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پودمان 4

کاشی کاری
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پوشـش نهائـی دیوارهـا در قسـمت های مختلف سـاختمان با توجه بـه کاربری آن ها 
متفـاوت اسـت. به عنـوان مثال پوشـش دیوارهـای خارجـی می تواند اندود سـیمانی، 
آجـر نمـا و یـا سـنگ بـوده و دیوار اتـاق خواب از گچ باشـد. امـا باید در نظر داشـت 
کـه پوشـش نهائی متناسـب بـا کاربری هر فضـا متفاوت اسـت. مثاًل نمی تـوان دیوار 
محوطـه را بـا انـدود گـچ پوشـاند زیـرا این انـدود در فضـاي باز تحـت تأثیـر عوامل 

جـوي قرار گرفتـه و زود ازبیـن مي رود.
برای پوشـش نهائی مکان های مرطوب مانند سـرویس ها  و آشـپزخانه ازانواع کاشـی 
و سـرامیک اسـتفاده می شـود که هـم دارای طرح هـای متنوع وزیبا می باشـند و هم 

قابل شستشـو هستند.
کاشـی کاری نیـز از مـوارد انجـام عملیـات نـازک کاری اسـت کـه در قسـمت های 

مختلـف سـاختمان شـامل آشـپزخانه، سـرویس بهداشـتی، حمام و سـایر آبریزگاه هـای موجود در سـاختمان و 
همچنیـن تابلوهـای تزئینـی و اماکـن مذهبـی بـه اجـرا در می آیـد.

یکـي از مباحـث ایمنـي مربـوط بـه کاشـي کاري، کار در ارتفاع اسـت که بـه داربسـت ها مربوط مي شـود و قباًل 
بـا ضوابـط ایمنـي آن آشـنا شـدید، موارد دیگر ایمني مربوط به اسـتفاده از دسـتگاه هاي برش کاشـي مي باشـد 
کـه بـا توجـه بـه نـوع دسـتگاه ابتـدا بایـد با آن ها و طرز کارشـان آشـنا شـده و پـس از آمـوزش ضوابـط ایمني 

مربوطـه، با آن هـا کار کنید. 

بـا اسـتفاده از نقشـه و نشـریۀ 55 سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور قـادر به انجام کاشـي کاری بـا رعایت 
شـرایط زیسـت محیطی  باشد.

مقدمه

4-1- ایمنی  انجام عملیات نازک کاری

4-2- مراحل کاشی کاری

استاندارد عملکرد

مفاهیم کلیدی

جدول نازک کاری
کاشی کاری
خط تراز

دوغاب ریزی
بندکشی
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می خواهیـم سـطح داخلـی دیوارهای یک سـرویس بهداشـتی بـه ابعاد داخلـی 3×2 متر را تا ارتفـاع 2/5 متر 
کاشـی کاری نماییـم. در صورتی کـه ابعـاد در ورودی ایـن سـرویس 0/7 × 2 متـر باشـد، مطلوب اسـت مقدار 

کاشی کاری.

حـل: سـطح کاشـی کاری برابـر اسـت بـا محیـط سـرویس بهداشـتی ضـرب در ارتفـاع کاشـی کاری منهـای 
مسـاحت در ورودی سـرویس.

A = 2 )3 + 2( × 2/5 - )2 × 0/7( = 23/6 m2

 شکل 1 

همان طـور کـه قبـاًل هـم گفته شـد، در نقشـه های فـاز دو و جـدول نـازک کاری، پوشـش نهایی دیوارهـا و کف 
مربـوط بـه هـر فضا مشـخص می گـردد. در آبریزگاه هـا مانند آشـپزخانه، حمـام، سـرویس های بهداشـتی و نیز 
تابلوهـای تزئینـی و اماکـن مذهبـی، نـوع کاشـی مصرفـی و طـرح و نقـش آن هـا را در ایـن جـداول مشـخص 
می نماینـد و مقـدار عملیات کاشـی کاری بر اسـاس نقشـه های فـاز دو و جداول نـازک کاری بر حسـب متر  مربع 

می شـود.  اندازه گیـری 

4-2-1- بررسی نقشه و متره

فعالیت 
با توجه به شکل 1 مطلوب است:کالسی1

دیوارهای  کاشی کاری  سطح  الف- 
داخلی اتاقک نگهبانی تا ارتفاع 2/1 متر؛

کاشـی  ابعـاد  صورتی کـه  در  ب- 
تعـداد  باشـد،  سـانتی متر   30  ×  20
کاشـی های الزم را بـا در نظـر گرفتـن 
5% افـت یـا دور  ریـز بـه دسـت آورید.

مثال

O.K.B.= 95  cm

O
.K

.B
.=

 9
5  

cm



102

فعالیت 
با توجه به مطالب فوق، مطلوب است تکمیل جدول ریز متره سطح کاشی کاری دیوار موجود در کارگاه.عملی1

 شکل 2 

مصالح مورد نیاز در انجام عملیات کاشی کاری عبارت اند از:
1- کاشی
2- ماسه

3- سیمان سیاه و سیمان سفید
4- پودر سنگ

5- چسب کاشی
6- خاک رس

سـرامیک هماننـد آجـر از خـاک رس سـاخته شـده و 
ممکـن اسـت لعـاب دار و یـا بدون لعاب باشـد. شـکل 
سـرامیک ها مربـع، مسـتطیل و چند ضلعـی اسـت و 
ضخامـت  آن هـا از 12 تا 20 میلی متـر تغییر می کند.

کاشـي لعابي  فرآورده اي سـرامیکي اسـت کـه معموالً 
در حرارتـي باالتـر از 1000 درجـۀ سـانتي گراد پخته 
شـده و یک طـرف آن از لعـاب شیشـه اي  بـه صـورت 
سـاده و یـا طـرح دار  پوشـیده شـده اسـت. ضخامـت 
کاشـی لعابـی متناسـب با نـوع اسـتفاده از آن متفاوت 

بـوده و از 4 تـا 12 میلی متـر تغییـر می کنـد. 
کاربرد کاشی

کاشـی لعابـی اغلـب بـرای پوشـش دیوارهـای اماکـن 
مذهبـی، تابلوهـای تزئینـی، بدنـۀ آشـپزخانه، حمـام، 
سـایر  و  رخت شـوی خانه  بهداشـتی،  سـرویس های 
آبریزگاه هـا به مصرف می رسـد. همچنیـن نوعی از آن 
کـه به نـام کاشـی کف مشـهور اسـت، بـرای کف پوش 
ایـن فضاهـا به کار مـی رود. کاشـی های لعابـی معموالً 

مربـع یا مسـتطیل هسـتند. )شـکل 2(

4-2-2-تهیه مصالح و وسایل الزم

کاشی و سرامیک

تفکر
چرا باید در محاسبه مقدار کاشی  الزم، درصدی، به منظور افت در نظر گرفته شود؟
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 شکل 3 

این وسایل عبارت اند از: تیشه، شمشه، تراز، شاقول، ریسمانکار، مالۀ شیاردار، مداد یا قلم عالمت گذاری، متر، گونیا، 
کاشی بُر، گازانبر، سوهان، سنگ سمبادۀ دستی، برس سیمی و فرز، دستکش الستیکی و گونی کنفی. )شکل 3(

با اکثر مصالح مورد استفاده در کاشی کاری از قبیل ماسه و سیمان سیاه قباًل آشنا شده اید و در خصوص سیمان سفید نیز 
باید گفت که این نوع سیمان، از انواع سیمان پرتلند بوده و تفاوت آن با سایر سیمان های پرتلند در رنگ آن است که سفید 
است و دلیل آن نیز حذف اکسیدهای منیزیم و آهن از مواد اولیۀ سیمان می باشد. مقاومت آن نیز از سایر سیمان های 

پرتلند کم تر و قیمت آن هم گران تر است چرا که در حرارت باالتر پخته شده و نوع سوخت کوره آن نیز متفاوت است.
پودر  سنگ

پودر  سـنگ، سـنگ دانه های ریـز حاصـل از بـرش الشـه سنگ هاسـت کـه از کارخانه های سـنگ بری بـه صورت 
پـودر تولیـد، بسـته بندی و به بـازار مصرف عرضه می شـود.

مواد چسبانندۀ کاشی
به طور کلی مصالح چسباننده کاشی به سه دسته  تقسیم می شوند که عبارت اند از:

الف( دوغاب ماسه وسیمان 
بـرای کاشـی کاری روی سـطوح قائـم، از دوغاب ماسـه و سـیمان عسـلی با نسـبت حجمـی 1:5 و بـه میزان 33 

لیتـر در هـر متر مربع اسـتفاده می شـود. 
ب( مالت ماسه و سیمان 

ایـن مـالت از  مـالت ماسـه و سـیمان خمیـری تهیـه می شـود و بیشـتر برای رج هـای آخـر دیوارها کـه امکان 
دوغاب ریـزی ندارنـد و نیـز زیـر سـقف ها اسـتفاده می شـود.

ج( چسب کاشی
از چسب های خمیری مخصوص و یا بطانه، بیشتر برای انجام کاشی کاری روی سطوحی استفاده می شود که قباًل 
کاشی کاری شده و نیاز به تعمیر و بازسازی دارند و نیز در کارهای جدیدی که زیر آن ها را اندود سیمانی کاماًل مسطح 
اجرا نموده اند، استفاده می شود. این چسب ها غالباً روی بتن یا گچ و مانند آن بدون تراشیدن دیوار به کار می روند و 
روی سطوحی که قباًل کاشی کاری شده اند نیز بهتر است ابتدا سطح زیر کار را با تیشه، مضرس یا زبر نموده سپس 
چربی ها و سایر آلودگی ها را شسته تا چسب، درگیری بهتری با زیر  کار خود داشته باشد. چسب های کاشی معموالً در 
مقابل آب، اسید و مواد نفتی مقاوم هستند. بطانه ها معموالً از چندین نوع مواد شیمیایی مخصوص ترکیب شده اند. 

وسایل مورد استفاده در کاشی کاری

سیمان سفید
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فعالیت 
بـه کمـک اسـتادکار اوالً بـا وسـایلی کـه برایتـان جدید اسـت آشـنا شـوید و ثانیـاً روش اسـتفاده از آن ها را عملی1

نمایید. تمریـن 

قبــل از اجــراي عملیــات بایــد زیرســازي کار را از نظــر شــاقولي و همچنیــن گونیــا بــودن کنج هــا و نبش هــا 
ــا را برطــرف نمــود.  ــص و اشــکاالتي در زیرســازي وجــود داشــته باشــد، آن ه ــرل نمــود و چنانچــه نواق کنت
در ســطح زیــر کاشــي کاري نبایــد پوششــي از کاهــگل، گــچ و خــاک، گــچ یــا هــر نــوع مــالت دیگــري غیــر 
از ماســه و ســیمان وجــود داشــته باشد.کاشــی را نبایــد قبــل از نصــب، بــه مــدت زیــاد در آب قــرار داد کــه 
زنجــاب شــود، فقــط کافــی اســت کاشــی را درآب فــرو بــرده و بــه کار بــرد. در حمــام، دستشــوئی و ماننــد آن 
ــه  ــه دیــوار قــرار دارد، حتمــاً بایــد روی عایــق کاری تــوری ســیمی، نصــب و کامــاًل ب کــه عایــق کاری در بدن

دیــوار محکــم شــود

4-2-3- اجرای کاشی

4-2-4- روش های انجام کاشی کاری
به طور کلی کاشی کاری به سه روش انجام می شود که عبارت اند از:

الف( روش دوغاب ریزی
بـا توجـه بـه ایـن کـه رج اول، مبناي کل کاشـي کاري دیـوار اسـت، بنابراین دقـت در اجراي ایـن رج از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت. نکتـۀ مهمـی که بایـد در اجـراي رج اول کاشـی کاری رعایت گـردد، ایجاد خـط تراز با 
اسـتفاده از شـیلنگ تراز و یـا تـراز لیـزری می باشـد؛ بـه ایـن صورت کـه پـس از ایجاد خط تـراز روی دیـوار، با 
توجـه بـه نقشـه، محـل شـروع رج اول را مشـخص نمـوده و بـا فاصلۀ مناسـب از این خـط، زیر کار را ماسـه نرم 

ریختـه و می کوبنـد و بـا اسـتفاده از شمشـه و تـراز آن را تسـطیح می نمایند.
سـپس بـا تأمیـن فاصلـۀ متوسـط ضخامـت دوغاب بـه میـزان 3 سـانتي متر از برجسـته ترین قسـمت دیـوار به 
شـرح زیـر عمـل می شـود. ابتـدا بایـد بـا اسـتفاده از آب و خـاک رس سرند شـده؛ خمیـر گل رس تهیـه نمـوده، 
سـپس بـا خیس کـردن کاشـي ها به نصب آن ها روی ماسـه تراز شـده پـای دیوار اقـدام نمـود. از خمیر گل رس 
جهـت ثابـت نگه داشـتن کاشـي در محـل خـود اسـتفاده مي شـود. بعـد از نصـب تمـام کاشـي هاي رج اول و 
کنتـرل شـاقولي، هم راسـتایي و رعایـت 2 تـا 3 میلي متـر بنـد قائـم بیـن آن هـا، بـه انـدازۀ یک سـوم ارتفـاع 
کاشـي دوغاب ریـزي مي شـود. بعـد از خودگیـري نسـبي دوغاب مرحلـه اول، مراحـل بعدي دوغاب ریـزي انجام 
مي شـود تـا پشـت کاشـي ها کامـاًل از دوغـاب پـر شـود سـپس هم راسـتایی کاشـی ها، شـاقولی بـودن آن هـا و 

گونیـا بـودن نبش هـا و کنج هـا را کنتـرل می نماینـد.
پـس از اجـرای رج اول و کنتـرل آن، خمیـر گل رس لبـۀ کاشـی ها را برداشـته و بـه نصـب کاشـی های رج دوم 
اقـدام می شـود الزم بـه توضیـح اسـت کـه بایـد نسـبت بـه شـاقول نمـودن کاشـی ها و گونیـا بـودن آن هـا در 
کنج هـا و نبش هـا و هم راسـتایی بندهـا توجـه الزم مبذول گردد. سـایر رج های کاشـی کاری را بـه همین روش 

اجـرا می نماینـد تـا بـه ارتفـاع مـورد نظر در نقشـه دسـت یابند.
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 شکل 4 

منظـور از بندکشـی پـر کـردن درز بیـن کاشـی ها به وسـیلۀ دوغاب می باشـد. بـرای پر کـردن بندهـا از دوغاب 
سـیمان سـفید و پـودر سـنگ اسـتفاده می شـود. مقدار دوغاب سـیمان و پودر سـنگ بـرای هـر مترمربع 0/75 
لیتـر اسـت. روش انجـام کار بـه ایـن شـرح اسـت کـه ابتـدا به وسـیلۀ بـرس سـیمی، بندهـای بین کاشـی ها را 
تمیـز نمـوده و سـپس دوغـاب عسـلی تهیه شـده را با دسـتکش السـتیکی روی بندهای بین کاشـی ها کشـیده 

تـا آن هـا را پـر نمایـد و قبـل از خشک شـدن دوغـاب، سـطح کار را به وسـیلۀ گونـی کنفی پـاک می نمایند.

در کارهـای دسـت اول ابتـدا بایـد سـطح زیر کار را با مالت ماسـه و سـیمان به صـورت کاماًل همـوار اندود نمود 
و سـپس به چسـباندن کاشـی ها اقدام گردد.

4-2-5-بندکشی

ب(روش مالت گذاری 
در ایـن روش مـالت خمیری ماسـه و سـیمان را در پشـت کاشـی قـرار داده و به دیـوار می چسـبانند. همان طور 
کـه گفتـه شـد از ایـن روش بیشـتر بـرای رج هـای آخـر کـه امـکان دوغاب ریـزی نداشـته و نیـز زیـر سـقف ها 
اسـتفاده می شـود. الزم بـه توضیـح اسـت کـه اگـر بخواهنـد از ایـن روش در کارهـای نـو هماننـد زیر سـقف ها 
اسـتفاده نماینـد ابتـدا بایـد سـطح زیر کار را با اندود ماسـه و سـیمان هموار نمـوده، پس از خشک شـدن اندود، 

به نصـب کاشـی ها اقـدام گردد.

فعالیت 
مطلوب است کاشی کاری دیوار موجود در کارگاه با کاشی  30×20 سانتی متر از نوع کاشی درجه 1. عملی1

به هر هنرجو حد اقل تعداد 20 عدد کاشي تحویل شود.
بـه هنرآمـوزان و هنرجویـان عزیز توصیه مي شـود، در اجراي این فعالیت، با توجه به مسـائل زیسـت محیطي، 
به جاي اسـتفاده از مالت ماسـه و سـیمان، یک جلسـه از خاک رس اسـتفاده نموده و به روش مالت گذاري، 
اجـرا نماییـد بـه ایـن صورت که مالت گل رس خمیري را پشـت کاشـي ها کار گذاشـته و به دیوار بچسـبانید. 
و دو جلسـۀ دیگـر بـه روش دوغاب ریـزي و بـه جـاي دوغـاب ماسـه و سـیمان از دوغـاب ماسـه و خاک رس، 

نمایید.   استفاده 

ج(روش چسباندن با چسب های مخصوص کاشی
این روش بیشتر در سطوحی که قباًل کاشی کاری شده 
و نیاز به مرمت و بازسازی دارند استفاده می شود. در 
این روش ابتدا سطح زیر کار را با تیشه مضرس )زبر( 
نموده و آن را شستشو داده تا از گرد و غبار و چربی های 
ایجاد  بهتری  درگیری  با چسب،  و  شده  پاک  موجود 
به  با چسب مخصوص کاشی و  را  نماید سپس سطح 
وسیلۀ ماله مضرس اندود نموده و کاشی ها را روی آن 

می چسبانند. )شکل 4(
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ارزشیابی شایستگی کاشی کاری

شرح کار:
مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح الزم را برآورد نموده، سطح یک دیوار را به صورت ساده و یا گونیا، طبق 

نظر هنرآموز محترم به مساحت 1/5 متر مربع، کاشی کاری نماید.
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق دستورالعمل ها، ضوابط فنی و نشریۀ 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
سطح مورد نظر را به صورت ساده و یا گونیا کاشی کاری نماید.  

شاخص ها:
رعایت تراز رج ها، شاقول بودن، هم سطح بودن کاشی ها، یکنواختی بندها و گونیایی کنج ها و نبش ها.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

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

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

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسایل الزم1

2ایجاد خط تراز زیر کار با استفاده از ماسه، شمشه و تراز2

2اجرای رج اول با فاصلۀ مناسب از دیوار با رعایت اصول فنی3

2اجرای سایر رج ها و کنترل آن ها مطابق اصول فنی4

بندکشی نمای کار5
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

نگرش:
ایمني کارگاه- کفش و کاله - دستکش- رعایت اصول دیوار چیني 
- جمع آوري مالت  و مواد اضافي- توجه به شایستگي هاي غیر فني 

-  نقش در تیم  - مسئولیت پذیري - تصمیم گیري 
2

*میانگین نمرات

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


