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پودمان 5

فرش کف
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بـا توجـه بـه تعریفـی که از نـازک کاری داشـتیم، یکـی دیگـر از موارد نـازک کاری 
سـاختمان ها، فـرش کـف آن هـا می باشـد کـه شـامل زیر سـازی کف )کف سـازی( 
و روسـازی کـف )پوشـش نهایـی( اسـت. از نظـر موقعیـت، کف هـا یـا در مجـاورت 
زمیـن بـوده و یـا در طبقات سـاختمان قـرار می گیرند و بسـته به اینکـه کف مورد 
نظـر در چـه موقعیتی قرار داشـته باشـد، زیر سـازی و روسـازی آن متفـاوت خواهد 
بـود کـه در ایـن پودمـان از نظـر مصالـح مصرفـی و روش اجـرای آن هـا، به طـور 

مفصـل مـورد بررسـی قـرار می گیرند.

بـا اسـتفاده از نقشـه و مبحـث 4 مقـررات ملی و نشـریه 55  انواع کف سـازی و پوشـش نهایی آن ها را شـناخته 
و قـادر بـه اجـرای فرش کف با رعایت شـرایط زیسـت محیطی  باشـد.

رعایـت مـوارد عمومـی ایمنی از قبیل اسـتفاده از لباس کار، کاله ایمنی، کفش ایمنی، دسـتکش و سـایر وسـایل 
حفاظـت فـردی و نیـز اسـتفادۀ اصولـی از وسـایل و تجهیـزات مـورد نیـاز حیـن انجام عملیـات اجرایـی الزامی 

است.

مقدمه

استاندارد عملکرد

5-1- ایمنی  انجام عملیات فرش کف

5-2- مراحل اجرای فرش کف

مفاهیم کلیدی

جدول نازک کاری
کف سازی
شیب بندی
عایق کاری
فرش کف
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پوشـش نهایـی کف هـا نیـز مانند سـایر قسـمت های نـازک کاری، در نقشـه های فـاز 2 و جدول نـازک کاری هر 
فضـا معرفـی می شـود. پوشـش نهایـی کف هـا نیز بـر حسـب مترمربـع اندازه گیری می شـود.

5-2-1-  بررسی نقشه و متره 

 شکل 1 

فعالیت 
در نقشه اتاق نگهبانی شکل 1 اگر بخواهیم کف آن را با موزاییک 30×30 سانتی متری فرش نمائیم، کالسی1

الف- چند متر مربع موزائیک الزم است؟
ب- تعداد موزائیک الزم با احتساب 5 درصد افت را به دست آورید.

ج- مترۀ آن را به جدول فعالیت هایی که تاکنون آموخته اید، اضافه نمایید.

O.K.B.= 95  cm

O
.K

.B
.=

 9
5  

cm
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 شکل 2 

 شکل 3 

فعالیت 
کالسی2

فعالیت 
کالسی3

مطلوب است محاسبۀ مقدار موزائیک الزم برای فرش یک سن آمفی تئاتر مطابق شکل 2.

جدول  خود  هنرآموز  نظر  با 
در  شده  داده  پالن  نازک کاری 
سپس  نموده،  تهیه  را   3 شکل 
تا کنون  آن را که  اجزای مختلف 
ارتفاع  نمایید.  متره  خوانده اید 
کف تا زیر سقف را 3 متر و ارتفاع 
پنجره ها را تا 30 سانتی متر زیر 
سقف و ارتفاع در را 2/2 متر در 

نظر بگیرید.

O.K.B.= 95  cm

O
.K

.B
.=

 9
5  

cm
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 شکل 4 

جدول  از  الزم  مصالح  نوع  گفتیم  اول  مرحلۀ  در 
نازک کاری و مقدار آن ها را براساس نقشه های اجرایی 
)فاز دو( محاسبه می نمایند. در این مرحله، به سفارش 

خرید و تهیه مصالح مورد نیاز اقدام می شود.
وسایل الزم در فرش کف هم عبارت اند از:

شمشه،  ریسمانکار،  استانبولی،  کمچه،  فرقون،  بیل، 
یا  شیلنگ تراز  الستیکی،  چکش  بنایی،  گونیای  تراز، 
تراز  لیزری، متر و ... که قباًل با آن ها آشنا شده اید و تنها 
وسیله ای  که  است  جدید  اینجا  در  الستیکی  چکش 
ساده مطابق شکل 4 می باشد که جهت جلوگیری از 
شکست موزائیک یا سرامیک و ضربه به آن ها در کف 

مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف از کف سازی ایجاد سطحی است که بتواند خواسته های طراح و استفاده کنندگان از ساختمان را مطابق 
نقشه های مصوب و به نحو مطلوب برآورده نماید. جنس مصالح کف و شکل و فرم اجرای آن، عالوه بر موقعیت 
کف مورد نظر، به کاربری آن هم بستگی دارد. به طور مثال، کف سرویس بهداشتی در طبقات باالی ساختمان، 
با شرایط خاص خود اجرا می شود و کف اتاق خواب در همان طبقات و یا کف زیر زمین، با شرایط دیگری به اجرا 

در می آید.

به طور کلی کف ها باید شرایط عمومی زیر را برای بهره برداری فراهم نمایند.
1( طوری اجرا شوند که عالوه بر تحمل وزن خود، قادر به تحمل وزن اشخاص و وسایل موجود نیز باشند.

2( باید در مقابل سایش مقاوم و پایدار بوده و از زیبایی الزم هم برخوردار باشند.
3( حرکت بر روی آن ها راحت، حتی االمکان بی صدا و نظافت آن ها نیز آسان باشد.

4( همچنین در مواقع لزوم، عایق حرارتی و رطوبتی مناسب داشته باشند.

5-2-2- تهیۀ مصالح و وسایل الزم

5-2-3-کف سازی 

مشخصات عمومی کف ها
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 شکل 5 

 شکل 6 

همان طور که در مقدمۀ این فصل گفته شد، کف ها در ساختمان، دارای موقعیت های مختلف می باشند که عبارت اند 
از:

1( کف هایی که در مجاورت زمین های خشک قرار دارند. 
همان گونه که در شکل 5 دیده می شود، در این گونه زمین ها، مراحل انجام کف سازی به شرح زیر است:

الف( تسطیح و تراکم خاک بکر )خاک دست نخورده( که این عمل پس از برداشتن خاک های اضافی و تراز   نمودن 
سطح کار به وسیله کمپکتورهای دستی و یا غلتک ها انجام می شود.

ب( یک الیه بتن با حداقل عیار 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب و به ضخامت 10سانتی متر روی خاک 
کوبیده شده ریخته و آن را متراکم )ویبره( نموده و به صاف نمودن سطح فوقانی بتن با استفاده از تخته ماله 

اقدام می نمایند.
ج( پوشش نهایی به دو صورت و بر اساس نقشه  اجرا می شود:

1( به صورت بتنی که در مرحلۀ )ب( شرح آن گفته شد. 

2( با استفاده از مالت ماسه سیمان، موزاییک، سنگ فرش، سرامیک، پارکت و ... که با در نظر گرفتن محل 
استفاده و نظر طراح یا سلیقۀ مصرف کننده در جداول نازک کاری نوع آن ها مشخص می گردد. 

انواع موقعیت های کف 

زمین طبیعى

زمین طبیعى

بتن
مالط ماسه سیمان

)پوشش (سنگ - موزاییک
مالط ماسه سیمان

200Kg/m3

200Kg/m3بتن

مالت

زمین طبیعى

زمین طبیعى

بتن
مالط ماسه سیمان

)پوشش (سنگ - موزاییک
مالط ماسه سیمان

200Kg/m3

پوشش نهایی )سنگ - موزاییک - سرامیک(200Kg/m3بتن
مالت ماسه سیمان
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 شکل 7 

 شکل 8 

رطوبـت  نفـوذ  از  نمی تواننـد  به تنهایـی  قلوه سـنگ ها  زیـاد،  رطوبـت  وجـود  به دلیـل  زمین هـا  این گونـه  در 
جلوگیـری نماینـد و الزم اسـت از عایـق رطوبتـی نیـز اسـتفاده شـود. )شـکل 8(

3( کف هایی که در مجاورت زمین های مرطوب )با رطوبت زیاد( قرار دارند.

2(کف هایی که در مجاورت زمین های نیمه مرطوب )با رطوبت کم( قرار دارند. 
کف سازی این گونه زمین ها به ترتیب مراحل زیر مطابق شکل 7 انجام می شود:
الف( خاک بکر زیرین )زمین طبیعی( را تا 85 الی90 درصد متراکم می نمایند.

ب( به ضخامت حداقل 25 سانتی متر قلوه سنگ طبیعی یا رودخانه ای از درشت به ریز اجرا می نمایند که به آن 
بلوکاژ گفته می شود. 

حداقل10  به ضخامت  و  مکعب  متر  در  سیمان  کیلوگرم  حداقل 200  عیار  با  بتن  الیۀ  یک  بلوکاژ  روی  ج( 
سانتی متر اجرا می شود.

د( پوشش نهایی روی کف سازی را با اجرای یک الیه مالت ماسه و سیمان و بر اساس نقشه با موزائیک، سرامیک، 
سنگ و ... به پایان می رسانند. 

زمین طبیعى

پوشش (سنگ - موزاییک

قلوه سنگ (بلوکاژ

(

(

مالط ماسه سیمان

مالط ماسه سیمان

200Kg/m3بتن

زمین طبیعى

پوشش (سنگ - موزاییک
ماسه نرم

قلوه سنگ (بلوکاژ

عایق رطوبتى

(

(

200Kg/m3بتن

زمین طبیعى

پوشش (سنگ - موزاییک

قلوه سنگ (بلوکاژ

(

(

مالط ماسه سیمان

مالط ماسه سیمان

200Kg/m3بتن

زمین طبیعى

پوشش (سنگ - موزاییک
ماسه نرم

قلوه سنگ (بلوکاژ

عایق رطوبتى

(

(

200Kg/m3بتن

زمین طبیعى

پوشش (سنگ - موزاییک

قلوه سنگ (بلوکاژ

(

(

مالط ماسه سیمان

مالط ماسه سیمان

200Kg/m3بتن

زمین طبیعى

پوشش (سنگ - موزاییک
ماسه نرم

قلوه سنگ (بلوکاژ

عایق رطوبتى

(

(

200Kg/m3بتن

مالت

پوشش نهایی )سنگ - موزاییک - سرامیک(

تفکر
بلوکاژ چگونه از نفوذ رطوبت جلوگیری می کند؟

زمین طبیعى

پوشش (سنگ - موزاییک

قلوه سنگ (بلوکاژ

(

(

مالط ماسه سیمان

مالط ماسه سیمان

200Kg/m3بتن

زمین طبیعى

پوشش (سنگ - موزاییک
ماسه نرم

قلوه سنگ (بلوکاژ

عایق رطوبتى

(

(

200Kg/m3بتن

پوشش نهایی )سنگ - موزاییک - سرامیک(

مالت
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پوشش کف در محل های خشک طبقات ساختمان، بعد از اجرای سقف سازه ای )بتن آرمه - تیرچه بلوک و ...( و 
با توجه به نقشه های اجرایی انجام می شود. در این حالت مراحل انجام عملیات به شرح زیر است:

الف( ابتدا به وسیلۀ شیلنگ تراز و یا تراز لیزری، یک خط تراز روی دیوارهای اطراف فضای مورد نظر ترسیم 
می گردد و با توجه به فاصلۀ تراز تمام شدۀ کف، از این خط تراز، مطابق نقشه یک الیه بتن سبک )بتن متخلخل 

یا بتن پوکه( به ضخامت معین ریخته و سطح آن صاف می گردد.
بتن سبک از مخلوط کردن آب و سیمان با مصالح مختلفی مانند پوکه های معدنی، صنعتی و یا تفاله کوره های 

آهن گدازی به وجود می آید.
دالیل استفاده از بتن سبک در کف طبقات ساختمان، اوالً به خاطر سبکی آن و ثانیاً به دلیل وجود منافذ ریز در این 
نوع بتن، عایق حرارتی بسیار خوبی به شمار می آید که در کاهش مصرف سوخت ساختمان تأثیر زیادی خواهد داشت.

ب( پس از اجرای بتن سبک و با توجه به نوع پوشش مطابق نقشه، به فرش کف و پوشش نهایی آن اقدام می شود. 
)شکل 9(

 شکل 9 

مطابق شکل 8، کف سازی در این گونه زمین ها، به ترتیب مراحل زیر انجام می شود:
الف( خاک بکر زیرین )زمین طبیعی( را تا 85 الی90 درصد متراکم می نمایند.

ب( به ضخامت حداقل 25 سانتی متر قلوه چینی با سنگ طبیعی یا رودخانه ای )بلوکاژ( از درشت به ریز اجرا 
می نمایند.

به ضخامت حداقل10  و  متر مکعب  اقل 200 کیلوگرم سیمان در  عیار حد  با  بتن  بلوکاژ یک الیه  ج( روی 
سانتی متر اجرا می شود و سطح آن را صیقلی می نمایند.

د( روی سطح بتن صیقلی شده را بسته به میزان رطوبت، یک یا دو الیه اندود عایق رطوبتی قیر  و  گونی اجرا 
می نمایند.

ه( روی اندود قیر  و  گونی را تا زمان فرش نهایی کف با خاک رس و یا ماسه بادی )ماسه نرم( می پوشانند تا از 
سوراخ شدن عایق رطوبتی جلوگیری به عمل آورد.

و( قبل از اجرای پوشش نهایی ابتدا خاک رس و یا ماسه بادی محافظ عایق را جمع نموده و با توجه به جدول 
نازک کاری، با موزائیک، سرامیک، سنگ و غیره فرش نهایی کف اجرا می شود.  

4( کف هایی که در طبقات ساختمان و در محل های خشک قرار دارند. 

پوشش

بتن سبک
مالط ماسه سیمان

سقف (بتن آرمه - تیرچه بلوك و یا طاق ضربى)

مالت
پوشش نهایی )سنگ - موزاییک - سرامیک(
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5( کف هایی که در طبقات ساختمان و در محل آبریزگاه ها قرار دارند. 

 شکل 10 

با توجه به نفوذ رطوبت، به اجرای عایق رطوبتی و به تبع آن  کف آبریزگاه ها در طبقات ساختمان و بام آن، 
شیب بندی نیاز دارد که مراحل اجرای آن به شرح زیر خواهد بود. )شکل 10(
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 شکل 11 

هدف از شیب بندی هدایت آب به سمت آب روها یا ناودان ها می باشد به طوری که اوالً آب انباشتگی اتفاق نیافتد 
و ثانیاً نفوذ رطوبت از کف سبب آسیب به نازک کاری زیر سقف نشود. شیب مناسب برای هدایت آب های سطحی 

بامهای تخت بین 1 تا 3 درصد می باشد.

 یادآوری: شیب عبارت است از نسبت اختالف ارتفاع به فاصله )افقی( بین دو نقطه و مطابق شکل 11 با رابطۀ 1 
بر حسب درصد تعریف می شود. 

5-2-4- شیب بندی و عایق کاری رطوبتی 

دونقطـۀ A و B  بـه فاصلـۀ 10 متـر از یکدیگـر و بـا شـیب 3% مفـروض اسـت. اختـالف ارتفاع بیـن این دو 
نقطـه را محاسـبه نمایید. 

HS
L

H/ H /

H / m cm

0 03 0 03 10
10

0 3 30

=

= ⇒ = ×

= =

مثال

تحقیق کنید که به چه بام هایی، بام های تخت گفته می شود؟

HSرابطۀ 1
L

100= ×
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 شکل 12 
انواع حالت های شیب بندی

پالن شیب بندی بام شکل 13 

اصوالً شیب بندی به سه حالت یک طرفه )شیب پیاده روها(، سه طرفه و چهار طرفه انجام می شود. )شکل 12(

یکی دیگر از نقشه های اجرایی فاز دو، به پالن یا نقشه شیب بندی معروف است. شکل 13  که در آن محل 
آب روها، تراز ارتفاعی نقاط و همچنین شیب مسیرهای مختلف هدایت آب به سمت آب روها، مشخص می شود و 

راهنمای عملیات شیب بندی در ساختمان است. 

انواع حالت های شیب بندی 

روش اجرای عملیات شیب بندی 

10

 شکل 12-5 

انواع حالت های 
شیب بندی

پالن شیب بندی بام شکل 13-5 

اصوالً شیب بندی به سه حالت یک طرفه )شیب پیاده روها(، سه طرفه و چهار طرفه انجام می شود. شکل )5-
)12

یکی دیگر از نقشه های اجرایی فاز دو، به پالن یا نقشه شیب بندی معروف است. شکل )5-13(  که در آن 
ارتفاعی نقاط و همچنین شیب مسیرهای مختلف هدایت آب به سمت آب روها، مشخص  محل آب روها، تراز 

می شود و راهنمای عملیات شیب بندی در ساختمان است. 

انواع حالت های شیب بندی 

روش اجرای عملیات شیب بندی 
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کرم بندی و شمشه گیری بین آن ها شکل 14 

پر کردن فاصلۀ بین شمشه های سیمانی با بتن سبک شکل 15 

فعالیت 
مطلوب است اجرای انواع حاالت شیب بندی کف کارگاه با نظر هنر آموز خود. عملی1

به کمک این نقشه، ابتدا کرم هایی را در فاصلۀ دورترین نقاط از آب رو و به ارتفاع معین، بر اساس شیب موجود 
در  نقشه اجرا می نمایند. سپس از محل آب روها به سمت کرم های اجرا شده ریسمان کشی نموده و فاصلۀ کف تا 
زیر ریسمان را با مالت ماسه و سیمان پر می نمایند و بعد کرم های دور تا دور را نیز ریسمان کشی کرده و زیر این 
ریسمان ها را نیز با مالت ماسه و سیمان مطابق شکل 14 پر می نمایند و گوشه های محل تقاطع کف با دیوارها را 
با مالت ماسه و سیمان، ماهیچه سیمانی با شیب °45 اجرا می نمایند. در مرحلۀ بعد، فاصلۀ بین این شمشه های 
سیمانی را به دلیل کاهش وزن سقف، با استفاده از مصالح سبک، مانند بتن سبک )بتن پوکه(، فوم بتن و ... پر 
می نمایند. سپس به اجرای یک قشر اندود لیسه ای با مالت ماسه و سیمان اقدام می شود تا بستر مناسبی برای 

الیۀ بعد که عایق رطوبتی می باشد، ایجاد گردد.



نازک کاری ساختمان / پودمان 5 / فرش کف

119

پس از اجرای اندود لیسه ای ماسه و سیمان و خشک شدن آن روی الیۀ شیب بندی، معموالً دو الیه عایق رطوبتی 
اجرا می شود. به این صورت که ابتدا یک قشر قیر مذاب به میزان 1/5 کیلوگرم در هر متربع پخش نموده و 
الیۀ اول گونی را در جهت طولی یا عرضی از آب رو شروع کرده به سمت نقاط با ارتفاع بیشتر ادامه می دهند 
به طوری که گونی های مورد استفاده در این الیه به اندازۀ 10 سانتی متر در لبه ها هم پوشانی داشته باشند. پس از 
اتمام الیۀ اول عایق کاری، ابتدا یک کف خواب از ورق گالوانیزه، چدن و یا پالستیک فشرده آغشته به قیر را در 
محل آب رو قرار داده شکل 16 و بعد قشر دوم قیر را همانند قشر اول پخش می نمایند، سپس  الیه دوم گونی ها 
را نیز از محل آب رو و عمود بر الیۀ اول و به همان صورت ادامه می دهند تا تمام سطح مورد نظر عایق کاری 
شود. الزم به توضیح است که با رسیدن به دیوارها، عملیات عایق کاری را روی ماهیچه ها و تا ارتفاع حدود 30 
سانتی متر از کف ادامه می دهند و در بام ها آن را تا ارتفاع 30 سانتی متری روی دیوار جان پناه بام ادامه داده و 
لبۀ عایق را به صورت افقی روی دیوار می خوابانند. پس از اجرای عایق رطوبتی کف، یک الیه اندود حفاظتی با 
ماسه و سیمان نرم روی آن اجرا می نمایند و در قسمت های عمودی، با استفاده از تور مرغی، اندود حفاظتی 

اجرا می گردد
نکتۀ مهم: عایق رطوبتی در محل آب روها باید تا عمق حدود 10 سانتی متر داخل لوله ها ادامه یابد. 

زیر  به شرح  از مصالحی  و می تواند  بوده  متفاوت  آن ها  کاربری  به  توجه  با  نهایی کف های ساختمانی  پوشش 
استفاده شود:
1( موزائیک
2( سرامیک

3( سنگ
4( بتن در جا، آرمالت و گرانولیتیک و ...

5( انواع آجرهای مخصوص کف
6( پارکت و سایر کف پوشهای نصبی و چسباندنی

عایق کاری رطوبتی

5-2-5-  پوشش نهایی

 شکل 16 
کف خواب
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موزائیک از دو الیه آستر و رویه ساخته می شود. الیۀ زیرین، بتن ریزدانه )نخودی( است و سیمان کمتری دارد 
و آب آن نیز کم است. الیۀ رویه، از ماسه، خاک سنگ و پودر سنگ و سیمان بیشتری ساخته می شود. نخست 
دور قالب فوالدین آن را تمیز کرده با روغن معدنی چرب می کنند، مالت رویه را درون قالب می ریزند و روی آن را 
هموار می کنند، سپس مالت آستر را درون قالب ریخته و قسمت های اضافی را تمیز و سطح آن را صاف می کنند، 
آستر و رویه را با هم زیر دستگاه پرس قرار می دهند و پس از آن، موزائیک آماده شده را از قالب در می آورند و 
در محلی که گرما و رطوبت مناسب داشته باشد، قرار می دهند تا سفت و سخت شود موزائیک را معموالً دو بار 
می سایند، بار اول آن در کارخانه است و پس از سائیدن، چشمه ها و گودی های سطحی، موزائیک را با خمیری از 
سیمان و پودر سنگ پر کرده و پس از عمل آمدن و سفت شدن، موزائیک را برای مصرف به کارگاه حمل می کنند. 

سایش دوم در کارگاه و پس از نصب موزائیک، انجام می شود.
مالت رویۀ موزائیک ممکن است از سیمان پرتلند خاکستری، سفید و یا رنگی باشد. دانه های سنگی رویه نیز 
از  اندازه دانه های سنگی  انتخاب می شود.  از جنس مرمر و مرمریت  یا رنگی و  انواع خرده سنگ های سفید  از 
چند میلی متر تا چند سانتی متر می تواند تغییر کند و گاهی تکه های الشه سنگ را نیز در رویۀ موزائیک به کار 
می برند. ابعاد موزائیک از 100 تا 500 میلی متر تغییر می کند. موزائیک به اشکال مربع، مستطیل و چندضلعی 
ساخته می شود. هرچه ابعاد موزائیک بزرگ تر شود، ضخامت آن نیز باید بیشتر باشد. ضخامت موزائیک از 20 تا 

40 میلی متر تغییر می کند.

انواع موزائیک مورد مصرف در قسمت های داخلی و خارجی ساختمان شکل 17 

موزاییک 
بیشتر ساختمانهای مسکونی،  و  است  ایران  در  کفپوش  نوع  متداول ترین  و  بادوام  ارزان،  موزائیک،   کف پوش 
آموزشی و برخی از ساختمان های تجاری، اداری و بهداشتی با این کف پوش فرش شده اند. موزاییک در اندازه ها 

و انواع گوناگون جهت کف پوش فضاهای داخلی و محوطه های خارجی ساختمان استفاده می شود. )شکل 17(
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موزائیک از دو الیه آستر و رویه ساخته می شود. الیۀ زیرین، بتن ریزدانه )نخودی( است و سیمان کمتری دارد 
و آب آن نیز کم است. الیۀ رویه، از ماسه، خاک سنگ و پودر سنگ و سیمان بیشتری ساخته می شود. نخست 
دور قالب فوالدین آن را تمیز کرده با روغن معدنی چرب می کنند، مالت رویه را درون قالب می ریزند و روی آن را 
هموار می کنند، سپس مالت آستر را درون قالب ریخته و قسمت های اضافی را تمیز و سطح آن را صاف می کنند، 
آستر و رویه را با هم زیر دستگاه پرس قرار می دهند و پس از آن، موزائیک آماده شده را از قالب در می آورند و 
در محلی که گرما و رطوبت مناسب داشته باشد، قرار می دهند تا سفت و سخت شود موزائیک را معموالً دو بار 
می سایند، بار اول آن در کارخانه است و پس از سائیدن، چشمه ها و گودی های سطحی، موزائیک را با خمیری از 
سیمان و پودر سنگ پر کرده و پس از عمل آمدن و سفت شدن، موزائیک را برای مصرف به کارگاه حمل می کنند. 

سایش دوم در کارگاه و پس از نصب موزائیک، انجام می شود.
مالت رویۀ موزائیک ممکن است از سیمان پرتلند خاکستری، سفید و یا رنگی باشد. دانه های سنگی رویه 
نیز از انواع خرده سنگ های سفید یا رنگی و از جنس مرمر و مرمریت انتخاب می شود. اندازه دانه های سنگی از 
چند میلی متر تا چند سانتی متر می تواند تغییر کند و گاهی تکه های الشه سنگ را نیز در رویۀ موزائیک به کار 
می برند. ابعاد موزائیک از 100 تا 500 میلی متر تغییر می کند. موزائیک به اشکال مربع، مستطیل و چندضلعی 
ساخته می شود. هرچه ابعاد موزائیک بزرگ تر شود، ضخامت آن نیز باید بیشتر باشد. ضخامت موزائیک از 20 تا 

40 میلی متر تغییر می کند.

انواع موزائیک مورد مصرف در قسمت های داخلی و خارجی ساختمان شکل 17-5 

موزاییک 
 کف پوش موزائیک، ارزان، بادوام و متداول ترین نوع کفپوش در ایران است و بیشتر ساختمانهای مسکونی، 
آموزشی و برخی از ساختمان های تجاری، اداری و بهداشتی با این کف پوش فرش شده اند. موزاییک در اندازه ها 
و انواع گوناگون جهت کف پوش فضاهای داخلی و محوطه های خارجی ساختمان استفاده می شود. شکل )17-5(
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1( خط تراز روی دیوار اطراف به وسیله شیلنگ تراز و یا تراز لیزری اجرا می شود.
2( بـا توجـه بـه تـراز کف تمام شـده روی نقشـه، یکی از دیوارهـا را مبنای شـروع کار قرار داده و فاصله مناسـب 

سـطح تمام شـدۀ کـف را از خـط تـراز روی دیوار 
تعییـن می نماینـد. سـپس پـای ایـن دیـوار مالت 
ماسـه و سـیمان کـم آب ریختـه و دلیل گـذاری 
ردیف هـای  کـردن  گونیـا  و  چیـدن  می نماینـد. 
موزائیکـی کنـار دیـوار با توجـه به خط تـراز روی 
دیوارهـا را دلیل گـذاری می نامنـد. ایـن ردیف هـا 
موزائیکـی  ردیف هـای  سـایر  چیـدن  راهنمـای 
خواهنـد بـود و معمـوالً به صـورت U شـکل چیده 

می شـوند. )شـکل 18(
الزم بـه توضیـح اسـت کـه هـر موزائیـک بایـد بـا 
یـک درز 3 میلی متـری از موزائیـک کنـاری خـود 
فاصلـه داشـته باشـد. ایـن درز بـرای دوغاب ریزی 

بیـن موزائیک هـا اجـرا می شـود.

مراحل اجرای فرش موزائیک

3( سایر ردیف های متن بین دلیل ها را با استفاده از 
ریسمانکار که بین دو ردیف دلیل کشیده می شود، 

اجرا می نمایند.
)شکل های 19، 20 و 21(

 شکل 18 

 شکل 19 

 شکل 20   شکل 21 
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4( پس از اتمام عملیات، بندهای موزائیک فرش را با توجه به نوع کار با دوغاب سیمان و پودر سنگ یا سیمان و 
خاک سنگ پر می کنند. سیمان این دوغاب بر حسب رنگ موزائیک از سیمان پرتلند خاکستری، سفید یا رنگی 
انتخاب می شود. پس ازگرفتن دوغاب سیمان درزها، روی سطح موزائیک را ماسه نرم، خاک اره، پودر و یا خاک 

سنگ پاشیده، آن را با گونی کنفی پاک می کنند. )شکل های 22، 23، 24، 25 و 26(

 ساخت دوغاب   دوغاب ریزی شکل 22   شکل 23 

 پخش دوغاب  شکل 24 

 ریختن خاک سنگ  سطح پاک شدۀ کار شکل 25   شکل 26 



نازک کاری ساختمان / پودمان 5 / فرش کف

123

فعالیت 
از بیـن انـواع مصالـح فـرش کف، روش اجـرای موزائیـک را در کارگاه خـود تمرین نماییـد و در صورت وجود عملی1

سـایر مصالـح، بـه کمـک اسـتاد کار روش نصب یا اجـرای آن ها را فـرا بگیرید.

1( درز موزائیک ها باید منظم و باریک بوده و سطح فرش کاماًل هموار و تراز باشد، به نحوی که پستی و بلندی 
و اختالف ارتفاع در آن مشاهده نشود.

2( موزائیک نباید لب پریده باشد، در صورت وجود چنین نقصی، طول لب پریدگی نباید از 4 میلی متر بیشتر باشد. 
3( خطوط درز موزائیک در فضاهایی که مجاور و متصل به هم و یا در مجاورت راهرو و فضاهای ارتباطی قرار 

دارند، باید در یک امتداد باشند، مگر در محل هایی که ابعاد موزائیک ها متفاوت باشند.
4( سطوح زیرین که فرش کف روی آن اجرا می شود، باید کاماًل تمیز شده و قبل از شروع کار مرطوب شوند.

5( موزائیک قبل از نصب، باید حداقل 15 دقیقه در آب قرار گیرد.
6( راه رفتن روی موزائیک فرش قبل از دوغاب ریزی ممنوع است. 

7( ساخت مالت روی موزائیک فرش مجاز نمی باشد.

نکات مهم در فرش موزائیک
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ارزشیابی شایستگی فرش کف

شرح کار:
مطابق نقشه، وسایل مورد نیاز و مقدار مصالح الزم را برآورد نموده و فرش کف را به مساحت 5 مترمربع طبق نظر هنرآموز 

محترم اجرا نماید. 
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق دستورالعمل ها و ضوابط فنی نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
 فرش  کف را اجرا نماید. 

شاخص ها:
رعایت اصول فنی شامل اجرای دلیل، یکنواختی بندها، هم سطح بودن موزاییک ها و رعایت شیب مورد نظر در مدت زمان 

3 ساعت.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از موزاییک های موجود در کارگاه، ابزار و وسایل الزم را از انبار تحویل گرفته، سطح مورد نظر را مطابق 
نقشه فرش 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

بررسی نقشه، تعیین نوع کف سازی و برآورد مصالح و 1
2وسایل الزم

2دلیل گذاری مطابق نقشه و اصول فنی و رعایت شیب الزم2

2پر کردن متن بین دلیل ها با توجه به اصول فنی 3

2دوغاب ریزی و پاک کردن سطح کار4

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

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

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

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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1. اسـتاندارد شایسـتگی حرفه سـاختمان، سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، دفتر برنامه ریـزی و تألیف 
کتاب های درسـی فنـی و حرفـه ای و کاردانش، 1392.

2. اسـتاندارد ارزشـیابی حرفـه سـاختمان، سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، دفتر برنامه ریـزی و تألیف 
کتاب هـای درسـی فنـی و حرفه ای و کاردانـش، 1393. 

3. راهنمـای برنامـۀ درسـی سـاختمان، سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی، دفتـر برنامه ریـزی و تألیـف 
کتاب هـای درسـی فنـی و حرفـه ای و کاردانـش، 1394.

4. پوش نـژاد، فـروغ و همـکاران، روش هـاي اجرائـي ساختمان سـازي، شـرکت چـاپ و نشـر کتاب هـای درسـی 
.1394 ایران، 

5. زارع، محمدعلی، کف سازي و شیب بندي، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.
6. یزدانی،محمد اسماعیل و همکاران، کارگاه ساختمان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.

7. نشـریه 55، مشـخصات فنـی و کارهـای عمومـی سـاختمانی، معاونـت امـور فنـی، دفتـر امـور فنـی و تدوین 
معیارهـا، سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور، چـاپ هفتـم، 1381.

8. مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1392.
9. مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1392.

10. مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1392.
11. مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1392.

و سایت های اینترنتی معتبر و منابع مختلف دیگر.
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اسامی همکاران هنرآموز که در فرآیند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشته اند:

استان کرمانشاه: آقایان حشمت اله حسنی پیرمحمدی، محمود بزرگیان، بهروز حیدری، محمد علی قاسمی، 
ایرج محمدی، رسول خدایوندی

استان اردبیل: آقایان عبداهلل احمدی، علیرضا عباسیان، کیوان میکائیلی نژاد، حسن بیگتالی گبلو، 
محمد  محمدیان، محمد پیرقلی کیوی، سعید ناصری فرد

استان البرز: آقایان مهدی هاشملو، سیدحسن جعفری، سعید نظری، مرتضی بام نشین، محمدرضا عباسی، 
مهدی اکرمی، فرهاد سپهری

استان هرمزگان: آقایان کامبیز دهقاني پور، عبدالحمید کمالي، عطااله دهقاني، سیدفخرالدین هاشمي، 
مجتبي نبوي

استان خوزستان: آقایان محمد درخشان، مهدی خلف شوشتری، امیر هوشنگ آیتی، علی موسوی دهموردی، 
احسان قنبر زاده، علیرضا صفری، مجید حمدانی

استان آذربایجان شرقی: آقایان جالل رزاقی، حمید ملکی، داود رسولی فر
استان اصفهان: آقای محمدتقی نجد

استان سیستان و بلوچستان: آقایان فریبرز حسن پور، سعید فراهی شهری
استان خراسان رضوی: آقای هادی حسینی ابریشمی

استان مازندران: آقای عباس برزوئی کوتنائی

 


