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فصل 4
راهنمای تدریس واحدهای یادگیری
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پودمان 1: اجرای دیوارجداكنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون 

واحد یادگیری1: شایستگی اجرای دیوارهای جداكننده گچی

مقدمه
داخلی  فضاهای  تقسیم  برای  روکش دارگچی،  صفحات  با  جداکننده  دیوارهای 
ساختمان استفاده می شوند. دیوارها شامل سازه های فوالدی سبک، ساخته شده با 
مقاطع U و C بوده که پانل های گچی در یک یا چند الیه، به وسیلۀ پیچ مخصوص بر 
روی آنها نصب می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص 
درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل می شود. این دیوار قابلیت 
اجرای رنگ، کاغذ دیواری، کاشی و پوشش های دیگر را خواهد داشت. فضای خالی 
داخل دیوار، امکان استفاده از انواع عایق های حرارتی و صوتی را فراهم نموده و 

عبور و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را میسر می سازد.

استاندارد عملکرد 
اجرای یک دیوار تأسیساتی به ارتفاع 2/70 و طول 3 متر به همراه نصب یک عدد 
آماده کردن سطوح آن  و  بر روی آن )درزگیری یک سمت  و روشویی  برق  کلید 

جهت رنگ آمیزی(

استانداردها
 مباحث مقررات ملی ساختمان

 نشریه 55 سازمان برنامه و بودجه
 استانداردهای شمارۀ 14818ـ 13035 ـ14202

توصیه های ضروری تدریس
ابتدا طی پرسش هایی میزان شناخت هنرجویان را درخصوص مبحث جدید جویا 
شوید )مثاًل در محل زندگی چه کسی از سیستم های نور مخفی استفاده شده؟ فکر 
می کنید سبک ترین دیوار چند کیلو است ؟چرا سیستم درای وال به وجود آمد؟ چرا 
کشور های پیشرفته از این سیستم استفاده می کنند؟ چرا زلزله در ایران به میزان 
زیادی خسارت به وجود می آورد؟ شما اگر تصمیم گیرنده ساختمان سازی در کشور 

بودید چه ایده ای را پیاده سازی می کردید؟(
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درخصوص شناخت بهتر هنرجویان از نمونه های محصول و سیستم ها استفاده گردد.
به  آموزشی طریقۀ نصب دیوار جداکننده در شروع کالس، می تواند  فیلم  پخش 

جذب بهتر مطالب گفته شده برای هنرجویان کمک نماید.
بهتر است هنرجویان به گروه های 3 نفره برای انجام کار عملی تقسیم بندی شوند 

)در صورت کمبود ابزار به گروه های 6 نفره(.
بهتر است یکی از شاگردان به عنوان سرگروه کارها را بین سایرین تقسیم نماید 

)این موضوع در هر روزکاری می تواند به صورت چرخشی تغییر یابد(.
سعی شود نحوه نگهداری محصوالت و ابزار های مورد استفاده و اهمیت آن برای 

هنرجویان در هر روز گفته شود.
سعی شود تمامی مسائل ایمنی در کارگاه قبل از انجام کار بررسی شود )دستکش 

برای هنرجویان، لباس مناسب کارگاه و...(.
از ارائه پاسخ به مواردی که نسبت به صحت جواب آنها شک دارید پرهیز نمایید و 

در زمانی مناسب و تحقیق در مراجع فنی معتبر اقدام به پاسخ نمایید.
به  زیاد  برگزاری آن دقت  نحوه  لذا در  بوده  زیاد  اثر بخشی  دارای  کارگاه  بخش 

عمل آورید.
توصیه می گردد میزان فعالیت و مشارکت افراد در اجرای کار عملی، انجام استاندارد 
دیوار و خالقیت های به کار برده شده در نحوه اجرای سیستم ها در ارزشیابی مد نظر 

قرارداده شود.
نظافت کارگاه و مرتب سازی ابزار ها و مصالح دارای اهمیت زیادی می باشد.

 پاسخ به پرسش ها، فعالیت ها و تشریح نکات

همان طور که در متن باال مالحظه می کنید هر یک از صفحات روکش دار گچی 
برای هر  بازار شناخته می شوند؛ تحقیق کنید  با عالئم اختصاری ویژه ای در 

کدام از چه واژه ای استفاده شده است؟
GipskartonـBauplatten (gypsum board panel) GKB   پانل معمولی 
GipskartonـBauplatte impragniert GKBI پانل مقاوم در برابر رطوبت 
GipskartonـFeuerschutzplatten GKF     پانل مقاوم در برابر حریق 

 پانل مقاوم در برابر حریق و رطوبت
GipskartonـFeuerschutzplatten impragniert GKFI 

تحقیق كنید
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تحقیق كنید

تحقیق كنید

تحقیق كنید

تحقیق كنید
به نظر شما نقش الیاف شیشه ای در پانل های مقاوم در برابر حریق چیست؟

پاسخ: در زمان حریق وقتی آب تبلور پانل در اثر گرما تبخیر شد این الیاف 
باعث تقویت و استحکام بیشتر پانل شده و باعث طوالنی شدن مقاومت پانل 

در برابر حریق می شوند.

 می خواهیم یک جای حوله ای به وزن 10 کیلوگرم بر روی دیوار نصب کنیم. 
این کار با کدام یک از موارد ذکر شده مناسب تر است؟

پاسخ: اگر سطح دیوار کاشی کاری شده باشد می بایست از مهارهای جمع شونده 
از  بود  اگر سطح دیوار کاشی کاری نشده  استفاده گردد،  فلزی  یا  پالستیکی 

مهار های حلزونی نیز می توان استفاده نمود. 

کاربرد نوار چسب جداکننده)ترن فیکس( به عنوان مصالح درزگیری چیست؟
یکدیگر  به  به سنتی(  وال  )درای  زمانی که دو ساختار غیر همجنس  پاسخ: 
اتصال یابند به علت این اختالف، ترکی نامنظم و قابل رویت در فصل مشترک 
آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی، در محل هایی که 
ساختاری درای وال و بنایی و همچنین ساختار های افقی )سقف( و عمودی 
)دیوار جداکننده( با صفحات روکش دار گچی به یکدیگر می رسند، از این نوار 
استفاده می شود. بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار، درزی مویین و 
نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد. این نوار از جنس کاغذ 
روغنی )به پهنای 6/5 سانتی متر( بوده که در پشت آن یک الیه چسب )به 

پهنای 1 سانتی متر( وجود دارد.

	
در صورتی که سقف اصلی از جنس تیرچه و بلوک پلی استایرن بوده و سازۀ رانر 
را توضیح دهید. استایرن  پلی  بلوک  به  رانر  اتصال  باشد، نحوۀ  تیرچه ها  بین  و  موازی 
پاسخ: می بایست بین تیرها از تسمه به عنوان پل استفاده کرد و سازه های رانر 

به پل ها متصل گردد )ضخامت ورق تسمه ها می باید باالی 1 میلی متر باشد(.

چرا طول استاد به اندازۀ 5 الی 10 میلی متر باید کوتاه تر بریده شود؟
پاسخ: 1ـ قرارگیری راحت استاد در داخل رانر ها 2ـ انبساط و انقباض سازه ها

پرسش و
 پاسخ گروهی
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تحقیق كنید

تحقیق كنید

تحقیق كنید
چرا ضخامت عایق معدنی نباید از 80 درصد فضای داخل دیوار بیشتر باشد.

				پاسخ: بهترین عملکرد عایق معدنی در داخل دیوار زمانی می باشد که %80 
از فضای داخل توسط عایق پر شده باشد و در مابقی فضا هوا وجود داشته 
بهبود  ولی خروجی  نمود  پر  عایق  با %100  را  دیوار  داخل  )می توان  باشد. 
عملکرد عایق با زمانی که 80% فضا را پر کرده بسیار ناچیز می باشد و توجیح 

ندارد(. اقتصادی 

چرا این دیوار برای جداسازی دو واحد مسکونی یا اتاق های هتل از یکدیگر 
مناسب می باشد؟

پاسخ: این دیوار عالوه بر عایق صوتی به صورت هوابرد، عایق صوتی به صورت 
کوبه ای هم می باشد. به این منظور که اگر ضربه ای از یک سمت دیوار به آن 

وارد شود به سمت دیگر دیوار انتقال پیدا نمی کند.
)هوابرد: امواج صوتی هوابرد به امواج صوتی گفته می شود که محیط انتشار آن 

هواست )مانند حرف زدن، صدای رادیو و...(.
)کوبه ای: وسیلۀ انتشار آن اجسام می باشد مانند ضربه زدن به میز، صدای حرکت 

راه رفتن افراد و...(

برای اجرای یک دیوار به ارتفاع 3/45متر در منطقۀ کم و رفت آمد، نوع سازه 
و فاصلۀ آنها از یکدیگر را بیان نمایید. 

دو گزینۀ زیر صحیح است. 
پاسخ1: دیوار ساده با سازه C70 با فاصله 40 سانتی متر. 

پاسخ2: دیوار با مقاومت مکانیکی باال با سازه C70 با فاصله 60 سانتی متر. 

داده  جوش  در  قاب  داخل  به  سانتی متر   1/5 فاصله  به  فلزی  صفحۀ  چرا 
می شود؟ 

		پاسخ: برای اینکه پانل های دیوار یا به عبارتی خود دیوار بتواند به مقدار 1/5 
سانتی متر در داخل قاب درب نفود کند.

				اگر دیوار تا قاب درب فقط امتداد یابد محل اتصال به علت غیر همجنس 
بودن قاب و پانل ترک ایجاد می شود.

بحث گروهی
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تحقیق كنید

 به نظر شما چرا پانل در محل بازشو به شکل»L« بریده می شود؟
			پاسخ: برای جلوگیری از ایجاد ترک در محل کنج های در. 

				 چرا محل لوله در پانل باید یک سانتی متر بزرگ تر بریده شود؟ 
پاسخ: برای جلوگیری از نفوذ رطوبت لوله ها به پانل ها.

دانش افزایی
بودن  بیشتر  دلیل  )به  گچی  صفحات  که  می گردد  توصیه  دیوار،  ساختارهای  			در 
مقاومت طولی نسبت به عرضی( به صورت عمودی نصب شوند )راستای طولی پانل، هم 

راستای استاد اجرا شود(.
				اتصال صفحات گچی به زیرسازی، به وسیله پیچ مخصوص و با استفاده از دستگاه 
پیچ زن قابل تنظیم صورت می گیرد. پیچ مورد مصرف برای نصب پنل باید به نحوی 
انتخاب شود که پس از عبور از الیه های پوششی، حداقل 10 میلی متر در سازه زیرین 

نیز نفوذ کند.
که  می باشد  متفاوت  افراد  تردد  میزان  و  کاربری  براساس  دیوار  هر  مجاز  				ارتفاع 

می بایست از جداول ارتفاعی هر تولیدکننده استخراج گردد. 
				دیوار های اجرا شده با صفحات روکش دار گچی باربر نبوده و فقط برای جداسازی 

داخل ساختمان از آن استفاده می گردد.
				این دیوار ها براساس نوع سازه و پانل دارای تنوع زیادی بوده که هر یک از آنها دارای 

ویژگی های متفاوتی مانند عایق صوتی، حرارتی و... می باشد.
				پانل های گچی در برابر آب مستقیم دچار مشکل شده و آسیب می بینند. برخی از 

مدل های پانل گچی در برابر رطوبت مقاومت دارند.
				برای نصب دیوار های پیرامونی می بایست از پانل های سیمانی استفاده نمود )سطح 

نما سیمانی، طرف داخل از پانل گچی(.
در  می باشد.  سانتی متر   25 گچی  صفحات  روی  بر  پیچ ها  اجرای  مجاز  				فاصلۀ 
زیرین(  پوششی  )الیه  اول  الیه  در  پیچ ها  اجرای  مجاز  فاصله  الیه،  دو  ساختارهای 
از  استفاده  صورت  در  داد.  افزایش  سانتی متر(   75( برابر  سه  تا  حداکثر  می توان  را 
صفحات با ضخامت 20 میلی متر و بیشتر، فاصله مجاز اجرای پیچ ها در الیه زیرین 60 

سانتی متر و در الیۀ نهایی 20 سانتی متر می باشد.
				صفحات نباید به رانر فوقانی )سقفی( متصل شوند.

انتخاب شود. در صورت  ارتفاع دیوار  با  باید متناسب  اندازه صفحات  				حتی االمکان، 
استفاده از صفحات کوتاه، درز افقی در الیۀ پوششی ایجاد شده که در ساختارهای تک 

بحث و 
گفت وگو
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الیه، اجرای سازه پشت بند در محل درزهای افقی الزامی است.
				در کلیه ساختارهای تک الیه و چند الیه، صفحات باید به صورت حصیرچین اجرا 
شوند. برای این منظور، فاصله دو درز باید حداقل 40 سانتی متر در نظر گرفته شود. عدم 
رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار 
و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود. در ساختارهای چند الیه، فاصله دو درز 

افقی می تواند تا 20 سانتی متر کاهش یابد.
				در محل درها، باید صفحات گچی به صورت »L« شکل و در محل بازشوهای بزرگ 
دیگر )نظیر تابلوی برق و جعبه آتش نشانی توکار(، به صورت »C« شکل بریده شوند. 
ایجاد  بازشو  چهارچوب  قائم  امتداد  در  ممتد  درز  پانل،  نصب  از  پس  ترتیب  بدین 
نمی شود. در صورتی که جزئیات اخیر رعایت نشود، در امتداد درزهای قائم ترک ایجاد 

خواهد شد.
				به لحاظ ایستایی، عایق بندی صوتی، آتش بندی و هوابندی، اجرای صفحات گچی 
در کل ارتفاع دیوار و امتداد آنها در فضای پشت سقف کاذب تا سقف اصلی الزامی 
است. در صورت فراهم نبودن شرایط، به ویژه وضعیت تأسیسات در پشت سقف کاذب،  
می توان ابتدا سقف کاذب را اجرا و سپس دیوار جداکننده را به آن متصل نمود )در این 
حالت باید با استفاده از عناصر مهاربندی جانبی، استحکام سقف کاذب را تأمین نمود(. 
به عنوان راه حل دیگر می توان از ساختار »دیوارک« استفاده نمود. در هر دو روش باید 
مسائل مربوط به عایق بندی صوتی، آتش بندی و هوابندی )به ویژه در سرویس های 
بهداشتی که منشأ انتشار هوای نامطبوع می باشند( در مبانی طراحی و اجرای سقف 
کاذب لحاظ گردد. همچنین در ساختارهای دوالیه، در صورت عدم امتداد الیۀ دوم، 
صفحۀ روکش دار گچی تا سقف اصلی، ساختار مذکور دیوار تک الیه )ساده( محسوب 

خواهد شد که این امر بر روی ظرفیت باربری و ایستایی ساختار تأثیرگذار می باشد.
				در هنگام نصب صفحات، باید به جهت استادها توجه نمود. همواره صفحات را باید 
در جهتی نصب نمود که لبۀ آزاد صفحه به سمت دهانه باز استاد قرار گیرد. رعایت 
این نکته به نصاب اجازه می دهد كه هنگام پیچ زنی، استاد را مهار نموده و 

از چرخش آن جلوگیری نماید.
 برای تأمین ایستایی در ساختارهای دیوار، حداقل درگیری میان پانل و بال های 
رانر باید 20 میلی متر باشد )عالوه بر این شرط، باید استادها به میزان حداقل 10 

میلی متر با رانر درگیر شوند(.
 1 اندازه  به  باید  دیوار، صفحات  ساختارهای  در  نصب صفحات  در  برای سهولت 

سانتی متر کوتاه تر از ارتفاع کف تا سقف برش داده شوند.
الزامی  انقطاع  درز  ایجاد  زیاد،  با طول  پیوسته  دیوارهای  در  انقطاع:      اجرای درز 
است. به طور معمول، برای فواصل حداکثر هر 15 متر در دیوارهای مستقیم و پیوسته، 
یک درز انقطاع در نظر گرفته می شود. به طور کلی، درزهای انقطاع )که درز کنترل 
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تذكر

نیز نامیده می شوند( برای ایجاد هماهنگی میان ساختار دیوار و جابه جایی های سازه 
اصلی بنا در نظر گرفته می شود. برای اجرای این گونه درزها، روش های زیر در دسترس 

می باشد:
 اجرای اتصاالت کشویی لغزان در ساختار دیوار؛ که غالباً در ساختارهای دارای کد 

حریق مورد استفاده قرار می گیرند.
این نوع سازه ها )به تناسب نوع  از  انقطاع: طیف گسترده ای  از سازۀ درز  استفاده   
 »V« کاربرد( در بازار وجود دارد. برخی سازه های درز انقطاع به صورت ورق خم شده
شکل بوده و برخی به صورت ترکیبی از آلومینیوم و الستیک می باشند که به صورت 

روکار یا توکار توسط پیچ به ساختار متصل می گردند.

به  باید  پوششی  الیه های  در  درز  ایجاد  بر  عالوه  انقطاع،  درزهای  اجرای  در 
شود. توجه  نیز  ساختار  زیرسازی  تفکیک 

در هر قسمتی از ساختمان که درز انقطاع اصلی مشاهده می شود باید در دیوار 
جداکننده نیز در همان قسمت اجرا گردد.

				نصب روشویی: برای نصب لگن روشویی )اعم از دیواری و پایه دار(، از یک قطعه 
چوب فراوری شده به طول 56 )36 برای استادگذاری با فاصله 40 سانتی متر(، ارتفاع 
30 و ضخامت 4 سانتی متر استفاده می شود. این تخته چوبی که اصطالحاً »تراورس« 
استادهای  به  فواصل حداکثر 5 سانتی متر  به   TN35 پیچ به وسیله  نامیده می شود، 
)نظیر  با ضخامت کمتر  از قطعات چوبی  استفاده  طرفین متصل می شود. در صورت 
تخته چند الیی چوبی به ضخامت 20 میلی متر(، می توان از دو قطعه نبشی L25 برای 

نصب تراورس به سازه های مجاور استفاده نمود.
باید عامل اتصال ویژۀ نصب روشویی به تراورس متصل شود.  پس از نصب تراورس، 
حداقل قطر و طول مناسب برای این عامل اتصال به ترتیب 8 و 135 میلی متر می باشد. 

)در بازار به پیچ روکا شناخته می باشد(.

پیچ روكا

در مواردی که تراورس در دیوار پیش بینی نشده باشد، می توان لگن روشویی را به وسیلۀ 
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مهار صلیبی ویژه )نظیر KM10( به دیوار موجود متصل نمود.

 جزئیات نصب فالش تانک توكار توالت ایرانی 

استاد
L25 نبشی 

پیچ LB )به فواصل حداكثر 100 م.م(

نبشی L25فالش تانک توكار

 فالش تانک توكار

پرایمر

 چسب كاشی

كاشی

 پیچ LB )به فواصل حداكثر 100 م.م(

 اتصال به كف با عایق ایزوگام یا قیر و گونی
L25 فالش تانک توكارنبشیLB پیچ

KM10 مهار صلیبی

  	نصب فالش تانک توكار: با توجه به توخالی بودن دیوارهای جداکننده درای وال، 
تانک توکار نصب  ایرانی و فرنگی( می توان فالش  از  در سرویس های بهداشتی )اعم 
به شمار  بنایی  دیوارهای  به  نسبت  مزیت  یک  معماری  لحاظ  به  قابلیت،  این  نمود. 
می رود. برای این منظور، مخزن آب به وسیله عامل اتصال مناسب به استادهای مجاور 
متصل می شود )در صورت نیاز می توان از سازه های کمکی C، L یا U استفاده نمود(.
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پانل
TB پیچ 
قوطی فوالدی

فالش تانک توكار

LB پیچ

TB پیچ 

قوطی 
فوالدی

LB پیچ 

 جزئیات نصب فالش تانک توكار توالت فرنگی دیواری 

				نصب توالت فرنگی دیواری: برای نصب توالت فرنگی دیواری، از سازۀ پشتیبان ویژۀ 
آن استفاده می شود. با استفاده از این سازه، وزن توالت فرنگی به کف و سازه های مجاور 
)قوطی فوالدی( منتقل می شود. سازۀ پشتیبان مذکور دارای جزئیات بسیار ساده ای 
بوده و می توان آن را به صورت پیش ساخته تهیه یا با استفاده از مقاطع فلزی نظیر 

قوطی، ناودانی و نبشی در محل کارگاه ساخت.
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تحقیق كنید

واحد یادگیری 2: شایستگی اجرای تزیینات گچی ستون و سرستون

مقدمه
می رود.  شمار  به  ایران  سّنتی  معماری  در  بی همتا  هنری  پدیده های  از  گچ بری 
پیشینه هنر گچ بری در ایران، به 2500 سال پیش و قبل از ساخت آجر می رسد. 
گچ به سبب گیرایی و انعطاف پذیری در استحکام بخشِی ساختار بنا و در تزیینات 

معماری دورۀ اسالمی نیز کاربرد ویژه ای دارد.

استاندارد عملکرد
تجهیزات  ابزار،  از  استفاده  با  می تواند  هنرجو  یادگیری  واحد  این  پایان  از  پس 
اجرای  و سر ستون،  گچ بری ستون  اجرای  اصول  براساس  و  نیاز  مورد  مصالح  و 

تزیینات گچی یک ستون را به همراه سرستون آن انجام دهد. 

استانداردها
 مباحث مقررات ملی ساختمان

 نشریه 55 سازمان برنامه و بودجه
 استانداردهای شماره 14818ـ 13035 ـ14202

توصیه های ضروری تدریس
			از ابزار های کمک آموزشی مانند فیلم و تصویر استفاده گردد.

			نمونه هایی از انواع ابزار های پیش ساخته )گچی، چوبی، پلی یورتان، پلی استایرن 
و...( در کالس استفاده شود.

			بیان تفاوت انواع گچ بری های پیش ساخته و روش اجرای آنها در کالس.
			روش درست کردن یک قالب برای دادن شکل مورد نظر بر روی گچ )استفاده از 

امکانات موجود مانند پالستیک، چوب و...(
			با توجه به انجام روش های مختلف جهت انجام این کار، نیاز به مطالعه بیشتر 

جهت انجام کار های اجرایی می باشد.

پاسخ به پرسش ها، فعالیت ها و تشریح نکات

ضمن شناسایی استادان گچ کاری درمحل زندگی خود، نمونه هایی از کارهای 
آنها را در کالس ارائه دهید.
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دانش افزایی
			معرفی ابزار های برش مناسب جهت برش ابزار های پیچ ساخته پلی یورتان و پلی 

استایرن

			معرفی برخی از ابزار های گچ بری به روش خیس 
 انواع گچ )انواع گچ ساختمانی و صنعتی( گچ بتا )استاکو( سنگ گچ در حرارت 
بین 100 تا 300 درجه سانتی گراد به روش حرارت مستقیم در کورۀ دوار استوانه ای 
حدود 75 درصد آب خود را از دست می دهد و به گچ پخته تبدیل می شود. به  این گچ 
آستر، گچ پالستر ساختمانی، گچ استاکو یا گچ بنایی نیز گفته می شود)برای اجرای 

گچ و خاک مورد استفاده قرار می گیرد(.
 گچ پرداخت )گچ تمیزكاری(، گچی است که برای روکش نمودن نمای سطوح 
از پخت سنگ گچ در دماهای مختلف  و  استفاده می شود  بنایی  و سایر کارهای 

تولید می شود.
 گچ زیركاری: برای گچ کاری یا گچ و خاک سطوح و سایر کارهای بنایی استفاده 

می شود.
 گچ مرمری: گچ بدون آب مولکولی است که با خمیرکردن گرد گچ در محلول 
گردد،  مخلوط  آب  با  گچ  این  اگر  می آید.  به دست  آن  مجدد  پخت  و  سفید  زاج 
اندودی به دست می آید که به کندی گیرش حاصل کرده اما بسیار سخت می شود. 
همچنین در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم است به همین دلیل از آن برای اندود کردن 
نقاط مرطوبی که در آنها رطوبت نسبی هوا بیش از 60 درصد باشد و مکان هایی 
که نیاز به شست وشو دارند و همچنین ساختن سطوح صاف، سخت و نفوذناپذیر 

استفاده می شود.
 گچ استریش: گچ بدون آبی است که در دمای باال حاصل شده که فعال کننده 
آن آهک است. سطح گچ استریش حالت مکندگی و جذب زیاد دارد بنابراین باید 
آن را در مقابل آب محافظت نمود زیرا چنانچه مکرراً مرطوب شود، تخریب شده 
و مقاومتش کاهش می یابد. از این نوع گچ معموالً برای کف سازی در ساختمان ها 
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استفاده می کنند.
 گچ انیدریت: به گچ بدون آب مولکولی اطالق می شود. این محصول میل ترکیبی 

با آب نداشته و قابل مصرف در ساخت وساز نیست.
 گچ صنعتی )الفا(: به طور کلی گچی است با ساختمان مولکولی نیم هیدارت با 
خواص فیزیکی مشخص که در پزشکی، ساخت قالب و صنایع مورد استفاده قرار 

می گیرد.
 گچ پاششی یا گچ پلیمری: گچ پاششی همان گچ پلیمری است در واقع به 

گچ پلیمر هایی اضافه می گردد و در نتیجه گچ پاششی به دست می آید.
			گچ بر کسی است که بتواند یک تکه گچ یا یک سطح گچی را به شکل دلخواه 
تبدیل کند. کسی که با گچ کار می کند، گچ کار است و کسی که یک اثر هنری را 

با گچ خلق می کند، گچ بر و هنرمند است.
انواع گچ بری قبل از اسالم و بعد از اسالم:

 گچ بری با نقش برجسته
 گچ بری زبره 

 گچ بری برهشته
 گچ بری لکه یا کلوخه

 گچ بری پته 
 گچ بری مشبک
 گچ بری الیه ای

 گچ بری کشته بری 
 گچ بری تخمه کن )تخمه بری(

 گچ بری شیر و شکری
 گچ بری با نقش برجسته: دراین نوع گچ بری، گچ را درزمینه به صورت اندود 
نوع  این  کار می کردند بعد نقش مورد نظر را روی آن در می آوردند. برجستگی 
گچ بری بیشتر از شیروشکری است طبیعی است که نقوش گل بُته برای گچ بری 

برجسته و نقوش هندسی برای گچ بری شیروشکری مناسب تر بوده است.
		گچ بری زبره: برجستگی این گچ بری از نوع گچ بری برجسته بیشتر اما از نوع 
برهشته کمتر است در این گچ بری گوشه های نقش بدون مالش و پرداخت کردن 
کار می شده و گوشه ها تیز بوده اند. لذا گوشه ها، نقش بریدگی و تیزی پیدا می کرد.

			گچ بری برهشته: برجستگی این نوع گچ بری نسبت به زمینه زیاد است به طوری 
که قسمت های گچ بری شده برآمده و بیرون زده است. سابقه تاریخی گچ بری برهشته 

به پیش از اسالم می رسد.
			 گچ بری لکه یا كلوخی: این نوع گچ بری در قرن سیزدهم هجری قمری به دلیل 
نفوذ هنر مغرب زمین به  ایران معمول شد که به نحو اغراق آمیزی برجستگی آن زیاد 
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بود و به نام گچ بری کلوخی مشهور شد.
این  در  می رسد.  قمری  هجری  هشتم  قرن  به  پته  گچ بری  سابقۀ  پته:  		گچ بری 
نوع گچ بری، کرباس را آهار می زدند به طوری که مثل مقوا می شد بعد روی آن گچ 
می کشیدند و سپس روی آن، گچ بری مورد نظر را انجام می دادند. پس از آن کرباس 

گچ بری شده را به صورت آماده روی دیوار می چسباندند.
		گچ بری مشبک: گاهی پنجره ها یا روزن ها را نیز با گچ بری درست می کردند، مثاُل 
در مسجد شاه ولی تفت، قطعات گچ مثل تور به هم بافته شده که به باریکی یک 
سنجاق هستند و نمونه ای از شاهکارهای هنر گچ بری محسوب می شوند. شیوه کار 
این گچ بری بدین صورت بوده است که گچ بر ابتدا الیه ای از گچ را با فاصله حدود 15 
الی 25 سانتی متر از زمینۀ اصلی به وجود می آورد؛ و بعد از اینکه گچ خود را گرفت به 
طرح اندازی نقش مورد نظر پرداخته و در مرحله آخر زمینه طرح را خالی می کرد تا 

طرح مورد نظر را به صورت مشبک به وجود آورد.
	 گچ بری الیه ای: نوع دیگری از گچ بری تراش است و بیشتر برای گچ بری رنگی 
که بخواهند به چند رنگ مختلف در آید کار می شود، روش کار بدین صورت است 
با گچ زنده زیرسازی و صاف شده است،  قباًل  را در محلی که  که الیۀ گچ کشته 
می کشند و الیه های بعد را نیز به همین ترتیب کار می کنند؛ هر الیه رنگ خاصی 
دارد و بعد با کاردک و ابزار گچ بری شروع به در آوردن طرح ها با رنگ های مختلف 
می کنند، ضخامت هر الیه نباید بیشتر از 1 تا 2 میلی متر باشد زیرا باعث ترک 

خوردن الیۀ گچ می شود.
	 گچ بری توپر و تو خالی: این اصطالح برای تکنیکی به کار برده شده که از نظر 
عمل و تأثیر با گچ بری برجسته کاماًل فرق دارد، در این تکنیک طرح تزیینی در 
سطح صاف به عمق کمتر از 2سانتی مترکنده می شود تا در عقب، سطحی به موازات 
سطح جلو تشکیل دهد و خطوط اصلی طرح یا مستقیم و یا با ضربات مایل که از 

حیث عمق یکنواخت است کنده و بریده می شود.
		گچ بری كشته بری: در ابتدا گچ زبره نیم کش بر روی محلی که بخواهند کشته بری 
انجام دهند کشیده شده و بعد روی آن را گچ نرمه می کشند و پس از آنکه  این گچ 
خود را گرفت یک الیه دیگر گچ نرم به قطر 1تا 2 میلی متر می کشند و پس از گرفتن 
این گچ که آب آن زیادتر و نرم تر از الیه زیرین بود طرح را روی آن پیاده می کردند 
و با استفاده از َدم بُر اطراف طرح را خط می انداختند تا به زمینه سفت زیرین برسند. 
تا طرح  از زمینه جدا می کردند  را  بومخار قسمت های اضافی  به وسیله  از آن  پس 

کشته بری به دست آید. این شیوه بیشتر در دوره صفوی رایج بود.
		گچ بری تخمه كن )تخمه بری(: عمده ماده اصلی برای استفاده در تخمه درآوری، 
گچ سفید و نرم است که اول بایستی مقدار گچ الزم غربال شده و به یک درجه از 
نرمی برسد؛ آنگاه بایستی با آب مخلوط شده و خمیر نرم و یکدستی را به وجود آورد؛ 
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سپس خمیر گچ در سطح دیوار مالیده شده و صاف و یکدست می گردد واین زمینۀ 
کار تخمه درآوری می باشد. این نوع گچ بری به سه روش اجرا می شود. نقوش آبرنگی 
روی گچ در اثر مرور زمان ممکن است فرسوده شده و شفافیت خود را از دست دهند؛ 
همچنین مواد رنگی چسبندگی خود را کم می کنند؛ لذا رنگ در سطح تزیین به 
خطر افتاده و امکان ریزش و از بین رفتن آن وجود دارد. ولی در نقوش تخمه درآوری 
به لحاظ اینکه گچ و رنگ در عمق فرو رفته و مجدداً به سطح آمده  این عوارض 

مشاهده نمی شود و هنگام عمل مرمت نیز کار با اصول بهتری انجام می شود.
گچ بری شیر و شکری: از گچ بری های اصیل و قدیمی دوران اسالمی است. فرورفتگی 

و برجستگی آن بسیارکم حدوداً 2 الی 3 میلی متر است.
این نقش ها ریز و ظریف اند و انواع گوناگون دارند که چند نمونه آن به قرار زیر 

است:
 خیزو یا خیزآب: یعنی موج آب که هم به صورت نقش شکسته اجرا می شود و 
هم گردان و جزو نقش های افقی است. در سرزمین های کویری که مردم در آرزوی 

آب و سبزه و آبشار بودند این نقش ها زیاد مرسوم بود.
 نیژ )خزه یا عشقه(: که نقش گیاهانی است که به درخت می چسبند و رونده اند 

مثل خزه، پیچک و... .
میزان گچ و آب برای تهیة  مالت گچ

		 نسبت ترکیب گچ و آب برای تهیه مالت گچ بری باید به صورتی باشد که گچ 
حالت انعطاف پذیری و به اصطالح پنیر مانندی داشته باشد و سخت نباشد تا گچ بر 

با ابزار گچ بری به راحتی و با نیروی دست کار کند.
برخی اصطالحات سنتی در گچ بری

 گچ بوم: گچی سفت و سختی است که هم می تواند با رنگ های پودری موجود 
برش  مقابل  )در  باشد  نداشته  را  بُرخوردن  َدم  قابلیت  اینکه  هم  و  شود  ترکیب 
خوردن مقاوم بوده و خراشیده نشود(. برای ساختن این گچ تقریباً 1/5 پیمانه آب 

با یک پیمانه گچ مخلوط می شود.
 بوم سازی یا بسترسازی: تهیۀ یک زمینۀ تخت جهت اجرای طرح های تزیینی 

روی آن مانند گل سازی و... . بوم بایستی از مقاومت باالیی برخوردار باشد.
 بوم كار: سطح زمینه ای است کاری که با مخلوط مالت گچ و پودر رنِگ بوم سازی 

ساخته شده و زمینه را برای کار و روسازی آماده می کند.
 		َدم بُر: نام قلم گچ بری است که با نوک تیز آن گچ را برش می دهند.

و  گل  و  گچ بری ها  و  رفته  به کار  کار،  بوم  روی  بر  معموالً  مایه:   		گچ خوش 
برگ سازی به وسیلۀ آن صورت می گیرد. از این رو برای ساخت گچ خوش مایه اوالً 
گچ بایستی خوب الک شده و کاماًل نرم باشد، همچنین باید به نسبت درصد آب 
و گچ بسیار دقت کرد، چرا که اگر خیلی سفت شود قابل برش خوردن نیست و 
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اگر نرم باشد نمی توان آن را به کار گرفت؛ بنابراین برای پیداکردن نسبت مناسب 
ابتدا مقدار کمی گچ را در ظرفی به نسبت 3/5 پیمانه آب و یک پیمانه گچ ریخته، 
می گذاریم خودش را بگیرد، پس از آزمایش و پیداکردن نسبت صحیح آب و گچ، 

برای ساخت کلی اقدام می کنیم.
 كاربرد گچ خوش مایه: ساختمان سازی، اصطالحاً روسازی گچ بری و یا گل و 

برگ سازی
 ضخامت گچ خوش مایه برای كار های گچ بری: گچ اندازی با ضخامت 2 الی 

3 میلی متر.
 گچ اندازی با ضخامت 1 الی 5 سانتی متر و یا بیشتر برای گچ بری برجسته مانند 

دور قالب سقفی، ساخت حاشیه و غیره.
 گچ اندازی به ضخامت 15 الی 20 سانتی متر برای سر ستون، چنگ و موتیف های 

گل سازی و غیره.
 برخی از دالیل ترک خوردن گچ كاری: گاهی در ساختمان مالحظه می کنیم 
که سطوح گچ کاری شده پس از خشک و سخت شدن ترک می خورد و شکل بسیار 

بدی به محل آن می دهد این ترک خوردگی می تواند به دالیل زیر باشد:
 اگر در موقع ساختن مالت گچ مقدار گچی را که در آب می ریزیم از حد معینی 
از  نتواند پس  باشد( به طوری که  باشد )درصد وزن آب نسبت به گچ زیاد  کمتر 
انبساط حجم آب مصرف شده در مالت را پر کند؛ گچ پس از خشک شدن تقلیل 

حجم پیدا کرده و ترک می خورد.
 اگر ضخامت مالتی را که روی دیوار می کشیم از 7 تا 8 سانتی متر بیشتر باشد 
و آن را در یک نوبت بکشیم الیه های رویی گچ در اثر مجاورت با هوا به سرعت 
خشک می شوند در حالی که هنوز الیه های درونی مرطوب هستند و اگر این الیه ها 
هم بخواهند خشک شوند یعنی آب آنها تبخیر شود به ناچار باید راهی برای خروج 

بخار آب الیه های زیرین به وجود آید؛ بنابراین گچ ترک می خورد.
 اگر در فصل سرما و درجات زیر صفر اقدام به گچ کاری کنیم و آب مالت گچ قبل 
از انبساط و سخت شدن، گچ یخ زده و فعل و انفعاالت شیمیایی برای سخت شدن 
در مالت متوقف می شود بنابراین پس از آنکه یخ ذوب شد گچ فاسد شده و دیگر 
به انبساط خود ادامه نمی دهد در نتیجه در سطح گچ کاری شده ترک خوردگی 

مشاهده می شود.
 حرکت نسبی اجزای مجاور سفت کاری ساختمان، افت مالت در الیه های زیرین 
و گیرش سریع مالت از عواملی هستند که ترک خوردن سطح گچ کاری را موجب 

می گردند.
 برخی ترک ها در گچ کاری بر اثر نشست های ساختمان به وجود می آید، اگر این 
ترک ها مربوط به ترک های نامتقارن باشد معموالً با زاویه 45 درجه نسبت به افق 



65

فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

نکته

ظاهر می شوند و اگر مربوط به نشست های متقارن باشند، افقی اند.
 عوامل مؤثر بر زمان گیرایش گچ: نوع گچ؛ هر چه درجه پخت سنگ گچ 
باالتر باشد آب بیشتری از دست می دهد و در نتیجه گچ حاصله دیر گیرتر می شود.
اندازه ذرات؛ هر چه ذرات گچ ریزتر باشد سطح ویژه آن بیشتر است و در نتیجه با 

آب بهتر ترکیب شده و گچ زود گیرتر می شود.
درصد آب مصرفی؛ هرچه درصد آب مصرفی بیشتر باشد زمان گیرش طوالنی تر 

می شود.
مواد افزودنی؛ اضافه کردن موادی مانند کلرید سدیم، گرد آهک شکفته، خاک رس، 
زمان گیرش مالت گچی  افزایش  باعث  نجاری  کلرید کلسیم، سریش و سریشم 

می شود.

میزان افزایش کلرید سدیم به گچ باید بیش از دو درصد وزنی گرد گچ باشد، 
در غیر این صورت گرفتن مالت گچ سریع شده و زودگیر می شود.

گچ ساختمانی مرغوب آن است که زمان گرفتن آن زودتر از 8 دقیقه شروع 
نشود و از 25 دقیقه هم دیرتر نشود. پایان سخت شدن آن نباید زودتر از 20 

دقیقه و دیرتر از یک ساعت باشد.

نکته
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پودمان 2: اجرای گچ كاری دیوار و سقف

واحد یادگیری 3: شایستگی اجرای دیوارپوش گچی

مقدمه
از  ساختمان  داخلی  و  جانبی  دیوارهای  ساخت  برای  کشور  نقاط  از  بسیاری  در 
مصالح بنایی نظیر آجر و بلوک سفالی استفاده شده و از پوشش گچی نیز برای 
اولیه  مواد  بودن  دسترس  در  می شود.  گرفته  بهره  دیواره ها  این  رویۀ  پوشش 
گچ کاری و وجود استادکاران این روش، سبب رواج آن شده است. در این واحد 
یادگیری ضمن آموزش روش سنتی اجرای گچ کاری دیوار، نکات فنی و اجرایی که 

در استانداردهای ملی به آنها اشاره شده است آمده است.

استاندارد عملکرد 
با رعایت استانداردهای  اتمام این واحد یادگیری هنرجو قادر خواهد بود  از  پس 
مربوطه، پس از ساخت اندود گچی، با استفاده از ابزار و تجهیزات مورد نیاز، اندود 

سادۀ گچی یک دیوار به مساحت سه متر مربع را انجام دهد.

استانداردها
نشریه 55 و 92 سازمان برنامه و بودجه، مبحث 5 مقررات ملی ساختمان، استاندارد 
ملی شمارۀ 269 ایران و سایر استانداردهای سازمان ملی استاندارد درخصوص گچ

توصیه های ضروری تدریس
مدت زمان آموزش این واحد یادگیری 30 ساعت است که در جلسات 8 ساعته 
اجرا می شود که در مجموع 4 جلسۀ 8 ساعته و یک جلسۀ  6 خواهد بود. هنرآموزان 
برگزار  یادگیری  این واحد  آزمون عملی  پایانی  باشند که در جلسۀ  توجه داشته 
و  گچ  اندود  روی  گچ کاری  رویه  اندود  )اجرای  اجرا  شرایط  به  توجه  با  اما  شود. 
خاک بستر آماده شده(، می توان با اختصاص دادن بخش هایی از دو جلسۀ پایانی به 

ارزشیابی آن را در دو جلسه برگزار کرد.
آموزش عملی و نظری این واحد یادگیری به صورت تلفیقی انجام شود. تأکید کردن 
بر نکات اجرایی و فنی در حین فعالیت کارگاهی سبب افزایش اثر یادگیری این 
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نکات خواهد شد.
ارائه نمونه های خوب از دیوارهای گچ کاری شده و مقایسه آنها با موارد دارای نقص و 
اشکال در قالب عکس و فیلم از راهکارهای مناسب برای افزایش یادگیری هنرجویان 

دربارۀ نکات اجرایی و فنی در گچ کاری است.
تشخیص و تعیین ابزار مناسب هر مرحله از کار و رعایت نکات ایمنی از موارد مهمی 

است که باید هنرجویان قبل از شروع کار عملی آنها را آموزش دیده باشند.
پس از انجام فعالیت های کارگاهی در هر جلسه از هنرجویان خواسته شود تا ضمن 
تمیزکردن کارگاه، ابزار را تمیز کرده )در صورت لزوم شسته و خشک شود( و در 

محل مناسب قرار دهد. 
درخصوص قضاوت بر روی تمرین عملی الزم به ذکر است که پوشش اندود گچ و 
خاک در متن شمشه گیری و کرم بندی صورت می گیرد و اندود متن، شمشه و کرم 
را پوشش می دهد، الزم است که مراحل کرم بندی در هنگام اجرا، سپس مراحل 
شمشه گیری پی درپی و به صورت مرحله ای نمره داده شود. پس از دو مرحلۀ ذکر 
شده پوشش اندود انجام می پذیرد که در خاتمۀ کار، نمرۀ اندود متن شمشه نیز 

داده خواهد شد.
پس از قضاوت دقیق کارعملی و بازگویی مسائل و اشکاالت کار ساخته شده به وسیلۀ 
از  پس  می شود.  تراشیده  دیوار  از سطح  به شیوۀ صحیح  و خاک  گچ  اندود  تیشه، 
جارو زدن سطح سفت کاری، سطح آجرکاری برای اجرای تمرین بعدی آماده می گردد.

نخاله های ساختمانی ایجاد شده از کار عملی در محلی مشخص دپو شود.

شیوة تدریس پیشنهادی
بحث گروهی، پرسش و پاسخ، کار عملی و بازدید علمی

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

تصویرمشخصاتنام ابزارردیف

مخصوص بّنایی، گالوانیزه، به استانبولی1
قطر 50 سانتی متر

سرند چشم 2
بلبلی

دارای دیوار چوبی، تورهای 
فوالدی ضد زنگ، مقطع 

گرد، به قطر 50 سانتی متر
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الک3

نوع تخت، دارای دیوار 
چوبی، تورهای فوالدی ضد 

زنگ، مقطع گرد، به قطر 50 
سانتی متر

شمشه4

قوطی 4×4 به طول های 
70،100 و 3000 

سانتی متری از جنس فلز 
زنگ نزن یا آلومینیوم

مالۀ بّنایی5
صفحۀ ضد زنگ، دسته 
چوبی یا پلیمری، ابعاد 

20×10 سانتی متر

کمچۀ بّنایی6

جنس فلزی زنگ نزن، از نوع 
سرگرد یا سر تخت به طول 
20 تا 30 سانتی متر و ابعاد 

صفحه 12×8 سانتی متر

صفحۀ فلزی، دستۀ فلزی، کاردک7
چوبی یا پالستیکی

لیسه بّنایی8

از نوع فلزی، دارای لبه یک 
دست، دستۀ مناسب با 

ارگونومی، سری آن از مقاومت 
مناسب در برابر فشار و سایش 

برخوردار باشد.

ریسمان نایلونی، مخصوص ریسماِن کار9
بّنایی و همراه با قرقره

مخروطی با ترکی و ریسمان شاقول10
به طول 3متر، از جنس فلز
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متر11
5 متری، فلزی، دارای قفل، 

اندازه گذاری میلی متری و 
اینچی

مخصوص عملیات بّنایی، گونیا12
چوبی یا فلزی

تیشۀ بّنایی13

تیشه متوسط بّنایی، یک سر 
تخت و یک سر با لبه تیز به 
عرض 10 تا 15 سانتی متر، 

دسته چوبی یا الستیکی، 
اتصال مناسب سری به دسته، 
سری با لبه صاف و یک دست 
و از جنس فوالد مقاوم و ضد 

زنگ

بیل14
صفحۀ فوالدی زنگ نزن، با 
دستۀ چوبی، اتصال مناسب 

سری با دسته

فرغون15

چرخ الستیکی بادی، فلزی، 
قدرت مانور مناسب، قابلیت 

کنترل مناسب و راحت، 
استحکام باالی ورق کاسه 

اصلی و چرخ ها،  کنترل چفت 
و بست بازوی جلو و دسته ها، 

کپه پرسی، شاسی لوله ای، 
پایه گرد، گنجایش حداقل 

45 لیتر

سطل16

در ظرفیت 5 لیتر، دارای 
دسته مناسب برای حمل 

و جابه جایی، از جنس 
پالستیک یا فلز زنگ نزن
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مواد اولیه مورد نیاز

تصویرمشخصاتابزار، تجهیزات و مصالح ردیف

گچ سفید ساختمانی از نوع مرغوب گچ ساختمانی1
و دارای نشان استاندارد

اندود گچ اندود2 مخصوص  ساختمانی  گچ 
استاندارد نشان  دارای  رویه، 

خاک رس محلی،دارای دانه های خاک رس3
ریزتر از 0/002 میلی متر

آشامیدنیآب4
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ابزار و تجهیزات ایمنی

تصویرمشخصاتابزار، تجهیزات و مصالح ردیف

چوب روسی، به طول 3 مترتختۀ زیر پایی 1

خرک2
نوع چوبی یا فلزی، ساخته شده 
از چهارتراش هایی به ابعاد 8*8 

یا 10×10 سانتی متر

نردبان3
قابل  استاندارد،  نشان  دارای 
حمل، دوطرفه، دارای ارتفاع 1/5 

چوبی با  فلزی  متر،   2 تا 

کاله4

در  مناسب،  لبه  دارای  پارچه ای، 
پشت سرآن دارای بندی که قابلیت 
تنظیم بر روی سر افراد را داشته 
باشند، از جنس قابل شست وشو

عینک محافظ5

کارهای  مخصوص  حفاظتی  نوع 
سبک  و ایمنی اموری که احتمال 
آسیب رساندن به چشم در اثر پرتاب 
اشیای ریز وجود دارد، محافظ در 
برابر ضربه، محافظ در برابر گرد و 

غبار
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تحقیق كنید

فعالیت

فعالیت

پاسخ به پرسش ها، فعالیت ها و تشریح نکات

با بررسی منابع اینترنتی و یا کتابخانه ای تحقیق کنید که آیا نمونه ای از اندودهای 
گچی وجود دارد که در برابر رطوبت مقاوم باشد و بتوان آن را در مکان های 
مرطوب یا نمای ساختمان به کار برد؟ مطابق آن، محل خالی جدول را پر کنید.

پاسخ: با خمیرکردن گرد گچ در محلول زاج سفید و پخت مجدد آن گچ مرمری 
به دست می آید که در برابر آب پایداری مناسبی دارد و از آن برای اندود کردن 

نقاط مرطوب و مکان هایی که نیاز به شست وشو دارند، استفاده می شود.

موارد مصرفنوع گچ

CaSO4,0,5H2O گچ ساختمانی
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.

CaSO4,3,3H2O  گچ اندود 
اندودهای داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از 

60 درصد باشد.

اندودهای داخلی و نماسازی در مناطقی که رطوبت نسبی گچ مرمری، مالت گچ و آهک
هوا بیش از60% درصد باشد.

تحقیق کنید چه عاملی سبب ایجاد آلوئک در اندودهای گچی می شود؟
پاسخ: وجود آهک نشکفته، آهک دو آتشه )سوخته( و منیزی سوخته در مالت های 

گچ سبب ایجاد آلوئک در اندودهای گچی می شود.

تحقیق کنید استادان گچ کاری برای جلوگیری از انتقال سفیدی گچ کاری به 
لباس افرادی که به آن تکیه می دهند، چه تمهیداتی اندیشیده اند؟

پاسخ: در اندودهای گچی در داخل اتاق ها تا قسمت ازاره را با مخلوط گچ و کتیرا 
اندود می کردند. این مخلوط شکل کار را مثل مرمر صاف و صیقلی می کرد و 

به  این ترتیب با تماس دست و لباس سفیدی گچ منتقل نمی شد.



73

فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

فعالیت مطابق مراحلی که در زیر آمده است اجرای اندود گچ و خاک، سفیدکاری و گچ 
کشته را در کارگاه انجام دهید. 

مرحلة اول: پس از تهیۀ فهرستی از مصالح و لوازم مصرفی، آنها را از انبار کارگاه 
تحویل بگیرید. 

مرحلة دوم: صحت کارکرد هر یک از ابزار و تجهیزات را پیش از مصرف کنترل 
نمایید. 

مرحلةسوم: پس از تهیۀ گچ و خاک برای ساخت کرم ها، اقدام به اجرای کرم ها 
کنید.

مرحلة چهارم: کرم ها را در محل مناسب با توجه به کنترل سطح از نظر شاقولی 
اجرا کنید.

مرحلة پنجم: با توجه به مطالبی که آموخته اید، گچ و خاک الزم برای شمشه گیری 
را آماده کرده و بین کرم ها را شمشه گیری نمایید.

مرحلة ششم: متن بین شمشه ها را پرنموده و شمشه کشی نمایید.
مرحلة هفتم: پس از تهیۀ مالت و کنترل وسایل اجرای کار، به اجرای سفیدکاری 

دیوار اقدام نمایید.
مرحلة هشتم: مالت گچ کشته را ساخته و آن را با ضخامت کم )حداکثر دو 

بکشید. پوشش سفیدکاری  روی  میلی متر( 
در پایان، اطراف کار و وسایلی را که استفاده کرده اید تمیز نموده و برای کنترل 

کار، به استاد کار و هنر آموز خود مراجعه نمایید.
مراحلی که در فعالیت باال آمده است می تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی 
فعالیت پایانی یا همان نمرۀ پایانی این واحد یادگیری باشد. اما با توجه به  اینکه 
اجرای پوشش گچی نیازمند بستر مناسب )اندود گچ و خاک( است، توجه داشته 
باشید در فاصله زمانی مناسب این ارزیابی ها به عمل آید و فرصت الزم برای 

آماده شدن بستر زیرسازی به منظور اندود رویه وجود داشته باشد. 

دانش افزایی

گچ: گچ از چسباننده های ساختمانی محسوب می شود. با وجود اینکه گچ در نتیجه 
ترکیب با آب سفت و سخت می شود و برای گرفتن و سخت شدن به هوا نیازی ندارد، 
به علت اینکه محصول به دست آمده قابلیت دوام طوالنی در برابر آب را ندارد و به 

مرور در آن حل می شود، جزء گروه چسباننده های آبی قرار نمی گیرد.
  CaSO4 ,2H2O با دو ملکول آب  فرمول شیمیایی سنگ گچ، سولفات کلسیم 
است که پس از پختن، حدود )75 %( از آب آن بخار شده و گچ ساختمانی با فرمول 
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شیمیایی CaSO4 ,0/5H2O حاصل می گردد. گچ خالص، سفیدرنگ است، ولی 
ناخالصی ها سبب تغییر رنگ آن می شوند. وجود زغال آن را خاکستری، هیدروکسید 
آهن آن را زرد روشن،FeO آن را کبود چرک و Fe2O3 آن را به رنگ قرمز در 

می آورد.
چنانچه به سنگ گچ تا حدود 200 درجه سانتی گراد حرارت دهند، آب بیشتری 
را از دست داده و بهCaSO4 ,0/3H2O  یا گچ اندود تبدیل می گردد. در گرمای 
حدود 300 درجه تمام آب سنگ گچ بخار شده و سولفات کلسیم بدون آب یا 
آب  با  انیدریت  و  اندود  گچ  ساختمانی،  گچ  می شود.  حاصل   CaSO4 انیدریت 
ترکیب شده و مجدداً به سنگ گچ با دو ملکول آب شیمیایی تبدیل می شوند، ولی 
محصول به دست آمده هیچ گاه مقاومت مکانیکی سنگ گچ اولیه را ندارد. در گرمای 
بیش از 300 درجه )تا حدود 320 درجه( گچ می سوزد و میل ترکیبی آن با آب 
از دست می رود. در این صورت برای ترکیب گچ با آب به کاتالیست هایی مانند زاج 
یا  سفید Al , K)SO4( 2،سولفات های سدیم، پتاسیم، روی، کلسیم، گرد آهک 
سیمان نیاز خواهد بود. محصول کوره های گچ پزی سنتی، نامرغوب و بخشی از آن 
نیم پخته، قسمتی سوخته و فقط حدود نیمی از آن پخته است. گچ کوره های دوار، 
مرغوب تر و خالص تر است. مصرف گچ ساختمانی در کارهای معمولی مانند مالت 
گچ و خاک، گچ و ماسه، تولید قطعات پیش ساخته، بلوک های گچی و مانند اینها 
است. گچ اندود که کندگیرتر است، برای سفیدکاری مناسب می باشد. چنانچه گچ 
اندود بیش از اندازه به هنگام ساختن ورز داده شود، به گچ کشته تبدیل می گردد 
که گیرش آن کند است و فرصت کافی برای پرداخت آن وجود دارد و به این دلیل 

در قشر رویی سفیدکاری مصرف می شود.
انواع دیگر گچ مورد مصرف در ساختمان عبارت اند از گچ مخصوص سطوح بتنی و 

گچ درزگیری که در ایران آن را به نام گیپتون می شناسند. 
ویژگی های شیمیایی و فیزیکی گچ ساختمانی و روش های آزمایش آن باید مطابق 

استاندارد ایرانی تجدید نظر شدۀ دوم گچ ساختمانی به شماره 269 باشد. 
در استاندارد ایرانی تجدید نظر شدۀ دوم به شماره 269، گچ ساختمانی به انواع زیرکاری 

و پرداخت گروه بندی شده و شرایط و روش های آزمایش آنها تشریح شده است. 
ویژگی های فیزیکی و مکانیکی گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده باید طبق 

استاندارد ملی ایران شماره 1ـ  12015 باشد.
در صورتی که رطوبت نسبی هوا بیش از 60 درصد باشد، باید از گچ های اصالح 

شده )پایدار در برابر رطوبت( استفاده شود.
استفاده از مالت گچ، برای چسباندن قطعات بنایی در دیوارهای غیرباربر مجاز است.

ویژگی های انواع سقف پوش های گچی براساس ویژگی های ارائه شده در استاندارد 
ملی ایران شماره 1161 تعیین می گردد.
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خاک رس: خاک رس مصرفی در هر پروژه باید حتی المقدور خالص و عاری از 
مواد آلی، ریشه گیاهان و سایر بقایای نباتی باشد. میزان سولفات ها در خاک رس 
برحسب بیش SO 3 نباید بیش از 0/5% و میزان کلرورهای سدیم و پتاسیم آن 

مجموعاً بیش از 0/1 % باشد.
آب: آب را نه تنها می توان از مصالح ساختمانی مهم به شمار آورد، بلکه نقش آن 

در کارهای مهندسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا:
الف( آب در ساختن بتن، مالت ها، شفته و نظایر آن مصرف می شود و کمی و زیادی 

و کیفیت آن در مقاومت مالت های تهیه شده از آن اثر می گذارد.
ب( آب برای عمل آوردن و مراقبت از بتن، مالت های آبی و شفته، ضروری است.

پ( ناخالصی های موجود در آب اختالط مالت ها و بتن، نه تنها ممکن است بر زمان 
گیرش، تاب و ثبات حجم اثر بگذارد، بلکه می تواند سبب شوره زدگی یا خوردگی 

آرماتورها و سایر اقالم فلزی مدفون در کار شوند.
آب را می توان از منابعی مانند اقیانوس ها، دریاها، رودخانه ها، چشمه ها، قنات ها 
و چاه ها تأمین نمود. در مواردی که منابع آب در یک منطقه محدود و بهای تمام 
شده آن گران باشد، ممکن است با اتخاذ تدابیری مانند استفاده مجدد از آب های 
مصرف شده، بازیافت پساب ها و فاضالب های تصفیه شده نیز تمام یا قسمتی از 

آب مورد نیاز کارگاه های ساختمانی را فراهم نمود. 
آب مصرفی در هر پروژه باید تمیز و صاف بوده و عاری از مقادیر زیان آور روغن ها، 
اسیدها، قلیایی ها، نمک ها، مواد قندی، مواد آلی یا مواد دیگری باشد که ممکن 
است به کارهای ساختمانی به ویژه بتن، مالت ها، آرماتورها و سایر اقالم مدفون 
را  بو، بی رنگ، بدون طعم  آب آشامیدنی زالل، بی  برسانند. عموماً  درکار آسیب 
نداشته  مناطقی که خطر خوردگی وجود  و مالت ها در  بتن  می توان در ساخت 

باشد مورد استفاده قرار داد.
مقدارPH آب مصرفی نباید از 4/5 کمتر و از 8/5 بیشتر باشد.

ساخت  در  می توان  صورتی  در  را  مشکوک  آب  هر  اصوالً  و  آشامیدنی  غیر  آب 
نمونه های مکعبی مالت ساخته شده  به مصرف رسانید که  انواع مالت ها  و  بتن 
با آن دارای حداقل مقاومتی در سنین 7 روزه و 28 روزه برابر با )90%( مقاومت 
مقایسه  آزمایش های  باشند.  ساخته شده اند  مقطر  آب  با  که  مشابهی  نمونه های 

مقاومت ها باید در شرایط یکسان جز از نظر آب اختالط انجام شوند. 
مقاومت حرارتی اندود گچی

وزن مخصوص)مترمکعب/ضخامت)میلی متر(مصالح
كیلوگرم(

مقاومت حرارتی)وات/ 
درجه.مترمربع(

513000/01اندود گچی
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خاصیت آكوستیکی اندود گچی: اندودهای صاف )لیسه ای( تا 98% از اصواتی را 
که با آنها برخورد می کنند، منعکس می سازند، ویژگی آکوستیکی گچ سبب شده 
که در ساخت اندود های آکوستیکی استفاده می شود. از این رو اندودهای گچی با 
آکوستیکی  پوشش  عنوان  به  منبسط  ورمیکولیت  و  پرلیت  مانند  دانه های سبک 
استفاده می شود. اندودهای گچ و پرلیت را از اختالط گرد گچ، پرلیت و آب درست 
می کنند و یا گچ و پرلیت آمادۀ بسته بندی شده را با آب مخلوط کرده روی سطوح 
صاف زیرسازی که ممکن است بتنی، سیمانی، گچی یا فوالدی باشد، می کشند یا با 
ماشین بر روی آنها می پاشند، اندودهای ماله ای در دو قشر آستر به ضخامت حدود 
10 میلی متر و رویه به کلفتی حدود 3 میلی متر اجرا می شوند و اندودهای ماشینی 
در دو، سه یا چهار قشر نازک پاشیده می شوند، به قسمی که مجموع ضخامت به 

حدود 12 میلی متر برسد. 
اندود 12  برای  و صدا1«  »ضریب کاهش سر  انجام شده  آزمایش های  به موجب 
میلی متری دستی، حدود 0/65، برای اندود 25 میلی متری از همین نوع 0/75 و 

برای اندود ماشینی به ضخامت 12 میلی متر، حدود 0/55 است.
مصرف مالت گچ در طاق زنی و تیغه سازی و قشر آستر اندودکاری های داخل ساختمان 
است. برای ساختن آن مخلوط گچ و خاک را به آهستگی در آب پاشیده به هم می زنند.

مالت گچ و پرلیت: از پرلیت منبسط و گچ، مالت سبکی ساخته می شود که جاذب 
صوتی مناسب و عایق حرارتی خوبی است. اندود پرلیت و گچ از نفوذ آتش به اسکلت 
فوالدی و بتن فوالدی ساختمان ها جلوگیری نموده و خطر گسترش آتش را کاهش 

می دهد. 
مالت گچ و آهک: مالت گچ برای مناطق خشک مناسب است و آن را نمی توان 
در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از 60% تجاوز می کند، مصرف کرد. برای این نواحی 
مالت گچ و آهک مناسب تر است. افزودن 3 پیمانه خمیر آهک به یک پیمانه گچ 
یا دو قسمت وزنی گرد آهک شکفته به یک قسمت گچ، آن را کندگیرکرده و برای 
قشر رویی مناسب می سازد. برای مناطق مرطوب، مالت گچ و آهک مذکور مناسب تر 
است، زیرا پس از مدتی که از مصرف آن گذشت، آهک با گرفتن گاز کربنیک از هوا 

به سنگ آهک تبدیل می شود که جسمی سخت و در برابر آب و بخار پایدار است.

حالت خمیری مالت تأثیر زیادی در سهولت کاربرد و راحتی اجرای اندودکاری 
دارد. حالت خمیری مالت باید به اندازه ای باشد که در کمچه و ماله گیر کرده 

و با کمچه و ماله به راحتی پخش شود.

 NRC= Noise“ 1ـ درصدی از انرژی صوتی را که سطح مصالح جذب می کند ”ضریب کاهش سر و صدا
Reduction Coefficient می نامند.
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رواداری در اندود كاری داخلی: رواداری همواری سطوح برای اندود با کیفیت 
عالی تا 2 میلی متر، برای اندود با کیفیت خوب 2 تا 3 میلی متر و برای اندود با 
کیفیتی قابل قبول 3 تا 5 میلی متر در طول شمشه 3 متری در جهات مختلف 
خواهد بود. انحراف از امتداد قائم برای اندود با کیفیت عالی 1 میلی متر در یک متر 
ارتفاع و کمتر از 5 میلی متر در کل ارتفاع قطعه می باشد. برای اندود با کیفیت خوب 
این ارقام به 2 میلی متر در هر متر ارتفاع و کمتر از 10 میلی متر در کل ارتفاع قطعه 
می رسد. برای اندود با کیفیتی قابل قبول میزان انحراف از امتداد قائم در ارتفاع قطعه 
باید از 15 میلی متر کمتر باشد. انحراف از تراز افقی برای اندود با کیفیت عالی باید 
1 میلی متر در یک متر و کمتر از 7 میلی متر در طول قطعه باشد. این ارقام برای 
اندود با کیفیت خوب 2 میلی متر در متر و کمتر از 10 میلی متر در کل طول قطعه 
است. برای اندود با کیفیتی قابل قبول باید میزان انحراف از تراز افقی از 15 میلی متر 

در طول قطعه کمتر باشد. کنترل رواداری ها باید بر روی قشر میانی صورت گیرد.
به عنوان  کاهگل  ضخامت و تعداد قشرهای اندودكاری در اجرای گچ كاری: 
قشر زیرین اندود گچ نباید به کار رود، زیرا آب را مکیده، باد کرده، پس از خشک 
شدن قشر رویه به حالت اولیه برنمی گردد و طبله می کند. ضخامت اندود گچ کاری، 
حداقل 2/5 سانتی متر است و نباید از 3 قشر کمتر باشد. ضخامت قشر گچ و خاک 
1/5 سانتی متر و اندود گچ 1 سانتی متر و گچ کشته پرداختی 2 میلی متر است. زمان 
شروع و ختم گیرش به ترتیب برای گچ زودگیر 2 و 15، برای گچ معمولی 6 و30 و 
شروع گرفتن برای گچ کندگیر نباید از 20 دقیقه بیشتر باشد، لذا در صورت استفاده 
از آهک شکفته برای کندگیر کردن تا 10 درصد وزن گچ، زمان شروع گرفتن به 
12 دقیقه افزایش می یابد، برای این کار دوغاب آهک باید از الک با چشمه کمتر 
از 1 میلی متر گذشته باشد. ضخامت اندودهای ماسه آهک، باتارد و ماسه سیمان 
حداقل 2/5 سانتی متر است و نباید در کمتر از 3 قشر اجرا شود. ضخامت قشر 
آستر از 1/5 سانتی متر، قشر میانی از 1 سانتی متر و قشر رویه نباید از 3 میلی متر 
کمتر باشد. این ارقام بیانگر حداقل ضخامت در مورد سطوح ناهموار در چهارچوب 
بیانگر  مذکور  ارقام  کاماًل هموار  برای سطوح  دیگر  عبارت  به  رواداری ها هستند، 

حداکثر ضخامت ها می باشند.
اندودهای گچی مناسب برای نمای خارجی ساختمان: بدین منظور سنگ گچ را 
پخته و آسیاب می کنند تا به صورت گرد درآید. آن را با محلول زاج به صورت خمیر 
درآورده )زاج سفید از سولفات آلومینیوم و پتاسیم( تا گچ مرمری به دست آید. رنگ 
آن سفید، تاب مالتش بیشتر از گچ و کندگیر است و برای اندود گرمابه و جاهای 

نمناک و نماهای خارجی ساختمان ها به کار می رود.
طول  و  متر   1/2 تا   0/6 گچی  صفحات  عرض  گچی:  ساختة  پیش  صفحات 
و  قفل  تأمین  برای  است.  سانتی متر   1/2 تا  آنها  ضخامت  و  متر   3 تا   2/4 آنها 
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بست، لبه های این صفحات دارای کام و زبانه است و برای نصب آنها از چسب های 
مخصوص )بتونۀ ساخته شده از گچ و محلول چسب که معموالً از جوشاندن چسب 
می دهد(  و چسبندگی  حالت خمیری  بتونه  به  و  می شود  آب حاصل  در  خشک 
از میخ  آنها در سقف  برای نصب  نوع زیرسازی استفاده می شود.  و میخ برحسب 
این  می شود.  استفاده  سانتی متر  فاصله 20  به  و  سانتی متر   5 طول  به  گالوانیزه 
صفحات در پوشش کاغذی قرار دارند. خاصیت کاغذ، باال بردن مقاومت صفحات و 
ارائه زیرسازی مطلوب برای کاغذ دیواری، رنگ و غیره می باشد. درزبندی با کاغذ 
یا پارچۀ چسب آلود یا دوغاب گچ صورت می گیرد، برای کاربرد این صفحات در 
نمای خارجی، پوشش کاغذی باید از خمیر اشباع شده باشد و روی این صفحات 
اجرای انواع نماسازی شامل دیوارپوش های فلزی و غیرفلزی و اندودهای تزیینی 

امکان پذیر است.
دیوار گچی پیش ساخته یا پانل های گچی پیش ساخته با ریختن مالت گچ در قالب 
ساخته می شود. این قطعات در دو طرف دارای الیه های پوششی به ضخامت 1/5 
سانتی متر می باشند. الیه ها به وسیلۀ الیاف چسبناک تقویت شده اند و الیۀ مرکزی 
دارای حفره های النه زنبوری می باشد. عرض قطعات 0/6 متر و طول آنها 3 متر و 
ضخامت آنها 5 تا 15 سانتی متر است. لبه های این قطعات دارای کام و زبانه می باشند. 
چنانچه این قطعات در نمای خارجی ساختمان به کار روند، باید سطح خارجی آنها با 
رویه تزیینی، دیوارپوش و یا روکش قیری پوشش شوند. انواع دیگر صفحات گچی به 
ابعاد 0/66 *     0/5 متر و ضخامت 8سانتی متر تولید می شوند، وزن آنها 24 کیلوگرم 

است و برای احداث تیغه های نازک به کار می روند.
آماده كردن سطوح گچی برای رنگ آمیزی: قبل از رنگ کاری روی اندودهای 
گچی ابتدا باید موج های گچ را به وسیله کاردک و سنباده، لکه های بزرگ روی دیوار 
را به وسیله گچ زنده و ترک های کوچک را با گچ کشته بگیرند و سپس روی آن 

سنباده نرم بزنند تا آمادۀ پذیرش بتونه گردد. 
یکی از مشکالت رنگ کاری روی سطوح گچی شوره زدن آن است، مشکل شوره زدن 
از وجود نمک های معدنی محلول در سطوح گچی ناشی می شود. نمک موجود در این 
سطوح بیشتر سولفات سدیم است که منشأ آن ناخالصی های گچ یا سطوح سیمانی و 
آجری زیر آن است. این قبیل نمک ها در طول زمان خشک شدن گچ، می توانند آثار 
مخرب شدیدی روی سطوح رنگ آمیزی شده گچی به وجود آورند. مقاومت به شوره 
زدن موقعی می تواند به طور کامل ایجاد شود که گچ قبل از رنگ زدن کاماًل خشک 
شود. در جاهایی که  این کار به هر علت امکان نداشته باشد، استفاده از پوشش هایی 
که مقاومت مناسبی در مقابل نفوذپذیری آب دارند و فیلمی با سطح یکنواخت تولید 
می کنند، مقاومت قابل قبولی در مقابل شوره زدن نشان خواهند داد. پوشش هایی 
که بیش از حد رنگ دانه دارند و یا بیش از اندازه آب در آنها نفوذ می کند، مقاوم 
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نیستند. در این گونه مواقع به عنوان نمونه می توان از یک سیلر الستیک کلردار شده 
که غلظت حجمی رنگ دانه آن حدود 0/15 است، استفاده نمود.

مشخصات براساس كاربرددسته بندی

گچ
ساختمانی

A1گچ ساختمانی برای مصارف عمومی )مانند گچ زیرکار(گچ با کاربرد عمومی

A2گچ ساختمانی برای سفیدکاریگچ سفیدکاری

A3 گچ برای فرآورده های
گچی پیش ساخته

برای  فرآورده های گچی پیش ساخته  برای  گچ ساختمانی 
استفاده در تولید بلوک های گچی، صفحات روکش دار گچی، 
گچی  روکش دار  صفحات  کاذب،  سقف  برای  گچی  اجزای 

مسلح شده به الیاف 

 اندودهای 
گچی آماده

B1حداکثر 50 درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و ماسه اندود گچ ساختمانی
معمولی

B2حداکثر 50 درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و ماسه اندود ساختمانی پایه گچی
معمولی

B3 اندود گچ ساختمانی ـ
آهک

مخلوط گچ ـ آهک ساختمانی )مطابق ترکیبات اندودهای 
آهک ساختمانی،  درصد  با حداقل 5  و   B2 و  B1 گچی

افزودنی و سنگ دانه( دارای 

B4 اندود گچ ساختمانی سبک
وزن

حداقل 50 درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سبک 
دانه

B5 اندود ساختمانی پایه گچی
سبک وزن

حداکثر 50 درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سبک 
دانه

B6 اندود گچ ساختمانی ـ
آهک

مخلوط گچ ـ آهک ساختمانی سبک وزن )مطابق ترکیبات 
آهک  درصد   5 حداقل  با  و   B5 B4و  گچی  اندودهای 

سبک دانه( و  افزودنی  دارای  ساختمانی، 

B7
اندود گچ ساختمانی 

برای اندودکاری با سختی 
سطحی اصالح شده

اندود گچ ساختمانی با سختی سطحی باال )مانند گچ مورد 
استفاده در پوشش های سطوح بتنی(
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اندودهای گچی 
ساختمانی ویژه

C1 اندود گچی برای تولید
برای چسباندن و تولید قطعات گچی الیاف دارقطعات گچی الیاف دار

C2مورد استفاده در آجرچینی دیوارهای غیرباربر و جداکننده هامالت گچی

C3برای اهداف جذب صدااندود گچی آکوستیکی

C4برای اهداف عایق حرارتیاندود گچی عایق حرارتی

C5برای محافظت در برابر آتشاندود گچی محافظ آتش

C6 ،اندود گچی الیه نازک
برای اندودکاری الیه نازکاندود پرداخت

C7 اندود مرکب برای پرداخت
نازک

برای کاربرد نهایی با ضخامت های 0/1 تا 0/3 میلی متر به 
منظور دستیابی به سطح صاف

راهنما:
A: برای انواع گچ های ساختمانی.

B: برای انواع اندودهای گچی آماده است.
C: برای انواع اندودهای گچی ساختمانی ویژه است.

دسته بندی انواع گچ های مورد استفاده در ساختمان 

آزمایش های استاندارد گچ ساختمانی: روش های آزمایش شیمیایی و فیزیکی گچ 
براساس استانداردهای ملی ایران شماره 2ـ12015 و 5029 و 5482 می باشد. این 
آزمایش ها عبارت اند از: الف( آزمایش های شیمیایی شامل اندازه گیری آب ترکیبی 
در دمای 215ـ230 درجه سلسیوس، اندازه گیری افت حرارتی در دمای 280ـ300 
درجه سلسیوس، اندازه گیری دی اکسیدکربن، اندازه گیری سیلیس و مواد نامحلول، 
اندازه گیری  کلسیم،  اکسید  اندازه گیری  آلومینیوم،  و  آهن  اکسیدهای  اندازه گیری 
اکسید منیزیم، اندازه گیری تری اکسید گوگرد، اندازه گیری نمک های محلول سدیم 
و پتاسیم. و ب( آزمایش های فیزیکی شامل اندازه گیری آب آزاد در دمای 45 درجه 
سلسیوس، تعیین نرمی، اندازه گیری غلظت نرمال با استفاده از دستگاه ویکات اصالح 
مقاومت  اندازه گیری  فشاری،  مقاومت  اندازه گیری  زمان گیرش،  اندازه گیری  شده، 

خمشی، اندازه گیری چگالی.
ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی در كارگاه های اجرایی گچ كاری: 
استفاده از کاله ایمنی، عینک و نقاب های حفاظتی، کفش و پوتین حفاظتی، دستکش، 
ماسک حفاظتی و لباس های ایمنی برای کارگران الزامی است. برای بارگیری باید از 
وسایل مناسب استفاده شود تا کمترین گردوغبار را به وجود آورد. همچنین به کارگران 
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باید آموزش الزم داده شود تا هنگام بارگیری، از پاره شدن پاکت ها جلوگیری به عمل 
آید.

مجاورت گچ با سایر مصالح ساختمانی: چنانچه گچ یا فرآورده های گچی، بخصوص 
در مناطق مرطوب، در مجاورت قطعات فوالدی قرار گیرند، باید پیش از گچ کاری، 

قطعات فوالدی با رنگ های ضدزنگ پوشانده شود.
در نقاط مرطوب، گچ و فرآورده های گچی را نباید مستقیماً در مجاورت بتن و سایر 

فرآورده های سیمانی به کار برد.
حمل ونقل و نگهداری از گچ: گچ ساختمانی و گچ اندود جزء گچ پخته محسوب 
می شوند و میزان جذب رطوبت و به دنبال آن فاسدشدنشان باالست، از این رو با 
برابر آب و رطوبت  باید در  آنها در کیسه های مخصوص آب بندی شده  نگهداری 
موجود در هوا محافظت شوند. در صورت تبدیل شدن گچ به کلوخه نمی توان آن 
را برای فعالیت های ساختمانی مصرف کرد، زیرا سبب کاهش مقاومت گچ و مالت 

تهیه شده از آن می شود.
مطابق مبحث 5 مقررات ملی ساختمان کیسه های گچ باید بر روی سکویی که با 
تخته های چهارتراش ایجاد شده است قرار بگیرند و بیش از ده ردیف کیسه برروی 
هم چیده نشوند. برداشتن کیسه ها هم باید به صورت ردیف های افقی صورت بگیرد.

در صورتی که گچ در فضای باز انبار شود، ضمن قرار دادن آنها بر روی سکویی که 
حداقل 10 سانتی متر از روی زمین فاصله دارد باید با پوشش برزنتی یا پالستیکی 
پوشیده شده و ضمن ایجاد هم پوشانی در لبه های پوشش در باال و اطراف از اجسام 

سنگینی مانند آجر یا سنگ مانع از حرکت پوشش شد. 
در کارهای بزرگ که گچ پاکتی مصرف می شود، کیسه های گچ باید در انبارهای 
مخصوص نگهداری شوند. سقف،کف و دیواره های انبار باید کاماًل نم بندی شده و 
کیسه های گچ به فاصلۀ دست کم 30 سانتی متر از دیواره چیده شوند. حداکثر 
ارتفاع کیسه ها 1/5 متر و پهنای ردیف کیسه چیده شده در کنار هم، 3 متر است.

نکات مهم در بسته بندی، حمل و نگهداری گچ
 گچ ساختمانی باید خشک و عاری از کلوخه باشد و در پاکت حمل شود.

 مشخصات انواع گچ باید روی کیسه های آنها نوشته شود.
 کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار برای گچ باید مطابق استاندارد ملی ایران 

شماره 10740 باشند.
 کاغذ پاکت بسته بندی گچ دارای مشخصات استاندارد ملی ایران شماره 4543 

باشد.
 مشخصات بسته بندی بتن گچی مطابق استاندارد ملی ایران شماره 5032 باشد.

و  تمیز  سرپوشیده،  فضای  در  باید  ساختمانی  پاکت های گچ  نگهداری  شرایط   
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عاری از رطوبت باشد. انبار نگهداری گچ های پاکتی باید سرپوشیده، تمیز و عاری 
از رطوبت باشد.

 نگهداری گچ پاکتی در فضای سرپوشیده و به صورت درازمدت: نگهداری پاکت های 
گچ ساختمانی باید در محل های تمیز و سرپوشیده باشد. در صورت امکان از قرار 
از  این کار الزم است  انبار خودداری شود. برای  دادن پاکت های گچ بر روی کف 
نبودن سکوها  اختیار  در  در صورت  گردد.  استفاده  پالستیکی  یا  چوبی  سکوهای 
می توان پاکت های گچ را روی یک ورقه نایلونی یا پالستیکی قرار داد. پاکت های 
گچ باید با فاصله از دیوار انبار شوند. حداقل فاصله 10 سانتی متر توصیه می شود. 
در صورتی که امکان این فاصله گذاری وجود ندارد، توصیه می شود یک ورقه نایلونی 
بین پاکت ها و دیوار استفاده شود. پاکت ها باید در ردیف هایی به گونه ای چیده شوند 
که امکان دسترسی به آنها وجود داشته باشد. حداکثر تعداد پاکت هایی که می توان 

بر روی هم چید تابع شرایط محیطی، نوع گچ و مدت انبارکردن می باشد.
 نگهداری گچ پاکتی در فضای روباز و به صورت کوتاه مدت و مصارف روزانه: گچ های 
پاکتی باید روی یک سکوی چوبی یا پالستیکی به ارتفاع حداقل 10 سانتی متر از 
کرد،  استفاده  زمین  و  پاکت ها  بین  پالستیکی  ورق  از یک  یا  و  زمین چیده شود 
یا  پاکت ها روی ورق پالستیکی، سنگ و کلوخ  آنکه در هنگام چیدن  بر  مشروط 
گیاهان باعث پارگی ورق پالستیک نشود. در صورتی که از ورق پالستیکی استفاده 
شود، باید لبه های کناری آن را باال آورد، به نحوی که آب جاری نتواند به پاکت ها 
برسد. پاکت ها باید چسبیده به هم روی سکوی مورد نظر انبار شود و با استفاده از 
برزنت ها یا روکش های ضدآب روی آنها پوشانده شود. روکش یا پوشش مورد نظر باید 
تا زیر سکو ادامه یافته به نحوی که باد نتواند باران و آب را به پاکت های گچ برساند. 
حداکثر تعداد پاکت ها در این حالت برای مصارف روزانه می تواند به 14 پاکت برسد. 

حداکثر مدت انبار کردن در چنین شرایطی یک هفته می باشد.
 وسیلۀ حمل کننده برای حمل گچ های پاکتی باید سرپوشیده و تمیز باشد. همچنین 
وسیلۀ حمل کننده باید به گونه ای باشد که پس از بارگیری بتوان روی گچ های پاکتی 
را با پوشش مناسب آب بند پوشاند. به گونه ای که باران و برف یا سایر آب ها نتواند 
از درز ها و محل هم پوشانی ها، پاکت های گچ را مرطوب نماید. حمل ونقل توسط 
وسیله حمل کننده باید به گونه ای انجام شود که از جابه جا شدن پاکت های گچ و پاره 
شدن آنها جلوگیری به عمل آید. استفاده از حفاظ های مهارکننده توصیه می شود. 
تخلیه بار با استفاده از وسایل مکانیکی مناسب برای حمل و انتقال گچ های پاکتی 
به محل توزیع انجام می شود. تخلیه با کامیون کمپرسی و یا پرتاب کردن پاکت های 

گچ مجاز نیست.
برای تهیۀ مالت ها تا حد ممکن باید از ابزار اندازه گیری دقیق و دستگاه های مخلوط کن 
استفاده شود. در اندازه گیری مواد مالت مورد استفاده در ساختمان، باید نسبت های 
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تعیین شدۀ این مواد، کنترل و به دقت رعایت شود. برای رعایت این نسبت ها، استفاده 
از بیل و کمچه و نظایر آن مجاز نیست و باید حتماً از پیمان های با حجم معین استفاده 

شود.
انباركردن گچ فله: انبارکردن و نگهداری گچ فله فقط در سیلو مجاز است، هنگام 
نقاطی  در  و ذخیره گچ  نگهداری  تمیز شوند.  کاماًل  باید  نوع گچ، سیلوها  تغییر 
که رطوبت نسبی هوا از 90% بیشتر باشد، نباید در کیسه بیش از 6 هفته و در 
سیلوهای مناسب از 3 ماه تجاوز کند، در صورت تجاوز از مهلت های یاد شده، گچ 
باید قبل از مصرف آزمایش شود. گچی که برای مدت زیاد انبار شود، ممکن است 
با غلتاندن کیسه ها  به صورت کلوخه های فشرده درآید. این گونه گچ را می توان 
روی کف اصالح نمود. چنانچه با یک بار غلتاندن کلوخه باز شود، گچ قابل مصرف 
است و گرنه باید آزمایش های مقاومت استاندارد یا آزمایش افت ناشی از گرما دادن 

)افت سرخ شدن( به منظور اطمینان از مرغوبیت گچ انجام شود.
انباركردن گچ پاكتی: انبارکردن مواد و مصالح و فرآورده ای ساختمانی باید به گونه ای 
باشد که دسترسی به آنها آسان بوده، مصالحی که زودتر وارد می شوند زودتر خارج 
شده و مصرف شوند، با مصالح دیگر مخلوط نشده و شرایط محیطی باعث از دست 
رفتن ویژگی های آنها نشود. همچنین امکان رخ دادن آتش سوزی وجود نداشته باشند. 
از  و  باالترین قسمت شروع گردد  از  باید  کارگر  توسط  انبار شده  برداشتن مصالح 
کشیدن و برداشتن آنها از قسمت های تحتانی که باعث ریزش و ایجاد حادثه شود 
باید خودداری گردد. گچ پاکتی را همانطور که در تصاویر آورده شد می بایستی انبار 

و استفاده کرد.

استاندارهای مرجع در خصوص گچ 
 استاندارد ملی ایران شماره 1161»سقف پوش گچی« 

 استاندارد ملی ایران شماره 2289 »روش نمونه برداری از سنگ گچ )ژیپس(« 
 استاندارد ملی ایران شماره 2786 »گچ ـ بلوک های گچی ـ تعاریف، الزامات و 

روش های آزمون« 
 استاندارد ملی ایران شماره 4543 »بسته بندی ـ پاکت های کاغذی سیمان، گچ 
و سایر مصالح پودری ساختمانی با جرم ویژه مشابهـ  ویژگی ها و روش های آزمون«

 استاندارد ملی ایران شماره 5029 »گچ ـ سنگ گچ، گچ آستری و بتن گچی ـ 
روش های آزمون شیمیایی«

 استاندارد ملی ایران شماره 5030 »سنگ گچ ـ ویژگی ها«
 استاندارد ملی ایران شماره 5032 »بتن گچی ـ ویژگی ها«

 استاندارد ملی ایران شماره 5033 »سنگ دانه های معدنی مورد استفاده در گچ 
ساختمانی ـ ویژگی ها«
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 استاندارد ملی ایران شماره 5482 »گچ های ساختمانیـ  روش های آزمون فیزیکی«
پروپلینی  پلی  کیسه های  ـ  »بسته بندی  ایران شماره 10740  ملی  استاندارد   

روکش دار سیمان و گچ ـ ویژگی ها و روش های آزمون«
 استاندارد ملی ایران شماره 10742 »مصالح ساختمانیـ  واژه نامهـ  گچ و فرآورده های 

گچی و سامانه های وابسته«
 استاندارد ملی ایران شماره 1ـ   12015 »گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده ـ 

قسمت 1: تعاریف و ویژگی ها«
اندودهای گچی  ایران شماره 2ـ12015 »گچ های ساختمانی و   استاندارد ملی 

آماده ـ قسمت 2: روش های آزمون« 
 استاندارد ملی ایران شماره 12805 »گچ ـ پانل های مرکب صفحات روکش دار 

گچی عایق حرارتی/صوتی ـ تعاریف، الزامات و روش های آزمون«
 استاندارد ملی ایران شماره 12806 »گچـ  چسباننده های پایه گچی مورداستفاده 

در بلوک های گچی ـ تعاریف، الزامات و روش های آزمون«
 استاندارد ملی ایران شماره 12807 »گچـ  مواد درزبندی برای صفحات روکش دار 

گچی ـ تعاریف، الزامات و روش های آزمون«
 استاندارد ملی ایران شماره 13035 »گچـ  اجزای قاب بندی فلزی برای سامانه های 

صفحات روکش دار گچی ـ تعاریف، الزامات و روش های آزمون« 
 استاندارد ملی ایران شماره 13786 »مصالح ساختمانیـ  فرآورده های عایق کاری 
حرارتی ـ تخته گچی با عایق فوم صلب پلی استایرن یا عایق فوم صلب پلی یورتان 

ـ ویژگی ها« 
 استاندارد ملی ایران شماره 14202 »گچ ـ اتصاالت مکانیکی برای سامانه های 

صفحات روکش دارگچی ـ تعاریف، الزامات و روش های آزمون« 
 استاندارد ملی ایران شماره 1ـ14478 »گچ ـ صفحات روکش دار گچی مسلح 
شده با الیاف ـ تعاریف، الزامات و روش های آزمون ـ قسمت 1: صفحات روکش دار 

گچی با شبکه الیاف« 
 استاندارد ملی ایران شماره 2ـ14478 »گچـ  صفحات روکش دار گچی مسلح شده 
با الیاف ـ تعاریف، الزامات و روش های آزمون ـ قسمت 2: صفحات روکش دارگچی 

الیافی«
 استاندارد ملی ایران شماره 14502 »بلوک های سبک گچیـ  ویژگی ها و روش های 

آزمون« 
 استاندارد ملی ایران شماره 14818 »گچ ـ صفحات روکش دارگچی ـ تعاریف، 

الزامات و روش های آزمون« 
 استاندارد ملی ایران شماره 14819 »گچ ـ چسباننده های پایه گچی مورد استفاده 
در پنل های مرکب عایق حرارتی / صوتی و صفحات روکش دارگچیـ  تعاریف؛ الزامات و 
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روش های آزمون«.
 استاندارد ملی ایران شماره 301 »ماسه برای اندود گچ«

انباركردن خاک: خاک رس مصرفی باید دور از محیط های مرطوب و در محلی 
انبار شود. زیرا در محل های مرطوب خاک رس رطوبت را به خود جذب  خشک 
نموده و به صورت گلوله گلوله درمی آید که در هنگام الک کردن گلوله ها بر روی 
الک مانده و مانع از آن می شود که خاک به راحتی از الک عبور نماید. برای انبارکردن 
خاک رس می توان زیر آن را با پالستیک مفروش نمود تا از نفوذ آب در امان باشد. 

نگهداری از ابزار و تمیز كردن آنها
متر: متر باید از رطوبت و آب محافظت شود. قبل از جمع کردن باید از تمیز بودن 
آن اطمینان حاصل کرد و پس از هر بار استفاده جمع شود. در صورت خیس شدن 
متر پس از خشک کردن فوری باید اقدام به جمع کردن آن کرد و در طول مدت 

زمان استفاده یا پس از آن نوار یا تیغه متر های فلزی را هرگز تا نکرد.
گونیا: از بازوهای آن برای ضربه زدن استفاده نشود و زمان حمل و نقل و یا استفاده 
سعی شود بازوی آن خمیدگی یا انحراف پیدا نکند. بعد از اتمام کار، گونیا را تمیز 
کرده و در جلد مخصوص خود قرار داده شود. گونیای چوبی را با سنباده نرم تمیز 

نموده و در هنگام تمیز کردن باید مواظب بود تا لبه های آن خراب نشود.
ریسمان كار: آن را از رطوبت و آب به دور نگه داشته و از گره زدن تکه های آن 
به یکدیگر خودداری شود. از آلوده شدن آن به مالت ها، مخصوصاً آهک و سیمان 

جلوگیری کرده و در صورت آلوده شدن فوراً تمیز شود.
ماله: هرگز با ماله به مصالح و اشیای محکم مانند سنگ و آجر ضربه وارد نشود. 

پس از اتمام کار باید تمیز و خشک شده و در جای خود قرارگیرد.
شمشه: از ضربه زدن به شمشه خودداری شود. آن را از رطوبت محفوظ نگه داشته 

و آلوده شدن آن با مالت ها جلوگیری گردد. 
تیشه: برای پیشگیری از زنگ زدن تیشه همیشه خشک نگه داشته شود و پس از 
استفاده تمیز و خشک گردد. لبه آن را به اجسام سخت مانند سنگ و فلز برخورد 

نکند. پس از کند شدن مجدد تیز شود.
بیل: در صورت برخورد لبه کفه بیل به اجسام سخت، آسیب دیده و کج و یا شکسته 
می شود. در هنگام استفاده مراقب برخورد آن با اجسامی که به آن آسیب می زنند 
باشید. پس از استفاده آن را تمیز کرده و برای جلوگیری از زنگ زدن آن، خشک 

نگه دارید.
فرغون: برای استفاده بهتر و افزایش طول عمر این وسیله همواره محور چرخ آن 
را تمیز کرده و به صورت وارونه روی  اتمام کارباید آن  از  روغنکاری شود و پس 

زمین قرار داده شود. 
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سطل: پس از اتمام کار آ ن را شسته و به صورت وارونه روی زمین قرار داده شود تا 
خشک شود.

نکات مهم در حمل و استفاده از گچ
 از رسیدن رطوبت به گچ، حتی درون کیسه جلوگیری شود. چون در اثر رطوبت 

گچ سفت شده و استقامت خود را از دست می دهد.
 در زیر محل نگهداری گچ بایستی نایلون انداخته شود و حتی بر روی آن نیز 

نایلون کشیده شود.
 به اندازۀ نیاز مصرف، گچ از کیسه برداشته شود.

 در مکان هایی که رطوبت هوا، بسیار زیاد است بایستی نگهداری گچ در انبارهای 
مخصوص که جهت این کار آماده شده انبار گردد.

 در هنگام تخلیه و بارگیری دقت شود که کیسه های گچ پاره نشده تا از ایجاد 
و  تخلیه  هنگام  در  محل  در  که  سایرین  و  کارگران  برای  مزاحمت  و  گردوخاک 

بارگیری حضور دارند جلوگیری شود. 
برای الک کردن گچ و مخصوصاً خاک رس از غربال )ریزتر از سرند چشم بلبلی است 
استفاده می شود و برای آسترکاری گچ و خاک به کار می رود( اندازه سوراخ های 
غربال حدود 2×2 میلی متر می باشد و اندازه سرند حدود 3/5 × 3/7 میلی متر است.

اصول ایمنی در غربال كردن گچ و خاک: به هنگام الک کردن گچ و خاک باید 
چون  شود.  جلوگیری  صورت  در  خاک  و  گچ  گرد  پاشیده شدن  از  تا  نمود  دقت 
ممکن است فرد دچار ناراحتی تنفسی یا چشمی شود. بهتر است موقع الک کردن 
از ماسک تنفسی و عینک حفاظتی استفاده شود. در صورت پاشیده شدن گچ و یا 
خاک در چشم فرد باید سریعاً آن را با آب تمیز شست وشو داده و در اسرع وقت 

به پزشک مراجعه کرد.
غربال: غربال ریزتر از سرند چشم بلبلی است و برای غربال کردن گچ و مخصوصاً 
خاک رس مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای آسترکاری گچ و خاک به کار 

می رود. اندازه سوراخ های غربال در حدود 2×2 میلی متر است.
الک: الک در انواع مختلفی ساخته شده و هر کدام برای کار مخصوصی به شرح زیر 

مورد استفاده قرارمی گیرد:
1  الک گرمایی:اندازه سوراخ های آن 1×1 میلی متر و برای الک کردن گچ و آستر 

سفیدکاری به کار می رود و به پشت گرمایی نیز معروف است.
2  الک تخت: که برای کشته سازی و کارهای برجسته و روسازی یا ساختمان سازی 
به کار می رود )سوراخ های این الک بسیار کوچک است( از نظر نرمی به دو دسته 

50 درجه و 60 درجه تقسیم می شود. 
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كاربردگچ الک شدهنوع الکردیف

الک توگرمایی )پشت 1
گرمایی(

گل سازیخیلی نرم

کشته کشینرمالک تخت2

آستر سفیدکاری و آستر متوسطالک گرمایی3
سقف

آستر بدنهزبر و خشنغربال و سرند چشم بلبلی4


