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واحد كار پنجم

عايق كارى با قير و گونى و مشّمع قيراندود 
روى سطح كرسى چينى

هدف كّلى:
عايق كارى بر روى سطح كرسى چينى

هدف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين واحد كار قادر خواهد بود:
1- اصول ايمنى در عايق كارى رطوبتى را توضيح دهد.

2- نحوه ى كنترل زيرسازى جهت عايق كارى را شرح دهد .
3- نحوه ى پخت قير و پخش كردن آن را توضيح دهد .

4- نحوه ى اندود كردن دو اليه گونى و سه قشر قير را بيان كند .
5- اصول عايق كارى با قير و گونى را توضيح دهد.

6- انواع مشّمع هاى قير  اندود را نام ببرد . 
7- ابزار و وسايل الزم براى نصب مشّمع هاى قيراندود را نام ببرد .

8- نحوه ى نصب انواع مشّمع هاى قيراندود را توضيح دهد .
9- اصول بريدن مشّمع هاى قيراندود با درنظرگرفتن سطوح واورلپ ها بدون پِرت مصالح را توضيح دهد. 

10- اصول نصب انواع مشّمع هاى قيراندود را شرح دهد .
11- عايق كارى ديوار كرسى چينى با ورق قيراندود را اجرا كند .   
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1- براى جلوگيرى از نفوذ رطوبت به ساختمان از چه نوع عايق كارى استفاده مى شود؟
د) ايزوالسيون ج) رطوبتى   ب) برودتى    الف) حرارتى  

2- چند نمونه از فضاهايى كه در آن ها عايق كارى الزم است را نام ببريد؟
جواب در يك سطر:

.........................................................................................................................................................      
3- براى بريدن ورقه هاى قيراندود از چه وسيله اى استفاده مى شود؟

د) اره  ج) چاقو    ب) قيچى برش كارى (كاتر)  الف) قيچى معمولى 
4- استفاده از كدام گزينه ى زير به عنوان عايق مجاز نيست؟

د)مشمع قيراندود ج) ورق قيراندود   ب) نايلون(پالستيك)   الف) قير گونى  
5- قير چگونه به دست مى آيد؟ توضيح دهيد.

جواب در يك سطر:
.........................................................................................................................................................      

6- نقش گونى را شرح دهيد.
جواب در يك سطر:

.........................................................................................................................................................      
7- چرا ديوارها را عايق مى كنند؟ توضيح دهيد.

جواب در يك سطر:
.........................................................................................................................................................         

8- عايق رطوبتى ديوار در كدام قسمت آن انجام مى شود؟
د) روى كرسى چينى ج) زير كرسى چينى  ب) اتمام ديوار   الف) روى پى  

پيش آزمون (5)
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شكل 1-5

5-1- اصول ايمنى در عايق كارى رطوبتى:

براى جلوگيرى از نفوذ رطوبت به داخل فضاهاى 
مختلف ساختمان، عايق كارى (ايزوالسيون) رطوبتى الزم 
مقابل  در  ساختمانى  مصالح  اكثر  زيرا  است.  ضرورى  و 

رطوبت دوام خود را از دست داده و پوسيده مى شوند.
فضاهايى كه در آن ها عايق كارى الزم و ضرورى 
بهداشتى،  سرويس هاى  آشپزخانه،  از:  عبارتند  مى باشد 
در  كه  فضاهايى  وكليه ى  سازى   كف  كرسى چينى،  بام، 

معرض رطوبت قرار مى گيرند.   
در شكل 5- 1 عايق كارى پشت بام را با استفاده 

از ورقه هاى قيراندود مالحظه مى كنيد.

در هنگام عايق كارى عالوه بر پوشيدن لباس كار، 
بايد  حفاظتى،  عينك  و  دستكش  مناسب،  پوتين  كفش 
توجه داشت كه هيچ گاه دست و يا ساير اعضاى بدن با 

قير داغ، چراغ كوره اى و... تماس پيدا نكند. 
سالم  از  بايد  كوره اى  چراغ  كردن  روشن  از  قبل 
بودن آن اطمينان حاصل شود و براى ذوب قير در بشكه 
يا ديگ گرمكن، جاى مناسبى را انتخاب نمود كه فضاى 

كافى براى عمليات وجود داشته باشد. 
در زمان حمل بشكه ى قير، بايد دقّت نمود تا به 

كارگران صدمه اى وارد نشود. 
وسايل  از  استفاده  با  عايق كارى   2 شكل 5-  در 

ايمنى را نشان مى دهد.
شكل 2-5
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5-2- کنترل زیرسازی:
کاماًل  باید  عایق کاری  اجرای  برای  الزم  سطح 
صاف و صیقلی شده و هیچ خلل و فرجی در روی سطح 

زیر عایق کاری نباشد. 
کنترل زیرسازی: 

الزم است بعد از اجرای سطح مورد نظر، یک الیه 
مالت ماسه و سیمان نرم ریخته شده و صیقلی گردد. عیار 
کیلوگرم  تا 300   250( زیاد  باید  سیمان  و  ماسه  مالت 
سیمان در متر مکعب مالت( بوده و زیرسازی عایق کاری 
به دو صورت زبر و نرم انجام شود. چنانچه مالت مورد 
از مالت ماسه و آهک  یعنی  باشد  دارای آهک  استفاده 
یا ماسه و سیمان و آهک )مالت باتارد( برای ساختمان 
استفاده نماییم از آنجایی که آهک، قیر را بعد از گذشت 
و  ماسه  مالت  الیه  یک  حتمًا  باید  می کند  فاسد  مدتی 
سیمان به عنوان بستر ) زیرسازی( عایق کاری اجرا شود. 

در شکل 5- 3 سطح مورد استفاده برای عایق کاری 
با مالت ماسه سیمان صیقلی را مالحظه می کنید.

جاروی  با  عایق کاری  زیر  سطح  کردن  تمیز 
مناسب:

 پس از خشک شدن سطح زیرسازی عایق کاری، 
بودن  خشک  دلیل  می شود.  آغاز  عایق کاری  عملیات 
به سطح  این است که عایق  سطح زیرسازی عایق کاری 
دادن عایق کاری، الزم  انجام  از  قبل  بچسبد.   زیرسازی 
از  استفاده  با  زیرسازی  روی سطح  و خاک  گرد   است 
تا چسبندگی  تمیز شود  برداشته شده و  مناسب  جاروی 
مطابق شکل  شود.   ایجاد  نظر  مورد  و سطح  عایق  بین 

شکل 54-5- 4                                                       

شکل 3-5
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5-3- پخت و پخش كردن قير: 
قير را بايد در بشكه هاى سالم به وسيله ى چراغ 
كوره اى، به صورتى كه بشكه ى قير از سطح زمين باالتر 
قرار گرفته باشد به تدريج حرارت داد تا ذوب و كامًال 

روان شود. مطابق شكل 5- 5
مى سوزد  شود،  داده  زيادى  حرارت  قير  به  اگر   
دست  از  را  خود  چسبندگى  و  بودن  عايق  خاصيت  و 

مى دهد. 
آن  رنگ  كه،  است  آن  شده  سوخته  قير  عالمت 
زمان  در  ندارد.  چسبندگى  خاصيت  و  مى شود  قهوه اى 
كف  قير  شود،  قير  بشكه ى  وارد  آب  اگر  قير  كردن  گرم 
كرده و سر مى رود. قير ذوب شده را به وسيله ى قير كش 
(مانند جاروى دسته دار است ولى به جاى جارو از منجيل 
استفاده مى كنند) برروى سطح مورد نظر پخش مى كنند. 

5-4- اصول عايق كارى با قير و گونى: 
صيقلى  سيمان  و  ماسه  مالت  آنكه  از  پس 
(زيرسازى) قير و گونى به پايان رسيده و آماده شد، سطح 
مورد عايق كارى را تميز نموده (جارو كشى و شستشو) 
شود.   خشك  كامًال  عايق كارى  محل  تا  مى كنيم  صبر  و 

مطابق شكل 5- 6

شكل 6-5

شكل 5-5
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عايق كارى با قير و گونى: 
قير مصرفى ذوب شده و برروى سطح زيرسازى به مقدار حدود 1/5 كيلوگرم قير درهرمتر مربع پخش مى شود. 
در اين حالت گونى اليه ى اّول پهن مى شود (شكل 5- 7). مجدداً قشر دّوم قير برروى اليه ى اّول گونى به مقدار حدود 
1/5 كيلوگرم قير درهر مترمربع پخش مى شود. بالفاصله اليه ى دّوم گونى در راستاى عمود بر اليه ى اّول پهن مى كنند. 
قشر سّوم قير برروى گونى اليه ى دّوم به طور يكنواخت پخش مى شود. براى كنترل پخش قير، بايد توجه داشت كه 
در قير كشيده شده، حباب هاى هوا وجود نداشته باشد، قير كامًال يكنواخت پخش شود تا موجب انباشتگى و پستى 
و بلندى روى سطح عايق كارى نشود. عايق كارى روى بام بايد به روشى انجام شود كه رديف گونى ها از مقابل آبرو 
(ناودان) شروع شده و لبه ى گونى ها با رعايت همپوشانى (اورلپ) حداقل 10 سانتى متر برروى هم قرار گيرند. بايد 
دقّت نمود كه لبه ى گونى دّوم برروى لبه ى گونى اّول، گونى سّوم برروى گونى دّوم و همين طور تا آخر ادامه يابد  تا 
در موقع روان شدن آب بر روى سطح بام، رطوبت به زير گونى هايى كه در شيب قرار گرفته اند نفوذ نكرده و رطوبت 
به سقف راه پيدا نكند. از مسائل مهّمى كه در هنگام عايق كارى بايد توجه شود اين است كه گونى ها  كامًال در قير قرار 

گرفته باشند و گونى ها به صورت سرتاسرى و بدون بريدگى نصب شوند.  مطابق شكل 5- 7

5-5- دو ال گونى و سه قشر قير (قير و گونى دواليه):
هميشه گونى بايد بين قشرهاى قير قرار بگيرد. بدين ترتيب هميشه قشرهاى قير يك قشر بيشتر از اليه هاى 
گونى است. پس در قير و گونى يك اليه از دو قشر قير و يك اليه گونى (مطابق شكل 5- 8) و در قير و گونى دو 

اليه از سه قشر قير و دو اليه گونى (مطابق شكل 5- 9) استفاده مى شود. 

شكل 9-5

شكل 8-5

شكل 7-5
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پخش قشر اّول قير روى سطح زيرسازى: 
پس از خشك شدن سطح زيرسازى و تميز كردن آن با استفاده از  جارو، اّولين قشر قير مذاب به ضخامت 2 

تا 3 ميليمتر توّسط قير كش بر روى سطح مورد نظر ريخته مى شود. مطابق شكل 5- 10

نكات ايمنى را جدى بگيريد!
در هنگام ذوب كردن قير از وسايل حفاظتى مانند ماسك، عينك، دستكش، كفش و لباس ايمنى 
مناسب استفاده كنيد. زيرا اگر هنگام حرارت دادن به قير ذراتى از آن به بيرون بپرد، ممكن است 

به دست و صورت چسبيده و باعث سوختگى عميق شود.

پهن كردن اليه ى اّول گونى بر روى قشر قير ريخته شده: 
پس از پخش نمودن قشر قير ريخته شده بر روى سطح زيرسازى، بايد اولين اليه ى گونى را به طور يكنواخت 
بر روى قشر قير پهن كرد. در هنگام پهن نمودن گونى دقّت مى شود تا گونى ها صاف و بدون چروك بر روى قشر قير 

قرار گيرند. مطابق شكل 5- 11  

پخش قشر دّوم قيربر روى گونى: 
پس از پهن كردن اّولين اليه ى گونى، دّومين قشر قير مذاب به ضخامت 2 تا 3 ميليمتر توّسط قيركش بر روى 

گونى ريخته و پخش مى شود. مطابق شكل 5- 12

شكل 12-5

شكل 11-5

شكل 10-5
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پهن كردن اليه ى دّوم گونى بر روى قشر قير ريخته شده: 
پس از پخش نمودن قشر قير ريخته شده بر روى سطح گونى اليه ى اّول، بايد دّومين اليه ى گونى را به طور 
يكنواخت بر روى قشر قير پهن نمود. در هنگام پهن نمودن گونى ها دقّت مى شود تا گونى ها صاف و بدون چروك و 

در جهت مخالف (عمود) بر اليه ى اّول گونى هاى نصب شده و بر روى قشر قير قرار گيرند. مطابق شكل 13-5  

شكل 15-5

شكل 14-5

شكل 13-5

پخش قشر سّوم قير بر روى گونى: 
پس از پهن كردن دّومين اليه ى گونى، سّومين قشر قير مذاب به ضخامت 2 تا 3 ميليمتر توّسط قيركش بر روى 

گونى ريخته و پخش مى شود. مطابق شكل 14-5

رعايت اورلپ (هم پوشانى): 
عايق كارى روى بام بايد به روشى انجام گيرد كه رديف گونى ها ازمقابل ناودانى شروع شود و لبه ى گونى ها به 
طورى كه گونى دّوم روى گونى اّول، گونى  سّوم روى گونى دّوم و همين طور الى آخر ادامه يابد تا در موقع روان شدن 

آب، رطوبت از درز گونى ها عبور نكرده و از سرايت رطوبت به سقف جلوگيرى شود.
مقدار روى هم قرار گرفتن گونى ها، اورلپ نام دارد و برابر حداقل 10 سانتى متر است. مطابق شكل 5- 15
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كنترل صاف بودن گونى ها: 
گونى ها  بايد  كه  است  گونه اى  به  گونى ها  كنترل 
بدون چروك، آلودگى و پارگى باشند. در صورت وجود 
هر يك از موارد ذكر شده، عايق كارى صحيح انجام نشده 
و سطح مورد نظر كامًال آب بندى نشده و رطوبت به سقف 

سرايت مى كند. 
صورت  به  بام  پشت  گونى  قير و  درشكل 16-5 

غير اصولى و چروك دار انجام گرفته است.

رعايت پيوستگى قير و گونى بدون قطع گونى: 
در هنگام عايق كارى با قير و گونى بايد توّجه كرد 
كه گونى ها كامًالدر قير قرار گرفته و تمام شيارهاى گونى 
پر از قير شود. همچنين گونى ها به صورت سرتاسرى و 
بدون بريدگى نصب شوند مگر در مواردى مانند اطراف 
كانال ها و باالآمدگى ها  كه امكان نصب سرتاسرى گونى 

وجود ندارد.  مطابق شكل 17-5 

عايق قير و گونى روى ديوار كرسى چينى: 
مقدارى  و  سطح  روى  كرسى چينى،  از  پس 
نسبت              به  نرم  سيمان  ماسه  مالت  با  آن را  كناره هاى  از 
1 به 3 (يك پيمانه سيمان و سه پيمانه ماسه) و با ضخامت 
2 سانتى متر اندود كرده و سطح آن را كامًال صاف مى كنند. 

مطابق شكل 18-5 

شكل 18-5

شكل 17-5

شكل 16-5
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و  آب  مناسب  قير  مالت،  خشك شدن  از  پس   
هواى محل  عايق كارى را ذوب كرده و قير ذوب شده را 
به مقدار حدود 2  كيلو گرم در هر مترمربع كرسى، برروى 
حداقل   ارتفاع  به  آن را  كناره هاى  و  ريخته  كرسى چينى 

10 سانتى متر مى پوشانند. مطابق شكل 5- 19 

سانتى متر  عرض 20  با  را  مصرفى  گونى  سپس   
بيشتر از عرض كرسى چينى (از هر طرف 10 سانتى متر) 
و  صاف  كامًال  كه  صورتى  به  آن  برروى  و  نموده  آماده 

بدون چروك باشد پهن مى كنند.  مطابق شكل 5- 20

در صورتى كه از قير و گونى يك اليه (دو قشر 
قير و يك ال گونى) استفاده شود، يك قشر ديگر قير را 
روى گونى مى ريزند. در اين صورت عمليات عايق كارى 

به پايان مى رسد. مطابق شكل 5- 21

 در صورتى كه در نقشه از قير و گونى دو اليه (سه 
قشر قير و دو ال گونى) استفاده شده باشد، اليه ى دوم به 

همين شكل اجرا مى شود. مطابق شكل 5- 22 

شكل 22-5

شكل 21-5

شكل 20-5

شكل 19-5
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5-6- انواع ورق قيراندود:
اين ورق ها شامل سه نوع: ورق، مقوا و مشمع مى باشد كه به تشريح آن ها خواهيم پرداخت: 

ورق هاى قيراندود: 
اين ورق ها با اليه اى از مواد پشم شيشه اى يا الياف مصنوعى (فايبر گالس) همراه بوده ودر بازار با نام هاى 

تجارى ايزوگام و ... معروف مى باشند. 
                                                                                                      

مقواى قيراندود: 
اليه ى ميانى آن از جنس مقوا بوده و به وسيله ى قير پوشش داده شده است. از مقواهاى قيراندود به عنوان 
عايق رطوبتى در سطوح افقى روى كرسى چينى استفاده مى شود. بعضى از انواع آن را به ابعاد 100 × 30 سانتى متر به 

فرم هاى تزئينى برش داده و براى پوشش نهايى در سقف هاى شيب دار به كار مى رود. 
                                       

مشمع قيراندود: 
اليه ى ميانى آن از مواد مصنوعى نفتى با پوشش قيرى ساخته شده است. اين عايق به عنوان يك عايق رطوبتى 

در سطوح افقى به كار مى رود. 

5-7- ابزار و وسايل الزم براى اجراى  ورقه هاى  قيراندود:
به طور كلى، ورق هاى قيراندود در كارخانه هاى توليدى مربوط به خود توليد مى شوند. وسايلى را كه براى 

نصب اين نوع عايق ها استفاده مى كنند عبارتند از:
چراغ كوره اى (مشعل ): 

براى داغ كردن سطح پشت ورقه هاى قيراندود از چراغ كوره اى (مشعل) استفاده مى شود. 
مطابق شكل  5- 23

شكل 23-5
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قيچى برشكارى (كاتر): 
الزم  قسمت هاى  بريدن  براى  وسيله  اين  از 
ورقه هاى قيراندود استفاده مى شود. مطابق شكل 5- 24

ماله: 
ورقه هاى  لبه هاى  اتصال  براى  وسيله  اين  از 

قيراندود بر روى هم استفاده مى شود. 
مطابق شكل 5- 25   

5-8- نصب انواع مشمع هاى قيراندود:
نحوه ى استفاده هر يك از ورق هاى قيراندود، توّسط كارخانه ى توليد كننده در كاتالوگ مخصوص نوشته شده 

و براى استفاده ى كاربران ارسال مى شود.

قيرپاشى زير مشمع: 
پس از خشك شدن سطح زيرسازى وتميز كردن آن الزم است يك قشر قير به مقدار حداقل يك كيلوگرم در 

مترمربع بر روى سطح زيرسازى ريخته شود. تا مشمع مورد نظر بر روى سطح بچسبد. مطابق شكل 5- 26         

شكل 26-5

شكل 25-5

شكل 24-5
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حرارت دادن سطح قير پاشى شده، كنترل ميزان درجه حرارت و نصب مشمع: 
بر  را  مشمع  رول هاى  قيرپاشى،  عمليات  از  پس 
كامل  چسبيدن  براى  مى دهند.  قرار  نظر  مورد  سطح  روى 
از  استفاده  با  را  شده  ريخته  قير  سطح  است  الزم  مشمع 
چراغ كوره اى حرارت داد. الزم به ياد آورى است كه ميزان 
درجه ى حرارت نبايد زياد باشد تا باعث سوختن قشر قير 
شود. (قيِر سوخته به رنگ قهوه اى و قيِر سالم به رنگ سياه 
مى باشد.) پس از گرم شدن قشر قير، مشمع قيراندود را به 

نحوى كه در آن چروك ايجاد نشود، نصب مى كنند. مطابق شكل 5- 27          
                                                              

5-9- اصول بريدن مشمع هاى قيراندود با در نظرگرفتن سطوح واورلپ ها بدون ِپرت مصالح:
مشمع هاى قيراندود به صورت رول با عرض 105 تا 115سانتى متر و طول 12 متر تهيه مى شوند. در بعضى از 

موارد جهت استفاده از مشمع هاى قيراندود، الزم است بريده شوند. 

بريدن مشمع هاى قيراندود بادر نظر گرفتن سطوح و اورلپ ها بدون ِپرت مصالح: 
مشمع  برش  قيچى  از  قيراندود،  مشمع هاى  بريدن  جهت 
تا  مى شود  دقّت  مشمع،  بريدن  هنگام  در  مى شود.  استفاده  (كاتر) 
كمترين پِرت و دور ريز مصالح  وجود داشته باشد. مطابق شكل 

                                            28 -5

تذّكر مهم ايمنى!
در هنگام بريدن مشمع هاى قيراندود با تيغ برش مشمع (كاتر)، دقّت شود تا صدمه اى به دست ها 

وارد نشود.

شكل 28-5

شكل 27-5
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 5- 10- اصول نصب انواع ورق هاى قيراندود:
زير  (زيرسازى)  صيقلى  سيمان  و  ماسه  مالت   •
ورق قيراندود به صورت اصولى اجرا شده و كامًال تميز 

مى شود. مطابق شكل 5- 29   
تميز  و  چروك  بدون  قيراندود  ورق  اليه  يك   •
برروى سطح زيرسازى آماده شده، پهن نموده، آن را با 
روى  بر  داده  حرارت  (مشعل)  كوره اى  چراغ  از  استفاده 
به  كامًال  جا  همه  در  تا  مى دهند  فشار  نظر  مورد  سطح 
(اورلب)  همپوشانى  بچسبد.  آن  زير  زيرسازى  اليه ى 
طولى و عرضى ورقه هاى قيراندود حداقل 10 سانتى متر 
چراغ  حرارت  توسط  بايد  آن ها  اتصال  محل  و  مى باشد 
كوره اى و ماله كامًال به هم چسبانده شود. مطابق شكل 

   30 -5
• در گوشه ها ى ديوار (محل برخورد ديوار و كف) 
كه ورقه هاى قيراندود بايد خم شوند، شعاع انحنا نبايد از 
2/5 سانتى متر كمتر باشد، در غير اين صورت با ايجاد 
پخى 135 درجه، عايق كارى را اجرا كرد. مطابق شكل 

   31 -5

توجه كنيد!
1ـ هر اليه از عايق كارى پس از تكميل و پيش از شروع اليه ى بعدى، بايد مورد بازديد و تأييد 

دستگاه نظارت قرار گيرد. 
2- عايق كارى به هنگام بارندگى مجاز نيست.

3- عايق كارى در دماى كمتر از 4+ درجه سلسيوس، نبايد انجام شود.
4-  استفاده از ميخ براى محكم كردن اليه هاى عايق كارى، به هيچ وجه مجاز نمى باشد.

5- از افتادن اشيا بر روى سطوح عايق كارى شده، بايد جداً جلوگيرى نمود.
6- ايجاد زيرسازى مناسب براى عايق كارى ضرورى است.

شكل 31-5

شكل 30-5

شكل 29-5
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كار كارگاهى:
دستورالعمل عايق كارى ديوار كرسى چينى با ورق قيراندود:

نكات مهم ايمنى !
1- در موقع عمليات عايق كارى از لباس 

كار مناسب استفاده كنيد.
2- از دستكش پارچه اى مناسب استفاده كنيد.

3- براى انجام كار درست و اصولى ازكفش هاى پوتين 
مناسب استفاده كنيد.

و  ايمنى  كاله  از  كرسى چينى  اجراى  هنگام  در   -4
دستكش الستيكى استفاده كنيد. 

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف

چراغ كوره اى 1
1 عدد(مشعل)

قيچى برش 2
1 عددكارى (كاتر)

1 عددماله جوشكارى3

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد كمچه 1
1عدد مالقه 2
1 عدد تخته ماله  3
1عدد ريسمانكار 4
1عدد تيشه 5

هر كدام 1 
عدد

تراز،شاقول 
و متر 6

2 عدد شمشه ى 
1/5 مترى 7

زمان اجراى پروژه: 
15 ساعت

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين عايق كارى ديوار كرسى چينى كارى: 
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جدول مصالح مورد نياز پروژه
مشخصات مقدار نام رديف
200عدد مرغوب و گل بهى آجر فشارى 1

120 كيلوگرم دانه هاى رد شده از الك شماره ى 4 ماسه   2
20 كيلو گرم پرتلند معمولى  سيمان 3
50  كيلو گرم ماسه رد شده از الك چشم بلبلى ماسه 4
15 كيلو گرم پرتلند معمولى سيمان 5

160 سانتى متر  ورقه هاى قيراندود عرض 1 متر و ضخامت 4 ميليمتر
(ايزوگام)

6

جدول وسايل عمومى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد بيل 1
1عدد فرقون 2
1 عدد استانبولى 3

1عدد الك چشم 
بلبلى 4

جدول وسايل حفاظتى و ايمنى
تعداد مشخصات نام  رديف     
1 دست اندازه ى بدن لباس كار مناسب      1

1 جفت اندازه ى دست دستكش پارچه اى 2

1جفت اندازه ى پا كفش پوتين 3
1 جفت اندازه ى دست دستكش الستيكى 4
1 عدد استاندارد كاله ايمنى 5

1جفت اندازه ى پا كفش كتانى 6
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پالن رج هاى فرد

پالن رج هاى زوج

137

137

33
.5

33
.5
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-  مراحل انجام كار:
به لباس كار مجهز شويد و وسايل ايمنى و ابزار 
ايمنى  نكات  رعايت  با  و  گرفته  تحويل  انبار  از  را  كار 

مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد:
مرحله ى اّول – كرسى چينى

طبق  پى  روى  بر  كرسى  ديوار  ساختن  از  پس   •
آماده  كرسى  ديوار   4 كار  واحد  در  كار  اجراى  مراحل 
عايق كارى است. شكل5 - 32                                                      

مرحله ى ب – اندود كارى
• اندود ماسه سيمان با نسبت 1:3 (3 پيمانه ماسه 

و 1 پيمانه سيمان) را به صورت اصولى آماده كنيد.
مطابق شكل 5- 33   

• به كمك استاد كار خود و با استفاده از كمچه و 
مالقه اندود مورد نظر را در ارتفاع 10 سانتى مترى باالى 
استفاده  با  سيمان  و  ماسه  اندود  (چسباندن  ديواراسپرس 
كه  است  ذكر  به  الزم  كنيد.  ديوار)  به  مالقه  و  كمچه  از 
اجرا  ديوار  باالى  تمامى  اطراف  در  سيمان  ماسه  اندود 
شود. مطابق شكل 5- 34                                                                               

• با استفاده از تخته ماله سطح روى اندود كارى 
را صاف كنيد و آن را به صورت صيقلى در آوريد. مطابق 

شكل 5- 35   

شكل 35-5

شكل 34-5

شكل 33-5

شكل 32-5
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• مقدارى از اندود را بر روى سطح فوقانى ديوار 
ريخته و با استفاده از كمچه يا ماله آن را كامًال صاف و 

صيقلى كنيد. مطابق شكل 5- 36   

مى توانيد  سيمان  ماسه  اندود  گيرش  از  پس   •
عمليات عايق كارى را انجام دهيد. مطابق شكل 5- 37   

مرحله ج - عايق كارى

استفاده از جاروى  اجرا شده را با  اندود  سطح   •
مناسب تميز كنيد. مطابق شكل 5- 38   

• سرى مشعل را به كپسول گاز متصل كنيد. مطابق 
شكل 5- 39   

شكل 39-5

شكل 38-5

شكل 37-5

شكل 36-5
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الزم                      قیراندود  ورق  مقدار  کاتر  توسط   •
شکل        مطابق  ببَرید.  را  سانتی متر(   55  ×  160 )ابعاد 

   40 -5

• پس از قرار دادن ورق قیراندود، مشعل را روشن 
حرارت  را  ورق  پشت  الیه ی  آن  از  استفاده  با  و  کنید 
با فشار بر روی سطح زیرسازی )سیمان(  داده  و آن را 

بچسبانید. مطابق شکل 5- 41   

• لبه های آزاد ورق قیراندود را نیز حرارت داده 
شکل  مطابق  بچسبانید.  دیوار  به  آن را  دست  فشار  با  و 

   42 -5

حرارت  مجدداً  را  دیوار  و  ورق  اتصال  محل   •
دهید و با استفاده از ماله ی مخصوص جوشکاری، آن را 

غیر قابل نفوذ کنید. مطابق شکل 5- 43   
پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه، دیوار را 
جمع آوری کنید و مصالح را در  محل مناسب قرار دهید 
و وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید.    

شکل 43-5

شکل 42-5

شکل 41-5

شکل 40-5
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1- در هنگام عمليات عايق كارى استفاده از كدام يك از وسايل ايمنى زير مناسب نمى باشد؟
د) عينك ايمنى ج) لباس كار   ب) دستكش الستيكى  الف) كفش پوتين  

2- مالت مورد استفاده در زيرسازى عايق كارى كدام است؟
د) گل آهك ج) ماسه سيمان   ب) باتارد   الف) ماسه آهك  

3- انواع عايق هاى رطوبتى را نام ببريد؟
جواب دردو سطر:

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................       
4- نحوه ى پخت و پخش قير را توضيح دهيد؟

جواب درچهار سطر:
......................................................................................................................................................       
......................................................................................................................................................       
......................................................................................................................................................       
......................................................................................................................................................       

5-  در قيرگونى دو اليه از............ اليه گونى و ............ اليه قير استفاده مى شود.
د) سه – دو ج) دو – سه   ب) يك – دو   الف) يك – يك  

6- قير گونى يك اليه يعنى چه؟
 جواب دريك سطر:

......................................................................................................................................................       
7- براى هر متر مربع قيرگونى كرسى چينى، چند كيلوگرم قير الزم است؟

د) 2 ج) 1/5    ب) 1     الف) 0/5  
8- نسبت ماسه سيمان بستر عايق كارى كدام گزينه است؟

د) 2 به 1 ج) 6 به 1   ب) 3 به1   الف) 5 به 1  

آزمون پايانى (5)
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9- نحوه ى عايق كارى كرسى چينى را توضيح دهيد؟
جواب در پنج سطر:

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................       

......................................................................................................................................................       
10- كدام يك از موارد زير مى تواند قير را فاسد نمايد؟

د) گچ ج) آب    ب) آهك   الف) سيمان   
11- نقش گونى در عايق قيرگونى چيست؟

جواب دردو سطر:
......................................................................................................................................................        
......................................................................................................................................................        

12- رنگ قير سوخته كدام گزينه ى زير است؟
د) تيره ج) قهوه اى   ب) قرمز   الف) سياه   

13- در عايق قيرگونى، اليه هاى قير هميشه يك اليه............................ از اليه هاى گونى است.
د) مساوى ج) برابر    ب) كم تر  الف) بيش تر   

14- مقدار همپوشانى (اورلپ) گونى ها در عايق قيرگونى حداقل چند سانتى متر است؟
د)20 ج) 15    ب) 10    الف) 5   

15- كدام گزينه ى زير صحيح نمى باشد؟
الف) عايق كارى در دماى بيشتر از 4 درجه ى سانتيگراد انجام مى گيرد.

ب) براى نگهدارى از عايق ها استفاده از ميخ مجاز نيست.
ج) در هنگام بارندگى مى توان عمليات عايق كارى را انجام داد.

د) مالت مورد استفاده در بستر عايق كارى، ماسه سيمان مى باشد.




