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فصل 3

نصب چارچوب و اندود گچ و خاک



86

مقدمه

استاندارد عملکرد

به طور کلی عملیات ساختمانی به سه مرحله سفت کاری ، مرحله اجرای تأسیسات برقی و 
مکانیکی که معموالً همزمان انجام می شود و مرحله نازک کاری تقسیم بندی می گردد . مرحله 
سفت کاری شامل ساخت اسکلت و دیوار چینی است که در کتاب ساختمان سازی با مقدمات 
تأسیسات  اجرای  مرحله  به  نوبت  سفت کاری  مرحله  از  پس  شدیم .  آشنا  آن  دیوار چینی 
و  و...  تصویری  آیفون  مرکزی،  آنتن  تلفن ،  برق،  پریز  روشنایی ،  سیم کشی  همچون  برقی 
تأسیسات مکانیکی شامل لوله کشی آب سرد و گرم ، فاضالب ، سرمایش و گرمایش ساختمان 
و... می رسد که چون به رشته های تحصیلی برق و مکانیک مربوط می شوند، از بحث این کتاب 
خارج هستند و در این کتاب با مرحله سوم یعنی نازک کاری ساختمان آشنا می شویم ، که 
عبارت است از :  اجرای کلیه عملیاتی که بر روی سفت کاری ساختمان و تأسیسات برقی و 

مکانیکی انجام می شود و الزمه بهره برداری از ساختمان است .

همان طـور کـه قبـاًل گفته شـد رعایت اصـول ایمنی مقدم بـر انجام عملیات اجرایی در هر شـغلی می باشـد. 
لـذا ابتـدا بـه مسـائل مربـوط بـه ایمنـی در انـدود کاری می پردازیـم. از آن جـا کـه انجـام عملیـات نـازک کاری 
معمـوالً در ارتفـاع بلندتـر از قـد انسـان صـورت می پذیـرد، لـذا اسـتفاده از داربسـت گریز ناپذیـر بـوده و نیاز به 

معرفـی انـواع داربسـت ها و اصـول ایمنـی اسـتفاده از آن هـا در اینجـا ضـروری به نظر می رسـد.

بـا اسـتفاده از نقشـه و مبحـث 4 مقـررات ملـی و نشـریه 55  اندود های داخلـی و خارجی را شـناخته و قادر 
بـه اجـرای اندود گـچ و خاک با رعایت شـرایط زیسـت محیطی  باشـد .

3-1- ایمنی  انجام عملیات نازک کاری

مفاهیم کلیدی

جدول نازک کاری
چارچوب

اندود
گچ

خاک

تفکر
 بـا توجـه بـه تعریـف  فوق چـه کار هایی را در ساختمان سـازی می شناسـید که می توان آن هـا را نازک کاری 

دانست ؟

کارگـر تـا زمانـی کـه روی زمیـن ایسـتاده، می توانـد تـا ارتفـاع محـدودی کار کنـد و بـرای ادامـۀ کار در 
قسـمت های باالتـر، بایـد وسـیله ای در زیـر پـای خـود قـرار دهـد. بدیهـی اسـت هـر چـه ارتفاع بیشـتر شـود،  

وسـیلۀ زیـر پـا هـم بایـد بلندتـر شـود. ایـن وسـیله در کارهـای سـاختمانی داربسـت نـام دارد.
داربست سازه اي است موقت که در هنگام اجراي عملیات ساختماني به منظور دسترسي به ارتفاع بنا وحفظ و 

نگهداري کارگران مورد استفاده قرار مي گیرد.

3-1-1- تعریف و هدف از اجرای داربست
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3-1-2- انواع داربست ها
داربست های کوتاه: 

در سـاختمان های بـا ارتفـاع کـم و در قسـمت های داخلـی، از داربسـت های کوتـاه و سـبک اسـتفاده می کنند. 
معمـوالً در ایـن مـورد دو عـدد بشـکه و یـک یـا دو تختـه زیر پـا قرار می دهنـد. ایـن کار اصولی و ایمن نیسـت 
به خصـوص مواقعـی کـه از بشـکه به صورت خوابیده اسـتفاده شـود زیرا چرخش ناگهانی بشـکه، احتمال سـقوط 

کارگـر را به دنبـال خواهد داشـت.
ــت  ــر امنی ــا به خاط ــت. خرک ه ــکه اس ــر از بش ــب بهت ــتر به مرات ــت بیش ــر امنی ــرک به خاط ــتفاده از خ اس
ــی را  ــای چوب ــازند. خرک ه ــز می س ــا فل ــوب ی ــا را از چ ــت. خرک ه ــکه اس ــر از بش ــب بهت ــه مرات ــتر ب بیش
ــی  ــدازۀ کاف ــه ان ــا ب ــازند و در آن ه ــانتی متر بس ــا 10 × 10 س ــاد 8 × 8 ی ــه ابع ــی ب ــا چهارتراش های ــر ب اگ
تخته هــای چــپ و راســت و دســتک بــه کار برنــد،  از کارآیــی خوبــی برخــوردار خواهنــد بــود. وســایل اتصــال 
ــر روی  ــی ب ــا اســتقرار حداقــل 2 خــرک و تخته هــای زیرپای ــن مــورد چســب چــوب و میــخ اســت. ب در ای
ــام داد.  ــوان انج ــلط می ت ــا تس ــچ کاری و ... را ب ــی، گ ــه طاق زن ــاختمان از جمل ــی س ــای داخل ــا، کاره آن ه
حداکثــر فاصلــۀ دو خــرک از یکدیگــر 3 متــر اســت و در صــورت نیــاز، 2 خــرک را می تــوان روی هــم قــرار 

داد بــه شــرط آن کــه ارتفــاع آن هــا از 4 متــر بیشــتر نشــود )شــکل 1-3(

 شکل 1-3 

نمای روبه رونمای جانبی

در گذشـته بـرای اجـرای سـاختمان های بلنـد، بـا ریختـن تدریجـی خـاک، زیـر پـای بّنـا کـف را کم کـم بـاال 
می بردنـد و ارتفـاع مـورد نیـاز را تأمیـن می کردنـد.

پـس از احـداث و انجـام سـاختمان، خـاک ریخته شـده را برمی داشـتند تـا بـه کـف اّولیـه برسـند. از یک طرف 
پر زحمـت بـودن ایـن عمـل و از طرفـی نیاز روز افزون به سـاختمان های بلند، انسـان را وادار کرد تا از وسـیله ای 
سـبک و راحـت بـرای ایـن منظور اسـتفاده کنـد. همراه با سـبکی و راحتی، مسـألۀ ایمنی، سـرعت اسـتفاده در 
برپایـی و جمع کـردن داربسـت هـم بـرای انسـان مطـرح بود تـا باالخره بـه داربسـت های امروزی دسـت یافت.
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فعالیت در 
در رابطه با انواع داربست های فوق و کاربرد آن ها تحقیق نموده و در کالس ارائه دهید.منزل 1

1- قطعـات و اجـزاء چوبـي بـه کار برده شـده در داربسـت باید بـدون پوسـیدگي، ترک خوردگي و سـایر نواقصي 
باشـد کـه اسـتحکام آن را بـه خطـر انـدازد. همچنیـن از رنگ کـردن اجـزاء چوبـي داربسـت کـه باعث پوشـیده 

شـدن عیـوب و نواقـص آن مي گـردد، بایـد خودداري شـود.

و  زائده  هرگونه  بدون  باید صاف،  قرار مي گیرند،  استفاده  مورد  داربست  جایگاه  براي  که  تخته هاي چوبي   -2
برجستگي و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند. کلیۀ تخته ها باید داراي ضخامت یکسان بوده و حداقل داراي 
25 سانتي متر عرض و 5 سانتي متر ضخامت باشند و طوري در کنار یکدیگر قرار داده و مهار بندي شوند که به 
هیچ وجه جابه جا نشده و ابزار و مصالح از بین آن ها به پایین سقوط ننماید. همچنین عرض جایگاه باید حداقل 

50 سانتي متر و فاصلۀ تکیه گاه هاي تخته ها حداکثر 250 سانتي متر باشد.

3- داربسـت بایـد در مـو ارد ذیـل توسـط شـخص ذي صـالح مـورد بازدیـد، کنتـرل و تأییـد قـرار گیـرد تـا از 
پایـداري، اسـتحکام و ایمنـي آن اطمینـان حاصـل شـود.

الف: قبل از شروع به استفاده از آن.
ب: حداقل هفته اي یک بار در حین استفاده.

ج: پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن.

4- از داربسـت نبایـد بـراي انبار کـردن مصالـح سـاختماني اسـتفاده شـود، مگر مصالحـي که بـرا ي کوتاه مدت 
و بـراي انجـام کار فـوري مـورد نیـاز باشـد. در چنیـن حالتـي نیـز باید جهت تعـادل داربسـت، بـار روي جایگاه 

بـه طـور یکنواخت توزیـع گردد.

5- در پایان کار روزانه، باید کلیۀ مصالح و ابزار کار از روي جایگاه داربست تخلیه شود. 

سایر انواع داربست ها عبارت اند از:
داربست های بلند فلزی؛

داربست های مدوالر؛
داربسـت  یـا سـکوی کار پیش آمـده، کـه چـون در قسـمت های خارجـی سـاختمان و ارتفاع هـای بلنـد از آن ها 

اسـتفاده می شـود، از بحـث این کتـاب خارج هسـتند.

3-1-3- ضوابط ایمنی در داربست ها
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3-2- نصب چارچوب

 شکل 2-3 

مقدمه
قبـل از اجـرای انـدود، معمـوالً چارچوب هـای در و پنجـره نصـب می گردنـد لـذا ابتدا نحـوۀ نصـب چارچوب ها 

را خواهیـد آموخت.  

قابـي کـه لـوالي در بـه آن متصـل  شـده و روي آن بـاز و بسـته مي شـود را چارچـوب مي نامنـد. ایـن قاب 
بایـد از مقاومـت کافـي برخـوردار بـوده تا بتوانـد وزن در و ضربات ناشـي از بـاز و بسته شـدن آن را تحمل نماید.

چارچوب از سه یا چهار قطعه به شرح ذیل تشکیل شده است:
1- وادار یا بائو: عبارت است از دو عضو قائم که لوال روی یکی از آن ها نصب می گردد.

2- کالهک: عضو افقی فوقانی چارچوب است.
3- آسـتانه یا پاسـار: به عضو افقـی تحتانی گفته می شـود که در چارچوب هـای درهای ورودی، سـرویس ها 

و آبریزگاه هـا بـه کار مـی رود و وظیفـۀ آن ایجـاد حائـل بین محیط های تمیز و آلوده و تر یا خشـک اسـت.
گفتنـی اسـت کـه درهـای داخلـی سـاختمان ماننـد اتاق خواب و موارد مشـابه نباید آسـتانه داشـته باشـند زیرا 
اوالً درون و بیـرون اتـاق خـواب شـامل هیـچ کـدام از مـوارد تمیـز یـا آلـوده و تـر یـا خشـک نمی شـود و ثانیـاً 
آسـتانه، پاخـور بـوده و ایجـاد مزاحمـت می نمایـد. در ایـن حالـت بـرای این که چارچـوب در زمـان حمل و نقل 
پایـداری خـود را حفـظ نمـوده و دچـار پیچیدگـی و اعوجـاج نشـود الزامـاً بایـد از یـک قطعـه افقـی در پاییـن 
چارچـوب کـه وادارهـا را به هـم متصـل می کند اسـتفاده شـود کـه این قطعـه در کف سـازی مدفـون می گردد. 

شکل شـمارۀ )2-3(.

3-2-1- تعریف چارچوب

3-2-2- قسمت های مختلف چارچوب 

شاخ

کالهک

وادار (بائو

لوال

میل گرد یا تسمه

(

شاخک
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مراحل نصب چارچوب عبارت اند از:

نـوع چارچـوب از نظـر جنـس، شـکل و  انـدازه،  معمـوالً در نقشـه های فـاز دو تعییـن می شـود. نقشـه های 
فـاز دو بـه نقشـه هایی اطـالق می شـود کـه همـۀ جزئیـات اجرایـی الزم در آن مشـخص می گـردد و معمـوالً با 
مقیاس هـای بـزرگ از 1/50  تـا  1/1  ترسـیم می شـوند. بـا توجـه بـه ایـن کـه تاکنون نقشه کشـي فـاز یک را 
هـم تکمیـل ننموده ایـد، لـذا هـر جا نیاز به نقشـه هاي فـاز دو ایجاد شـود، با توضیحـات الزم ایـن نقص برطرف 

مي گـردد.
انواع چارچوب های متداول از نظر جنس مصالح:

چارچوب ها از نظر جنس مصالح عبارت اند از:
1- چوبی

2- فوالدی
3- آلومینیومی

UPVC -4
 UPVC مـاده اصلـی تشـکیل دهنده پروفیـل در و پنجره هـای UPVC اسـت. حـروف UPVC مخفـف کلمات 
 PVC سـخت شـده و بـه یـا به عبارتی PVC اسـت و بـه معنـای  )Unplasticised Poly Vinyl Chloride(

اسـت کـه حالت پالسـتیک )نـرم( آن از بین رفته اسـت. 
UPVC ویژگی های

الف: برای سالمت انسان زیان آور نیست. 
ب: بـا دوام اسـت زیـرا بـا سـایر مـواد و مصالـح سـاختمانی ترکیـب نمی شـود و در برابـر هوازدگـی و تابـش 

خورشـید هـم بـا دوام اسـت.
ج: نسـبت بـه سـایر چارچوب هـای فلـزی، عایـق حرارتـی بهتـری بـوده و حـرارت و بـرودت را کمتـر انتقـال 

می دهـد.
د: در دندانپزشکی و بسیاری صنایع دیگر از جمله لوله سازی هم کاربرد دارد.

3-2-3- مراحل نصب چارچوب

3-2-3-1- بررسی نقشه و برآورد مصالح 
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اندازه گیری مقدار مصالح الزم )متره(
پـس از تعییـن جنـس چارچـوب، بـا توجـه بـه نقشـه بایـد مقـدار مصالـح الزم  تعییـن گـردد. در ایـن فصل از 
کتـاب بـا نصـب چارچوب هـای فلزی آشـنا می شـویم، لذا متـرۀ آن ها را مورد بررسـی قـرار می دهیـم. می دانیم 
کـه کارهـای فلـزی بـر حسـب kg اندازه گیری می شـود و روش محاسـبۀآن ها نیز، بر اسـاس جداول اسـتاندارد 
مقاطـع یـا پروفیل هـای مصرفـی در چارچـوب می باشـد بـه طوری کـه، وزن واحـد طـول پروفیـل را از جـداول 

آن هـا  اسـتخراج نمـوده و در طـول کل پروفیـل مصرفی ضـرب می گـردد. رابطۀ )1(
طول کل پروفیل مصرفی × وزن واحد طول پروفیل = وزن کل پروفیل مصرفی چارچوب 

W=G ×L  رابطه )1(
در رابطۀ فوق:

W : برابر است با وزن کل پروفیل مصرفی بر حسب کیلوگرم
G : وزن یـک متـر از پروفیـل مصرفـی و بـر حسـب کیلوگـرم بـر متـر، از جـدول اسـتاندارد پروفیل مـورد نظر 

اسـتخراج می شـود.
L : طول کل پروفیل مصرفی بر حسب متر که از روی نقشه برداشت می شود.

مقاطع مصرفی در چارچوب های فلزی:
 در سـاخت چارچوب هـای فلـزی از انواع مقاطع مختلف اسـتفاده می شـود در شـکل )3-3( چنـد نمونه پروفیل 
مـورد اسـتفاده بـرای درهـای چوبی و در شـکل )3-4( مقاطع مورد اسـتفاده بـرای در و پنجره هـای فلزی و در 
شـکل )3-5( پروفیل قوطي مسـتطیل مورد اسـتفاده در کالف یا قاب در و پنجره هاي UPVC جهت آشـنایی 

شـما، همراه با جداول مشـخصات فنی کارخانۀ سـازندۀ آن ها معرفی شـده اسـت.

 شکل 3-3 
پروفیل های مصرفی برای چارچوب درهای چوبی
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پروفیل های مصرفی برای چارچوب درهای چوبی G (kg/m) جدول )1( مشخصات و وزن واحد طول
ضخامت

Thickness (mm)
ابعاد

Dimension (mm)نوع و کد چارچوب
T=2/0 mmT=1/8 mmE2E1B3B2B1FEDCBA

چارچوب ساده153235188550-----3/5723/215
86-1

چارچوب فرانسه 1--33403515323515--3/613/24
86-11-1

چارچوب فرانسه 2--3/843/46403235403012-3518
86-11-2

چارچوب مکزیکی بیرون--4/584/12602020405517-3518
86-12

چارچوب مکزیکی درون--5844/12602020405517-3518
86-14

چارچوب رومی--3/923/534027-14891-123618
86-12

پروفیل های مصرفی برای در و پنجره های فلزی G (kg/m) جدول )2( مشخصات و وزن واحد طول
ضخامت

Thickness (mm)
ابعاد

Dimension (mm) کد
چارچوب

T=2/0 mmT=1/8 mmT=1/5 mmT=1/25 mmT=1/0 mmT=0/9 mmDCBA

2/4502/2201/8561/5561/2501/14025512938509

2/4502/2201/8561/5561/2501/14025512925507

2/4502/2201/8561/5561/2501/14025382938508

0/9370/842-----7112595

 شکل 4-3 
پروفیل های مصرفی برای در و پنجره های فلزی
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محل قرارگیری چارچوب در ضخامت دیوار:
با توجه به نقشه، چارچوب ها در ضخامت دیوار به صورت های مختلف و به شرح زیر قرار می گیرد.

الف- چارچوب کاماًل داخل ضخامت دیوار قرار می گیرد. شکل )6-3(

 شکل 5-3 

 شکل 8-3 

 شکل 7-3 

 شکل 6-3 

مقطع و جدول مشخصات فني قوطي هاي مستطیل

وادار چار چوب دیوار

الف

ب

ج

میل گرد

ریسمانکار
شمشه گچى

میخ

وادار چار چوب دیوار

الف

ب

ج

میل گرد

ریسمانکار
شمشه گچى

میخ

وادار چار چوب دیوار

الف

ب

ج

میل گرد

ریسمانکار
شمشه گچى

میخ

ب- چارچوب همسطح اندود روی دیوار است. شکل )7-3(

ج- چارچوب نسبت به اندود روی دیوار برجسته است. شکل )8-3(
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مثال1
مقابـل،  نقشـه  در  موجـود  پنجـرۀ  و  در  بـرای 
جـدول متـره چارچـوب آن ها را تشـکیل داده و 

تکمیـل نماییـد.
چارچـوب در از نـوع چارچوب سـاده با ضخامت 
بـدون آسـتانه  و  از جـدول )1(   2 میلی متـر، 
عـدد  دو  بـا  آن را  پاییـن  قسـمت  و  می باشـد 
بـا وزن واحـد طـول 1/58  نمـره 16  میلگـرد 
کیلوگـرم بـر متـر جـوش داده انـد و چارچـوب 
پنجـره از مقطـع بـا کـد 509  از جـدول )2( با 

اسـت. ضخامـت 2 میلی متـر 
پشـت  تـا  پشـت  ابعـاد  را  نقشـه  روی  ابعـاد 

نماییـد. فـرض  چارچوب هـا 

پروژه: ......................................برگ ریز مترهکارفرما: .........................

موضوع: ...................................مشاور: ...........................

صفحه: ................. از ..............پیمانکار: ........................

ف
طولتعدادشرح عملیاتردی

)متر(
عرض
)متر(

ارتفاع
)متر(

 وزن
 واحد
طول

)kg/m(

سطح، حجم، وزن

ت
رس

 فه
ف

ردی
 

ایه
ا پ

به

مالحظات جزئی
کلی

اضافیکسری

1

 چارچوب فلزی
 پنجره از پروفیل

 کد 509 و
 با ضخامت 2

 میلی متر به ابعاد
1/3 ×1/5 متر

21/5--2/45-7/35

13/72

2--1/32/45-6/37

 چارچوب فلزی
 در با مقطع ساده

 به ضخامت 2
میلی متر

2--2/103/572-15

21/73 11--3/572-3/572

21--1/58-3/16
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 شکل 9-3 

وسـایل الزم برای نصب چارچوب، عبارت اند از شمشـه، شـاقول، ریسـمانکار، تیشـه، اسـتانبولی، شیلنگ تراز 
و یـا تـراز لیـزری و ... کـه قبـاًل با بیشـتر آن ها آشـنا شـده اید و در این جـا به معرفی شـیلنگ تراز و تـراز لیزری 

می پردازیم.

3-2-3-2- تهیه وسایل و مصالح الزم

فعالیت 
کالسی1

فعالیت 
در منزل2

بـا توجـه بـه پـالن داده شـده در شـکل )3-9(، جـدول متـرۀ چارچـوب در و پنجره هـا را با نظـر معلم خود 
تشـکیل داده و آن را تکمیـل نماییـد.  ارتفـاع در، 2/2 متـر و ارتفـاع پنجـره را 1/5 متـر در نظـر بگیرید.

نقشۀ چارچوب در و پنجرۀ منزل مسکونی خود را رسم کرده و در کالس ارائه کنید. 
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تـراز لیـزری نیـز وسـیله ای اسـت کـه بـا اشـعه لیـزر 
سـطوح قائـم و هم تـرازی را پیرامون خود نشـان می دهد 
و می تـوان به وسـیله آن خطـوط تراز و امتدادهـای قائم را 

روی دیوارهـا مشـخص نمود. شـکل )11-3(

مصالـح مورد نیـاز برای نصـب چارچوب نیـز عبارت اند از: 
مـالت گـچ دسـتی )گچ تیـز( و چارچـوب آمـاده از جنس 
مـورد نظـر مطابـق نقشـه کـه هنـگام تحویـل در کارگاه 
بایـد ابعـاد چارچـوب، گونیـا بـودن  و عـدم پیچیدگی آن 

کنتـرل گردد.
ابعـاد چارچـوب را بـا اسـتفاده از متـر و با توجه به نقشـه 
کنتـرل می نماینـد و گونیا بودن آن را در کارگاه به وسـیلۀ 
گونیـای بنایـی کـه یـک ضلـع آن بـه وادار و ضلـع دیگـر 
بـه کالهـک چسـبانده می شـود، کنتـرل می گـردد و در 
خصـوص کنتـرل پیچیدگـی چارچـوب از ریسـمانکار بـه 
صـورت ضربدری اسـتفاده می شـود به طوری کـه در محل 
فاصلـه ای وجـود  یـا  و  ریسـمان، شکسـتگی  دو  تقاطـع 
نداشـته و دو ریسـمان بـر هـم ممـاس باشـند، در ایـن 
 شکل 3-12 حالـت چارچوب پچیدگی نخواهد داشـت. شـکل )12-3(

 شکل 11-3 

 شکل 10-3 

تراز لیزری

شـیلنگ تراز، یک شـیلنگ یا لوله پالسـتیکی شـفاف اسـت که اگر داخل آن را با آب پر کنید، سـطح آب در 
دوطـرف شـیلنگ به وضـوح دیده می شـود. از این وسـیله با توجـه به خاصیـت هم ترازی سـطح آب در دو طرف 
لولـه بـرای ترسـیم خطوط تراز در سـاختمان اسـتفاده می شـود و از این خطـوط در اجرای قسـمت های مختلف 

کف سـازی،  دیوارچینـی،  پی کنـی،  گود بـرداری،  شـامل 
کاشـی کاری، نصـب چارچـوب و ... اسـتفاده های فراوانـی 
می شـود. گفتنـی اسـت که اسـتفاده از شـیلنگ تراز وقتی 
اسـت کـه داخـل آب موجـود در شـیلنگ تراز،  درسـت 
این کـه  بـرای  باشـد.  نداشـته  وجـود  حبابـی  هیچ گونـه 
درون شـیلنگ ، حبـاب ایجـاد نشـود، آب را از یـک طـرف 
وارد شـیلنگ نمـوده تـا از سـمت دیگـر تخلیـه شـود در 
ایـن حالـت تخلیـه حباب هـا با چشـم کنتـرل می گردد و 
هنگامی که حبابی در طول شـیلنگ مشـاهده نشـد، شـیر 
آب را بسـته و دوسـر شـیلنگ را گرفتـه تـا آب داخـل آن 

تخلیه نشـود. شـکل )10-3(

ریسمانکار
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تفکر
اگـر چارچـوب بعـد از نصـب، دارای پیچیدگـی بـوده و آن را بـه حال خـود رها کنیـم، در هنـگام بهره برداری 

و نصـب در بـر روی آن بـا چه مشـکلی مواجه می شـویم؟

ساخت مالت گچ دستی، تیز یا پر مایه: 
مالت گچ دستی، تیز یا پرمایه به دلیل مقدار بیشتر از حد معمول گچ مصرفی در مالت، بسیار زودگیر بوده و 
برای آن که چارچوب در کمترین زمان ممکن تثبیت گردد از آن استفاده می شود و روش ساخت آن بدین صورت 
است که مقداری آب در استانبولی می ریزیم و سپس گچ را روی آب می پاشیم به طوری که سطح آب را بپوشاند. 

آن گاه گچ را به هم زده و در محل اتصال شاخک های چارچوب با دیوار مصرف می نماییم.
توجـه: دقـت شـود کـه مالت گـچ به اندازۀ الزم سـاخته شـود زیرا سـریع سـفت شـده و قابلیت اسـتفادۀ خود 

را از دسـت می دهـد. 

برای اینکه چارچوب ها نسبت به کف و سقف در یک تراز ارتفاعی قرار گیرند، ابتدا به وسیله شیلنگ تراز و یا تراز لیزری، 
یک خط تراز سرتاسری را روی تمام دیوارهایی که درها و پنجره ها در آن ها قرار می گیرند، ترسیم نموده و با توجه به تراز 
کف سازی و یا تراز سقف و فاصله ای که کالهک چارچوب باید از کف تمام شده و یا از زیر سقف داشته باشد، محل دقیق نصب 
چارچوب، نسبت به خط تراز ترسیم شده، مشخص می گردد، سپس جای شاخک های آن را در دیوار در آورده و چارچوب را 
در محل خود قرار می دهند. در این حالت به وسیله شاقول یکی از وادارها را از دو جهت داخل چارچوب و نمای آن شاقول 
می نمایند و با استفاده از مالت گچ دستی و کلوخه های آجر آن را به صورت موقت نگه داشته و به وسیله ریسمانکاری که 

به صورت ضربدری از چهار گوشه چارچوب کشیده می شود، عدم پیچیدگی آن کنترل می گردد. 
همان طور که گفته شد ریسمان ها در محل تقاطع نباید دچار شکستگی شده و یا از هم فاصله داشته باشند بلکه باید به 
صورت مماس بر هم قرار گرفته باشند در این حالت عملیات نصب، پایان یافته و باید چارچوب را در جای خود با استفاده از 

مالت گچ دستی تثبیت نمود. 

3-2-3-3 -  نصب چارچوب و کنترل آن

فعالیت 
عملی1

فعالیت 
عملی2

جـدول متـره چارچوب هـای آمـاده شـده برای پنجره هـای دیواری کـه در پایـان درس ساختمان سـازی اجرا 
نمـوده ایـد، را در کارگاه تشـکیل داده و آن را کامل کنید. 

چارچوب موجود در کارگاه خود را از نظر ابعاد، گونیایی بودن و نداشتن پیچیدگی، کنترل نمایید.

فعالیت 
عملی3

فعالیت 
عملی4

بـا توجـه بـه نقشـۀ دیـوار پایـه قوس هایـی کـه در درس ساختمان سـازی اجـرا نموده ایـد، چارچوب هـای از 
قبـل آمـاده شـده بـرای دهانه هـای موجـود در دیـوار را نصـب کنید.

صحـت نصـب چارچوب هـای موجـود در هنرسـتان و منزل مسـکونی خـود را کنتـرل نماییـد و در قالب یک 
گـزارش مکتـوب تـوأم بـا تهیه عکـس از چارچوب هـا و مشـکالت احتمالی ایجاد شـده در اثر نصب نادرسـت 

آن هـا را ارائـه نمایید.
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ارزشیابی شایستگی نصب چارچوب

شرح کار:
مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح الزم را برآورد نموده و چارچوِب از قبل آماده شده را نصب نماید.

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق دستورالعمل ها و ضوابط فنی نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

اقدام به نصب چارچوب نماید. 
شاخص ها:

رعایت اصول فنی شامل کنترل گونیا بودن، عدم پیچیدگی، شاقول بودن و تراز ارتفاعی نصب در مدت زمان 1 ساعت.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از چارچوب موجود در کارگاه، ابزار و وسایل الزم را از انبار تحویل گرفته و آن را مطابق نقشه، نصب 
نماید.

ابزار و تجهیزات: با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسایل الزم به عهدۀ هنرجو است.
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

2کنترا گونیایی و عدم پیچیدگی چارچوب قبل از نصب2

2نصب چارچوب مطابق نقشه و اصول فنی3

2کنترل نهایی و تثبیت آن4

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

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، کفش، کاله، 
دستکش، دقت اجرا، جمع آوری نخاله و مالت اضافی، مدیریت کیفیت، 

مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت 
زمان

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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3-3- اندود کاری 

منظور از اندود، اجرای پوشش رویه دیوارهای ساختمان با انواع مالت های آبی و هوایی است.
هدف از اندود کاری عالوه بر استحکام دیوارها، قابلیت بهره برداری، زیبایی و رعایت بهداشت در ساختمان است.

به دو دستۀ داخلی و خارجی تقسیم بندی می شوند.  با مصالح مختلف  اجرای آن ها  به محل  با توجه  اندودها 
اندودهای داخلی مانند گچ و خاک، گچ و کاهگل، در قسمت هایی از ساختمان اجرا می شوند که دور از رطوبت 
باشند و در سایر قسمت های داخلی و خارجی ساختمان که رطوبت وجود داشته باشد، از انواع اندودهای سیمانی 

استفاده می شود. همچنین انواع اندودها خود به دو الیۀ آستر )زیره( و رویه تقسیم می شوند.

اجرای اندود گچ و خاک
انـدود گـچ وخـاک جزو الیه آسـتر می باشـد و در انـدودکاری داخلـی سـاختمان، طاق زنی و تیغه سـازی مصرف 
می شـود. هـدف از اجـرای انـدود گـچ و خـاک ایـن اسـت کـه به یک سـطح صـاف و بدون خلـل و فرج برسـیم 

تـا بتوانیـم انـدود رویه و سـپس رنگ آمیـزی روي آن را انجـام دهیم. 

تفکر

تفکر

به نظر شما اندود کاری چگونه باعث رعایت بهداشت در محیط ساختمان می شود.

تفاوت اندودهای داخلی و خارجی در چیست؟

واحد اندازه گیری اندودکاری، مطابق سطح اندود و بر حسب متر مربع می باشد. در این مرحله با توجه به 
نقشه، ابعاد دیوارهایی که قرار است اندود شود را اندازه گیری نموده و سطح اندودکاری را محاسبه می نماییم. 
الزم به ذکر است که در نقشه های ساختمانی تحت عنوان نقشه های فاز 2 جداولی ارائه می شود که اندود آستر 
و رویه دیوارهای موجود درفضاهای مختلف  نقشه را مشخص می نمایند که به این جداول، جداول نازک کاری 

گفته می شود. نمونه اي از جدول نازک کاري در صفحۀ بعد معرفي شده است.

در  انـدود  نـوع  ایـن  اجـرای  مراحـل 
اسـت. شـده  نشـان داده  روبـه رو  نمـودار 

3-3-1-1-  بررسی نقشه و برآورد مصالح الزم

3-3-1- مراحل اجرای اندود گچ و خاک 

فعالیت 
جـدول نـازک کاری فضاهـای اداری و آموزشـی هنرسـتان خـود را بـه کمـک هنـر آمـوز محترمتـان تهیه و عملی5

ارائـه نمایید .
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مثال2
سـطح انـدود کاری داخلـی در دیـوار شـکل )3-13( را محاسـبه نماییـد و جدول ریـز متره و خالصـه متره را 

بـرای دیوارچینـی و انـدود کاری آن تکمیل کنید.

حل :
ابتدا دیوارها را تقسیم بندی و هر یک را شماره گذاری می کنیم. شکل )14-3(.

 شکل 13-3 

 شکل 14-3 

فعالیت 
با توجه به جدول نازک کاری صفحۀ قبل، مشخص نمایید:کالسی2

الف- موزاییک ایرانی 30×30 در چه فضاهایی استفاده شده است؟
ب- در سقف و دیوارهای فضای اداری در طبقۀ اول، از چه مصالحی استفاده شده است؟
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با توجه به طول دیوار در پالن و ارتفاع آن در نما، سطح هر یک را به دست می آوریم. 

A1 = 4/8 × 3 = 14/4 m2 سطح داخلی دیوار 1 
A2 = 3/8 × 3 = 11/4 m2 سطح داخلی دیوار 2 

پروژه: ......................................برگ ریز مترهکارفرما: ...................................

موضوع: ...................................مشاور: .....................................
صفحه: ................. از ..............پیمانکار: .................................

ف
طولتعدادشرح عملیاتردی

)متر(
عرض
)متر(

ارتفاع
)متر(

سطح، حجم، وزن

ت
رس

 فه
ف

ردی
 

ایه
ا پ

به

مالحظات جزئی
کلی

اضافیکسری

315-15اجرای دیوار 20 سانتی متری 11

311/40-13/80اجرای دیوار 20 سانتی متری 22

314/40-14/80اندود گچ  و خاک دیوار 31

311/40-13/80اندود گچ  و خاک دیوار 42

پروژه: ..........................................    برگ خالصه متره    کارفرما: ...................

شماره قرارداد: ...........................مشاور: .....................
صورت وضعیت: .........................پیمانکار: .................

تاریخ: ...........................................

ف
ردی

ردیف
 فهرست بها 

پایه
شرح عملیات

نقل از ریز متره
مالحظاتواحدمقدار

صفحهردیف

1126/40m2 و 2اجرای دیوار 20 سانتی متری آجری1

3125/80m2 و 4اجرای اندود گچ و خاک2
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فعالیت 
عملی6

فعالیت 
عملی7

فعالیت 
عملی8

سـطح انـدود کاری داخلی دیوارهای شـکل )3-15( را 
محاسـبه نماییـد و جـدول ریـز متـره و خالصـه متره 
را بـرای دیوارچینـی، انـدود کاری و چارچوب های در و 

پنجـره، با نظـر هنرآمـوز خود تکمیـل کنید.

سـطح انـدود کاری داخلـی دیوارها و سـقف اتاق 
نماییـد  محاسـبه  را   )16-3( شـکل  نگهبانـی 
بـرای  را  و جـدول ریـز متـره و خالصـه متـره 
آن  چارچوب هـای  و  انـدودکاری  دیوار چینـی، 

تکمیـل کنیـد.
ارتفـاع از کف تا زیر سـقف 3 متـر، ارتفاع در 2/2 
متـر و ارتفـاع پنجـره 1/6 متـر و از انـدود کاری 

جـدارۀ کنـار در و پنجـره صرف نظر شـود.
از  را  پنجـره  و  در  چارچوب هـای  مشـخصات 

نماییـد. انتخـاب    2 و   1 جـداول 

جدول ریز  متره را برای اندود کاری دیوار موجود در کارگاه تشکیل دهید و تکمیل نمایید.  

 شکل 15-3 

 شکل 16-3 
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الف: مصالح مورد نیاز 
مصالـح الزم در اجـرای ایـن انـدود، عبارت انـد از گـچ، خـاک و آب کـه بـه شـرح ذیـل و بـه صـورت مختصر با 

آشـنا می شـویم. آن ها 

گـچ از مـواد چسـباننده سـاختمانی و نوعی چسـباننده هوایی اسـت. گچ سـاختمانی از پختن سـنگ گچ در 
گرمـای حـدود 180 درجـه سـانتی گراد به دسـت می آید.

CaSO اسـت کـه پـس از پختن،  , H O4 22 فرمـول شـیمیایی سـنگ گـچ، سـولفات کلسـیم بـا دو ملکـول آب 
CaSO حاصـل  , / H O4 20 5 حـدود ) 75 %( از آب آن بخـار شـده و گـچ سـاختمانی بـا فرمـول شـیمیایی 

می گـردد. 
گـچ خالـص، سـفید رنـگ اسـت، ولـی ناخالصی هـا سـبب تغییـر رنـگ آن می شـوند. وجـود ذغـال، آن را 
خاکسـتری،  هیدروکسـید آهـن آن را زرد روشـن، FeO آن را کبـود چـرک و Fe2O 3 آن را بـه رنـگ قرمـز در 
مـی آورد. چنان چـه بـه سـنگ گـچ تا حـدود 200 درجـه سـانتی گراد حـرارت دهند، آب بیشـتری را از دسـت 
CaSO یـا گـچ اندود تبدیـل می گردد. در گرمای حـدود 300 درجۀ سـانتی گراد، تمام  , / H O4 20 3 داده و بـه 
آب سـنگ گچ بخـار شـده و سـولفات کلسـیم بدون آب یـا انیدریـت CaSO4 حاصل می شـود. گچ سـاختماني، 
گچ  انـدود و انیدریـت بـا آب ترکیـب شـده و مجـدداً بـه سـنگ گـچ بـا دو ملکـول آب تبدیـل می شـوند، ولـی 
محصـول به دسـت آمـده هیـچ گاه مقاومـت مکانیکی سـنگ گچ اولیـه را نـدارد. در گرمای بیـش از 300 درجه 
سـانتی گراد )تـا حـدود 320 درجـه سـانتی گراد( گـچ می سـوزد و میـل ترکیبـی آن بـا آب از دسـت مـی رود. 
محصـول کوره هـای گچ پـزی سـنتی، نامرغـوب و بخشـی از آن نیم پخته، قسـمتی سـوخته و فقط حـدود نیمی 

از آن پختـه اسـت. گـچ کوره هـای دوار، مرغوب تـر و خالص تر اسـت. 
مصـرف گـچ سـاختمان در کارهـای معمولـی مانند مالت گـچ و خاک، گچ و ماسـه، تولید قطعات پیش سـاخته، 
بلوک هـای گچـی و ماننـد این هـا اسـت. گـچ انـدود کـه کندگیرتر اسـت، برای سـفیدکاری مناسـب می باشـد. 
چنان چـه گـچ انـدود بیـش از انـدازه به هنگام سـاخت ورز داده شـود، به گچ کشـته تبدیل می گـردد که گیرش 
آن کنـد اسـت و فرصـت کافـی بـرای پرداخـت آن وجـود دارد و به ایـن دلیل در قشـر رویه سـفیدکاری مصرف 

می شود.
افـزودن خـاک رس و آهـک بـه گچ، نیـز آن را کندگیر می کنـد و گچ را برای مصرف در اندود مناسـب می سـازد. 
بـا خمیـر کـردن گـرد گـچ در محلـول زاج سـفید و پخـت مجـدد آن گچ مرمـری به دسـت می آید کـه در برابر 
آب پایـداری مناسـبی دارد و از آن بـرای اندود کـردن نقـاط مرطـوب و مکان هایـی که نیاز به شست وشـو دارند، 

می شود.  اسـتفاده 
انـواع دیگـر گـچ مـورد مصـرف در سـاختمان عبارت انـد از گـچ مخصوص سـطوح بتنـی و گچ درزگیـری که در 

ایـران آن را بـه نـام گیپتون می شناسـند.

3-3-1-2-تهیه مصالح و وسایل الزم

گچ ساختمانی
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جدول )3( - ویژگی های فیزیکی انواع گچ ساختمانی

گچ نوع
دانه بندی

مقاومت فشاری زمان گیرش )دقیقه(
)مگاپاسکال(

مقاومت خمشی 
)مگاپاسکال( چشمه الک 

)میلی متر(
مانده روی الک 
)درصد وزنی( 

گچ آستری یا 
زیر کار

2/5
1/4
0/5

صفر
کمتر از 5
حداقل 2/5حداقل 107 تا 415 تا 88 تا 15

30/5
0/25

صفر
کمتر از 2

انطباق با مشخصات و استانداردها
گـچ مصرفـی در هـر پـروژه باید از نظـر ویژگی هـای فیزیکی، شـیمیایی، مکانیکی و سـایر مشـخصه ها با آن چه 
در نقشـه ها، مشـخصات فنـی خصوصـی، دسـتور کارها و سـایر مـدارک پروژه ذکر شـده اسـت، مطابقت داشـته 
باشـد. نـوع گـچ بـه لحـاظ کیفیـت، کارخانـۀ سـازنده و تناسـب آن بـرای مصـارف خاص، بایـد قباًل بـه تصویب 
دسـتگاه نظـارت برسـد. ویژگی هـای شـیمیایی و فیزیکی گچ سـاختمانی و روش هـای آزمایـش آن باید مطابق 

اسـتاندارد ملـی ایران به شـمارۀ 269 باشـد. 

ویژگي هاي عمومي و مالحظات کاربردي گچ
الـف- در اسـتاندارد ملـی شـمارۀ 269 ایـران، گـچ سـاختمانی بـه انـواع آسـتری )زیـرکار( و پرداخـت )رویـه( 

گروه بنـدی شـده و شـرایط و روش هـای آزمایـش آن هـا تشـریح شـده اسـت.

ب- قطعات گچي، نباید براي ساخت اعضاي باربر مورد استفاده قرار گیرند.

ج-  حتي المقدور باید استفاده از مالت گچ براي چسبانیدن اعضای بـاربر بنایي محـدود شود.

د- چنان چـه گـچ و فرآورده هـاي گچـي به خصـوص در مناطـق مرطـوب در مجــاورت قطعــات فـوالدي قـرار 
مي گیـرد، بایـد پیـش از گـچ کاري، قطعـات فـوالدي را بـا رنگ هـاي ضدزنـگ رنگ آمیـزی نمـود.

و- در مناطق مرطوب، گچ و فرآورده هاي گچي نباید در مجاورت بتن مورد استفاده قـرار گیرند.

ه- طبـق اسـتاندارد ملـی شـماره 269 ویژگی هـای فیزیکـی انـواع گـچ بایـد مطابـق جـدول )3( و ویژگی هـای 
شـیمیایی آن هـا بایـد بـر طبـق جـدول )2( باشـد. در مکان هایی که رطوبت نسـبی هـوا در بیشـتر اوقات بیش 
از60 % باشـد، مصـرف گـچ سـاختماني مناسـب نیسـت در ایـن شـرایط بایـد از گـچ مرمـري و یـا مـالت گچ و 

آهک اسـتفاده شـود.
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از گچ فرآورده های گوناگون جهت مصارف مختلف تولید می شود که برخی از آن ها عبارت اند از:
بلوک هاي گچي:

 بلوک هاي گچي قطعات سبکي هستند که از گچ ساختماني، مـواد افزودنـي، مواد پرکننده یا مواد متخلخل کننده یا بدون 
آن هـا سـاخته مـي شـوند. ایـن قطعـات بـراي جداسازي )پارتیشن بندی( فضاهاي داخلي ساختمان به کار مي روند.

مشخصات بلوک های گچی به شرح ذیل است:
 الـف- بلوک هـاي گچـي بـه شـکل مکعـب مسـتطیل با سـطوح کامـاًل صاف بـوده و محـل تماس ایــن قطعات 

بـر روي یکدیگـر بـه صـورت کام و زبانه یا سـاده مي باشـد.
ب- بلوک هاي گچي در سه نوع متخلخل، نوع یک و نوع دو تولید مي شوند که اختالف آن ها در وزن مخصوص است.

 ج- مواد پرکننده و افزودني مصرفي در سـاخت بلوک هاي گچــي نبایــد معــایبي در کیفیــت بلوک ها مانند 
شـکفته شـدن و یا شـوره زدن ایجاد نماید.

د- ویژگي انواع بلوک هاي گچي، باید مطابق با ویژگي هاي ارائه شده در استاندارد ملي ایران شماره 2786 باشد.

فرآورده هاي گچي

جدول )4( - ویژگی های شیمیایی گچ ساختمانی

درصد وزنی )حدود قابل قبول(نوع مواد موجود در گچردیف

حداقل S36 انیدریک سولفوریک1

حداقل C24 اکسید کلسیم2

حداکثر N0/30 اکسید سدیم3

حداکثر M0/60 اکسید منیزیم4

حداکثر H2O6 آب ترکیبی5

گچ های مناسب برای مصارف مختلف
برای مصارف گوناگون و شرایط متنوع، انواع گچ باید به شرح جدول 5 مورد استفاده قرار گیرد.

جدول )5( - گچ های مناسب برای مصارف مختلف

موارد مصرفنوع گچ مناسبردیف

1
گچ ساختمانی*

CaSO4 , 0/5 H2O

کارهای عمومی مانند مالت های گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه، تولید قطعات 
پیش ساخته و بلوک های گچی، بتن گچی در نقاطی که میزان رطوبت 

نسبی هوا کمتر از 60 درصد باشد.

اندودهای داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از 60 درصد باشد.CaSO4 گچ اندود**2

اندودهای داخلی و نماسازی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از 60 گچ مرمری-  مالت گچ و آهک3
درصد باشد.

* در استاندارد ایران به نام گچ زیر کاری نام گذاری شده است.
** در استاندارد ایران به نام گچ پرداخت نامیده شده است.
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قطعات پیش ساخته گچي جهت سقف کاذب: 
این قطعات از مخلوط گچ، آب و مقدار بـسیار کمي الیاف شیشه و افزودني هاي دیگر تولید مي شود. قطعات سقفي 

اغلب براي تزئین یا به عنوان مـصالح صـداگیر در پوشـش سـقف )روي زیرسازي مخصوص( به کار مي روند.

انبار کردن و نگهداری گچ
گچ پختـه شـده را بایـد از اثـر آب و رطوبـت هـوا حفـظ کرد و مانند سـیمان در ظـروف مخصوص یا کیسـه های 

آب بنـدی شـده نگهـداری نمود. مشـخصات انواع گچ باید روی کیسـه های آن ها نوشـته شـود.
 

خاک رس برای مصارف ساختمانی
خـاک رس از ارزان تریـن و فراوان تریـن مـواد چسـباننده سـاختمانی بـوده و نوعـی چسـباننده هوایـی به شـمار 

مـی رود کـه بـه صـورت فیزیکی، خشـک و سـفت می شـود. 
 خـاک رس خالـص، سـفید رنـگ اسـت، ناخالصی هـا، آن را رنگیـن می کننـد. خـاک رس کبـود حـاوی FeO یا 
خـاک نباتـی اسـت، خـاک رس سـیاه یـا خاکسـتری کم و بیـش دارای زغال اسـت. خـاک رس سـرخ  Fe2O3 و 

خـاک رس زرد، هیدروکسـید آهـن به همـراه دارد.
خاک رس آب می مکد و متورم می شود و هنگام خشک شدن، جمع شده و ترک می خورد. دانه های خاک رس به شکل 
پولک هایی است که نازکی آن ها از یک هزارم میکرون تا 2 میکرون است. خاک رس در تهیه شفته آهک، مالت های گل 
آهک، گچ و خاک، گل و کاهگل مصرف می شود. مصرف خاک رس در مالت گچ و خاک برای ارزان شدن و کندگیر کردن 
آن است. خاک رس پس از مکیدن آب، چسبناک، خمیری و شکل پذیر می شود. میزان مکش آب خاک رس به نوع دانه ها 
و ریزی آن ها بستگی دارد. مالت گل خالص )آب و خاک رس( تا هنگامی که خیس است، حفره ای ندارد و آب نمی تواند 

از آن عبور کند و از این رو برای آب بندی آبگیرها و استخرها و بام می توان از آن استفاده کرد.

ورق هاي گچی)گچ برگ(:
ورق هـاي گچـي در انـواع گوناگـون ابعـاد هندسـي، 
نـوع لبــه، وزن، پایــداري در برابــر رطوبت، فشـار و 
همچنیـن اسـتحکام مختلـف تولیـد مي شـوند و برای 
مصـارف نـازک کاری و همچنیـن پارتیشـن بندی، بـه 

صـورت پیـش سـاخته از آن هـا اسـتفاده می شـود.
 ایـن ورق هـا در ابعـاد و ضخامت هـاي مختلـف تولید 
شـده کـه دو طــرف آن مي توانـد بـا یـک الیـه کاغذ 
مخصـوص پوشـیده شـده باشـد. خاصیـت کاغـذ، باال 
بـردن مقاومـت صفحـات در حمـل و نقـل و ایجـاد 
زیرسـازی مناسـب بـرای کاغذ دیـواری، رنـگ و غیره 
می باشـد. جـدول شـماره )6( مشـخصات گچ برگ هـا 

را نشـان می دهـد.

جدول )6( مشخصات صفحات گچی پیش ساختۀ سقفی
وزن

kg/m2
m عرض
±3 mm

m طول
±10 mm

ضخامت
mm

8/51/22-49/5

10/51/22-412/5

12/61/22-3/715

131/22-3/515/9

15/11/22-318
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ماله گچ کاری: 
از ماله برای صاف کردن سطح اندود استفاده می شود ماله ها با توجه به انواع اندود آستر و رویه با هم متفاوت 

بوده و از ماله های ظریف تر برای اندود رویه استفاده می شود. در شکل )3-18( انواع ماله را مشاهده می کنید.

تفکر
در هر اینچ مربع الک نمره 50 چند سوراخ وجود دارد؟

 شکل 17-3 

 شکل 18-3 

الک گچ کاری

انطباق با مشخصات و استانداردها
خـاک رس مصرفـی در هـر پـروژه بایـد از نظـر ویژگی های فیزیکی، شـیمیایی و سـایر مشـخصه ها بـا آن چه در 
نقشـه ها، مشـخصات فنـی و دیگـر مـدارک پروژه ذکر شـده اسـت، مطابقت داشـته باشـد. همچنیـن خاک رس 

مصرفـی بایـد خالـص و عـاری از مواد آلـی، ریشـه گیاهان و سـایر بقایای نباتی باشـد.

وسایل مورد نیاز در اجرای اندود گچ و خاک
وسایل الزم در اجرای این اندود عبارت اند از:

اسـتانبولی، الـک، شمشـه، مالـه، ریسـمانکار، شـاقول، متـر، گونیـا، تیشـه، بیـل و فرقـون که بـا تعـدادی از این 
وسـایل در درس ساختمان سـازی آشـنا شـده اید، در اینجـا سـایر وسـایل مـورد نیـاز را معرفـی می کنیـم.

الک گچ کاری:
الک ها به طور کلی به دو دسته ریز دانه و درشت دانه 
قطر  با  را  الک های درشت دانه  تقسیم بندی می شوند. 
چشمه های الک معرفی می نمایند و الک های ریزدانه 
را با نمره الک و منظور از نمره الک تعداد سوراخ در هر 
مثال  عنوان  به  الک می باشد.  اینچ طولی چشمه های 
الک 1 اینچ، از انواع الک های درشت دانه می باشد که 
قطر چشمه های آن 1 اینچ یا 25/4 میلی متر است و 
الک نمرۀ 100، از نوع الک های ریزدانه بوده و تعداد 
آن  اینچ طولی چشمه های  سوراخ های موجود در هر 
الک های  انواع   )17-3( شکل  می باشد.  سوراخ   100

گچ کاری را نشان می دهد.
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ــدود گــچ و خــاک، کرم بنــدی می باشــد کــه عبارت اســت از قطعــات ســاخته شــده از  ــۀ اجــرای ان مقدم
مــالت گــچ و خــاک بــه شــکل مکعــب مســتطیل و بــه ابعــاد تقریبــی 1/5×5×5 ســانتی کــه در نقــاط مختلــف 
دیــوار بــه عنــوان ســطح مبنــای انــدود کاری اجــرا می شــود. انــدود گــچ کاری نبایــد از 3 قشــر کمتــر باشــد، 
ــدود گــچ   ضخامــت حداقــل آن 2/5 ســانتی متر و شــامل 1/5ســانتی متر قشــر گــچ و خــاک، 1ســانتی متر ان

و 2 میلی متــر گــچ کشــته پرداختــی اســت.

شیوه ساخت مالت گچ و خاک
افــزودن خــاک رس بــه گــچ بــه مقــدار زیــاد آن را کندگیــر و ارزان می کنــد، معمــوالً نســبت خــاک رس بــه 
گــچ از 1بــه  2 تــا 1 بــه 1 تغییــر می کنــد و ایــن نســبت بــه کیفیــت گــچ بســتگی دارد یعنــی هــر چــه گــچ 
ــرای تهیــه ایــن مــالت، مخلــوط گــچ و خــاک  ــا کیفیت تــر باشــد می تــوان مقــدار خــاک را افزایــش داد. ب ب

ــد. ــم می زنن ــیده و به ه ــه آهســتگی در آب پاش را ب

آماده کردن کار
دیــوار زیــرکار نبایــد بیــش از 10 میلی متــر از حالــت شــاقولی در یــک طبقــه انحــراف داشــته باشــد. همچنیــن 
ــت  ــر اســت جه ــد. بهت ــر بیشــتر باش ــد از 10 میلی مت ــرکار، نبای ــوار زی ــه دی ــی در بدن ــی و فرورفتگ برآمدگ
ــد  ــا شمشــه بلن ــورد نظــر را ب ــدا ســطح م ــچ و خــاک ابت ــدود گ ــول ان ــت نامعق پیشــگیری از ایجــاد ضخام
بررســی نمــوده و برجســته ترین نقطــه ســطح را مبنــای کرم بنــدی قــرار داده و روی ایــن قســمت کرم هایــی 

ــا 2 ســانتی متر ایجــاد نمــود.  ــه ضخامــت حــدود 1 ت ب

اجرای کرم
ـــرم  ـــن ک ـــقف اولی ـــانتی متر از س ـــدود 30 س ـــه ح ـــه فاصل ـــرم ب ـــرای ک ـــت اج ـــوق جه ـــوارد ف ـــه م ـــه ب ـــا توج ب
ـــانتی متر  ـــدود 30 س ـــه ح ـــه فاصل ـــز ب ـــرم نی ـــن ک ـــم ای ـــتای قائ ـــود و در راس ـــرا می ش ـــوار اج ـــدای دی در ابت
از کـــف کـــرم دوم اجـــرا و بـــه وســـیله شـــاقول کنتـــرل می گـــردد و در انتهـــای دیـــوار دو کـــرم بـــاال و 
ــای  ــمانکار، کرم هـ ــتفاده از ریسـ ــا اسـ ــپس بـ ــود. سـ ــرا می شـ ــی اجـ ــای ابتدایـ ــد کرم هـ ــن هماننـ پاییـ
ـــاال  ـــوار در ب ـــای دی ـــدا و انته ـــای ابت ـــن کرم ه ـــی بی ـــورت افق ـــه ص ـــر ب ـــک مت ـــدود ی ـــل ح ـــه فواص ـــری ب دیگ

ــکل های )19-3(، )20-3(، )21-3(، )22-3(. ــردد. شـ ــرا می گـ ــن اجـ و پاییـ

3-3-1-3-  ُکُرم بندی 



110

 شکل 19-3 

 شکل 3-22  شکل 21-3 

 شکل 20-3 
کرم های پایین دیوار

کرم بندی میانیکرم بندی ابتدا و انتهای دیوار

شاقولی کردن کرم ها
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 شکل 24-3 
شمشه گیری بین کرم ها

پـس از اجـرای کرم هـای سـطح دیـوار، بـا اسـتفاده از شمشـه و مـالت گـچ و خـاک، بـه شمشـه گیری بین 
کرم هـای بـاال و پاییـن اقـدام می گـردد. به ایـن صورت که یـک شمشـه آلومینیومـی بلنـد را روی کرم های باال 
و پاییـن قـرار داده و فاصلـه بیـن دیـوار و شمشـه را بـا مـالت گـچ و خـاک پـر می نماینـد و پـس از خود گیری 
مـالت و سـفت شـدن آن، شمشـه را جـدا نمـوده و سـایر کرم هـا را بـه همین صـورت شمشـه گیری می نمایند.   

شـکل های )3-23( و )24-3(

3-3-1-4- شمشه گیری

 شکل 23-3 
شمشه گیری بین کرم ها
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منظـور از متـن، فاصلـۀ بیـن شمشـه های گچـی می باشـد کـه در ایـن مرحله می بایسـت توسـط مالت گچ 
و خـاک انـدود گـردد، بـه ایـن عمـل پر کـردن متـن بین شمشـه ها گفته می شـود. 

 عمـل پـر کـردن متـن بیـن شمشـه ها به وسـیلۀ مالـه آسـترکاری و در نهایت با شمشـه ای به طـول بزرگ تر از 
فاصلـه بیـن شمشـه های گچـی از پاییـن به باال، صاف و مسـطح می گـردد به طوریکـه نقاط برجسـته و تو خالی 

بیـن شمشـه ها باقی نماند. شـکل )25-3(

 3-3-1-5- پر کردن متن بین شمشه ها

  
شکل 26-3
دستگاه گچ پاش و کاربرد آن

امـروزه بـا پیشـرفت تکنولـوژی و اسـتفاده از ماشـین آالت، کارهـای سـاختمانی نیز با سـرعت و دقت بیشـتری 
انجـام می شـوند. بـه طـور مثـال اسـتفاده از ماشـین گچ پـاش در پـر کردن متـن بین شمشـه ها، سـرعت عمل 

ایـن کار را بـه صـورت قابـل توجهـی افزایـش می دهد. شـکل )26-3(

 شکل 25-3 
پر کردن متن بین شمشه ها
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نکات فنی اندودکاری
برای اینکه اندودکاری خوب و مناسب داشته باشیم رعایت نکات زیر الزامی است.

1- اندود ضخیم در یک قشر اجرا نشود.
2- قشر اندود به خصوص قشر رویه بر روی آستری که کاماًل سفت شده اجرا گردد.

3- نسبت بین مواد چسباننده و پرکننده به طور صحیح انتخاب شود.
4- از مصرف دوباره مالت خودداری شود.

5- بـرای جلوگیـری از ترک هایـی کـه در فصـل مشـترک دو نـوع مصالـح مختلـف ماننـد دیوار آجری و سـتون 
فلـزی ایجـاد می شـوند، باید از تور سـیمی اسـتفاده شـود. 

6- مـرز بیـن انـدود گچ با سـایر مصالح از قبیـل چارچوب ها، قرنیزها و ... نیز باید از چفت اسـتفاده شـود. چفت 
شـیاری اسـت کـه انـدود گـچ را در لبـه چارچوب هـا و قرنیزها گـود می کند تـا در ایـن نواحـی ترک خوردگی و 

نمای نامناسـب نازک کاری نمایان نشـود.  

منظـور از رواداری، میـزان خطـای مجـاز در اجـرای عملیـات می باشـد. و مقادیـر آن هـا در هر نـوع عملیات 
اجرایـی توسـط آیین نامه هـا و اسـتانداردهای فنـی مشـخص می گردد. 

رواداری همـواری سـطوح بـرای انـدود بـا کیفیـت عالـی تـا 2 میلی متـر، بـرای انـدود بـا کیفیت خـوب  2 تا 3 
میلی متـر و بـرای انـدود بـا کیفیتـی قابـل قبـول  3 تـا 5 میلی متر می باشـد که به وسـیله  شمشـه 3 متری در 

جهـات مختلـف کنتـرل می گردد.
سـطح نمـا بایـد فاقـد مـوج، ناهمـواری، تـرک، لـک و جداشـدگی باشـد. اجـرای رویه هـای صیقلـی که نـور را 

منعکـس کـرده و ناهمـواری را بـا شـدت بیشـتری آشـکار می سـازند، بایـد بـا دقـت بیشـتری تـوأم باشـد.
 حداقل دوره مراقبت

دوره مراقبـت و فاصلـه زمانـی بین اجرای قشـرها بسـتگی به نـوع مـالت دارد. حداقل دوره مراقبـت و نگهداری 
رطوبـت برای هر قشـر، 2 روز اسـت. 

رواداری ها

فعالیت 
هنرجویـان بـه فاصلـۀ یـک متـر از یکدیگـر، روی دیـوار موجـود در کارگاه را ابتـدا کرم بنـدی نمـوده و آن را عملی9

طـی 3 هفتـۀ کاری گـچ و خـاک نمایند.  
مرحلۀ اول: جدول ریز متره دیوار چینی و گچ و خاک آن را در فعالیت عملی 8 تکمیل نمودید. 

مرحلۀ دوم:  وسایل الزم را از انبار تحویل بگیرید و صحت کارکرد هر یک را کنترل نمایید. 
مرحلۀ سوم: کرم ها را در در محل مناسب با توجه به کنترل سطح از نظر شاقولی اجرا کنید.

مرحلـۀ چهـارم: بـا توجـه بـه مطالبـی کـه آموختیـد گـچ و خـاک الزم بـرای شمشـه گیری را آمـاده و بیـن 
نماییـد. را شمشـه گیری  کرم هـا 

مرحلۀ پنجم: متن بین شمشه ها را پرنموده و شمشه کشی نمایید.
در پایان اطراف کار را تمیز نموده و برای کنترل کار به استاد کار و هنر آموز خود مراجعه نمایید.  
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شرح کار:
مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح الزم را برآورد نموده، اندود گچ وخاک را به مساحت 1/5 مترمربع، طبق 

نظر هنرآموز محترم اجرا نماید. 
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق دستورالعمل ها و ضوابط فنی نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
اندود گچ وخاک را اجرا نماید. 

شاخص ها:
رعایت اصول فنی شامل شاقول بودن، شمشه ای بودن و گونیا بودن کنج ها و نبش ها در مدت زمان 2/5 ساعت.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: شرایط با استفاده از مصالح موجود در کارگاه، ابزار و وسایل الزم را از انبار تحویل گرفته و سطح مورد نظر را 
مطابق نقشه، اندود نماید.

ابزار و تجهیزات: با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسایل الزم به عهدۀ هنرجو است.
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

2اجرای کرم مطابق اصول فنی2

2شمشه گیری کرم ها3

2پر کردن متن بین شمشه ها4

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

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، کفش، کاله، 
دستکش، دقت اجرا، جمع آوری نخاله و مالت اضافی، مدیریت کیفیت، 

مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت 
زمان

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.


