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مواد و عناصر
مواد و مصالح مبنای کارهای اجرایی طراحی داخلی است و بر کلیه تصمیم گیری های اخذ شده در فرایند
طراحی داخلی تأثیرگذار است .مجری طراحی داخلی باید در هر پروژه ای متناسب با شرایط و ویژگی های آن
به انتخاب درست و هوشمندانه مصالح بپردازد .برای اخذ تصمیم درست باید ویژگی های ذاتی مصالح ،شامل
عملکرد ،زیبایی شناسی و پایداری آنها را بررسی نماید.
دامنه حدود مصالح مورد استفاده در کارهای اجرایی معماری داخلی بسیار گسترده می باشد .در اینجا تنها
بخشی از آنها را مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم تا با عملکرد هریک از آنها در روی سطوح مختلف فضاهای
داخلی و شرایط محیطی اجرا آشنا شوید .توانایی یک مجری معماری داخلی در انتخاب بهترین مصالح برای
یک فضای داخلی ،باید در فرایندی مستمر باشد .همچنین برای به روز بودن با تحقیق و بررسی در خصوص
محصوالت و مصالح ساختمانی مورد استفاده در سطوح مختلف فضای داخل و گردآوری آن به صورت آلبوم
بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به تأثير مواد و مصالح و فراورده های ساختمانی در كيفيت اجراي ساختمان و پیشرفت هايی كه در
تولید اين فراورده ها روي داده است انتخاب مناسب مصالح ساختماني و محل استفادۀ آنها اهميت زيادي دارد.

عناصر سازندۀ فضاي معماري
ستون و دیوارها
عناصر فضای داخلی هستند که محدوده یک فضا را مشخص می کنند و به واسطه آنها فضا شکل می گیرد .اين
عناصر به دليل قرارگيري در مقابل ديد ما بر احساس و ادراك ما از فضا تأثير زيادي دارند .پوشش نهایی این
سطوح از اهمیت به سزایی برخوردار است و دارای دامنه متفاوتی از مصالح می باشد .انتخاب درست پوشش
ديوارها نيازمند لحاظ كردن موارد زيبايي شناسي ،عملكردي ،ايمني و اقتصاد در تصميم گيري است .مصالح
مورد استفاده در دیوارها دو نوع سنتی و مدرن است .ديوارها محل مناسبي براي اجرا و نصب عايق هاي صوتي،
رطوبتي و حرارتي ساختمان هستند.

شکل ١
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سقف ها
سقف عالوه بر مصون نگه داشتن فضاهاي داخلي از برف و باران و تابش خورشيد بر فرم بيروني ساختمان و
كيفيت فضاهاي داخلي نيز تأثيرگذار است .ارتفاع سقف و عناصر سازه اي و تزیينات آن از مواد اثرگذار بر درك
ما از فضاهاي داخلي هستند .سقف ها اگر چه دور از دسترس هستند و مانند ديوارها و كف ها از آنها استفاده
زيادي نمي شود اما نقش ديداري مهمي در معماري داخلي ايفا مي كنند .نورپردازي فضاي داخلي به واسطۀ
نصب تجهيزات روشنايي بر روي سقف امكان پذير مي گردد.

شکل 2

سقف كاذب :سقفي است كه تمام يا بخشي از سقف
ش مقياس فضا ،تفكيك عرصهاي
اصلي را به منظور كاه 
يا مخفي نگه داشتن سيستمهاي تأسيساتي پوشش
ميدهد.

سقف های کاذب با فرم های مختلف

شکل ٣
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در معماري گذشته ايران متناسب سازي فضاهاي بلند
معماري با اجراي خوانچه پوش ،قطاربندي يا كاربندي
انجام مي گرفت.
کف ها
كف ها ،سطوح افقي هستند كه حد تحتاني فضا را
مشخص كرده و محيط را براي حركت و فعاليت
انساني و قراردادن مبلمان و لوازم زندگي در فضاهاي
باز و بسته فراهم مي آورند ،كف ها معموالً به صورت
صاف ،شيب دار يا پلكاني اجرا مي شوند .يك مجري
معماري داخلي بايد با انواع مختلف كف پوش ها و
الگوي كف سازي آنها آشنايي داشته باشد تا بتواند
خصوصيات و جزئيات مناسب كف سازي را تعيين كند.
توجه به عوامل زيبايي ،رنگ ،دوام ،فرسودگي،
كثيف شدن ،هزينه نگه داري و تعمير ،قابليت انعطاف،
امكان اشتعال ،هزينه نصب و تعويض ،موقع انتخاب
كف پوش اهميت فراواني دارد.

شکل 5

سطوح کف در ارتفاع های مختلف
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پنجره
گشودگی است که سطح دیوار را قطع کرده و باعث ارتباط دیداری با مناظر بیرون شده و نور ،هوا و منظره را
برای فضای داخلی تأمین می نماید.
در هر منطقه ای از کشور جهت استقرار پنجره ،ابعاد و تناسبات و ارتفاع دست انداز آنها با یکدیگر متفاوت است.
بیشتر
بدانیم

پنجره ها در خانه های سنتی ایران به منظور تنظیم شرایط محیطی (تعدیل گرما و سرما) و ممانعت از
ورود حشرات مزاحم به قطعات کوچک و با رنگ بندی های مختلف تقسیم می شدند.
مصالح رایج برای ساخت قاب پنجره عبارت اند از فلزات ،چوب
و پالستیک.1

شکل 6
بررسی کنید

در شهر و منطقه خود نمونه های پنجره مورد استفاده در ساختمان در بناهای سنتی و مدرن را بررسی
نمایید .اجزا ،ابعاد ،ساختار و رنگ آنها را نیز بررسی کنید.
عوامل مؤثر بر ساختار و کیفیت های پنجره ها

شکل

اندازه

موقعیت
1- P.v.c , u.p.v.c
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درها

به جزئی از ساختمان گفته می شود که با باز و بسته شدن ،فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به
یکدیگر مرتبط و یا مجزا می کند و امکان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممکن
یا ناممکن می نماید.
در را می توان دیوار موقتی خواند که در درگاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی،
باز کرد و برای حفظ حریم خصوصی و ایمنی بسته نگاه داشت.
رایج ترین مصالح مورد استفاده در درها عبارت اند از  :چوب ،فوالد ،آلومینیوم ،شیشه و پالستیک.

شکل ٧
فعالیت

مشخصات اصلی عناصر فضای داخلی اتاق یا کالس خود را نوشته و اثرات آنها را بر کیفیت فضا بیان
نمایید.
مشخصات و ویژگی های مواد و مصالح
هدف آشنایی با مشخصات فنی مواد ،مصالح و فراورده های ساختمانی حفظ ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست،
دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است .این مصالح و فراورده های ساختمانی باید جوابگوی نیازهای
طراحی نیز باشد.
مجری معماری داخلی باید با توجه به مشخصات ساختمان و تأسیسات ،مواد و مصالح فراورده های ساختمانی
مناسب را انتخاب و حداقل مشخصات آنها را مطابق طرح ارائه کند.

مصالح ساختمانی
شناخت عمیق از مصالح ،منجر به توانا شدن طراحان و مجریان ساختمان در انتخاب صحیح مصالح می شود.
یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب مواد و مصالح ،اقلیم منطقه است .استفاده از مصالح بوم آورد و سازگار
با شرایط اقلیمی عالوه بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان باعث شکل گیری ساختمان هایی با هویت خاص
هر منطقه می شود.
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شکل  ٨ـ استفاده از مصالح بومی در معماری در اقلیم های گوناگون
فعالیت

در ساخت بناهای سنتی منطقه شما از چه مواد و مصالحی استفاده شده است؟ ضمن معرفی آنها دالیل
استفاده از آنها را با توجه به اقلیم منطقه بیان کنید.
تمام مواد و مصالح ساختمانی به طور مستقیم از بخش های مختلف پوسته زمین به دست می آیند .پوسته
زمین از سنگ ها و خاک هایی تشکیل شده است که در گذشته مواد مذاب بوده اند؛ پس همان عناصری که در
مواد مذاب موجود بوده اند در پوستۀ زمین نیز یافت می شوند .به طور کلی  %75از پوسته زمین را ترکیباتی
چون :کربنات ها ،سولفات ها ،نیترات ها و فسفات ها تشکیل می دهند و  %25آن از سیلیکات ها تشکیل می شود.
مصالح ساختمانی گاهی به همان صورت که در طبیعت یافت میشوند ،تنها با اندکی تغییر شکل استفاده
میشوند .وگاهی هم از ترکیب آنها با یکدیگر مصالح
جدیدی تولید میشود.1
چند سالی است که مواد و مصالح از ترکیبات شیمیایی
و با روش صنعتی تولید میشوند .2برای شناخت
ویژگیهای مصالح الزم است از خواص فیزیکی،
مکانیکی و شیمیایی مصالح آگاهی داشته باشیم.
1ـ مانند سیمان که از ترکیب سنگ آهک و خاک رس به کمک حرارت به دست می آید.
2ـ  ،P.V.Cپلی یورتان
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خواص و ویژگی های مواد
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.1

خواص فیزیکی شامل ویژگیهایی چون جرم ،وزن ،حجم ،رنگ ،بافت ،فشردگی و تخلخل
مواد ،سختی اجسام و .....است .با انجام آزمایشهای فیزیکی بر روی مواد و مصالح ساختمانی
میتوان خواص فیزیکی آنها را شناخت .خصوصیات فیزیکی مصالح بر استحکام ،پایداری،
تنظیم شرایط محیطی و استفادۀ بهینه از انرژیهای طبیعی و مصنوعی مؤثر است.
خواص فیزیکی :جرم ،وزن ،حجم ،رنگ ،بافت ،شکل ،فشردگی ،تخلخل ،سختی اجسام،
است .برای بررسی خواص فیزیکی مواد میزان نفوذ آب ،اثر حرارت ،مقاومت در برابر
خواص فیزیکی
آتش و جذب و انعکاس نور در آنها بررسی می شود.
میزان نفوذ آب :قابلیت نفوذ آب در جسم  ،قابلیت جذب آب  ،میزان رطوبت  ،ضریب
نرمی  ،مقاومت در برابر یخبندان
اثر حرارت :ظرفیت حرارتی  ،ضریب انبساط و انقباض
مقاومت در برابر آتش :اجسام نسوز  ،اجسام دیر سوز  ،اجسام سوزا
قابلیت جذب و انعکاس نور :اثر الکتریسیته ،قابلیت میزان جذب و انعکاس صدا

.2

پایداری مواد و مصالح در برابر نیروها متفاوت است .به مرز این پایداری قبل از گسستهشدن،
تاب یا مقاومت آنها گفته میشود .با توجه به میزان مقاومتی که این مواد در مقابل نیروها از
خود نشان میدهند ،به سه دسته صلب ،ارتجاعی و پالستیک تقسیم میشوند.
اجسام صلب :در برابر میزان خاصی از نیرو هیچگونه تغییر شکلی نمیپذیرند( .مانند چدن،
خواص مکانیکی سنگ ،آجر و شیشه).
اجسام ارتجاعی :گروهی از مواد مانند فوالد هستند که در برابر نیرو تغییر شکل می دهند
اما پس از برداشتن نیرو به حالت اول خود برمی گردند.
اجسام پالستیک :به مصالحی گفته می شود که در برابر نیرو تغییر شکل می دهند اما پس
از برداشتن نیرو به حالت اولیۀ خود برنمی گردند.

.3

چگونگی پایداری مصالح ساختمانی در برابر عوامل شیمیایی ،تعیینکنندۀ خواص شیمیایی
وکاربرد آنها است .به عنوان مثال اسیدها و بازها در ترکیب با آب و گازهای موجود در هوا
خواص شیمیایی
میتوانند بر مواد تشکیلدهندۀ مصالح اثر کرده و به آنها آسیب برسانند ،نمکهای موجود
در مصالح یا در کنار آنها نیز باعث ترکیدن مصالح ساختمانی میشوند.
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خاک
مصالح سنگی که قطر آنها کمتر از  0/002میلیمتر باشد،
خاک نامیده میشود .خاک؛ محصول نهایی هوازدگی و
نتیجه تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگها ،همراه با تجمع
باقیماندههای در حال فساد جانداران توسط طبیعت است.

 .١گیاخاک

1
2

 .٢خاک سطحی

3

 .٣خاک زیرین
 .٤سنگ مادر

4

شکل ٩

انواع خاک
خاکرس :از فرسودهشدن سنگهای آذرین و دگرگونی حاصل میشود .به همین دلیل غیر از رس ،ماسه و الی
هم در خاک وجود دارد .خاک رس از ارزانترین و فراوانترین مواد چسباننده برای مصارف ساختمانی بوده است.
در زمان گذشته به صورت گسترده برای پوشش داخلی ساختمانها از ترکیب کاه و گل ساختهشده از خاک رس
استفاده میشدهاست .امروزه نیز در بسیاری از مناطق با معماری بومی هنوز از این پوشش استفاده میشود.
از مهمترین خواص خاک رس میتوان به خاصیت چسبندگی ،شکلپذیری و عایقبندی رطوبتی آن اشاره کرد.
خاصیت چسبندگی :ریزی دانه ها و پولکی شکل بودن آنها باعث می شود با ترکیب آب با خاک رس ،خاک رس
چسبنده شود .البته با سیراب شدن کامل خاک رس خاصیت چسبندگی آن از بین می رود.
خاصیت شکل پذیری :وجود آب در میان دانه های خاک رس باعث لغزنده شدن آنها روی هم شده و خاصیت
خمیری و شکل پذیری زیادی در خاک رس ایجاد می کند که پس از خشک و پخته شدن به همان شکل باقی
می ماند.
ً
خاصیت عایق رطوبتی :خاک رس پس از مکیدن آب و اشباع شدن ،کامال منبسط میشود و منافذ آن پر میشود.
در این حالت خاک رس به طور کامل غیرقابلنفوذ
میشود و از نفوذ آب به سطوح پایینتر جلوگیری
میکند به همین دلیل قبل از رواج قیر به عنوان عایق
رطوبتی از اندود خاک رس و کاه برای عایقبندی
بامها استفاده میشد .از خاک رس برای تهیه مالت
گل ،مالت کاه گل و مالت فل گل 1خشت و آجر و....
استفاده میشود.
خاک چینی :خاک رس خالص سفید رنگ است و در
صنعت سفال سازی به نام خاک چینی معروف است.
شکل 10
1ـ ترکیبی از پوستۀ خرد شدۀ برنج ،خاک رس و آب
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خاک مخلوط (دج) :خاکی که دارای انواع دانه های
ریز و درشت و درصدی نیز خاک رس باشد مخلوط یا
دج نامیده می شود.
در زمان دفاع مقدس یکی از اقدامات مهم در جبهه ساخت
جاده بود که با توجه به جنس خاک در شرایط اقلیمی
منطقه این کار صورت میگرفت جهادگران برای جادهای
که پس از ساخت سیدالشهدا نام گرفت از خاصیت خاک
ساحل حور در قسمت ایران که ُرس بود استفاده کردند.
شکل 11
نیزارهای کنار جاده کمک زیادی به جلوگیری از نفوذ آب
به جاده میکردند ،با ریختن خاک در کنارهها مانع نفوذ آب به جاده شده و همچنین باعث رشد ریشههای نی شدند.

سنگ
سنگهای ساختمانی از نظر منشأ شکلگیری به سه
دسته آذرین ،تهنشینی و دگرگون تقسیم میشوند .منشأ
و نحوه تشکیل سنگها بر کیفیت و ویژگی آنها بسیار
تأثیرگذار است .سنگهای ساختمانی از نظر محل کاربرد
به دو دستۀ باربر و تزیینی تقسیم میشوند.

شکل 12
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سنگ های باربر :این سنگ ها برای کارهای بنایی کاربرد دارند و باید دارای ویژگی های زیر باشند:
تاب فشاری حداقل  10کیلوگرم بر سانتی متر مربع
در صورت استفاده در مناطق سردسیر در برابر یخبندان پایدار باشد.
مقاوم در برابر اسیدها ،قلیاها و هوازدگی.
حداقل ضریب نرم شدن 1سنگ در آب در خصوص سنگ های باربر و نما حداقل  %70است.
سنگهایی که در کفها و پلهها به کار میروند باید در برابر سایش و ضربه متناسب با میزان رفت و آمد و کاربری
فضا انتخاب شوند.
در مورد سنگهای نما ضریب انبساط حرارتی سنگ و مالت آن باید حدودا ً یکسان باشند تا از خردشدن سنگ
و جدا شدن آن از مالت جلوگیری شود.
در جدول زیر سنگ های مناسب برای مصرف در فضاهای داخلی و پله آمده است.
1

پوشش سطوح داخلی دیوارها

سنگ های آهکی مرمرین ،شبه مرمر ،سنگ های گچی ،2توف ها،3
کنگلومراهای کربناتی و سنگ های مشابه

2

پله ها ،کف ها و دست اندازهای داخلی

مرمر ،گرانیت و البرادوریت

نصب سنگ به دو روش تر (با استفاده از مالت) و خشک
(اتصاالت و بند   و بستهای فلزی) صورت میگیرد .در
تصاویر زیر نمونههایی از روشهای نصب سنگ آورده
شدهاست.

شکل 13
1ـ ضریب نرم شدن سنگ در آب عبارت است از نسبت تاب فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل  24ساعت به تاب فشاری
همان سنگ در حالت خشک.
 2و 3ـ مصرف این سنگ ها منحصرا ً در کارهای غیر باربر است.
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حمل و نگه داری قطعات سنگ
سنگهایی که در فضاهای داخلی استفاده میشوند در دستۀ سنگهای تزیینی هستند و حفاظت از آنها موقع
بارگیری ،حمل و انبار کردن ضرورت دارد .قطعات سنگی با توجه به اندازه مورد نیاز در قطعات مختلف برش داده
میشوند و با توجه به مکان و طرح استفاده دارای اندازههای مختلف هستند .مصالح سنگی باید در مکانهای
تمیز و حتی المقدور سرپوشیده نگهداری شوند و از آلودگی آنها با خاک ،مواد مضر ،یخ و برف جلوگیری شود و
به صورت عمودی و در ردیفهای منظم کنار هم چیده شوند.
نام گذاری سنگ ها براساس نوع کار روی آنها
در کارگاه های ساختمانی ،سنگ را براساس نوع کاری که روی آنها انجام می شود به دو دسته خام و کار شده
تقسیم می کنند.
سنگ خام :سنگی است که پس از استخراج از معدن یا جمعآوری از بستر رودخانه با کمترین تغییر در ساختمان
سازی مورد استفاده قرار میگیرد.

سنگ های خام

سنگ قله یا کوهی :این نوع سنگ مستقیم ًا از معدن
استخراج می شود .به این قطعات سنگ بزرگ کوب 1نیز
گفته می شود.

سنگالشه :این سنگها معموالً حاصل انفجار معادن سنگ
هستند یا پس از خرد کردن قطعات بزرگتر بهدست
میآیند و شکلهای ناصاف و غیرهندسی دارند.

قلوه سنگ رودخانه ای :از بستر رودخانه ها جمع آوری
می شود و به دلیل جریان مداوم دارای لبه های صاف و
گرد هستند.

١ـ (مکعب ـ )cube
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فصل سوم :مصالح ،ابزار و تجهیزات

سنگ های کار شده :این سنگ ها در نتیجه تیشه کاری و پرداخت هایی که روی سنگ انجام می گیرد دارای
انواع مختلفی است.
نوع سنگ

ویژگی ها

سنگ قواره
(شکل گرفته)

اگر گوشههای تیز سنگ الشه حذف شود به آن
سنگ قواره میگویند .معموالً این نوع سنگ دارای

کاربری

اشکال مشخصی نیست.

سنگ بادبُر (رگه ای)

سنگی که تقریباً به شکل مکعب درآمده است
و سطح نمای آن نیز حدودا ً به شکل مربع یا
مستطیل است.

سنگ بادبر سر تراش دارای ابعادی مانند سنگ بادبر هستند ،با این
تفاوت که حداکثر بار سنگ  1/5سانتیمتر و
حداقل ارتفاع  18سانتیمتر است ،سطح فوقانی و
تحتانی باید حداقل  12سانتیمتر و سطوح جانبی
آن حداقل  8سانتیمتر با قلم صاف و بدون بار
شوند.
سنگ دست تراش
(تمام تراش)

اگر کلیه سطوح قائم و افقی سنگ را با دست تراش
دهند به آن سنگ دستتراش میگویند.

سنگ بادکوبه ای

دارای ابعادی مانند سنگهای بادبر است با این
تفاوت که حاشیه سنگها در نما با قلم تراش داده
میشوند.

(فتیله ای)
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فعالیت

سنگ پالک

این نوع سنگ از برش سنگ های بزرگ به
ضخامتهای  2-3سانتیمتر ،معموالً به عرض 40
سانتیمتر و به طولآزاد (طول قله) تهیه میشود.
این سنگها مستطیل شکل بوده و دارای لبههای
قائم است.

سنگ تیشه ای

این سنگ نیز شبیه سنگهای بادبر است ،اما
سطوح این سنگها باید به وسیله قلم تراشیده،
صاف و بدون بار شوند .سطح نمای این سنگها نیز
باید تیشهداری گردد.

با توجه به مطالب ارائه شده در اين بخش نمونه هايي از استفاده از سنگ در فضاهاي داخلي اطراف خود
پيدا كرده با بيان مشخصات آنها را در كالس معرفي كنيد.
گاهی سنگ دقیقاً بر اساس ابعاد و اندازههای مشخصی که در نقشه منظور شده به کارخانه سفارش داده میشود
که به آن سنگ حكمي یا اندازه میگویند.

آجر
آجر ،سنگ سخت مصنوعی است که از پختن خاک رس
در ابعاد و اندازه های مختلف تهیه می شود .آجر اولین
عنصر پیش ساختۀ دست بشر با تولید انبوه بوده است.
خاک آجر معموالً مخلوطی است از خاک رس ،ماسه،
1
فلدسپات ،سنگ آهک ،سولفات ها و کانی های آهن

شکل 14
1ـ (سولفورها ،فسفات ها ،منگنز ،منیزیم ،سدیم ،پتاسیم ،مواد آلی گیاهی و .....است).
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فصل سوم :مصالح ،ابزار و تجهیزات

خاک مناسب برای آجر نباید درصد زیادی آهک داشته باشد .زیرا باعث کاهش کیفیت آجر پخته شده می شود.
آجرهای متداول ساختمانی
آجر فشاری :به ابعاد  22×10×5/5یا با همین طول و عرض ولی به ضخامتهای  3یا  4سانتیمتر تهیه میشود.
درگذشته برای تهیه آجر موقع خشت زدن با دست ،گوشههای قالب را با انگشت فشار میدادند ،به همین دلیل
به آن آجر فشاری گفته میشود .از این آجرها برای گریچینی (سفتکاری) طاق ضربی و ساخت دیوارهای
حمال استفاده میشود.

شکل 15

آجر نسوز :برای تهیه این آجر از خاک های نسوز استفاده می شود .این آجر عالوه برداشتن مشخصات سایر
آجرهای معمولی باید گرمای  1580درجه سیلسیوس را بدون خمیری شدن تحمل کند.
آجرهای ماسه آهکی :با ترکیب ماسۀ شسته ،آهک و آب تهیه شده و پس از قالب خوردن به اشکال مختلف
تولید و سپس پخته می شود .این آجرها معموالً به رنگ سفید هستند .البته با افزودن مواد رنگی به ترکیبات
اولیه می توان آجر را با رنگ دلخواه تهیه کرد.
آجر سفالی :این آجرها برای دیوار چینی و پوشش اجزای تیرچه بلوک در سقف ها استفاده می شود و دارای
ابعاد مختلفی است.
آجر رسی توپر یا سوراخ دار :دارای ابعاد 22×10/5×5/5 1است .در دو نوع توپر و سوراخ دار تولید می شوند.
در نماهای داخل ،خارج یا تیغه چینی ها استفاده می شوند.
1ـ  220±2م م 105±1 ،م م 55±1 ،م م
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آجر مناسب برای مصارف گوناگون
محل مصرف

ردیف

آجر مناسب

زیر الیه نم بندی دیوار یا مکان های مجاور با آب .آجر ماسه آهکی ممتاز ،آجر ماشینی پرمقاومت
1

الف)محل پرآب با امکان یخ زدگی

آجر ماسه آهکی پرمقاومت ،آجر رسی ماشینی پرمقاومت

ب)محل کم آب

2

باالی الیه نمبندی دیوار ،کارهای عمومی ،طاقزنی انواع آجر ماسه آهکی و رسی مشروط بر رعایت سایر
شرایط و انطباق با مشخصات پروژه
و تیغهسازی

3

نمای ساختمان ها

انواع آجر رسی ،آجر ماسه آهکی

4

فرش کف و پله های داخلی ساختمان ها

آجر ماسه آهکی پرمقاومت و ممتاز و آجررسی ماشینی
و دستی نما مشروط بر انطباق با مشخصات پروژه

5

دست اندازها ،پله ها ،فرش کف ،نقاط واقع در فضای
باز ،آب روها ،طوقه چاه ها و دودکش ها

آجر ماسهآهکیاز نوع ممتاز و آجررسی ماشینی پرمقاومت

برای نصب آجرهای نازک در دیواره های دوجداره در صورت استفاده از اتصاالت و بست های فلزی باید از نوع
زنگ نزن آنها استفاده کرد و تمام یا قسمت هایی از آن در داخل مالت یا دوغاب قرار بگیرد.
حمل و نگه داری :در صورتی که بارگیری ،حمل و نگه داری آجر با دقت انجام شود ،ضایعات آن به حداقل
ممکن خواهد رسید .آجرها باید به صورت دسته بندی شده و بدون تماس با خاک ،مواد مضر ،رطوبت ،یخ و
برف در محلی تمیز و سرپوشیده نگه داری شوند.
فعالیت
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تزیینات آجری در کدام بخش از فضاهای داخلی کاربرد دارند؟ چند نمونه از این تزیینات را در ساختمانهای
سنتی یا جدید منطقۀ خود بررسی کنید.

فصل سوم :مصالح ،ابزار و تجهیزات

کاشی و سرامیک
سرامیک :در گذشته آجر هایی که موقع پختن ،بیش از اندازه حرارت میدیدند ،ذوب شده و به آجرجوش
به عبارتی به آجرهای ضدآب تبدیل میشدند.
بدین ترتیب اولین سرامیک ها هم زمان با آجر به این
صورت تهیه شدند .محصوالت سرامیکی 1بسیار زیاد
است ،یکی از دسته این محصوالت سرامیک های
ساختمانی هستند.
کاشی :یکی از فراورده های سرامیکی است که در
درجه حرارت معینی 2پخته میشود .کاشی ،ورق های
خشتی و کم ضخامت است که سطح آن لعاب داده
میشود تا بعد از پخت جال یابد .کاشی خاصیت جذب
بسیار کمی داشته و مقاومت آن در برابر ساییدگی،
شکل 16
فشار و ضربه باالست.

شکل 17
1ـ انواع سفال ،چینی ،مواد مغناطیسی ،الکترونیکي ،قطعات ساینده و ...
2ـ  900تا  2000درجه سانتیگراد

53

سرامیک و کاشی ماهیت یکسانی دارند ،اما سرامیک ها به دلیل
فشردگی بیشتر ذراتشان سختتر و خش ناپذیرتر از کاشی ها
هستند .مقاومت سراميك در برابر اسید ها از كاشي بیشتر
بوده و مقدار جذب آب در آنها تقریباً صفر است .از سرامیک ها
برای پوشش کف فضا های خیس و پوشش دیوار های داخلی و
خارجی استفاده میشود .کاشی ها غالباً 1برای پوشش دیوار ها
کاربرد دارند .کاشی هاي ضد اسید محصوالتی هستند که دارای
استحکام باال و مقاومت در برابر اسید ها میباشند و در مکان  های
ویژه کاربرد دارند.

شکل 18

ابعاد سرامیک
سرامیک ها در اشکال مربع ،مستطیل و چند ضلعی یا اشکال دیگر تولید میشوند .ابعاد سرامیک های ،75
 250 ،200 ،150 ،100میلیمتر بوده و اندازۀ سرامیک های مستطیل  75×150یا  100×200یا 125×250
2
یا  150×300میلیمتر است .ضخامت سرامیک ها بین  12تا  20میلیمتر است.
ابعاد کاشی
ضخامت کاشی ها بسته به نوع استفادۀ آنها متفاوت بود و از  4تا  12میلیمتر است .ابعاد کاشی ها از 75
میلیمتر تا  300میلیمتر متغیر است .معموالً در اشکال مربع یا مستطیل تولید میشود.
درجهبندی کاشی و سرامیک
کاشی ها و سراميك  ها از نظر مرغوبیت به سه دسته درجه 2 1و  3تقسیم میشوند .این دستهبندی براساس
تعداد نقاطی از سطح کاشی یا سرامیک است که لعاب نگرفته باشد .قطر این نقاط و میزان لبپریدگی
گوشه ها یا کناره های آنها نيز در اين دستهبندی مؤثر است.
فعالیت
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به نظر شما استفاده از كاشي و سراميك در فضا هاي داخلي چه محاسني دارد؟
1ـ از کاشی ها هم می توان برای کفپوش فضا ها استفاده کرد.
2ـ سرامیک های موزاییکی نوعی سرامیک ریز لعابدار یا بدون لعاب هستند كه در نقش  ها ورنگ های متنوعی به ضخامت  6میلیمتر ساخته
میشوند با ورقه ای از کاغذ کرافت چسبدار به اندازه  600×300میلیمتر کنار هم قرار داده شد ه اند .این سرامیک ها را روی بستری از مالت
قرار داده و پس از گرفتن مالت روی آن را خیس میکنند تا کاغذ آن جدا شود سپس درز های آن را با دوغاب پر میکنند.

فصل سوم :مصالح ،ابزار و تجهیزات

آهک
آهک مورد استفاده در کارهای ساختمانی از پختن سنگ آهک 1به دست میآید .آهک در بیشتر موارد به عنوان
چسباننده (مالت) استفاده میشود .مالتهای آهکی تقریباً همگی
آبی هستند .نوع آهک از نظر هوایی 2و آبی 3بودن به درجه پخت
سنگ آهک و میزان ناخالصیهای آن بستگی دارد .آهک خالص
دارای رنگ سفید است اما ناخالصی ها باعث تغییر رنگ آن میشود.

شکل 19

شکل  20ـ آهک بری در حمام گنجعلی خان کرمان

انواع سنگ آهک
ردیف

نام سنگ آهکی

نوع ناخالصی یا نحوه تشکیل

1

آهکی معمولی

از ته نشین شدن مواد آهکی محلول در آب دریاها تشکیل شده است.

2

آهکی مرجانی

از باقیمانده پوسته حیوانات دریایی در کف دریاها و اقیانوس ها به وجود آمده اند.

3

آراگونیت و تراورتن

از تهنشین شدن موادآهکی محلول در آب گرم چشمههای اطراف آتشفشانها تشکیل
شدهاند.

4

آهکی دولومیتی

از ترکیب طبیعی کربنات منیزیم و کربنات کلسیم تشکیل می شود.

5

مارن یا گل

ترکیبی از خاک رس و سنگ آهک است .در تهیه آهک آبی (ساروج) مصرف میشود.

6

سنگ آهک قیری

از نفوذ نفت خام در سنگ های آهکی و جدا شدن روغن های سبک آن حاصل
می شود .برای روسازی آسفالتی به کار می رود.

7

سنگ مرمر

سنگ آهکی دگرگون شدهاست .در پوشش فضاهای داخلی و نماهای خارجی
ساختمان کاربرد دارد.

1ـ کربنات کلسیم CaCo3
2ـ مالت هوایی :این مالت ها برای سخت شدن نیاز به مجاورت با هوا دارند.
3ـ مالت آبی :برای رسیدن به مقاومت مطلوب باید در مجاورت رطوبت یا آب قرار گیرد.
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با پختن سنگ آهک ،آهک زنده یا نشکفته بهجای میماند که بعد از ترکیب با آب میتواند با مصالح دیگر
ترکیب شود .وقتی که آهک زنده با آب ترکیب میشود حجم آن از  1/25تا  3برابر شده ،شکفته میشود و
گرمایی حدود  400درجه سانتیگراد از خود متصاعد میکند .وزن مخصوص آهک شکفته نسبت به آهک
زنده کاهش مییابد.
مالت های آهکی

نوع مالت

ترکیبات

ویژگی هاو برخی از
محل های کارکرد

مالت گل آهک

آبی

آهک شکفته شده،
خاک ،آب

تهیه مالت و اندود

آبی

آهک شکفته ،2خاک،
آب ،قلوههای سنگ

پیسازی یا زیرسازی
راهها (مناسب استفاده
برای هوای گرم و
مرطوب ،آهکبری
دیوار ،سقف ،ستون،
حمامها)

مالت ماسه آهک

هوایی

آهک شکفته ،ماسه
کفی ،4آب

مرغوب تر و مقاوم تر از
مالت گل آهک

مالت باتارد

آبی

آهک شکفته ،ماسه
کفی ،سیمان ،آب

پس از  48ساعت پس
از مصرف سفت و سخت
میشود

آبی

گرد آهک شکفته،
خاکرس ،خاکستر،
مغزنی( ،لویی) یا موی
بز ،آب

آبانبارها ،پیها و بند
(سد)های آبی

آبی

گچ ،آهک ،آب

اندودهایداخلیونماسازی
در مناطق مرطوب

شفته

١

مالت ساروج

3

مالت گچ آهک

حمل و نقل و نگه داری :آهک زنده را باید در ظروف مخصوص یا کیسه های آب بندی شده نگه داری کرد و آن را
از آب و دی اکسید کربن دور نگه داشت .آهک شکفته نیز باید از اثر دیاکسید کربن هوا و تابش آفتاب دور باشد تا از
خشک شدن آن جلوگیری شود .کارکردن با آهک و جابهجا کردن آن نیاز به رعایت نکات ایمنی دارد.
1ـ نوع دیگری از شفته به نام تیزان یا پُر آهک نیز وجود دارد که قوی تر و پس از گیرش محکم تر از شفته معمولی است و در مکان هایی که
به پی قوی تر نیاز باشد تهیه می شود.
2ـ بهتر است شفته با دوغاب آهک ساخته شود.
3ـ نوعی دیگر از ساروج از آسیاب کردن گل آهک طبیعی یا ما ِرن و مخلوط کردن آن با آب و تبدیل به خشت ،پختن خشت و آسیاب کردن
خشت و ترکیب مجدد با آب و موی بز به دست می آید .این نوع در بندر خمیر ساخته و استفاده می شود.
4ـ ماسۀ کفی ،ماسۀ رودخانهای است که به خاک مخلوط بوده و شسته نشده باشد.

56

فصل سوم :مصالح ،ابزار و تجهیزات
نکته

چون آهک شکفته برروی فلزات و الیاف گونی اثر گذاشته و آنها را سوراخ میکند باید از تماس مستقیم
قطعات فلزی با آهک پرهیز کرد.

گچ ساختمانی
گچ نوعی چسبانندۀ هوایی است و از پختن سنگ گچ در دمای  180°سانتی گراد به دست می آید .دمای پخت
سنگ گچ عاملی مهم در تعیین نوع و کیفیت گچ تولید شده دارد.
....................

تولید قطعات
پیش ساخته

گچ و ماسه

گچ کشته (رویه سفید کاری) با ورز دادنش
از اندازه گچ اندود)

تهیه مالت گچ
و خاک

گچ ساختمانی

سفیدکاری داخل
ساختمان

گچ اندود

1

2

از انواع دیگر گچ های مورد استفاده در ساختمان ،گچ مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگیری است که آن را
در ایران به نام گیپتون میشناسند.
آبرزیگاه
گچ مرمری یا
مصنوعی

برای مصرف در
مکان های مرطوب

نمای بیرونی
بناها

شکل 21

1ـ در استاندارد ایران به نام گچ زیرکاری آمده است.
2ـ در استاندارد ایران گچ پرداخت نام گذاری شده است.
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نوع کورهای که سنگ گچ در آن پخته میشود ،نیز در کیفیت گچ تولید شده مؤثر است .در کورههای سنتی
بخشهایی از گچ به دست آمده سوخته و یا نیم پخته است اما در کورههای با فناوری جدید گچ به دست
آمده با کیفیت باال و کام ً
ال یکدست خواهد بود.
زمان گرفتن گچ کارخانهای معموالً  9تا  10دقیقه است اما با افزودن کانیها ،مواد گیاهی و دامی به گرد گچ
میتوان زمان گیرش آن را کم یا زیاد کرد.

شکل 22ـ قطعات گچی پیش ساخته

ماده افزودنی

مقدار افزودنی
نسبت به وزن گچ

گچ کارخانهای ایران
بدون افزودنی

-

کندگیر

زودگیر

-

-

9-10

نمک طعام

%2

∗

3

نمک طعام

%5

∗

5

نمک طعام

%10

∗

12

پودر آهک شکفته

%10

∗

12

سریش

%5

∗

32

سریش

%6

∗

38

1

%5

∗

90

براکس

1ـ ترکیبی از برات و سدیم ()borax: Na2B4O7,10H25
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کیفیت گیرایی

زمان
گیرایی(دقیقه)
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ویژگی های گچ ساختمانی
بعد از خشک شدن ترک برنمی دارد چون
موقع گرفتن حجمش زیاد می شود و منافذ
سطح را می پوشاند

عایق گرما بوده و صدا را نیز پخش
نمی کند.

مالت گچ یخ نمی زند و تا دمای زیر ده
درجه سانتی گراد می توان در کار بنایی
ازآن استفاده کرد.

در برابر آتش سوزی مقاوم است

در مجاورت فلزات ،سولفات درست می کند.
فلزات باید پیش از مصرف اندود یا مالت های
گچی با ضد رنگ پوشش داده شوند.

در برابر رطوبت ضعیف بوده ،طبله
می کند.

بهدلیل نبودن حفره روی سطوح اندودهای
گچی قارچ نمیزند و حشرات در آن النه
نمی کنند.

رنگ آن سفید بوده و سطوح گچی را
می توان با رنگ روغنی یا پالستیکی
پوشش داد.1

وزن مخصوص گچ کیسهای 1/2 T

با افزودن نمک ،گرد آهک و سریش
می توان زمان گیرایی آن را کنترل کرد.

M3

است.

انواع مالت های گچ:
مواد مصرف

ویژگیها

ردیف ترکیبات ترکیبات
1

گچ

گچ ،آب

سفیدکاری داخل فضاها ،اجرای کاشی معرق،
نگهدارنده موقت سنگ پالک

زودگیرتر از مالت گچ و خاک
است

2

گچ و
خاک

گچ ،خاک،
آب

اندود فضاهای داخلی

شکلپذیر ،دیرگیر و ارزان
با کاهش مقدار خاک آن،
زودگیرتر میشود.

3

پس از گرفتن ،سختتر و
گچ ،خاک،
گچ
اندودکاری مکانهای مرطوب و استفاده در نماسازی
مقاومتر از گچ ساختمانی است.
آب
مرمری

4
5

گچ و
ماسه

میتوان از آن به جای مالت گچ و خاک برای
گچ ،ماسه،
زیرسازی اندودها در نقاطی که ماسۀ ساحلی یا
آب
رودخانه ای زیاد است استفاده کرد

گچ کشته گچ ،آب

صیقلی کردن سطوح اندود شده

دیرگیر است اندازه قطر
بزرگترین ماسه در آن باید
 200mmباشد
زودگیر

1ـ در دوره صفویه به مالت گچ رنگ اضافه می کردند که پس از اتمام اندودکاری و خشک شدن سطحی رنگی ایجاد می شد.
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حمل و نقل و نگه داری گچ
گچ میل ترکیبی زیادی با آب دارد به همین دلیل باید آن را از هرگونه رطوبت دور نگه داشت و در ظروف یا
کیسههای آببندی شده نگه داشت .مراکز تهیه و بسته بندی گچ مشخصات نوع گچ را روی کیسه آن درج
می کنند.

سیمان
در این قسمت راجع به سیمان های آبی طبیعی و

مصنوعی که در ساختن مالت های سیمانی و بتن
مصرف میشوند توضیحاتی ارائه خواهد شد .سیمان
هیدرولیکی (آبی) مادۀ چسبانندهای است که در
هوا و در مجاورت آب و جایی که هوا نیست سخت
میشود و جسمی یکپارچه را تشکیل می دهد.
شکل 23
سیمان های

سیلیس

آلومین

اکسیدآهن
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سیمان های
سیمان های آبی

مواد اصلی تشکیل دهنده سیمان ساختمانی

آهک

مصنوعی پرتلند

آمیخته

سیمان سفید

سیمان پرتلند
رنگی
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پرتلند نوع1

پرتلند نوع2

سیمان های پرتلند مصنوعی

سیمان های آمیخته

درتمام کارهای ساختمانی مانند
پل ،تونل ،ساختمان های بتنی و
 ...استفاده می شود.
مناسب برای مکان هایی که در برابر
حمله ضعیف سولفات هاست .حرارت
هیدراسیون آن از نوع  1کمتر است.

پرتلند نوع 3یا زودگیر

مناسب برای مکانهایی است که نیاز به
سرعت اجرای کار وجود دارد .البته به
دلیل گرمای زیاد ایجاد شده به کارگیری
آن باید در مکانهای سرد صورت بگیرد.

پرتلند نوع 4یا کم حرارت

منـاسب بـرای استفـاده در
بتن ریزی های حجیم یا مناطق گرم

پرتلند نوع ،5ضد سولفات
یا آهنی

مقاوم در برابر سولفات ها (در
بنادر ،اسکله ها ،پایۀ پل ها مصرف
می شود).

سیمان پرتلند پوزوالنی

گرد سیمان پرتلند ،یا
کلینکر سیمان پوزوالن
طبیعی ،مقدار کمی گچ ،آب

سیمان پرتلند سرباره ای

کلینکر سیمان پرتلند ،سرباره
کوره آهن گدازی ،کمی سنگ
گچ ،آب

سیمان پرتلند آهکی

سنگ آهک ویژه ،سنگ گچ ،کلینکر
سیمان پرتلند

سیمان بنایی

کلینکر سیمان پرتلند ،گرد سنگ
آهک 1مرغوب ،کمی سنگ گچ

سیمان پرتلند مرکب

کلینکر سیمان ،حداقل 2
2
نوع مواد افزودنی

1ـ سنگ آهک ویژه ،پوزوالن طبیعی مرغوب ،سرباره کوره ،آهن گدازی ،خاکستر بادی ،پوزوالن کلسینه شده ،شیل پخته شده ،دوده سیلیسی.
2ـ به جای پودر نرم شده آهک می توان از پوزوالن های طبیعی و مصنوعی و یا سرباره آهن گدازی استفاده کرد.
61

توجه

درصد ترکیبات به کار رفته در مواد اولیه در تعیین نوع سیمان و نام گذاري آن مؤثر است.

سیمان سفید :ترکیب شیمیایی آن همانند سیمان پرتلند معمولی است اما با انتخاب مواد اولیه مناسب ،از
ورود مواد رنگی نظیر اکسید آهن و  ...به فرایند ساخت جلوگیری میشود .این نوع سیمان بيشتر در نماسازی،
بندکشی و کارهای تزیینی کاربرد دارد.

شکل 24

سیمان پرتلند رنگي :با افزودن مواد رنگی بیاثر شیمیایی به سیمان تهیه می شود .با استفاده از سیمان
پرتلند معمولی میتوان سیمان های قرمز ،قهوهای و سیاه ساخت .این نوع سیمان برای کارهای تزیینی و
بندکشی مصرف میشود.
سیمان طبیعی :این دسته از سیمان ها از دو طریق بهدست میآیند.
 1پختن سنگ های سیمانی موجود در طبیعت
 2ترکیب گردۀ باقیماندۀ آتشفشانی با آهک در مجاورت آب.

شکل 25
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بتن
بتن ،سنگ دج مصنوعی است که از مخلوط کردن دانههای سنگی
درشت دانه 1و ریزدانه( 2ماسه) ،سیمان و آب تهیه میشود .بتن حدود
 1/5تا  2ساعت پس از ترکیب با آب واکنشهای گیرایی را آغاز کرده
و در هفته اول بتنریزی به  %60مقاومت نهایی خود رسیده و پس
از  28روز مقاومت آن به  %90مقاومت نهايي آن میرسد .درجه
حرارت مناسب بتنریزی 5-38°Cاست درصورتیکه دما کمتر از 5°C
یا بیشتر از  38°Cباشد باید بتن ریزی با اتخاذ تدابیر الزم انجامشود.
بتن دارای مزایایی چون شکلپذیری ،مقاومت فشاری خوب ،مقاومت
خوب در برابر آتشسوزی،دوام زیاد و هزینه نگهداری کم است.

بتن پرمقاومت

بتن سنگ
بتن
پاششی(شاتکریت)
انواع بتن

بتن اصالح شده
با پلیر
بتن خود متراکم

بتن الیافی

شکل 26

بلوك هاي سيماني و بتني

انواع بلوک های
سیمانی و بتنی

بلوک های سیمانی
ساده

در دو نوع باربر و غیرباربر تولید می شوند.

بلوک های سیمانی
سبک دانه

از اختالط سیمان های آبی ،آب و دانه های سبک معدنی
طبیعی یا مصنوعی ساخته می شود.

بـلوکهای بتـنی
هوادار اتوکالو شده

با ایجاد تخلخل در آنها سبک سازی می شوند ،قابلیت
استفاده در دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی را دارند.

بلوک های بتنی
سبک اسفنجی

بدون فرایند اتوکالو با کمک مواد شیمیایی سبکسازی آنها
انجام میشود .از نظر مقاومتی در  4نوع تولید میشوند.

١ـ قطر این دانهها از  7mmبه باالست ،در حجم هاي کوچک بتن ریزی قطردانهها بین 20mmـ 7است و در بتن ریزهای حجیم ،درشتتر
از  20mmاست.
٢ـ اندازه دانههای ماسه (زیردانه) بین  5-7mmاست.
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موزاييك سيماني
کفپوش متراکم شدهای است که از مصالح سنگی ،سیمان و آب با شکل و ضخامت یکنواخت ساخته میشود
و دارای شکل هنری خاصي است .در سطح رویه موزاییک سیمانی ساده ،مصالح سنگی تزیینی وجود ندارد.
اما در سطح رویۀ موزاییک سنگدار مصالح سنگی سخت صیقل پذیر تزیینی به کار رفته است.
موزاییک سیمانی

موزاییک سیمانی ساده

فعالیت

موزاییک سیمانی سنگ دار

توليد سيمان و بتن مانند بسياري از مصالح ساختماني اثرات زيست محيطي مخربي دارند با تشكيل
گروه هاي كاري و مطالعۀ روند توليد اين مواد چند نمونه از آثار زيان بار آنها را بر طبيعت پيدا كنيد.
مالت هاي سيماني

به نسبت حجمی  1به  5یعنی یک واحد حجمی سیمان و پنج واحد حجمی ،ماسه و آب ،مالت ماسه
سیمان تهیه می شود .در حال حاضر مرغوب ترین نوع مالت ساختمانی محسوب می شود .این مالت
باید به مقدار کم ،ساخته و مصرف شود .الزم است که از زمان مخلوط کردن آن با آب تا پایان مصرف
حداکثر بیش از  2ساعت نگذرد.
ورق سيماني الياف دار (تخته هاي سيماني)
این ورق ها از ترکیب یک چسباننده هیدرولیکی مانند سیمان و الیاف آلی یا سنتزي معدني ساخته می شود.
استفاده از الیاف آزبست برای ساخت این ورق ها مجاز نیست .براساس روکش هایی که روی آنها قرار می گیرند
قابل استفاده در فضاهای داخلی و خارجی هستند.

چوب
چوب از زمان های بسیار دور در ایران و بسیاری از نقاط جهان در ساختمان کاخها ،خانهها ،پلها و ....کاربرد
بسیار گستردهای داشته است .پوشش سقف کاخ باستانی مادها در هگمتانه و تخت جمشید از چوب بوده است.
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در ساختمان های چهل ستون ،عالی قاپو و مسجد
بناب به مقدار زیادی از چوب استفاده شده است .تا
پیش از انقالب صنعتی تولید و استفاده از چوب به
صورت سنتي بوده اما امروزه این بخش نیز از امکانات
فناوری برخوردار شده است .امروزه چوب به عنوان
قطعات سازهای ،عناصر معماری مانند در و پنجره،
دیوارپوش ،سنگپوش ،مبلمان و وسایل تزیینی و ...
در ساختمان به کار میرود .به طور کلی چوب ها به دو
دستۀ طبیعی و مصنوعی تقسیم میشوند.

شکل  27ـ استفاده از چوب در ساخت خانه در ناحیۀ
شمال ایران

شکل  28ـ استفاده از چوب در ساخت پنجره و تزیینات آن

چوب های طبیعی

این چوب ها به طور مستقیم از درختان تهیه میشوند.
انواع چوبهای طبیعی از نظر مقاومت:
 1چوب درختان پهن برگ :چوب بیشتر درختان این
گروه دارای تراکم زیادی است .برای ساخت مبلمان ،در
و پنجرهها ،نازککاری (کف ،قرنیز و دیوار و )...از چوب
درختان پهن برگ استفاده میشود.
 2چوب درختان سوزنی برگ :شامل درختان سوزنی

برگ مانند سرو ،کاج و سرخدار هستند ،نسبت به
چوب درختان پهن برگ از تراکم پایینتری برخوردار
هستند.
چوب به دلیل ساختار طبیعی خود در جهات مختلف
دارای خواص متفاوتی است .تاب کششی چوب از تاب
فشاری آن بیشتر است .چوب به دلیل ماهیت طبیعی
حس خوبی به ساکنین میدهد.
خود در فضا ِ
شکل 29
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چوب مصنوعی
در انواع تخته الیی ،تخته فیبر ،روکش و تخته خرده چوب (نئوپان) تولید میشود.

شکل 30
اشکال گوناگون چوب از نظر مصرف

گرد

پارکت

بریده شده

از تکه های سخت چوب در اندازه ها و نقش های مختلف تولید
می شود .معموالً دارای ضخامت  6تا  18طول  75تا  450و عرض 20
تا  56میلی متر است.

لینولیوم

مواد اولیه آن روغن بزرک ،گرد چوب پنبه،
رزین و گرد چوب است و به صورت های
ورقه ای ،1توپی ،2کاشی 3تولید می شود

کاشی 4چوب پنبه ای

از مخلوط تراشه ها و خرده های چوب پنبه
با رزین و فشردن مخلوط خمیری در قالب
ساخته می شود.

کف پوش های
چوب پنبه ای
فراورده های چوبی در
معماری داخلی
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چوب های روکش دار

گلوالم

درب و پنجره
چوبی

درب های چوبی به شکل یک لنگه ،چند لنگه ،قابلمه ای ،بدون قابلمه
و شیشه دار تولید می شوند

مواد و مصالح
اتصال دهنده

اتصال قطعات چوبی به یکدیگر با استفاده از میخ ،پیچ ،چسب 5و
انواع برش هایی که در چوب ایجاد می شود صورت می گیرد.

1ـ ورق های به ضخامت  2تا  6میلی متر
2ـ توپ هایی به عرض  1800میلی متر
3ـ کاشی های مربعی به ابعاد  200تا  300میلی متر
4ـ ضخامت کاشی ها  4/5تا  8میلی متر و اضالع کاشی های مربعی  150تا  300میلی متر و اندازۀ کاشی های مستطیل شکل  150×300و
 300×600میلی متر است.
  5ـ در صورتی که قطعات چوبی در معرض رطوبت قرار گیرد (رطوبت ،بارندگی ،یا تعرق بخار) باید در آن چسب ضد آب مصرف شود.

فصل سوم :مصالح ،ابزار و تجهیزات

شکل  31ـ کاربرد چوب در معماری و معماری داخلی

معایب چوب
گره ،ترک ،پیچ خوردگی ،یک طرفه روییدن ،پرشاخ و برگ بودن از مهم ترین معایب چوب ها به شمار
می آیند.
ویژگیها و حدود قابل قبول
چوب های مصرفی باید از نظر بافت و ظاهر یکنواخت ،تمیز و عاری از ترک و صمغ ،فاقد تابیدگی،
پیچیدگی و سایر معایب باشد .رطوبت الوارهای مصرفی باید با شرایط اقلیمی و محل مورد مصرف تناسب
داشته باشد.

67

بعضی گونه های درخت و کاربرد آنها (سخت چوب ها)
نام چوب
توسکا

وزن

رنگ و بافت

راش
سخت چوب

نارون قرمز
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مغز آن قهوه ای روشن و چوب
متوسط آن تقریباً سفید ـ بافت ساده
و نرم

مقاومت باال

مناسب برای نازک کاری،
دستۀ کاال و لوازم ورزشی،
پانل ها و تزیینات داخلی

نرم است

ایدهآل برای تختههای نقاشی
و کابینتسازی

اثاثیه ،کف سازی،
متوسط رنگ چوب مایل به قرمز است سخت ،محکم و بادوام
نازک کاری های داخلی

غان (توس) سنگین زرد و قرمز بافت مناسب
گیالس

مقاومت

توسکای قرمز از سفید به صورتی
مقاومت کم و نرمی اثاثیه رنگ شده و
سبک کمرنگ مایل به قهوهای تغییر
کابینت سازی
متوسط
میکند

زبان گنجشک سنگین رنگ روشن ـ رگه های آشکار

زیرفون

کاربرد

سختی ،استحکام و
مقاومت مناسب

کابینت و درسازی

قهوه ای قرمز ـ دارای بافت
سنگین مناسب با نقش های زیبا و محکم ،چگال و قوی مبلمان
باشکوه
سنگین زرد عسلی ـ بافت مالیم

متوسط

نازک کاریهایرنگیطبیعی
را به خوبی به خود میگیرد.

افرا

سنگین قرمز و سفید

سخت ،چگال و بادوام اثاثیه ،کف پوش ها ،پله های
با مقاومت بسیار باال عبوری و درها و نرده ها

بلوط

سنگین قرمز و سفید

تیرها و ستونهای ساختمان،
سخت ،قوی و محکم
پارکت ،نرده ،پانل ،اثاثیه

سپیدار

مرکز آن قهوهای مایل به زرد
سنگین چوب آن سفید تیره است .بافت
نرم

نرم است

گردو

مغز آن قهوهای تیره با کنتراست
زیاد است و چوب آن روشنتر
سنگین است ،گردو با برش مسطح و
شیوههای دیگر ،نقشهای بسیار
زیبایی میآفریند.

سخت و بادوام

پانل های چسبنده ،تزیینات
داخلی ،کابینت سازی
انواع مختلفی دارد و بهخاطر
زیبایی بافت و رگهها آن
برای خلق و اجرای آثار
معماری بینظیر است.
اثاثیه ،پارکت ،نرده ،در و
پنجره و روکش
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حمل و نقل و نگه داری چوب
در صورتی که حمل و نقل و نگه داری چوب به دقت انجام شود ضایعات به حداقل خواهد رسید .مصالح چوبی
باید در محلي تمیز و سرپوشیده ،جدا از هم و دور از خاک ،مواد مضر ،رطوبت ،یخ و برف نگه داری شوند .انبار
مصالح چوبی باید از مواد آتشزا دور بوده و برای اعالم اطفای حریق تدابیر الزم در آن اندیشیده شود .در
صورتی که چوبها به صورت خام انبار شده باشند باید با تهویۀ مناسب و استفاده از سم پاشی ضد حشرات و
ضد حیوانات موذی از حمله ور شدن موجودات و حشرات به آنها جلوگیری کرد.
عملآوری چوب
چوب ها را میتوان با مواد شیمیایی مانند رنگ ،ترکیب الک و الکل ،كيلر و پلیاستر اشباع کرد یا با سوزاندن
سطح آن ،و قیراندود کردن ،آن را در برابر آفات ،حشرات ،تغییرات آب و هوایی ،اسیدها و قارچها محافظت کرد.
حفاظت از چوب در برابر آتش
از مهم ترین راه های حفاظت از چوب در برابر آتش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اندود کردن توسط پوشش های گچی ،استفاده از آب شیشه ،استفاده از رنگ های ضد اشتعال و ضدآتش.
از آنجایی که میزان رطوبت چوب بر حجم و فرم و همچنين مقاومت مکانیکی آن اثر گذاشته و خطر حملۀ
آفات و حشرات را افزایش میدهد باید عالوه بر توجه به مقدار رطوبت آن ،به محل کاربردش نیز توجه کرد.
ردیف

انواع چوب از نظر میزان رطوبت

میزان رطوبت

1

چوب تر یا خیس

تا  %200وزن چوب

2

چوب نمدار

حدود  %30وزن چوب

3

چوب خشک

 %18تا %14

4

چوب خشک مطلق

%4

از چوب خشک برای برخی کارها در قسمتهای داخلی یا بیرونی ساختمان استفاده میشود .چوب خشک
بیشترین میزان مصرف در ساختمان را دارا میباشد.
فعالیت

نام چند تزیين يا محصول چوبي بومي مورد استفاده در منطقۀ خود را پيدا كنيد؟

فعالیت

تحقيق كنيد در كدام منطقه ايران از چوب در معماري بيشتر استفاده مي شود؟ داليل آن را نيز بيان
كنيد.
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رنگ
پوشش دیوارها و عناصر با رنگ ،عالوه بر ایجاد یک فام رنگی ،دوام و زیبایی آنها را افزایش میدهد .رنگها از
اللی  ٢رنگ های بدون ح ّ
نظر ساختار شيميايي به چهار دسته کلی تقسیم می شوند ١ :رنگ های ح ّ
الل ٣
رنگ های با پایه آب  ٤رنگ های پودری .با استفاده از رنگ میتوان انواع سطوح (گلی ،آهکی ،گچی ،سیمانی
و )...را به شرط آماده سازی و زيرسازي رنگآمیزی کرد.

شکل  32ـ نمونه هایی از استفاده از رنگ در معماری داخلی

توجه به موارد زیر موقع رنگ آمیزی ضروری 1است:
1

ویژگی رنگها باید مطابق استاندارد ملی ایران باشد .

2

رنگهای تزیینی مورد استفاده در ساختمان باید بر پایه آب باشد.

3

دو الیه از رنگ باید سطح را کام ً
ال بپوشاند.

4

قبل از رنگآمیزی تمام عیوب سطح برطرف شود.

5

لوازم چوبی معموالً در کارگاهها پس از نصب پوشش داده میشوند ،بايد الک های چوبی مصرفی در ساختمان
بر پایه آب باشند.

6

مشخصات رنگ برای استخرهای شنا و سایر سطوح بتنی باید مطابق استاندارد ملی ایران 2باشد.

7

رنگهای ساختمانی باید قابلیت کاربرد با قلم مو ،غلتک و پاشش را داشته باشند.

8

قلم مو یا غلتک مورد استفاده باید متناسب با سطح رنگآمیزی باشد.

9

هنگام رنگآمیزی دمای محیط حداقل  5°Cو رطوبت نسبی نباید بیش از  %80باشد

 10از رنگآمیزی روی سطوح یخ زده ،زیرباران و در زیر آفتاب شدید باید خودداری شود.
1ـ برای اطالعات بیشتر به مبحث  5مقررات ملی ساختمان قسمت رنگ و پوشش ساختمانی مراجعه کنید.
2ـ شماره 307
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شکل 33ـ رنگ در فضاهای داخلی

رنگهای ساختمانی رایج
برای پوشش سقف مناسب است.
1

رنگ پالستیک قابل استفاده روی فلزات نیست.
قابل شستشو نیست.
به علت مات بودن نور را کامل منعکس نکرده و عیوب گچ کاری را تا حدودی
مات نشان نمیدهد .مانند رنگ روغنی براق صد درصد قابل شستشو نیست و
پوشش کمتری نسبت به آن داشته و بوی آن نیز بیشتر است.

2

رنگهای
روغنی

3

رنگ مولتی
کالر

4

رنگ اکرلیک

نیمه
مات

ویژگی های آن حد متوسط دو نوع رنگ براق و مات است.

مقاومت باال ،ماندگاری ،پوشش باالی سطوح از ویژگی های این نوع رنگ است.
براق به دلیل براق بودن نور را منعکس کرده ،روشنایی فضا را زیاد میکند .اما موج
و ایرادهای گچ کاری را مشخص میکند ،اين نوع رنگ قابل شستشو است.
بافت این رنگ مات و کم جال بوده به همین دلیل موج های گچ کاری را پنهان میکند.
ذرات معلق هوا و دودها را به خود جذب نمیکنند .به راحتی قابل ترمیم است .سریع
خشک میشود ،بدون بو بوده و ضخامت کمی دارد.
براق
نیمه
مات
مات

به دلیل غلظت باال برای ایجاد بافت مناسب اند ،به سرعت خشک میشوند،
روی تمام سطوح قابل هستند .این رنگها دارای پایه آب هستند به همین
دلیل به رنگ های روغنی ارجحیت دارند .پوشش خیلی خوبی دارند ،فاقد
حاللهای مضرهستند ،بدون بو هستند ،قابل شستشو هستند ،در رنگبندی
محدودیت دارند و برای رنگآمیزی دربها و چهارچوبها مناسب نیستند.
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انواع رنگ و اثرات رواني آنها
رنگ گرم

رنگ سرد

نظير زرد،نارنجي و قرمز كه به دليل شباهت با عناصري
چون نور آفتاب ،آتش ،گرما و خون هيجان زا هستند.
رنگ هاي گرم در فضا باعث كوچك به نظر رسيدن فضا
مي شوند.
استفاده از اين نوع رنگ در اتاق هايي كه در سمت شرق
يا شمال ساختمان واقع شده اند مناسب است .زيرا رنگ
گرم و نور سرد مكمل يكديگر هستند و موجب مي شود
اتاق گرم تر و صميمي تر به نظر آيد.

رنگ هاي اين گروه را مي توان با عناصري مثل
آب ،سبزه و آسمان كه به رنگ هاي آبي ،سبز و
بنفش هستند مقايسه كرد.
اين رنگ ها فضا را بزرگ تر از اندازۀ واقعي نشان
مي دهد.
اين رنگ آميزي براي اتاق هاي سمت جنوب و غرب
كه نور گرم دارند مناسب مي باشد .زيرا اين فضاها در
تمام سال از نور زياد آفتاب برخوردار هستند.
رنگهاي سرد و نور گرم مكمل يكديگر در فضاهاي
داخلي هستند.

رنگ هاي خنثي ؛

رنگ هاي سفيد ،خاكستري ،قهوه اي و سياه در گروه رنگ هاي خنثي قرار مي گيرند.
رنگ هايي مانند بژ و خاكستري مايل به بژ كه از تركيب دو رنگ اصلي به دست مي آيند
نيز در اين گروه قرار دارند.

اين رنگ ها تأثيرات رنگي ندارند ،بلكه براي تغيير يا ايجاد تضاد در رنگ هاي ديگر به كار مي روند.

			
رنگ گرم

پوششهای سلولزی

		
رنگ سرد
شکل 34

بیشتر با نامها و عناوين تجاری در جامعه شناخته شدهاند
اما مواد تشکیل دهنده آن الیاف سلولزی به همراه چسبهای
پودری است ،موقعی که با آب مخلوط میشود چسب آن
فعال شده و آمادۀ استفاده روی دیوارها میشود .مهم ترین
ویژگی های پوششهای سلولزی عبارتند از :عایق بودن در
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رنگ خنثی
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فرار ،قابلیت ترمیم،
برابر حرارت ،برودت و صدا ،عدم نیاز به زیرسازی و پوشش کامل ترکها ،نداشتن بو و موا ِد ّ
مقاومت در برابر ضربه و کاهش بازتاب نور ،سرعت اجرا ،عدم جذب گرد وغبار و قابلیت نظافت با دستمال
نمناک و شامپو فرش.

شیشه ساختمانی

شکل 35

پیش از استفادۀ شیشه در ساختمان اين ماده برای ساخت زیورآالت به کار مي رفت .شیشه مادهای است
بی رنگ ،شفاف ،نورگذران ،سخت و شکننده که عالوه بر كاربرد در ساخت ظروف و زیورآالت در معماری و
فضاهای داخلی نيز کاربرد فراوانی دارد .شيشه جسمی سخت است که فقط الماس بر آن خش میاندازد و در
1
برابر مواد شیمیایی پایدار است .تنها فلوئوریک اسید( )HFباعث خوردگی آن میشود.

شکل 36

مهم ترین شیشههاي مورد استفاده در ساختمان عبارتند از:
شیشه جام ،شیشه تنیده (سکوریت يا جام نشکن
حرارتی) شیشه مشجر ،شیشه ریختگی ،شیشه ضخامت شیشه
(میلیمتر)
جام مات ،شیشه رفلکس انعکاسي ،شیشه سیلیسی
(کوارتزی) ،شیشه مسلح ،شیشه خم ،شیشههای
الیهدار ،لمینت ،شیشه ضد گلوله ،بلوک شیشهای،
تا 3/8
شیشه شیری ،شیشههای رنگی.

(؟) داری برای جام بریده نشده
(میلیمتر)
تا  2میلیمتر

بیش از
2میلیمتر

±2

±2

 4/5تا 8

±3

±3

 10تا 15

±4

±5

1ـ این تأثیر به دلیل واکنش سيلیسي موجود در شیشه با فلوئوریک اسید ( )HFاست .در صورتی که فسفات کلسیم در موارد اولیه استفاده
شود به دلیل مقاومت سیلیکات آلومینیوم در برابر ( ،)HFشیشه تولیدی مقاومت زیادی در برابر خورندگی این ماده از خود نشان میدهد.
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تولید شیشه
در ابتدا سنگهای سیلیسی ریز شده را در کوره حرارت میدهند وبا افزودن گدازآور و کمی شیشه خرده
باعث سرعت بخشیدن به کار میشوند .براساس ویژگی های مورد نظر شیشه تولیدی کنترل عناصر آن اهمیت
زیادی دارد .با توجه به نوع شیشه ،شکل دهی و نحوۀ تولید آنها با یکدیگر متفاوت است.

انواع شیشه
شیشه جام :با بررسی آثار معماری ایران میتوان نتیجه گرفت که اولین کاربرد شیشه در ساختمان برای
پوشاندن نورگیرهاي سقفي بوده و چون آن را به شکل جام وارونه میساختند از اصطالح شیشه جام استفاده
میشده که بعدها در نام گذاری شیشههای تولیدی که مسطح بودند نیز استفاده شد .این شیشه دارای سطحی
صاف است و با عبور خمیر شیشه از بین دو غلتک یا با عبور از روی قلع مذاب تولید میشود.
شیشه تنیده یا سکوریت ايمني :اگر شیشه تولید شده را تا  700°Cسرخ کرده و سپس دو طرف شیشه را با هوا
سرد کنند دو روی شیشه منقبض شده و این انقباض باعث افزایش مقاومت شیشه در برابر فشار و ضربه میشود.
شیشه ضد گلوله :این شیشه از چهار الیۀ شش
میلی متری شیشه و  2الیه تلق ضخیم تشکیل شده است.
شیشه مشجر :برای تهیۀ شیشه مشجر از غلتکهای
برجسته و نقش دار در مرحلۀ شکلدهی به شیشه استفاده
میکنند.
بلوک شیشهای :بلوکهای شیشهای در انواع ساده و
طرح دار (تزیینی) ساخته میشوند .این قطعات ضمن عبور
نور ،عایق حرارت و صوت نیز هستند .ابعاد آنها معموالً
 20×20cmیا  30×30cmو با ضخامت  10سانتی متر
است .این بلوکها را از طریق دمش ،مانند بطریسازی به
شکل توخالی قالب میزنند یا با جوش دادن لبه هاي دو
شکل 37ـ شیشه ضد گلوله
ِ
بلوک توگرد و پرس کردن آنها به یکدیگر ساخته مي شود.
قطعه نیم

شکل 38ـ بلوک های شیشه ای
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کاشی یا آجر شیشهای :نوعی بلوک شیشهای توپر است که به
روش پرس کردن خمیر شیشه به شکل ساده یا گلدار به ابعاد
 20×20یا  12/5×12به ضخامت  7/5 cmساخته میشود.
شیشه های مات رنگی :از تنیدن شیشه جام و پختن یک
الیه رنگ مات برروی آن با رنگ  های متنوع تولید میشود.
این شیشه ها برای ساختن دیوار های جداکننده و در نماسازی
ساختمان استفاده مي شود.
شیشه مسلح :براي جلوگيري از خرد شدن شيشه موقع شكستن،
داخل آن شبكهاي از سيم  هاي فوالدي قرار ميدهند .اين شبكه در
ميان دو اليه خمير شيشه قرار ميگيرد.
شيشه رنگي :براي رنگي كردن شيشه مي توان به مواد اوليه آن
مواد شيميايي اضافه كرد يا اينكه پس از ساخت شيشه آن را در
شيشه مذاب رنگي فرو برد.

شکل 39

شکل 40

شيشه لمينت (اليه دار) :براي تهيه اين نوع شيشه ،شيشه  هاي جام را با استفاده از چسب  هاي رزيني با
فشار زياد به هم مي چسبانند .براي نقش دار كردن اين شيشه  ها مي توان در ميان دو قطعۀ شيشۀ جام يك
اليه پالستيك گل دار قرار داد.
شيشه شيري :اين شيشه به رنگ شيري توليد
مي شود به همين دليل به مواد اوليه آن اكسيد قلع 1يا
كلسيم فسفات اضافه مي كنند.
شيشه رفلكس :براي باز تاباندن نور توسط سطح
شيشه ،روي آن را با پوششي از فلز يا اكسيد فلزي
مانند جيوه كه خاصيت انعكاس نور دارد مي پوشانند.
شکل 41
 Sno2ca3(po4(2ـ1
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حمل و نقل و نگه داری :بارگیری ،حمل و باراندازی انواع شیشه باید با د ّقت صورت گیرد .جام های شیشه
باید با پوشال محکم بستهبندی شده و در جعبه های چوبی مقاوم قرار داده شوند .بین هر دو جام باید
کاغذ هایی قرار داده شود تا از تماس شیشه  ها با هم جلوگیری شود .روی جعبه شیشه باید مشخصات شیشه
شامل کارخانه سازنده ،ضخامت ،ابعاد ،تعداد و سایر ویژگی های آن نوشته شود.
فعالیت

تحقیق کنید استفاده از شيشه به عنوان يك مادۀ ساختماني يا تزیيني در معماري ايران از چه زماني
آغاز شده است؟

فلزات
خاستگاه اولیه استفاده از فلزات سرزمین های خاورمیانه
بوده است .انسان ابتدا از فلز برای ساخت وسایل شکار
و ابزار دفاعی استفاده کرد .ساخت اشیای تزیینی و
مجسمه ها نیز از دیگر کاربردهای فلز بود که انسان ها
قبل از استفادۀ آن در ساختمان با آن آشنا شدند.

فلزات به دو گروه فلزات آهنی و غیر آهنی تقسیم میشوند.

شکل 42

فلزات آهنی
در این دسته آهن و آلیاژ های آنها قرار دارند.
آهن :آهن خالص به ندرت و فقط در موارد خاص کاربرد
دارد و بیشتر به صورت فوالد و چدن (آلیاژهای آهن)
مصرف میشود .استفاده از آهن در ساختمانهای اروپا
در ابتدا برای ساخت شیروانی متداول شد ،زیرا بام های
چوبی ساختمان  ها دائماً طعمۀ حریق میشدند .پس
شکل  43ـ کریستال پاالس
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از آن با روش های صنعتی چدن تهیه شد و برای ساخت
ستون های ساختمانی به كار گرفته شد .كريستال پاالس
و برجایفل از نمونه های بارز استفادۀ فراوان از این فلز در
ساختمان محسوب میشود.

شکل  44ـ برج ایفل

فوالد :فوالد ها آلیاژ های آهن و کربن هستند 1.مقدار کربن در فوالد کمتر از  2درصد است 2.عالوه بر آهن
و کربن عناصر آلیاژی دیگری در فوالد وجود دارند که بر خاصیت فوالد اثرگذار است و با کنترل این عناصر
میتوان فوالد هایی با ویژگی های مختلف تولید کرد .به عنوان مثال برای تولید فوالد ساختمانی زنگ نزن
حداقل  %12وزنی فوالد به آن کروم اضافه میکنند.
گاهی پس از تولید ورق های فوالدی با ایجاد پوشش دیگری روی آن میتوان به محصوالت دیگری با خاصیت
مقاومت در برابر زنگزدن دست یافت .مث ً
ال برای تولید حلبی ،ورق های فوالدی نازک را با قلع پوشش میدهند
یا آهن سفید را با پوشاندن ورق فوالدی نازک با روی تولید مي كنند.
عنصر آلياژي

تأثيري كه بر خاصيت فوالد به جاي مي گذارد.

كربن و سيليسيم

تردي ،تاب كششي

منگنز و سيليسيم

سختي

گوگرد

رواني و تاب ضربه اي

فسفر

شكنندگي

كروم و مس

پيشگيري از زنگ زدگي

1ـ متناسب با مقدار آهن و کربن ،عناصر دیگری مانند منگنز ،سیلیسیم ،گوگرد ،فسفر ،کروم و مس در فوالد وجود دارد.
2ـ معموالً مقدار کربن در فوالد ها کمتر از  %1است.
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فلزات غیرآهنی
به جز آهن ،چدن و فوالد ،همۀ فلزات دیگر در گروه فلزات غیرآهنی قرار دارند .مهم ترین فلزات این گروه
آلومینیوم ،مس ،سرب ،روی ،قلع و تیتانیوم هستند که به صورت مستقيم يا به صورت بخشی از آلیاژ در
ساختمان استفاده میشوند.
آلومینیوم :این فلز پس از آهن پرمصرفترین فلز دنيا است .مهم ترین خواص آلومینیوم عبارتند از:
 ١وزن مخصوص کم،
 2مقاومت در برابر اکسید شدن و خوردگی،
 3قابلیت ریختهگری.
2
به منظور اصالح و بهبود خواص آلومینیوم آن را با فلزات یا مواد دیگر مخلوط کرده و آلیاژ آلومینیومی
میسازند ،که از نظر خواص ریختهگری و مقاومت در برابر پدیدۀ جوی بسیار پایدار هستند و زنگ نمیزنند.
از آلومینیوم برای ساخت در و پنجره در ساختمان  ها استفاده میشود.
1

شکل 45ـ استفاده از فلز و تزیینات فلزی در ساخت درها

سرب :این فلز دارای وزن مخصوص و بااليی است .از آن برای آب بندی محل اتّصال لوله های چدنی و پوشش
دیوار  ها و کف اتاق های رادیولوژی 3استفاده میشود .در استودیو های صدابرداری از ورق های سربی برای
پیشگیری از انتقال صدای بیرون به داخل استفاده میشود.
روی :برای جلوگیری از زنگ زدن قطعات فوالدی از فلز روی استفاده میشود .فلز روی در خشکی و در دریا
مقاوم است اما در محیط های آلوده به اسید های گوگردی سطح آن خورده میشود .روکش  های گچی نیز در
محیط مرطوب باعث خوردگی این فلز میشود .از ترکیب دو فلز روی و مس آلیاژ برنز و از ترکیب مس و روی
و قلع آلیاژ دیگری به نام برنج ساخته میشود.
مس :مس قديمیترین و   هادي ترين فلز صنعتی (پس از نقره) است .امروزه در ساخت سیم و کابل کاربرد
زيادي دارد 4از آلیاژ های مس میتوان به برنز( 5مس و قلع) ،آلومینیوم برنز (مس ،آلومینیوم) اشاره کرد.
1ـ آلومینیوم ،مس ،نیکل ،روی ،سرب ،قلع ،کروم ،تیتانیوم ،منیزیم ،وانادیم ،طال ،نقره ،پالتین ،کبالت و جیوه.
2ـ مس ،روی ،نیکل و آهن و سیلیسیم
3ـ برای جلوگیری از عبور اشعۀ ایکس
4ـ از دیگر مصارف آن میتوان به ساخت لوازم خانگی ،وسایل صوتی ،کشتی سازی ،مجسمهسازی و صنایع دستی اشاره کرد.
 5ـ مفرغ

78

فصل سوم :مصالح ،ابزار و تجهیزات

شکل 46

قلع :از قلع برای پوشش قطعات
فوالدی و تهیه آلیاژ استفاده میشود.
اتصال برخی قطعات فلزی با مفتول
قلع و هویه انجام میشود.
تیتانیوم :فلزی است ،با مقاومت
مکانیکی خوب که در برابر اکسیداسیون
و خوردگی نیز بسیار مقاوم است .آب
دریا و نمک ها اثر سویی بر آن ندارد،
اما شکلپذیری خوبی ندارد و ورق آن
میل به جمع شدن دارد.

شکل 47

عایق ها
برای فراهم کردن آسایش در ساختمان توجه به انتخاب مکان قرارگیری و اجرای
سه نوع عایق رطوبتی ،حرارتی و صوتی الزامی است.

انواع عایق ها:
 ١عایق های رطوبتی :مواد و مصالحی هستند که برای جلوگیری از
نفوذ آب و رطوبت در ساختمان استفاده میشوند .از خاک رس ،فلزات و
آلیاژ های آنها ،شیشه  ،چوب ،مالت های ویژه ،1فراورده های پنبه کوهی و
سیمان ،کاشی های سفالی و سیمانی ،مواد قیری ،مواد پالستیکی و غیره
به عنوان عايق رطوبتي استفاده مي شود.

شکل 48

1ـ ماسه ،چسب های پلیمری ،بتن آببندی وسیکا
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 ٢عایق های حرارتی :مواد و مصالحی هستند که برای
کاهش انتقال حرارت به كار میروند .میزان عایق بودن
این مواد یا مصالح بستگی بهترکیب شیمیایی یا ساختار
فیزیکی آنها دارد.
مهم ترین عایق های حرارتی عباتند از:

شکل 49

توجه
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پشم معدنی:

ظاهری پشم گونه دارد و از سنگ ،سرباره یا شیشه مذاب ساخته میشود .انواع آن
عبارتند از :پشم شیشه ،پشم سنگ و پشم سرباره.

پالستیک های سلولی:

فرآورد های پالستیکی هستند که به دلیل وجود حفره های کوچک در آنها جرم مخصوص
کمی دارند .انواع آن عبارتند از پلیاستایرن منبسط شده ،اسفنج پلیاستایرن بیرون رانده
شده (اکسترود شده) ،اسفنج پلییورتان ،اسفنج االستومری خم شده ،اسفنج پلیاتیلن و
پلی وینیل کلراید منبسط.

رس منبسط:

مادۀ دانه ای که از کانی های رسی منبسط بر اثر حرارت ساخته شده است.

پرلیت منبسط:

مادۀ دانه ای که معموالً از سنگ طبیعی آتشفشانی منبسط شده بر اثر حرارت ساخته
شده است.

ور میکولیت ورقه ای:

مادۀ عایقی که از انبساط و ورقه ای کردن کانی طبیعی میکا در اثر حرارت بهدست
می آید.

عایق سلولزی:

عایق الیافی ساخته شده از چوب ،کاغذ یا مواد خام کاغذ با چسباننده ها و کندسوز
کننده ها.

الیاف سرامیکی:

الیاف غیرآلی غیرفلزی ساخته شده از اکسید های فلزی یا رسی.

بتن سلولی:

بتن حاوی شمار زیادی سلول های کوچک هوا یا گاز.

سنگدانه سرباره
اسفنجی:

سرباره کوره آهن گدازی که برای تولید سنگدانه سبک فرآوری میشود.

بتن سرباره اسفنجی:

بتن عایق حرارتی با سرباره اسفنجی به عنوان سنگدانه

عایق های پشم معدنی ممکن است سبب ایجاد حساسیت پوستی و خارش شود .توصیه میشود کاربران این
مواد از دستکش استفاده کنند.
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هنگام عایق کاری باید به پدیدۀ میعان و تعرق جداره ها توجه کرد .اختالف دمای میان هوای گرم و مرطوب
با هوای سرد باعث ایجاد تعرق و پوسیدگی مواد عایقبندی میشود .با نصب الیۀ بخاربند میان هوای گرم و
سرد میتوان مانع این پدیده شد.
ضخامت عایقکاری :ضخامت عایقکاری متناسب با اقلیم و دمای محیط خارج ساختمان و مصرف ساليانۀ
انرژی ساختمان و محل قرارگیری عایق (سقف ،دیوار ،کف) انتخاب میشود.
 ٣عایق های صوتی :مواد و مصالحی هستند
که برای کنترل انتقال صوت در ساختمان استفاده
میشوند .با استفاده از مصالح ساختمانی و عایق های
صوتی مناسب و روش  هاي اجرای درست می توان به
حل مشکل مقابله با صدا های مزاحم در ساختمان
کمک کرد .برای انتخاب مصالح به منظور کنترل صدا
باید به دو جنبۀ جذب و انتقال صدا در آنها توجه کرد.
انواع مصالح مورد استفاده در ساختمان با هدف
عایقبندی صوتی:
مصالح جذب کنندۀ صدا:

شکل 50

این مصالح با جذب صدا باعث کاهش انتقال صوت
از فضایی به فضای دیگر و جلوگیری از انعکاس صدا
میشوند .این مصالح شامل سه دستۀ کلی مصالح
متخلخل ،1پانل ها 2و کاوکی 3هستند.
مصالح صدا بند:

شکل 51

این مصالح دارای وزن مخصوص باال بوده و به همین
دلیل باعث کاهش ارتعاشات میشوند .مصالح صدابند
به دو دسته تقسیم میشوند:
 ١مصالح صدابند در مقابل صدای هوابرد :از مصالحی با چگالی سطحی باال و بدون خلل و فرج ساخته
میشوند .اين نوع مصالح به عنوان عایق در مقابل صدا های هوابرد مناسب هستند.
 ٢مصالح صدابند در مقابل صدای کوبهای :صدای کوبه ای ضربات پا ،برای ساکنین طبقات زیرین در
ساختمان ها آزار دهنده است .انتقال صدای کوبه ای در اجسامی که دارای سختی و مقاومت بیشتری هستند،
از اهميت باالتری برخوردار است( .مانند ساختمان های ساخته شده از تیرآهن یا بتن مسلح) .مؤثرترین راه  حل
برای کنترل انتشار صدا های کوبه ای پوشانیدن کف با مواد الیافی مانند موکت ،اجرای سقف کاذب با استفاده
از یک الیۀ جاذب صدا و اجرای کف شناور 4است.
1ـ پشم شیشه ،پشم سنگ و ورمیکولیت
2ـ تخته های چوبی ،گچی ،ورق های فشرده
3ـ اشکال و احجام هندسی مانند کوزه و خمره
4ـ کف هایی که از طریق به کارگیری مصالحی مانند الستیک یا ماسه از سقف جدا میشوند و به این ترتیب صدا های کوبه ای در آنها مستهلک
میشود و به الیه زیرین انتقال نمییابد.

81

پالستیک ها
پالستیک واژهای یونانی 1و به معنای شکلپذیر است.
اساس آن بر شیمیکربن استوار است .پالستیک ها از
پلیمر کردن 2ترکیبات کربن بهدست میآیند.
همه پالستیک ها پلیمرند و به همین علت نام بسیاری
از آنها با پیشوند «پلی »3آغاز میشود.
پلیمر ها به دو صورت طبیعی (نشاسته و سلولز) و
مصنوعی که از ترکیبات نفت مشتق میشوند به دست
میآیند.
انواع پالستیک
پالستیک ها از نظر رفتار در برابر گرما به دو دسته تقسیم میشوند:
 1ترموپالستیک ها (گرمانرم) :5این پالستیک ها در اثر گرما نرم و در اثر سرما سفت میشوند .این ویژگی
سبب شده است تا به دلیل قالبگیری آسان بتوان وسایل زیادی را از آنها ساخت .گرما باعث نرمي اين
پالستيك  ها مي شود ،اما هنگاهي كه سرد باشند به اندازه كافي محكم و مقاوم هستند.
 ٢ترموست ها (گرما سخت) :6این پالستیک ها بر خالف ترموپالستیک ها پس از سفت شدن در اثر حرارت
مجدد نرم میشوند ،به عبارتی در برابر گرما سختی خود را از دست نمیدهند .ترموپالستیک ها به دلیل
شکنندگیشان کمتر برای ساخت اشیاء به کار میروند و غالباً برای خودگیری رزین های (صمغ) مورد استفاده
در چسب ها ،روغن های جال و رنگ ها کاربرد دارند.
االستومر ها نوع دیگری از پالستیک های نرم و کشسان هستند که در صورت کشیدن یا بارگذاری ،تغییر شکل
میدهند و پس از حذف نیرو مجددا ً به شکل اولیه بر میگردند.
4

شکل 52

خواص پالستیک ها
مهم ترین ویژگی های پالستیک ها که باعث افزایش استفاده از آنها در ساختمانسازی شد ه است ،مي توان به
موارد زير اشاره كرد:
استحکام باالیی دارند.
سبک وزن هستند.
عایق الکتریکی مناسبی هستند.
در برابر نورخورشید پایدار بوده و تغییر رنگ نمیدهند.
  2ـ ایجاد مولکول های بسیار درشت با اتصال مولکول  های ترکیبات ساده کربنی را پلیمر کردن میگویند.

 Plastikosـ 1
 polyـ 3

  4ـ پالستیک ها را بر مبنای مکانیک تغییر شکل به  ۴دستۀ ترموپالستیک ها ،ترموست ها ،االستومر ها و االستومر هاي ترموپالستیک تقسیم
میکنند.

 Thermoplasticـ 5
 Thermosettingـ6
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عایق گرما و صوت هستند.
میزان جذب آب و رطوبت آنها کم است.
در برابر ّ
حلل های آلی و مواد شیمیایی پایدارند.
به دلیل اثر نکردن فلزات در آنها براي قالبگیری فلزات از آنها استفاده میشود.
در برابر سرما و گرما و سایش مقاوم هستند.
در صورتی که به صورت بیرنگ تهیه شوند ،نور از آنها عبور میکند.
مصارف پالستیک در ساختمان
امروزه مواد پالستیکی در قسمت های مختلف ساختمان مصارف زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
کفپوش ها و پله ها ،دیوارپوش ها و سقفپوش ها ،دروپنجره ،ورقههای موجدار مسلح ،پوشش دیوارهای خارجی
و بام با اتصاالت مربوط ،نورگیر ،عایق حرارتی ،جاذب های صوت ،لوله های فاضالب ،لوله های آب ،لوله های برق،
کلید ،پریز ،مصالح درزبندی و ....

شکل 53

کفپوش های پالستیکی
موزائیک پالستیکی :این کفپوش مانند موزاییک است ،با این تفاوت که به جای خمیر سیمان از خمیر
رزین اپوکسی برای چسباندن خرده سنگ ها استفاده میشود.
روکش پالستیکی :رزین مایع به همراه رنگینه و مادۀ سخت کننده مخلوط شده و به ضخامت  ۶تا ۱۲
میلی متر روی سطح بتنی ،چوبی یا موزائیک ریخته میشود .این مواد ممکن است مالهکشی شده و صاف
شوند یا به صورت چیندار ر ها شوند.
1
کاشی وینیلی :این پوشش به شکل مربع یا مستطیل تولید میشود و از یک الیه وینیل که به آستری قابل
انعطاف چسبیده  ،تشکیل شده است .مقاومت این کاشی ها در برابر چربی ها ،روغن ها ،بسیاری از اسید ها و
باز ها و مشتقات نفتی بسیار باالست .در صورتی که در حین ساخت مواد فلزی به این کاشی ها افزوده شود
میتوان کاشی  هادی الکتریسیته که ضدجرقه است تولید کرد.
1ـ به ابعاد  ۱۵تا  ۲۵سانتی متر یا به صورت نوار هایی به ابعاد  ۹۰×۲۵cmیا توپ هایی به عرض  ۵۰cmتا  ۱۵۰و به ضخامت  ۲تا  ۳میلیمتر
ساخته میشود.
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کفپوش وینیلی فومدار :این نوع کفپوش الستیکی به
صورت رول 1تولید میشود ،نرم و قابل انعطاف هستند.

شکل 54

کفپوش های الستیکی :این کفپوش ها به صورت کاشی هایی مربع یا مستطیل 2شكل بوده ،معمو الً از الستیک
مصنوعی که خطر اکسیده شدن آن کمتر از الستیک طبیعی است ساخته میشود.

شکل 55

نکات مهم ایمنی ،بهداشت و مالحظات زیست محیطی پالستیک ها
هنگام کار با پلیمر های مایع به دستورالعمل نحوه کار به آنها دقت کنید و در صورت ضرورت استفاده از
دستکش و ماسک های تنفسی به توصیه ها عمل نمایيد.
از آنجایی که برخی از پلیمر ها بر اثر حرارت باال یا آتش سوزی تجزیه شده و گاز های سمی از خود
متصاعد میکنند ،باید موقع استفاده از آنها به رفتارشان در برابر آتش توجه كرد و استفاده از آنها با
رعايت كامل ضوابط ايمني صورت گيرد .مث ً
ال در صورتي كه در راه های خروجی یا فضا هاي تجمعی
استفاده شوند نیاز به پوشش های محافظت کننده دارند.
در صورتی که مواد پالستیکی به نور ،رطوبت یا حرارت حساس باشد ،در هنگام بسته بندي و حمل،
بايد از ورقه  هاي پالستيكي مات يا ظرف  هاي مات و يا بسته بندي كامل استفاده شود.
1ـ این کفپوش ها به صورت توپ هایی به عرض  ۱۳۰تا  ۱۸۰سانتی متر و ضخامت حدود  ۴میلیمتر تولید میشود.
2ـ پوشش های الستیکی به ابعاد  ۱۵تا  ۹۰سانتی متر و ضخامت  ۲تا  ۴میلیمتر ساخته میشود.
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حمل و نقل و نگه داری
مواد پالستیکی باید در انبار های تمیز و سرپوشیده نگه داری شوند و از آلودگی آنها با خاک ،مواد مضر،
آب ،یخ و برف جلوگیری شود.
انبار های بسته باید همواره تهویه شده و از تجمع گاز های قابل اشتعال در آنها جلوگیری شود.
انبار های مواد پالستیکی باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و برای اعالم و اطفای حریق احتمالی
تدابیر الزم در آن اندیشیده شود.
درجه حرارت محیط انبار باید مطابق دستورالعمل کارخانۀ تولید کننده آن باشد.
موقع کنترل و بازرسی انبار از چراغ شعله ای و مشعل استفاده نشود.
برای جلوگیری از هجوم موجودات زنده به مواد پالستیکی به صورت مستمر سمپاشی انجام شود.
نحوۀ انبار مواد و مصالح طوری باشد که مانع از وارد شدن نیروی بیش از حد به آنها شود.
دیوار پوش های پالستیکی
كاشي  هاي ديواري :این دیوارپوش ها ممکن است
1
به صورت کاشی های دیواری مربع یا مستطیل شکل
تولید شوند.

شکل 56

پنل های دیواری پالستیکی :2این قطعات همراه با قطعات اتصال مربوطه در طرح ها و رنگ های گوناگون
ساخته میشوند.
3
ورقه های نازک وينيلي :همانند کاغذ دیواری تولید
و بر روی دیوار ها نصب میشوند.
پنل ها و تایل های آکوستیکی سقف :این قطعات
پالستیکی در سقف كاذب به کار میرود.
برخی از پنل ها و تایل های پالستیکی با تار شیشه
تقویت میشوند .از پنل هایی با طرح چوب ،سنگ و
شکل 57
1ـ به ابعاد  ۱۰۰تا  ۲۵۰میلیمتر.

 wall panelsـ2
 Filmـ3
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تیرهای اصلی
تیرهای فرعی

قطعات سقف

آویزهای سقف
قطعات کناری

شکل 58

آجر برای مصرف در داخل ساختمان یا نمای خارجی ساختمان استفاده می شود.
فعالیت

همانطور كه مي دانيد تجزيۀ محصوالت و مواد پالستيكي در طبيعت نياز به زمان بسيار طوالني دارد،
به نظر شما صنعت ساختمان به عنوان يكي از مصرف كنندگان محصوالت پالستيكي چگونه مي تواند به
بازيافت راحت تر اين محصوالت كمك كند؟

معرفي مهمترين وسايل  ،ابزار و تجهيزات رشته
با توجه به مهارت  هاي مورد نياز رشته ،وسايل ابزار و تجهيزات مختلفي در رشته معماري داخلي برای
مهارت  هاي ترسيمي و اجرايي در طول دوره آموزش داده مي شود .آشنايي با كليت اين وسايل و تجهيزات
مي تواند به شما در استفادۀ مناسب تر و انتخاب دقيق تر آنها كمك كند .در اين قسمت تعدادي از پركاربردترين
ابزار و تجهيزات به صورت اجمالي معرفي شده اند.
متر :وسيله است كه به منظور اندازه گيري فضا و پياده كردن ابعاد كار مورد استفاده قرار مي گيرد .متر ها
معموالً در انواع پارچه اي و فلزي توليد مي شوند .امروزه شاهد استفادۀ فراگيرتر از متر هاي ليزري در مشاغل
حرفه اي هستيم كه به دليل راحتي كاربرد و دقت در اندازه گيري در حال جايگزيني متر هاي سنتي است.

شکل 59
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خط كش فلزي :كاربرد خط كش فلزي دامنۀ وسيعي
دارد .گاهي در قسمت  هايي استفاده مي شود كه امكان
اندازه گيري دقيق آن با متر هاي رايج وجود ندارد يا
به عنوان ابزاري براي كنترل حركت تيغه  هاي وسایل
برش به كار مي رود .خط كش فلزي با اندازه  هاي
شکل 60
ميلي متر و سانتي متر و به ابعاد مختلف از  10تا 50
سانتي متر در بازار موجود هستند.
زاويه سنج :براي اندازه گيري كنج  ها و زواياي غير قائمه مورد استفاده قرار مي گيرد ،براي اين منظور مي توان
از انواع زاويه سنج دستي يا ديجيتال استفاده كرد.

شکل 61

ابزار و تجهيزات ترسیم
تخته شاسي :تخته شاسي به منظور راحتي كار هاي ترسيمي مورد استفاده قرار مي گيرد .معموالً در ابعاد A4
و  A3بوده وجنس تختۀ آن از انواع چوبي ،پالستيكي و  ...مي باشد كه با توجه به نياز ها و راحتي كاربرد تهيه

و استفاده مي شود .گيرۀ فلزي تخته شاسي براي نگهداري كاغذ ها روي آن تعبيه شده است.

شکل 62
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انواع كاغذ (پوستي يا معمولی سفيد) :براي ترسيم و
يا درج اطالعات ،از كاغذ در انواع معمولي و يا پوستي
استفاده مي شود .ابعاد كاغذ مورد استفاده بايد متناسب با
ابعاد ترسيم و همچنين ميز ترسيم يا تخته شاسي باشد.
شکل 63

قلم (انواع مداد،قلم ،ماژيك و ساير وسايل ترسيمي) :ابزار ترسيمي مورد استفاده با توجه به نوع كار و
ال براي ترسيم كروكي ،انواع مداد يا براي ارائۀ نهایی كار از ماژيك يا آبرنگ
كيفيت مورد نظر متفاوت است .مث ً
و  ....استفاده مي شود .در تصاوير زير نمونه  هايي از اين وسايل ارائه شده است.

گونیا با قابلیت پیستوله و نقاله

تخته رسم
شکل 64
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ابزار و تجهيزات عمليات اجرايي
بيل :طول دستۀ آن حدود  100تا  1400سانتيمتر و جام آن در اندازههای
كوچك ،متوسط و بزرگ  25×35و  20×30و  20×15سانتيمتر ساخته
ميشود .دستۀ بيل بايد يك الي دو سانتيمتر خميده باشد تا در كار راحتتر
استفاده شود .بيل  ها در دو نوع كشاورزي و صنعتي تولید میشوند .حتياالمكان
بايد در كارهاي ساختماني از بيل  هاي صنعتي استفاده كرد و بايد دقت كرد تا
نوك بيل به جاي سخت فلزي و يا سنگ برخورد نكند تا كج و دندانهدار نشود.

شکل 65

استانبولي :از اين وسيله براي حمل مالت در كارهاي اجرايي و
همچنين تهيه و آماده كردن بعضي از مالت  ها استفاده ميشود.
استانبولي يك ظرف فلزي به شكل مخروط ناقص است که در
اندازه  هاي مختلف توليد ميشود .استانبولي با ارتفاع  15سانتيمتر،
قطر قاعده  25سانتيمتر و قطر دهانه  50سانتي از اندازه  هاي
پركاربرد است.
شکل 66

فرغون :وسيلهاي براي جا به جايي مصالح ساختماني ،بتن،
مالت و  ...است كه يكي از پركاربردترين وسايل حمل بار به
شمار ميرود .در كارگاه  ها با آن ميتوان مقدار قابل توجهي از
مصالح را حمل و جابهجا نمود .داراي دو دستگيره در انتهاي
جام و يك چرخ الستيكي تيوبدار در جلو بوده و توسط يك
نفر قابل حمل ميباشد .جام فرغون كه مصالح داخل آن قرار
ميگيرد داراي عمق  10الي  25سانتيمتر ميباشد.
شکل 67

اَلَك :ابزاري مهم در ساخت انواع مالت به شمار ميرود .براي
ساخت مالت مناسب بايد سنگ دانه  هاي مورد استفاده در ساخت
مالت از الك عبور داده شودكف الك از توري سيميساخته
ميشود و جنس بدنۀ آن چوبي يا فلزي است .الك  ها را بر حسب
درشتي و ريزي سوراخ توري با نام  هاي مختلفي نامگذاري
كردهاند ،مانند الك چشم بلبلي ،الك دانه بادامي و الك چشم
گاوي .الك  ها در دو نوع پايي (پايهدار) و دستي نيز تقسيمبندي ميشوند.

شکل 68
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كمچه :ابزاري است كه به منظور پخش كردن و يكنواخت سازي
سطح مالت و نيز پاشيدن مالت روي سطح كار يا ساير كار هاي
بنايي به كار مي رود .كمچه از يك صفحه فوالدي به شكل مثلث
(سه گوش) يا ذوزنقه و يك دسته پالستيكي يا چوبي تشكيل
شده است كه به وسيلۀ ميله اي به صفحه متصل است .دستۀ
كمچه در شكل  هاي ساده و خميده براي راحتي كار کردن با
آن ساخته مي شود ،تا بتوان با آن روي مالت با انعطاف بيشتري
كار كرد .ابعاد صفحۀ فلزي كمچه در قسمت نوك حدود 10
شکل 69
سانتي متر و طول آن  20سانتي متر است .نوك صفحه فلزي به شكل  هاي تخت ،گرد و تيز ساخته مي شود.
تراز :ابزاري است كه براي كنترل تراز بودن سطوح و نيز
تنظيم ترا ِز سطوح عمودي ،افقي و شيبدار به كار ميرود.
ِ
ترازها در دو نوع دستي و ديجيتال مورد استفاده قرار ميگيرد.

شکل 70

ريسمان كار :جنس آن از نخ پنبه و ابريشم و يا پالستيك (نايلون) به قطر
ِ
حدود  0/5ميلي متر مي باشد .در فرش كف به منظور يكسان نمودن (همباد
كردن) رديف  هاي سنگ ،سراميك يا موزاييك به كار مي رود.
شکل 71

تيشه :تيشۀ بنايي ،ابزاري است كه براي شكستن آجر يا بريدن موزائيك و تبديل
آن به اجزاء كوچك تر مانند سه قدي ،نيمه ،كلوك و همچنين بعضي از كنده
كاري  هاي ساده و ضربه زدن به محل مورد نظر به كار مي رود.
شکل 72
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چکش الستیکی :اين چكش براي تنظيم ارتفاع
سنگ ،سراميك و موزائيك ،در زمان اجراي فرش كف
استفاده مي شود.
شمشه :ابزاري جهت كنترل راستاي كار اجرا شده است.
با اين وسيله ميتوان از جهت افقي و از جهت عمودي
راستاي كار را كنترل نمود .شمشه  هاي مورد استفاده
در ساختمانسازي داراي طول حداقل  70سانتيمتر و
حداكثر  3متر و حداقل ابعاد مقطع  3×3سانتيمتر و
حداكثر  5×5سانتيمتر هستند .شمشه  ها از نظر جنس
به سه دسته چوبي ،آهني و آلومينيومي تقسيمبندي
ميشوند .به دليل استحكام باالي آهن در اجرا بيشتر از
شمشۀ آهني استفاده ميشود.

شکل 73

شکل 74

قلممو :قلممو ،ابزاري است كه به منظور اجراي رنگ و
چسب بر روي سطوح مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد.
قلمموها با توجه به شرايط كار ،محل مورد استفاده و
موادي كه بر روي آن استعمال ميشود ،داراي تنوع
زيادي هستند .جنس موی قلمموها از موی حیوانات،
پالستیک ،اسفنج ،پلی استر یا نایلون است.
قلمموی دیوار :این نوع قلم مو دارای عرض  7/5تا 15
سانتی متر است و مو های بسیار کلفتی دارد.
قلمموي تخت مخصوص رنگآميزي قاب پنجره و زهوار :این
نوع قلم مو مناسب برای رنگ زدن اطراف درگاه  ها و
پنجره  ها میباشد .بلندی موهای آن معموالً بین  5تا 10
سانتیمتر و عرض آن  2/5تا  9سانتیمتر است.
شکل 75
قلمموی زاویهدار مخصوص قاب پنجره :نوک این نوع قلم
مو به تدریج باریک می شود تا نقاش بتواند گوشه ها را رنگ کند .دستۀ این نوع قلم مو باریک و طول آن بین
 3/5تا  7/5سانتی متر و عرض آن بین  2/5تا  5سانتی متر می باشد.
قلمموی بیضی :اين نوع قلم مو نيز مخصوص قاب پنجره و زهوارها میباشد .قطر آن معموالً بین  1تا  5سانتیمتر
است.
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انواع قلم مو از نظر جنس مو

قلم موی مویی

از موی برخی از حیوانات ساخته می شود .موی آنها دارای نوک  های چند شاخه می باشد
(یعنی هر تار آن به دو یا سه شاخه تقسیم می شود) که به پخش یکنواخت و صاف رنگ
کمک می کند و رنگ بیشتری را در خود نگه می دارد .در قلم  های نقاشی از موي دم یا
یال اسب استفاده می شود .مو های قلم در طوقه ای نیکلی قرار می گیرد و با چسب اپوکسی
درجای خود محکم می شود .این نوع قلم مناسب برای رنگ  های روغنی می باشد.

جانشین خوبی برای قلم مو های مویی می باشد .از نایلون و برخی از پلی استر ها در ساخت
قلم موی پلی استری یا مو هاي قلم استفاده می شود .قلم مو های نایلونی نباید در حالل  هایی به کار روند که
می توانند به آسانی باعث از شکل افتادن و حل شدن مو های قلم است .استفاده از این قلم
نایلونی
مو مناسب برای رنگ پالستیک و چسب  های با پایه آب می باشد.

غلتک :امروزه حتی نقاشان حرفهای نیز برای
رنگآمیزی سطوح گسترده از غلتک استفاده میکنند.
تقریباً تمام انواع رنگ  ها و پرداخت  ها را میتوان با غلتک
روی همه سطوح بهکار برد .غلتک  ها برای سطوح صاف
و بزرگ ایدهآل هستند و اجراي كار با آنها سریعتر و
آسانتر از قلم موها است .روکش  های غلتک از الیاف
طبیعی یا مصنوعی ساخته میشوند .روکش  های الیاف
طبیعی (پشم یا موهر) برای رنگ  های روغنی ،آلکیدی،
ورنیها و از این قبیل کاربرد دارد .روکش  های الیاف
مصنوعی برای رنگ  های پالستیک و آکریلیک محلول
در آب مناسبترین نوع میباشند .غلتک برای دسترسی
آسان به نقاط مرتفع دارای دستهای لولهای شکل است .که به آن پیچ میشود.

شکل 76

بهترین پرز غلتک متناسب با بافت سطح
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بافت سطح

کاربرد

ضخامت پرز غلتک

صاف

دیوار ها ،کف  ها ،پرداخت  هاي ظریف

 0/6ـ  0/5سانتی متر

نسبتاً صاف

سطوح نسبتاً بافت دار مانند دیوار های شنی

1/3ـ 1سانتی متر

زبر

دیوار  های سیمانی نسبتاً صاف ،کف  های سنگی

2/5ـ 2سانتی متر

بسیار زبر

آجر ،مصالح سنگی ،سیمانی

 3سانتی متر

فصل سوم :مصالح ،ابزار و تجهیزات

برای رنگ کردن قسمتهایی مانند زهوار ،قاب پنجره  ها ،نرده  ها از غلتك  هايي با ابعاد کوچک استفاده میشود.
طول غلتک  های زهوار معموالً حدود  7/5سانتیمتر است.
سینی غلتک :سینی غلتک امکان رنگبرداری مناسب
غلتک  ها را فراهم می كند .اکثر سینی  هاي غلتک از پالستیک
ساخته میشوند .سطح آنها دارای شیبی مالیم به سمت قسمت
رنگبرداری است رویۀ اين سطح دارای بافتی برجسته است .كه
باعث خارج شدن رنگ  هاي اضافي از سطح غلتك ميشود.
شکل 77

ماله :ماله ابزاری است دستی که براي کشیدن ،پخش کردن یا صاف کردن مصالح خمیری مانند بتن ،مالت،
گچ ،پوشش سلولزی و مانند آنها به كار مي رود .ماله دارای تیغه اي تخت از جنس فلز یا پالستیک (متناسب
با سطح کاری) و دسته ای پالستیکی یا چوبی است.

شکل 78

کاردک :کاردک ابزاری فلزی با دسته چوبی است.این ابزار به منظور برداشتن
الیه  های قدیمی رویه سطوح ،باز کردنترک های سطح دیوار و بتونهکاری
مورد استفاده قرار میگیرد .برای پاک کردن وتراشیدن رنگ  هاي قدیمی
روي ديوار (پوسته کرده یا طبله کرده) و باز كردنترک  ها از کاردک 7/5
سانتیمتری میتوان استفاده نمود.

شکل 79

تیغۀ دو لبه :تیغۀ دو لبه به منظور تراشیدن رنگ پوسته کرده
و صاف کردن سطوحي مانند اطراف پنجره  ها و دیگر نواحی دور
از دسترس به كار مي رود .تیغه دو لبۀ  4سانتی متری نسبت به
بقيه اندازه  ها كاربرد بيشتري دارد.
شکل 80
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لیسۀ بنایی :ابزاری است که برای برداشتن الیۀ قدیمی روی سطح
کار و تهیۀ بتونه و اجرای آن بهکار گرفته میشود .جنس آن فلزی
بوده و دارای دستۀ چوبی و موازی با سطح تیغه میباشد .سری لیسه
بنایی باید دارای مقاومت مناسبی در برابر فشار باشد.
شکل 81

کاردک کاغذ دیواری :این نوع کاردک از نوع پالستیکی و دارای
لبه ای صاف و هموار است .کاردک کاغذ دیواری به منظور پرداخت
سطح کاغذ دیواری و خارج نمودن حباب  های هوا از زیر کاغذ مورد
استفاده قرار می گیرد.

شکل 82

تیغ موکت بُری :تیغ موکت بُری برای برش موکت در قطعات مورد
نظر و نقاط همپوشانی و محل  های اتصال به لبه  ها (دیوار ،پله ،مبلمان
و تجهیزات) در فضا مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 83

پارچۀ مخصوص نظافت سطوح (تنظيف) :این پارچه به منظور پاک
کردن سطوحی بهکار گرفته میشود که رنگ  ها ،چسبها و حالل  ها
میتواند به آنها آسیب وارد نمایند (مانند دیوارپوش  ها ،کفپوش  ها،
مبلمان و تجهیزات) .جنساین پارچه  ها معموالً از کرباس است.

شکل 84

داربست :در شرايطي كه انجام فعاليت  هاي ساختماني در ارتفاع
زياد صورت مي گيرد ،طول محدود نردبان  ها جواب گو نبوده و
بايد از داربست مناسب استفاده كرد .داربست  ها می توانند کامل
جابه جا شوند و یا با قالب  های دائمی در جای خود محکم شوند.
داربست دارای دو جزء اصلی شامل اسکلت جانبی و مهار های
صلیبی می باشد .نردبان از دیگر وسایل مورد نیاز کارگاه های
ساختمانی است که در فصل بعد توضیح داده خواهد شد.
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میز کاغذ دیواری :وسیلهاي است که به منظور برش رول  های
کاغذ دیواری به قطعات مورد نظر به كار گرفته میشود .میز کاغذ
دیواری دارای رویهای از چوب امدیاف (   )MDFو روکش پالستیک
است .پايه  هاي اين ميز آلومينيومي و بسيار سبك است .سطح
میز برای راحتی کاربرد و کنترل دقیق اندازه  ها مدرج میباشد.
میز کاغذ دیواری تاشو بوده و حمل و جابهجایی آن به راحتی
امکانپذیر است.
شکل 86

پرسش

 1عناصر سازندۀ فضاهای معماری را نام برده و اهمیت آنها را بیان نمایید.
 ٢خواص فیزیکی ،مکانیکی و شیمیایی رایجترین مصالح مورد مصرف در ساختمانهای منطقه خود را پیدا
کرده و در یک جدول بنویسید.
 ٣سنگهای قواره ،دستتراش و بادکوبهای چه ویژگی هایی دارند؟ توضیح دهید .در محیط زندگی شما
از کدام یک از سنگهای کار شدۀ ساختمانی استفاده میشود؟
 ٤در گذشته برای تزیینات فضاهای مرطوب از چه مصالحی استفاده میشد؟ (با ذکر دلیل)
 ٥سیمانهای پرتلند نوع  3و  ٥به چه نامهای دیگری شناخته میشوند؟ چه ویژگیهایی دارند و در چه
مکانهایی به کار میروند؟
 6پنج مورد از نکاتی که موقع رنگآمیزی باید به آن توجه کرد را بنویسید.
 7رنگهای مولتی کالر چه خصوصیاتی دارند؟
 8در محیط زندگی شما از کدام یک از انواع شیشههای ساختمانی استفاده میشود؟ نوع شیشه و کاربرد
فضا را در یک جدول تنظیم کنید و رابطۀ میان آنها را بنویسید.
 9انواع عایقهای مورد استفاده در ساختمان را نام برده و از هر نوع 2 ،مورد را شرح دهید.
 10مهمترین مواد و مصالح پالستیکی مورد استفاده در فضاهای داخلی را نام ببرید.
 11چهار مورد از فعالیتهای حوزۀ معماری داخلی را به همراه ابزار و تجهیزات مورد نیاز آن بنویسید( .مانند
نصب کاشی کف ،نقاشی ساختمان و )...
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