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فصل 5

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

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

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

استفاده كرد؟  

استاندارد عملکرد

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

مقدمه

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

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

Decorativeـ1

واحد یادگيری11

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

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

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

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

نمونه هايی از ستون ها و سرستون های موجود در بناهای ايران را پيدا كنيد. به نظر شما كدام نمونه ها فعالیت
را می توان به صورت »ستون نما« با استفاده از قالب و مواد پليمری ساخت؟
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براي ساخت يك قطعة تزييني مانند ستون براي بخش هاي مختلف آن قالب هايي را طراحي كرده و پس از 
ساخت هر بخش در مرحلة نصب آنها را كنار هم گذاشته و با چسب مخصوص يا دستگاه ميخ بادي به يكديگر 

وصل مي كنند.

ابزار سقفپایۀ ستون

قطعات به شکل صراحی به عنوان دست انداز بالکن



165

فصل پنجم: اجراي پارتيشن ...

مراحل نصب ستون و سر ستون 

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

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

مراحل نصب و رنگ آمیزي ستون و سر ستون پلیمري

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

وصل هستند بر روي پاية ستون قرار بگيرند. 

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

بادي به سطح ديوار متصل شوند.

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

كه باعث خوردگي فوم نمي شوند، استفاده مي شود.

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

فعاليت

قطعۀ سرستون

قطعۀ بدنه

قطعۀ پایه

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

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

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

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

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

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

پاك مي كنند.

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

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

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

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

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

استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

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

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

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

شرایط انجام کار:
مکان: كارگاه ساختمانی

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

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

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

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

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

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

*میانگین نمرات

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

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

واحد یادگيری 12

شایستگی  اجراي پارتيشن پليمری

آیا تا به حال پی برده اید

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

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

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

جداکننده قابل تنظیمجداکننده متحركجداکننده ثابت

مقدمه

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

 جداكننده هاي ثابت
 جداكننده هاي متحرك

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

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

فضاي اداري با پارتیشن

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

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

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

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

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

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

مصالح تصویرردیف و  مواد 
ساخت

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

ویژگي ها 
)قابلیت ها(

محدودیت ها 
)نقاط ضعف(

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

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

اتصال قطعات به قاب پیراموني

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

طرح هاي زيبايي ايجاد كرد.

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

مراحل ساخت جداکننده با زیرسازی فلزی

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

يا ساخت قطعات جدا كننده انجام مي شود. 

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

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

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

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

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

قطعات رويه با توجه به طرح و نقشه هايي اجرايي در كارگاه هايي خارج از محل )كارگاه توليد كننده( برش 
داده مي شوند. در محل اجرا در صورت نياز ممكن است قسمت هايي نياز به برش هاي مختصري داشته باشند. 

نصب قطعات به صورت خشك و با اتصاالت فلزي زنگ نزن به سازه زير سازي انجام مي شود. 
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ارزشیابی شایستگی اجرای پارتیشن پلیمری

شرح کار: 
 بررسی و كنترل نقشه های اجرايی و جزئيات  بازديد از محل اجرا  تعيين مقدار مصالح سازه و اجرا و برش بر اساس نقشة جزئيات

 تعيين نحوة اتصال سازه به عناصر ساختمانی )در صورت خود ايستا بودن(  ساخت سازه و تراز و شاقولی كردن آن  تعيين مقدار و برش 
صفحات پليمری  نصب صفحات پليمری بر روی سازه  پرداخت نهايی )درز گيری و رنگ(

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

استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی ـ مديريت صحيح منابع و مصالح ـ دقت و صرفه جويی ـ انتخاب صحيح ابزار ـ دفع مناسب ضايعات و رعايت چرخة 
بازيافت

فرایندی: تمام مراحل اجرای جدا كننده پليمری شامل كنترل نقشه و جزئيات ـ  بازديد از فضا ـ  ساخت سازة نگهدارنده ـ  نصب صفحات 
جدا كنندة پليمر بر روی سازه ـ  پرداخت نهايی

محصول: اجرای يك جدا كننده پليمری به مساحت 5 متر مربع در 5 ساعت كاری

شرایط انجام کار:
مکان: كارگاه ساختمان

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

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: ابزار برش )اره ـ  تيغه های برش ـ  كاتر( ـ پيچ و پرچ و ميخكوب ـ چسب )در صورت نياز( ـ تراز ـ شاقول ـ گونيا ـ ابزار 

عالمت زنی ـ متر ـ مواد اوليه )پنل های پليمری ـ  ساختار سازه ـ  نبشی ـ  شاسی(

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل الزامات پيش آمده از معماری2

2اجرای سازة نگهدارنده3

2اجرای قطعات پليمری4

1پرداخت كلی جدا كنندة پليمری و تحويل نهايی5

6

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

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است.
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و  تألیف آموزش های فنی و حرفه ای  و  برنامه ریزی  برنامۀ درسی رشتۀ معماری داخلی، 1393، دفتر   1
کاردانش

کتاب های درسی.  نشر  و  پرورش، چاپ  و  آموزش  وزارت  کارگاه ساختمان،  اسماعیل،  یزدانی، محمد   2
1394 تهران. 

درسی.  کتاب های  نشر  و  چاپ  پرورش،  و  آموزش  وزارت  شیب بندی،  و  کف سازی  محمدعلی،  زارع،   3
1395 تهران. 

4 نهاری یزدی، علی محمد، آجر چینی، وزارت آموزش و پرورش، چاپ و نشر کتاب های درسی. تهران. 
1395

5 مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران
امور فنی، سازمان مدیریت و  مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، نشریه شماره 55. معاونت   6

1388 کشور  برنامه ریزی 
و  مدیریت  سازمان  فنی،  امور  معاونت   .92 شماره  نشریه  آجری،  ساختمان های  معماری  جزئیات   7

1385 کشور  برنامه ریزی 
8 سرتیپی پور، محسن، 1388، مصالح در ساختمان و معماری. دانشگاه شهید بهشتی. تهران 

و  داخلی  معماری  جامع  استانداردهای   .1393 محمدرضا.  بیات،  امیرحسین.  سیفی،  جوزف،  دچیارا.   9
تهران شهرآب.  داخلی.  طراحی 

10 مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران

11 مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران

12 منابع تصویری و کاتالوگ های شرکت آجرنما چین

13 منابع تصویری و کاتالوگ های شرکت آرادپنل

14 مجالت و لوح های فشرده معماری و معماری داخلی

15  منابع تصویری شرکت آذران پالستیک 

منابع و مآخذ
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همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت نموده اند.
داریوش پورسردار، محمدحاجی محمد قلیان، فاطمه حسن نژاد، سمانه سادات خضری، لیال رضاییان، 

معصومه سالمی، نسرین شاهی، ساحره شهابی، بیت اهلل قاسم پور سجاسی و سهیال نوری


