم).

خاک برداری را شروع می کنیم تا به ارتفاع

شکل 2-16

مورد نظر یعنی دو متر برسیم .چون هنگام خاک برداری
مقداری خاک به داخل چاه ریخته می شود باید قبل از

شروع طوقه چینی مقنی ،خاک ها را از چاه خارج کند.

در شکل  2-16مقدار فضایی که باید خاک برداری شود
را مالحظه می کنید.

توجه

شکل 2-17

استفاده از کمربند ایمنی الزامی می باشد که در

شکل  2-17مالحظه می کنید .برای طوقه چینی باید از

استادکاران ماهر و با تجربه (که معموال خود مقنی ها
هستند)استفاده نمود مالت آماده ی ماسه و سیمان را به طور

یکنواخت در محل طوقه چینی پهن نموده و توسط آجر
مرغوب و آب خور شده چیده می شود .آجرها را طوری

شکل 2-18

روی سطح کار قرار می دهند که از داخل درزی بین
آن ها نباشد و پشت کار را با خرده های آجر و مالت ماسه

سیمان پر می کنند .در شکل  2-18طریقه ی پهن کردن
مالت جهت طوقه را در کارگاه مالحظه می کنید.

در شکل  2-19رج اول چیده شده ی طوقه را روی

زمین ،در کارگاه مالحظه می کنید.
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شکل 2-19

مالت را روی رج اول ریخته و به طور یکنواخت

پهن می کنند .رج دوم را شروع و آجرها را طوری قرار

می دهند که حدود  2تا 3سانتی متر از رج اول به طرف
داخل چاه جلوتر باشد و ادامه می دهند تا رج دوم کامل

شود .رج های بعدی هم به همین ترتیب اجرا می شود تا به

زیر سطح لوله های فاضالب برسیم ،که در اشکال 2-20
و  2-21مالحظه می کنید.

شکل 2-20

بعد یک عدد گلدانی را در وسط طوقه چینی نصب

می کنیم .در شکل  2-22آن را مالحظه می کنید.

و بعد لوله فاضالب را به چاه هدایت می کنیم و

طوقه چینی را ادامه می دهیم تا  50سانتی متر مانده به کف

و در این مرحله لوله ی هواکش چاه را نصب می کنیم.

روی طوقه چینی آجری یک طوقه چینی بتنی

یکنواختی ساخته می شود.

شکل 2-21

در شکل  2-23طوقه ی بتنی و درپوش آن را

مالحظه می کنید.

پس از خشک و محکم شدن ،آماده ی

درپوش گذاری می شود (در بعضی مواقع لوله هواکش را

وسط سنگ درپوش می گذرانند).

بعد از گذاشتن سنگ درپوش عملیات کف سازی

شکل 2-22

انجام می گیرد .محل چاه را عالمت گذاری می کنند.

شکل 2-23
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توجه

در مورد طوقه چینی چاه های آب آشامیدنی و

قنات ،طوقه چینی به صورت عمودی و موازی با دیوار
چاه وقنات می باشد ،چون چاه و قنات بعدا ً نیاز به
کندن(ته زنی) و الیروبی دارند و نباید دهانه ی آن ها را
به طور کامل گرفت.

در شکل  2-24قسمتی از میله چاه و جای

طوقه چینی را مالحظه می کنید.

شکل 2-24

 -1-4-2شناخت ارتفاع مورد نیاز طوقه

در شرایط مختلف فرق می کند .اگر زمین دج باشد

از دهانه ی چاه به عمق  2متر و اگر زمین نیمه سفت باشد

به عمق  3تا  4متر طوقه چینی می کنند .اگر زمین ریزشی

باشد ،از جایی که زمین سفت می شود با آجر دورچینی

می کنند یا با قطعات پیش ساخته ی لوله ای و گذاشتن
آن از زمین سفت تا سطح زمین از ریزش آن جلوگیری

می کنند که به این کار گم گذاری گویند.

در شکل  2-25کارگاه ساخت گم های سیمانی را

مالحظه می کنید.

شکل 2-25

-2-4-2نصب لوله های فاضالب

لوله هایی که جهت فاضالب استفاده می شود

لوله های چدنی یا پولیکا هستند.

روش کار

بدین صورت که بعد از نصب گلدان لوله ی

فاضالب توسط یک زانویی  90درجه به شکلی قرار

می  دهند که فاضالب وارده را به وسط چاه بریزد و از

پاشیدن فاضالب به دیواره ی چاه جلوگیری شود.
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شکل 2-26

اطراف لوله را با ماسه ی نرم پر می کنند و طوقه چینی

را از باالی گلدان ادامه می دهند تا  50سانتی متر مانده به

کف.

در شکل  2-26گلدانی و در شکل  2-27هدایت

لوله ی فاضالب به چاه و نصب گلدانی را مالحظه

می کنید.

شکل 2-27

-3-4-2نصب لوله ی هواکش
برای این که بعد از مدت طوالنی ،داخل چاه

گازهایی ایجاد می شود و جهت خروج آن نیاز به هواکش

می باشد ،لوله ای به قطر 3یا 4سانتی متر روی دهانه ی چاه
نصب می گردد تا بتواند گازهای ایجاد شده را به خارج از
فضای بسته چاه انتقال دهد .معموال این لوله های هواکش،

شکل 2-28

هنگام گذاشتن درپوش بر روی دهانه ی چاه و فرش
موزاییک نصب می شوند.

در شکل  2-28استفاده ی لوله ی هواکش از لوله ی

فاضالب را مالحظه می کنید.

در شکل  2-29استفاده ی لوله ی هواکش را به طور

جداگانه مالحظه می کنید.

شکل 2-29

-4-4-2پوشاندن در چاه
معموال  50سانتی متر مانده به کف جهت درپوش

چاه ،روی طوقه ی آجری طوقه ی بتنی ساخته می شود و با
این کار زیرسازی درپوش چاه انجام می گیرد.

در شکل  2-30طریقه ی نصب طوقه ی بتنی

و درپوش با الیه های بعدی تا سطح موزاییک را نشان
می دهد.

شکل 2-30
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درپوش بتنی را یا به طور آماده خریداری می کنند

یا در محل جداگانه ای آن را توسط ماسه سیمان مرغوب

و میل گرد می سازند و بعد در جای خود یعنی روی
طوقه  چینی بتنی قرار می دهند .در شکل  2-31طوقه ی
بتنی همراه با درپوش را مالحظه می کنید.

این درپوش شامل دو دستگیره جهت حمل و اکثر

شکل 2-31

مواقع یک لوله هواکش در وسط می باشد.

پس از قرار دادن درپوش در محل آن و نصب

لوله ی هواکش فرش موزاییک روی آن را می پوشاند.

در شکل  2-32طریقه ی نصب لوله ی هواکش از

میان طوقه و الیه های بعدی را نشان می دهد.

شکل 2-32

توجه

برای بازدید و بررسی چاه باید محل آن مشخص

باشد .مثال با نصب یک موزاییک که طرح و رنگ آن
با سایر موزاییک ها متفاوت است محل چاه را مشخص
می  کنند.

در اشکال  2-33و  2-34مشخص نمودن محل

چاه را مشاهده می کنید.
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شکل 2-33

شکل 2-34

دستورالعمل اجرای طوقه چینی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین طوقه چینی در  13رج تا زیر طوقه بتنی روی
زمین
زمان اجرای پروژه:
6ساعت
نکات مهم ایمنی!

جدول وسایل کار

 -1لباس کار مناسب را بپوشید.

 -2برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
 -3از کاله ایمنی استفاده کنید.

 -4از ماسک استفاده کنید.

 -5هنگام کار از دستکش های الستیکی استفاده

کنید.

ردیف

نام

تعداد

1

فرقون

1عدد

2

بیل

1عدد

3

استانبولی

1عدد

4

سطل

1عدد

5

جارو

1عدد

جدول ابزار بنایی
ردیف

نام

تعداد

1

کمچه

1عدد

2

تراز

1عدد

3

شمشه آهنی

1عدد

4

تیشه

1عدد

5

متر  3یا  5متری

1عدد

6

ریسمان کار

1عدد

مصالح مورد نیاز
ردیف

نام

تعداد

1

آجر فشاری مرغوب

350عدد

2

ماسه شسته

360کیلو

3

سیمان پرتلند معمولی

50کیلو

4

لوله پلیکا

1متر

5

گلدانی

1عدد

6

زانو پلیکا

1عدد
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کار عملی

اجرای طوقه چینی در  13رج با مالت وقطر دایره

 60سانتی متر تا زیر طوقه ی بتنی مطابق شکل .2-34

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شده و وسایل ایمنی و ابزار

کار را از انبار تحویل بگیرید و سالم بودن آن ها را چک
کنید.

شکل 2-35

با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب

انجام دهید.

آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

مالت مورد نیاز را آماده کنید و به مرور به محل

اجرای کار بیاورید.

طبق نقشه کار و مطابق با اشکال ترسیم شده کار

را شروع کنید .در شکل  2-35نمای جانبی طوقه چینی را

مالحظه می کنید.

شکل 2-36

در شکل  2-36طریقه ی چیدن رج اول و دوم را

مالحظه می کنید .با توجه به این که سه رج اول به صورت
شاقولی چیده می شود.

در شکل  2-37طریقه ی چیدن رج سوم و چهارم

را مالحظه می کنید .با توجه به این که از رج چهارم به
اندازه ی  3تا  5سانتی متر باید جلوتر از رج سوم باشد.
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شکل 2-37

در شکل  2-38طریقه ی چیدن رج هفتم را مالحظه

می کنید .با توجه به این که باید گلدانی را نصب کنید.

در شکل  2-39طریقه ی چیدن رج دهم را مالحظه

شکل 2-38

می کنید .با توجه به این که گلدانی نصب شده و دور

گلدانی هم طوقه چینی شده به ارتفاع سه رج ( بستگی به
ارتفاع گلدانی مورد استفاده دارد).

کار را شروع کنید.

شکل 2-39

 -1در محل انتخاب شده جهت طوقه چینی ،میخی

را به زمین بکوبید و یک سر ریسمان کار را گره زده و به
دور میخ بیندازید و به شعاع  30سانتی متر دایره ای روی
زمین رسم کنید .مطابق شکل 2-40

شکل 2-40
 -2دایره ای به قطر  60سانتی متر روی زمین رسم

کنید .مطابق شکل 2-41

شکل 2-41
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 -3مالت را بیرون دایره رسم شده بریزید و به طور

یکنواخت توسط کمچه پهن کنید .مطابق شکل 2-42

شکل 2-42

 -4آجرچینی را از یک نقطه روی محیط دایره ی

رسم شده شروع کنید ،به طوری که از داخل درزی
نداشته باشد و به هم چسبیده باشند .مطابق شکل 2-43

شکل 2-43

 -5آجرچینی را ادامه دهید تا رج اول کامل شود.

مطابق شکل 2-44

شکل 2-44

-6با شمشه سطح کار را کنترل کنید به صورت

ضربدری .مطابق شکل 2-45

 -7ادامه کنترل سطح کار مطابق شکل .2-46
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شکل 2-45

شکل 2-46

2-47

 -8بین آجرها را با مالت پر کنید .مطابق شکل

شکل 2-47

 -9مالت رج دوم را روی رج اول بریزید و با

کمچه به طور یکنواخت پهن کنید .مطابق شکل 2-48

شکل 2-48

 -10آجرچینی رج دوم را شاقولی رج اول از

داخل شروع کنید و ادامه دهید .مطابق شکل 2-49

شکل 2-49

 -11توسط تراز از داخل آجرها را کنترل کنید و

رج دوم را کامل کنید .مطابق شکل 2-50

شکل 2-50

 -12مالت رج سوم را روی رج دوم بریزید و آن را

با کمچه به طور یکنواخت پهن کنید .مطابق شکل2-51

شکل 2-51
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 -13رج سوم را آجرچینی کنید با رعایت شاقولی

بودن .مطابق شکل 2-52

شکل 2-52

 -14مالت رج چهارم را روی رج سوم بریزید و

به طور یکنواخت با کمچه پهن کنید.

آجرهای رج چهارم را به اندازه  3تا 5سانتی متر

جلوتر از آجرهای رج سوم بچینید و از داخل آن ها را به

هم بچسبانید تا درزی بین آن ها نباشد .مطابق شکل2-53

شکل 2-53
 -15با رعایت پیوند از داخل ،رج چهارم را ادامه

دهید .مطابق شکل 2-54

شکل 2-54

 -16رج چهارم را کامل کنید .مطابق شکل 2-55

شکل 2-55
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 -17مالت رج پنجم را روی رج چهارم بریزید و

با کمچه به طور یکنواخت پهن کنید .مطابق شکل 2-56

شکل 2-56
 -18آجرهای رج پنجم را مثل رج چهارم به اندازه

 3تا  5سانتی متر به طرف داخل جلوتر بگذارید .مطابق

شکل 2-57

شکل 2-57

 -19با رعایت نکات ایمنی و پیوندها ،رج پنجم را

ادامه دهید .مطابق شکل 2-58

شکل 2-58

2-59

 -20رج پنجم را از داخل کامل کنید .مطابق شکل

شکل 2-59

-21رج پنجم را از بیرون توسط آجرهای نیمه

کامل کنید .مطابق شکل 2-60

شکل 2-60
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 -22مالت رج ششم را با کمچه به طور یکنواخت

پهن کنید .مطابق شکل 2-61

شکل 2-61

 -23رج ششم را به اندازه  3تا  5سانتی متر جلوتر

از آجرهای رج پنجم بگذارید و آجرهای داخل را کامل

کنید و از بیرون هم مانند رج پنجم کامل کنید .مطابق

شکل 2-62

شکل 2-62

 -24مالت رج هفتم را با کمچه به طور یکنواخت

پهن کنید .مطابق شکل 2-63

شکل 2-63

-25رج هفتم را از داخل به اندازه  3تا  5سانتی متر

جلوتر از رج ششم قرار دهید و کامل کنید .مطابق شکل

2-64

شکل 2-64
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 -26رج هفتم را از بیرون به وسیله ی آجرهای

کامل بچینید .مطابق شکل 2-65

شکل 2-65

 -27مقداری مالت اطراف سوراخ وسط چاه

پهن کنید و گلدانی را روی رج هفتم ،وسط سوراخ قرار

دهید .رج را کامل کنید و مالت رج هشتم را پهن کنید.
مطابق شکل 2-66

شکل 2-66

 -28رج هشتم را از داخل چسبیده به گلدانی کامل

کنید و از بیرون با آجرهای کامل و سه قدی کامل کنید.
مطابق شکل 2-67

شکل 2-67

 -29مالت رج نهم را توسط کمچه پهن کنید و

آجرهای داخل را چسبیده به گلدانی بچینید و کامل کنید.
مطابق شکل 2-68

شکل 2-68
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 -30از بیرون با آجرهای کامل و سه قدی بچینید و

کامل کنید .مطابق شکل 2-69

شکل 2-69

 -31مالت رج دهم را با کمچه به طور یکنواخت

پهن کنید .مطابق شکل 2-70

شکل 2-70

-32آجرهای داخلی را چسبیده به گلدانی بچینید و

کامل کنید .مطابق شکل 2-71

شکل 2-71

 -33از بیرون با آجرهای کامل در صورتی که

بند روی بند نیفتد کامل کنید و در صورتی که بند روی

بند قرار می گیرد می توانید از آجرهای کامل به صورت
راسته نما استفاده کنید .مطابق شکل 2-72

شکل 2-72

 -34مالت رج یازدهم را با کمچه پهن کنید.

مطابق شکل 2-73

شکل 2-73
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 -35آجرهای داخلی را چسبیده به گلدانی بچینید

و کامل کنید .مطابق شکل 2-74

از بیرون با آجر سه قدی و نیمه کامل کنید.
شکل 2-74

 -36مالت رج دوازدهم را با کمچه پهن کنید.

مطابق شکل 2-75

شکل 2-75

 -37نمای باالی طوقه چینی با گلدانی را در شکل

 2-76مالحظه می کنید.

شکل 2-76

 -38لوله ی فاضالب را نصب کنید و آجرها را

مانند رج اول بچینید .یعنی از بیرون شاقولی باشد و از
داخل با گلدانی فاصله دارد .مطابق شکل 2-77

شکل 2-77
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 -39مالت رج سیزدهم را با کمچه پهن کنید.

مطابق شکل 2-78

 -40آجرهای رج سیزدهم را شاقولی با رج دوازده

بچینید و کامل کنید و روی رج سیزدهم را مالت پهن
کنید .مطابق شکل 2-79

شکل 2-78
 -41نمای باال از گلدانی و لوله ی فاضالب را در

شکل  2-80مالحظه می کنید.

-42طوقه چینی جهت کارهای بعدی طوقه

سیمانی و درپوش آماده شده که در شکل  2-81مالحظه
می  کنید.

شکل 2-79
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شکل 2-81

شکل 2-80

آزمون پایانی

 -1چاه را تعریف کنید.
 -2انباره چاه را به چه منظوری حفر می کنند؟
 -3حجم انباره بستگی به چه عواملی دارد؟
 -4طوقه چینی را تعریف کنید.
 -5ابزار کار در طوقه چینی را بنویسید.
 -6مصالح مورد استفاده در طوقه چینی را توضیح دهید.
 -7اجرای طوقه چینی را شرح دهید.
 -8طوقه ی بتنی بعد از چه مرحله ای از طوقه چینی انجام می گیرد .توضیح دهید.
-9نصب لوله های فاضالب بعد از چه مرحله ای انجام می گیرد .شرح دهید.
 -10نصب گلدان در چه مرحله ای و به چه منظوری انجام می گیرد.
 -11پوشاندن درب چاه را شرح دهید.
 -12لوله ی هواکش به چه منظوری نصب می گردد؟
 -13چرا باید محل چاه ها را مشخص نمود؟
 -14در طوقه چینی رعایت چه نکاتی الزامی می باشد؟ توضیح دهید.
-15گم گذاری در کجا و به چه منظوری انجام می شود؟ شرح دهید.
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