
7

ساعت آموزشی

جمععملینظری

84048

هدف های رفتاری: هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

1ــ عملیات عمومی درودگری برای نصب دکور چوبی را انجام دهد.
2ــ انواع مواد اولیه سقف،  دیوار و لمبه چوبی و آکوستیک را بیان کند.

3ــ اصول زیرسازی سقف، کف و دیوار را بیان کند.
4ــ اصول ترازکردن )شاقول کاری( و روش های سقف کوبی، دیوارکوبی و لمبه کوبی را بیان کند.

5ــ ساخت و اجرای پوشش سقف، کف و دیوار را انجام دهد.

نصب و اجرای پوشش سقف،
 کف و دیوار
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1ــ انواع مواد اولیه به کار رفته در دیوارکوبی را بنویسید.
2ــ انواع صفحات آکوستیک را نام ببرید.

3ــ انواع روکش های مورد استفاده در دیوارکوب ها را بنویسید.
4ــ دالیل و ویژگی های استفاده از دیوارکوب ها را توضیح دهید.

5ــ طریقٔه نصب رویٔه دیوارکوب را مختصرًا شرح دهید.
6ــ برای تراز سطح دیوارکوب ها از چه وسیله هایی استفاده می شود؟

7ــ روش تراز با شیلنگ را توضیح دهید.
8ــ ابزارها و یراق آالت به کاررفته در نصب پارتیشن را نام ببرید.

9ــ روش های ساخت کالف سقف کاذب برای نصب دکور چوبی را نام ببرید.
10ــ انواع سقف های کاذب را در دکورسازی نام ببرید.
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1ــ7ــ دکوراسیون دیوار، پوشش دیوار با چوب
برای زیبایی و آرامش روانی بیشــتر، از چوب  برای دیوار 
منازل، رســتوران ها، ســالن های کنفرانس، ســینماها و غیر آنها 

استفاده می شود.
در گذشته از چوب نراد، کاج و سرو، که اصطالحاً به آنها 

چوب روسی گفته می شود ؛ برای دیوارکوب استفاده می شد. 
هم اکنون نیز از چوب در مناطق شــمالی کشــور، به دلیل 
مقاومــت آن در برابر حمالت حشــرات و وجود صمغ و رزین در 
بافــت چوب و مقاومت در مقابل رطوبت و کمتربودن پیچیدگی و 
پوســیدگی آن، استفاده می شــود و در محیط های مرطوب و گرم 
سوناها نیز قابل استفاده است. ولی از لحاظ اقتصادی و به منظور 

حفظ جنگل ها این نوع استفاده از چوب رایج نیست.
در ادامــه، تختٔه خرده چوب بــا روکش های طبیعی مورد 
اســتفاده قــرار گرفت. البته بایــد دوروی تختٔه خــرده چوب را 

روکش کرد تا تاب برندارد.
در نمای رویٔه کار از روکش های قیمتی، مانند راش و ملچ 
و گردو اســتفاده می شود و روی دیگر نئوپان آنکه در پشت کار و 
سمت دیوار قرار دارد از روکش های ارزان قیمت مانند: صنوبر، 
ســپیدار، بید و پده استفاده می شــود، که در بازار به آنها، چوب 

تبریزی یا چوب سفید می گویند.
در روکش طبیعی، لبه های قطعات بریده شــده را با زهوار 
چوبی می پوشاندند و معموالً قطعات نئوپان را به اندازٔه طول دیوار 
از زمین تا ســقف و عرض آن را از 20 تا 40 ســانتی متر در نظر 
می گرفتند و چهار طرف هر قطعه را با زهوار چوبی می پوشاندند.
 در مورد ســقف نیز با همان شــیؤه دیوارکوب از روکش  
طبیعی استفاده می نمودند و آنها را با عرض نئوپان های دیوار و به 

اندازهٔ طول سقف )درست مقابل دیوار در سقف( می پوشاندند.
بیــن دو قطعٔه نئوپان را فاصله ای حدود 2 تا 3 ســانتی متر 
درنظــر می گیرند و آن را با فیبر روکش شــده یا ورقه های برنج، که 

طالیی رنگ و بّراق دیده می شد، با زهوار چوبی می پوشاندند.
برای این امر لبٔه نئوپان را از طول از قسمت پشت، دوراهه 
می کردند و شــیاری در پهلوی آنها ایجاد می کردند و قطعات فیبر 
یــا فلزها را در ایــن دوراهه ها قــرار می دادند و پــس از نصب، 

لبه هــای پایین متصل به کف اتاق و ســقف را با زهوارهای چوبی 
پهن می پوشــاندند و در قســمت کف، اصطالحــاً از قرنیز چوبی 
اســتفاده می کردند که از زهوارهای تخت و بلندی به طول سه متر 
و ضخامت 1سانتی متر و عرض 8 ــ10 سانتی متر ساخته می شود 

و ایرادهای کار در لبٔه پایین و باال را می پوشاند.
البته در قسمت سقف و لبه های باالیی دیوار از زهوارهای 
زیباتــر و فرم دار اســتفاده می شــد. پس از اتمام ســاخت دکور 

سنباده کاری، بتونه کاری و رنگ کاری صورت می گرفت.

بین دیوارکوب های روکش طبیعی  2ــ7ــ پوشش 
با زهوارهای چوبی

قبالً ذکر شد که با ایجاد برش نیم نیم یا شیارانداختن در طول 
نئوپان های دکور دیواری از فیبر روکش  شــده )روکش طبیعی( یا 

ورق های فلزی بّراق بین دو ورق، نئوپان را می پوشاندند.
البته در بعضــی موارد لبه های نر نئوپان ها را با زهوارهای 
چوبی می پوشــاندند و با فرز نیم گرد زدن باعث زیبایی بیشــتر کار 
می شــدند و با قراردادن ورق های فلزی در پشــت این زهوارها به 

طریقه ای که گفته شد باعث زیبایی دکور می شدند.
در مواردی به لبٔه نــر نئوپان های روکش دار زهوار چوبی 
نمی چســباندند و همان لبه ها را نیم نیم می کردنــد و آنها را به طور 

برعکس در مقابل هم قرار می دادند.
در مواردی هم دو لبٔه نر نئوپان را به طور صاف و ساده در 
کنــار هم قرار می دادند و از روی دکــور دیوار کوب، زهوارهای 
چوبی فرم دار را، که معموالً دارای سه سانتی متر عرض بودند، به 
کمک چســب چوب و میخ های بی سِردستی یا میخ کوب، با روش 

قرینه سازی می چسباندند.
به دلیل اینکه احتمال دارد زهوارهای چوبی 3 ســانتی متر 
عرض با طول 3 متر نمدار باشد )یعنی کمی رطوبت داشته باشد( و 
احتمال پیچیدگی در زهوارها وجود دارد، زهوار را بر روی یکی 

از نئوپان ها می چسباندند تا احتمال تََرک و پیچیدگی کمتر باشد.
از همان شیوه ای که برای پوشش دیوارها استفاده می شود 

برای پوشش سقف نیز استفاده می شود.
البته زهوارهای چوبی ای که از رو کوبیده می شوند باید از 
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قســمت پایین دیوار )کف( و باالی دیوار )ســقف( به اندازٔه قرنیز 
چوبی )زهوار چوبی پهن 8 تا 10 ســانتی متر( کوتاه  شوند تا بتوان 
قرنیز چوبی را بر روی نئوپان های روکشــی چســباند و فاصله ای 

بین قرنیز و دیوار ایجاد نکرد.

3ــ7ــ روش چسباندن دیوارکوب ها بر روی دیوار
ــ در بعضی موارد مستقیماً با کمک پیچ و رولپالک صفحٔه 
نئوپان را بدون واســطه به دیوار می چســبانیم و بــا خزینه نمودن،  
قســمت ســرپیچ داخل نئوپان قرار می گیــرد و پیچ نمودن پایین و 
وســط و باالی ورق نئوپان روکشی با یک یا دو پیچ آن را بر روی 
دیوار مهار می کنیم و در مرحلٔه بتونه کاری، قسمت سرپیچ )یا گُل 

پیچ( در زیر بتونه پنهان می شود.
در روش دیگر از تخته های عمودی استفاده می کنیم. می توان 
از چوب های روسی)ســرو و کاج و نراد( یا چوب سفید )تبریزی(، که 

شامل چوب های صنوبر، سپیدار، بید و پده است، استفاده نمود.
چوب ها را برحســب نیــاز و نوع طرح، که غالبــاً به ابعاد 
)طول(300×)ضخامت(2×)عرض( 5 تا 3 سانتی متر است، برش 
می دهیم. این چوب ها به طور عمودی از پایین به باالی دیوار پیچ 
و رولپالک می شــوند. فاصلٔه بین دو تخته بــه عرض نئوپان های 
دیوارکوب بستگی دارد و باید طوری قرار گیرد که لبٔه نئوپان ها به 
چوب های کالف میخ شود. برای میخ نمودن می توان از میخ کوب 

با میخ نازک اس کی )SK( استفاده نمود. 
در روش دیگــر، ابتدا تخته های بلند تهیه شــده را به طور 
افقــی به دیوار پیچ می کنیــم. مثالً چهار تختــه از پایین به باالی 
دیــوار پیچ می کنیم. ســپس ورق هــای نئوپان یــا ام دی اف را به 
تخته های عمودی میخ کوب می نماییم )شکل های 1 و 2 و 3ــ7(.

شکل 1ــ7

شکل 2ــ7

شکل 3ــ7

شکل 4ــ7

ستون

مانع بخار

پوشش داخلی 
قاب عایق

عایق

در روش دیگــر، چوب های بلند افقی و عمودی را به طور 
نیم نیم یا در کنــار هم جا می دهیم. به این ترتیب تخته های افقی و 
عمودی در یک ســطح قرار می گیرند و نئوپان های روکوب دیوار 
را می توانیم هم به طور افقی و هم به طور عمودی به تخته های چوبی 
میخ کوب کنیم. از این روش در جاهایی که به استحکام بیشتر نیاز 
است و برای اینکه دکور بتواند ورق بیشتری را تحمل کند )مانند 
نصب طبقات کتابخانه و کمدها و غیر آنها بر روی دیوار( استفاده 

می شود )شکل 4ــ7(.

ورق پوشش مقاوم 
به آب

روکوب گونیایی

زیرکوب از تخته چندال
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جاهایی که در دیوار رطوبت وجود داشــته باشــد، پس از 
پوشاندن الیه های عایق، می توان تخته ها را به طور عمودی نیم نیم 
کنیم تا فاصله با دیوار بیشــتر شــود. مثالً عرض تخته را می توان 

5   سانتی متر گرفت و به طور عمود بر دیوار قرار داد. 
البتــه در روشــی کــه از چوب افقــی اســتفاده می کنیم 
اولیــن چــوب را با کمــک روش های تــراز در خط تــراز قرار 
 می دهیــم و نئوپان ها را در خط مســاوی روی دیــوار می کوبیم

)شکل 5ــ7(.

در روش دیگر می توان از تخته های کوتاه ٢×1٥ سانتی متر 
بــرای قطعات افقی، که به دیوار پیچ می شــود، اســتفاده نمود و 
تخته هــای عمودی 2×3×300 ســانتی متری را بــر روی آنها و 
صفحه هــای نئوپانی را بر روی تخته هــای عمودی میخ کوب کرد 

)شکل های 7ــ7(.

در ضمن، تخته های بلنــد افقی را می توان طوری با دقت 
قرار داد که خطاهای روی دیوار را بپوشــاند و یک سطح صاف 

ایجاد نماید.
در روش دیگری که مشابه روش باالست، چوب های افقی 
را به دیــوار پیچ می کنیــم و در روی آن چوب ها عمودی را میخ 
می زنیــم. در بیــن دو الیه چوب هم می تــوان از قطعات کوچک 

چوب برای تراز استفاده نمود )شکل 6ــ7(.

البته روش های گفته شده در مورد سقف هم مورد استفاده 
است و باید محل خروج کابل ها را از سقف مشخص و با مته جای 
آنها  را سوراخ نمود و کابل ها را عبور داد و جای المپ های هالوژنه، 
کلیدها و پریزها را با ارٔه ِگردبر خالی نمود  )اّرٔه ِگردبر استوانٔه فلزی 
گرد اســت با دندانه های اّره که بر روی دریل سوار می شود و یک 
دایره در ســطح نئوپان می بُرد و جدا می کنــد و دارای اندازه های 
 متفاوتی ست، مثالً در یک جعبه از 2 تا 10 سانتی متر وجود دارد( 

)شکل های 8 و 9ــ7(.

شکل 5ــ7

شکل 6ــ7

شکل 7ــ7

بلوک 
عرضی
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در چندسال اخیر استفاده از ورق های با روکش مصنوعی 
در سطح گســترده ای رایج شــده اســت و ورق های ام دی اف با 
روکــش مصنوعــی و نئوپان با روکــش مصنوعی، کــه در بازار 
اصطالحاً لترون نامیده می شــود،  جای گزین نئوپان با روکش های 

طبیعی شده است.
در دیوارکوب ها نیز این ورق ها جایگزین ورق های روکش 
طبیعی شــده اســت. کار با ورق هــای روکش مصنوعی بســیار 
آســان تر، تمیزتر و سریع تر از سبک های گذشته است. اّما آنها هم 
خصوصیات خود را دارند و رعایت ریزه کاری هایی الزم است تا 

سرعت، زیبایی و استحکام تولید حفظ شود. 
در ســاخت دیوارکوب هــای جدیــد هم،  چون گذشــته 
ورق های ام دی اف را از دو طرف روکش می نمایند تا خمیده نشود 
و لبه های نر قطعات بریده شدٔه ام دی اف  را، که ضخامت آنها غالباً 

16 میلی متر است، با نوارهای پی وی سی پوشش می دهند. 

در گذشــته اغلب از برش های دراز باریــک، که از زمین 
تا سقف را پوشــش می داد، با عرض 20 تا 40 سانتی متر استفاده 
می نمودنــد. اما امروزه بــرش قطعات و ابعاد ام دی اف ها بســیار 
متنوع شده است، هم به شیوهٔ دراز باریک و هم قطعات کوچک تر. 
برای مثال یک قطعٔه دراز باریک از کف تا ســقف را به جای یک 
تکــه برش دادن از عرض به 3 تکه برش می دهند و دور هر قطعٔه نر 
ام دی اف را نوار پی وی سی می نمایند و بر روی دیوار می چسبانند.
همچنین از قطعات با عرض بیشــتر استفاده می کنند. مثالً 
قطعــات به ابعــاد 1 متر × 1 متر را از زمین تا ســقف بر روی هم 

قرار می دهند.
ضمناً در گذشــته غالبــاً رنگ روکش هــای طبیعی مانند 
روکش های ملچ، خودرنگ بوده اســت یــا از رنگ های قهوه ای 
چوب )گردویی و فندقی( برای رنگ چوب اســتفاده می شد و آن 

را با مواد بّراق کننده مانند سیلر، کیلر و نیم پلی استر می پوشاندند.
اّما امروزه در ســاخت دیوارکوب ها و پوشش سقف ها از 
ام دی اف ها یــا لترون های با رنگ روکش های متفاوت اســتفاده 
می نمایند و این امر باعث تنوع رنگ و زیبایی دکورها شده است. 
مثالً از رنگ راش، آرموت، نقره ای، افرا یا بیاض )متمایل به کرم 
و ســفید(، ماهاگونی یا ونگه، یا ونگا )که سه رنگ قهوه ای تیره با 
رگه اند( و از انواع متفاوتی از رنگ های روکش اقتباس شــده از 
الیاف چوب یا رنگ های ســاده )مانند نقره ای، سیاه، سفید و...( 
اســتفاده می کنند. گفتنی ســت روکش های با نقش الیاف چوب 
طرفدار بیشــتری دارد و از آنها در اکثر دکورهای دیوار و سقف 

استفاده می شود.
البته تنوع دیگر در نوارهای پی وی ســی نر ام دی اف ها و 
لبه های انواع مصنوعات تولید شده است )از دیوارکوب ها گرفته 
تا وســایل داخلی، مانند میزهای کنفرانس، بانک، رستوران ها و 
ســتون ها( که با رنگ های مختلفی تولید می شــوند و باعث تنوع 

رنگ و زیبایی بیشتِر دیوارها و سقف ها می گردد.
در ایــن پوشــش ها دیگر به رنــگ کاری نیــاز نداریم زیرا 
روکش ها کیفیت و بّراقّیت الزم را دارند. مخصوصاً روکش های 
ضدخش یا مالمینه که قیمت بیشتری از روکش های کاغذی دارند.

شکل 9ــ7

شکل 8 ــ7
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 به هرحال، در این شــیوه به رنگ کاری نیاز نیســت. ولی  
در مراحل انجام کار ممکن اســت کندگی یــا خش هایی بر روی 
صفحه ها ایجاد شــود که با لکه گیری برطرف می شــوند. با کمک 
بتونه های آمــادٔه مخصوص هر رنگ که در بازار موجود اســت 

می توانیم این لکه گیری را انجام دهیم.
در بعضــی مواقع فاصلٔه قطعات را بســیار کم می گیرند یا 
فاصله ای بیــن آنها قرار نمی دهند، مثل فاصلــٔه یک فیبر )حدود 
3 تــا 5 میلی متر( و قطعات را روی هــم قرار می دهند و  دیوار را 

می پوشانند.
در شــیؤه دیگــر، همچــون روکــش طبیعــی ای کــه در 
گذشــته انجام می شــد با ورق های فلــزی )برنجی و مســی( بین 
دو قطعه را پوشــش می دادنــد، با فاصله ای حدود 2  ســانتی متر 
 یــا بــا نــوار فیبــر روکش شــده ایــن فاصلــه را پُــر می کردند

)شکل های 10 و 11ــ7(.

امروزه نیز با ورق های فلــزی برنجی رنگ یا طالیی رنگ 
و » ام دی اف « 6 میلی متــری بین دو ورق را پوشــش می دهند و 
فاصلٔه حدود 3 سانتی متر ایجاد می کنند. برای این امر معموالً از 

دو شیوه استفاده می شود:
1ــ پس از پی وی ســی نمودن نر قطعات با کمک اّره گرد، 
شیاری در وســط نر ام دی اف 16 میلی متری ایجاد می کنند. این 
شیوه برای عبوردادن ورق های فلزی و نازک مناسب است. عمق 
شــیار با فاصلٔه بین دو قطعه، متناســب و برای حدود1سانتی متر 

مناسب است که شیؤه رایج تر است.

2ــ شــیؤه دیگر این اســت که قطعات پی وی ســی شــدٔه 
ام دی اف 16 میلی متری را از ســمتی که به دیوار متصل می شود 
به مقدار نیاز )مثالً ٣ تا 6 میلی متر( برای ورق های ام دی اف نازک 
یــا کمتر دوراهه می زنیم و ورق را در ســمت عقــب بین دو قطعٔه 
ام دی اف 16 میلی متری قرار می دهیم. باید در نظر داشــته باشیم 
کــه ضخامت غالب تیغه هــای اّره گرد 4 میلی متر اســت و عرض 

تخته های عمودی متفاوت است.
می توان در نصب چوب های عمودی طوری عمل نمود که 
هر دو تختٔه چوب عمودی دقیقاً در زیر یک قطعٔه ام دی اف روکوب 
قرار گیرد تا استحکام کار بیشتر شود یا برای صرفه جویی در وقت 
و هزینــه، تخته های عمودی را طوری قرار داد که در بین دو قطعه، 
ام دی اف رویٔه دیوار قرار بگیرد، که در این موقع در صورت وجود 
زهوار فلزی وسط آنها می توانیم عرض تخته ها را پهن تر بگیریم )مثالً 
5 سانتی متر(. البته بسته به نوع قطعات، می توان از تخته با طولی بلند 

به طور عمودی و افقی یا از ترکیب آنها استفاده نمود.
1ــ3ــ7ــ طریقۀ نصب رویۀ دیوارکوب با ام دی اف: 
برای نصب رویٔه ام دی اف دیوار قطعات، با توجه به اینکه امکان رنگ 
وجــود ندارد، برای ظرافت و تمیزی و زیبایی کار دکور، از پهلوی 
نرکار که پی وی سی شــده است به کمک میخ کوب بی سر یا اس  کی 
)SK( به طور موّرب یا کج به تخته های زیر کار متصل می شــود تا 
در نمای کار جای میخی دیده نشــود )شــکل های 12 و 13ــ7(.

ام دی افشیار
 16 میلی متری

شکل 10ــ7

شکل 11ــ7
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البتــه بعضی از تولیدکنندگان یا نّصاب ها میخ ها را به تعداد 
کمتری از روی کار می زنند تا اســتحکام بیشــتری داشته باشد، 
به طوری که جای آن در دیوارهای بلند نیز دیده نمی شــود. ضمناً 
در بعضی نقاط می توان در صورت لزوم از پیچ خودکار ام دی اف 
اســتفاده نمود و روی آن را بــا پولک یا پروفیل پوشــاند )مانند 

پوشش ستون ها(.
2ــ3ــ7ــ پوشش ســتون ها: در پوشــش ستون ها 
قطعــات طولــی ام دی اف را به طور دوبــه دو، برابر برش می زنیم 
تا همدیگر را پوشــش دهند. برای مثال در یک ســتون 20 ×20 
دو قطعــه را در صــورت نبــودن خطا در ســتون 20×20 و در 
صورت بودن خطا از هر طرف 1 سانتی متر یا بیشتر اضافه می کنیم 
)22×22( و در طول ســتون می بریــم و دو قطعٔه دیگر را، که باید 
لبه های قطعه های اول را پوشــش دهند، به اندازٔه ضخامت دو نر 

ام دی اف به قطعات اول اضافه می کنیم. 

میلی متر  32 = 16 + 16  پس 32 میلی متر یا 3/2 سانتی متر 
به عرض قطعات اولیه اضافه می کنیم. 

22 + 3/2 = 25/2  سانتی متر 25 
سپس دو قطعه را هم با عرض 25 سانتی متر و طول ستون 
می بریــم و برای اتصال اولیه از میخ کوب اســتفاده و چهار قطعه 
را جمــع می کنیم. برای افزایش اســتحکام، از پیــچ ام دی اف  با 
روش خزینه نمودن، 4 قطعه را به هم پیچ می کنیم )شکل های 14  و 

15ــ7(.

در ادامه، می توان برای پوشــاندن نرهای لبٔه کار، که بیرون 
مانده اســت و پوشش جای پیچ ها، از پروفیل های L شکل یا تاشو 
استفاده نمود و برای نصب آن چند میخ اس کی )SK( را به کار برد 

یا برای پوشش و زیبایی بیشتر از چسب 3، 2، 1 استفاده نمود.
همچنین می توان مایع چســب را بر روی پروفیل ریخت و 
به طرف مقابل، اسپری نزد. سپس محل مناسب که تنظیم شد باید 
اسپری به گوشــه های پروفیل زد تا محکم شود. اگر طول ستون 
بلند باشد باید دقت کرد که مایع خشک نشود. در این صورت از 
پروفیل تاشــو، که انعطاف بیشتری دارد، اســتفاده می شود تا در 
طی مســیر بتوان به آن چسب مایع اضافه نمود یا دو نفره کار کنند 
تا ســرعت کار بیشتر شود، به طوری که یک نفر مایع چسب را بر 
روی ســتون یا پروفیل بزند و نفر دیگر به سرعت آن را بچسباند تا 

طول حدود 3 متر پروفیل را بتوان چسباند. 
برای زیبایی بیشتر در دور سقف و پایٔه ستون نیز از پروفیل 

استفاده می شود )شکل های 16 و 17ــ7(.

شکل 12ــ7

شکل 13ــ7
شکل 15ــ7شکل 14ــ7
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3ــ3ــ7ــ تابلوهــای تزیینی: در فضاهــای بزرگ 
مانند ســالن ها و بانک ها از تابلوهای بزرگ یا قطعات بزرگ تابلوی 
پیش ســاخته استفاده می شــود تا در محیط تنوع و زیبایی بیشتر به 
وجود آید. برای مثال جهت نصب ورقه هایی که نمای قطعات سنگ 
دارند می توان به کمک دســتگاه میخ کوب از چســباندن به کالف 
چوبی روی دیوار اســتفاده نمود و در حاشــیٔه آن می توان با کمک 
پروفیل ها، به دور تصویر قاب ایجاد نمود یا لبه های آن را در شــیار 

نیم نیم ایجاد کرد و در نر قطعات ام دی اف 16 میلی متری قرار داد.
)دکورهای  دیوارکوب ها  اتصال  طریقۀ  4ــ3ــ7ــ 

دیواری( بر روی دیوار 
نصب کالف چوبی بــر روی دیوار: در نصب قطعات 
بریده شدٔه نئوپان با روکش طبیعی و ام دی اف ولترون با روکش های 
مصنوعــی ابتدا یک کالف چوبی بــر روی دیوار ایجاد می کنیم. 
طراحــی این کالف، بــه اندازٔه قطعات )از لحــاظ عرض و طول( 

بستگی دارد. 
ابتدا تعداد زیادی چوب با مقطع 5 تا 3×2 سانتی متر برش 
می زنیم. طول آنها حدود 3 متر باشــد. البته از تخته های با طول 

کوتاه تر نیز استفاده می شود.
تخته هــای تهیه شــده را در برش اولیه بــه طول 10 تا 15 
ســانتی متر برش می زنیم و تخته های بریده شده را با دریل سوراخ 
و ســپس تخته ها را از پایین به باال به طور افقی روی دیوار پیچ و 

رولپالک می کنیم. 

اولین قطعات را روی خط تراز، که از کف تعیین می شود، 
به دیوار پیچ و رولپالک می کنیم و به فاصلٔه 50 ســانتی متر باالتر 
تا 15 سانتی متر  مانده به ســقف، این کار را ادامه می دهیم )شکل 

18ــ7(.

ردیــف بعدی تخته های کوتاه )15 ســانتی متر( باید طوری 
قرار بگیرد که با قطعات ام دی اف 16 میلی متری دیوارکوب منطبق 
باشد، یعنی اگر عرض ام دی اف، 40 سانتی متر باشد باید تخته های 
15 ســانتی متری طوری قرار بگیرد که با لبه های آن منطبق شــود 

)شکل 19ــ7(.

برای نصب می توان از یک یا دو پیچ و رولپالک اســتفاده 
نمود. البته می توانیم تعداد این تخته ها را برای اســتحکام بیشــتر 

افزایش دهیم.

شکل 18ــ7

شکل 17ــ7شکل 16ــ7

30

40cm

100/5

شکل 19ــ7

40cm

تخته ثانویه که بر روی تخته اولیه میخ می شودخط تراز

30
100/5
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پــس در مرحلــٔه اول تخته هــای 15 ســانتی متر طول را، 
به  طوری کــه طرف 3 ســانتی متر  بــر روی دیوار باشــد، به دیوار 
پیــچ و رولپالک می کنیم. گفتنی ســت اکثــر تولیدکنندگان برای 
صرفه جویی، به جای قطعات چوب، معموالً از ضایعات ام دی اف 

استفاده می کنند.
نصــب کالف عمودی: در مرحلٔه دوم بر روی تخته های 
15 ســانتی متر که به دیوار پیچ شده اند تخته های با طول بلند را )به 

ابعاد 2×3×300 سانتی متر( با میخ کوب بادی میخ می کنیم.
همان طور که ذکر شد، محل قرارگرفتن چوب های افقی و 
عمودی به طرح قطعات ام دی اف روی دیوار بســتگی دارد. این 
چوب های عمودی باید طوری قرار بگیرند که با لبه های ام دی اف 
روی دیوارکوب منطبق باشند تا بتوان به کمک میخ کوب، لبه های 
آن را )ام دی اف( به طــور موّرب به چوب هــای عمودی میخ کوب 

نمود )شکل های 20 و 21ــ7(.

با توجــه به طرح کار، که بین قطعــات ام دی اف فاصله ای 
باشــد یا به هم چسبیده باشــند. ضخامت ام دی اف را با میخ کوب 

متصل می کنیم )شکل های 22 و 23 ،24ــ7(.

شکل 23ــ7شکل 20ــ7

شکل 22ــ7

شکل24ــ7شکل 21ــ7
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4ــ7ــ تنظیم سطح پایین و باالی دیوارکوب ها
دیوارهای ســاختمان های امروزی خطــای کمتری دارند 
ولی به هر حال مقدار خطا دیده می شــود. برای تنظیم خط صاف 
پاییــن دیوار روش هایی را بــه کار می برند. با پیدا کردن این خط، 
تمام قطعات دکور دیــواری با ام دی اف های 16 میلی متری بریده 
می شــوند و روی این خط صاف قرار می گیرند و صفحات باال و 

پایین نمی شوند.
مزیّت این روش بیشــتر در قطعات دکوری ســت که قطعه 
قطعه در عرض دیوار از پایین به باال نصب می شوند. اگر این خط 
صاف از پایین و باال رعایت نشود، قطعات در یک خط صاف در 
کنار هم قرار نمی گیرند و در طرح مشکل اساسی به وجود می آید. 

برای انجام دقیق این امر از دو روش استفاده می شود:
1ــ4ــ7ــ تنظیم خط صاف دیوار با کمک شیلنگ 
تراز: یک دیوار را به هر اندازه ای باشــد در نظر می گیریم. در 
روی زمین شیلنگ تراز را از یک طرف به طرف دیگر دیوار قرار 
می دهیم و مقدار مناســبی آب به داخل شیلنگ می ریزیم. آب در 
شــیلنگ حرکت می کند و در هر نقطه ای در طرف دیگر ایســتاد، 
نشــان می دهد دو طــرف دیوار در این نقاط با هم برابرند )شــکل 

٢٥ــ7(. 

شکل 26ــ7ــ تراز با نور دستگاه لیزری نور قرمز رنگ

دو نقطۀ برابر

شکل 25ــ7ــ تراز کف با شیلنگ تراز

آنگاه با نخ رنگی مخصــوص که از خود رنگ می دهد در 
دو نقطٔه مشخص شــده عالمت می گذاریم. به این صورت که نخ 

را به طور کشیده در دو نقطٔه مشخص شدٔه برابر، ثابت می کنیم. 
می توانیم با کمک دو نفر این نخ را بکشــیم تا صاف شود 
و با کشــش نخ آن را به دیوار بکوبیم تا رنگ به  روی دیوار بیفتد و 

اینجا پایٔه پایین دیوار خواهد بود. می توان تخته ای 15ســانتی متر 
را از باالی آن به دیوار پیچ نمود.

2ــ4ــ7ــ اســتفاده از تراز لیزری نوری: در این 
روش از دســتگاه مخصوص تراز دیوار در کف زمین وســقف و 
غیر آنها اســتفاده می شود. این دستگاه کوچک را وقتی در روی 
زمین قرار می دهیم با کمک یک نور قرمز رنگ که بر روی دیوار 

می تابد خط قرمزرنگ تراز روی دیوار مشخص می شود. 
می توان محل دو نقطه را با نخ رنگی تراز یا نخ ســادٔه تراز 

نیز مشخص نمود )شکل 26ــ7 الف و ب(.

الف

ب

3ــ4ــ7ــ تراز دیوار از ســقف به کف: امروزه در 
دیوار ساختمان ها، که با رعایت اصول مهندسی همراه ست،  خطای 
محسوس )باال به پایین( دیده نمی شود. ولی اگر در دیواری یا در 

تنظیم دیوارهای کاذب خطایی احساس شود، می توان:
1ــ از دستگاه تراز لیزری استفاده نمود و میزان خطا را از 

سطح کف یا سقف دریافت.
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2ــ از تراز استفاده نمود، به این صورت که از بدنٔه فلزی و 
چند کپسول کوچک شیشه ای  دارای اترو حباب، که جهت های 
45 دارد، روی سطح دیوار یا روی چوب های  افقی و عمودی و̊ 

زیر دیوارکوب قرار داد و آن را تنظیم نمود.
3ــ با استفاده از شاقول، که برای مشخص شدن وضعیت 
عمودی دیوار اســت، اســتفاده نمود. شــاقول از یک نخ بنایی 
)تراز( و قطعٔه فلزی به نام ترکی و فلز گوه ای شــکل به نام شاقول 
ســاخته شده است و آن را از باالی دیوار آویزان می کنیم. اگر در 
پشت نخ از باال به پایین شــیب مشاهده کنیم نشان دهندٔه آن است 
که دیوار عمود نیســت. فلز مربع شکل ترکی، که نخ به آن آویزان 

است و با دست آن را می گیریم، با فلز گوه ای شاقول هم قطرند. 
پس زمانی که شــاقول از پایین به دیوار بچسبد ولی دست 
ما به همراه ترکی از دیوار فاصله دارد باید فاصله را تا پشــت فلز 
ترکی با چوب پرکنیم تا با شــاقول به سطح صاف برسیم و بالعکس  

)شکل 27ــ7(.

از باال به پایین دیوار قرار بگیرند )شکل 28ــ7(.

ام دی اف

چوب های افقی

دیوار

شکل 28ــ7

دیوار

خط گونیا

ترکی

شاقول

نخ

شکل 27ــ7

4ــ4ــ7ــ چگونگی برطرف نمودن شــیب دیوار: 
برای اینکه دیوارکوب در خط عمود از ســقف به کف قرار داشته 
باشد مقدار خطا را با سه روش گفته شده مشخص می کنیم و با دو 

روش آن را برطرف می نماییم:
1ــ قطعات چوب های افقی کوتاه یا حدود 15ســانتی متر 
را بــه طور گوه ای از باال به پایین دیــوار طوری برش می دهیم که 
خطای دیوار را برطرف نماید و تخته های طولی در ســطح صافی 

برای انجام این گونه برش، که دارای زاویه است، می توان 
از دستگاه صفحٔه برش زاویه دار با تیغٔه چوب بری استفاده نمود.

2ــ روش دیگر برطرف کردن شــیب دیوار با اســتفاده از 
چوب هایی ســت که در طول شیب داشته باشــند. چوب را از نر 
به ســمت دیوار قرار می دهیم و در عرض چــوب برش می زنیم و 
شــیب یا کجی دیوار را به کمک ستون های کالف از بین می بریم. 
آنــگاه دکور دیوار را صاف می کنیــم و آن را با زاویٔه 90° 

کف زمین قرار می دهیم.
می توانیم به کمک یک گونیای تاشــو، که بین کف و دیوار 
یا سقف و دیوار کج یا شیب دار قرار می دهیم، زاویٔه شیب را پیدا 
 کنیــم و آن را بر روی یک فیبر یا چوب بلند، به مثابٔه شــابلن، نگه 
داریم و خط برش را مشــخص  کنیم و با بریدن آن اولین شابلن را 

بسازیم و چوب های دیگر دیوار را از روی آن برش بزنیم.
در مرحلٔه بعد تخته ها را به دیوار پیچ می کنیم. نظر به  اینکه 
تخته را از نر به ســمت دیوار قرار داده ایم ممکن اســت طول پیچ 

کوتاه باشد و رولپالک پیچ نشود، به همین دلیل می توانیم:
1ــ از پیچ خودکار چوب با طول بلندتر استفاده نماییم؛ 

2ــ از گونیا یا L فلزی استفاده  کنیم و آنها را به پهلوی 
تخته ها و به دیوار پیچ نماییم؛
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مرحلۀ 1:  با استفاده از پیچ خودکار چوب، چسب چوب 
و میخ تختٔه 15 ســانتی متری افقی را در چند نقطه به پشــت تختٔه 

بلند شیب دار می چسبانیم.
و  می کنیم  سوراخ  را  رولپالک  محل  قبالً   :2 مرحلۀ 
رولپالک را در جای خود قرار می دهیم. در مرحلٔه 2 تختٔه شیب دار 
را از سمت تخته های افقی به دیوار می چسبانیم و پیچ خودکار را 
از تختٔه 15 سانتی متر افقی عبور می دهیم و به دیوار پیچ می نماییم. 
ضمناً ممکن است در طراحی دیوارها گاهی اوقات مشتری 
متقاضی دیوارهای کج یا فضاهای هندســی موّرب باشد. در این 
صورت می توانیم با اســتفاده از شــیوه های ذکرشــده دیوارهای 
موّرب یا سقف های کوچک موّرب را طراحی کنیم و بسازیم و به 
سلیقٔه مشتری در روی دیوارهای صاف فضاهای هندسی موّرب 

ایجاد کنیم. 
در طراحــی فضاهایی که چوب ها در معرض دید هســتند 
)مانند ســبک های قدیمی( نیــز می توان از این روش ها اســتفاده 
نمود. باید دقت داشته باشیم که عالوه بر زیبایی و ظرافت ظاهری، 
استحکام دکور بسیار مهم است، زیرا تخته ها وزن نسبتاً سنگینی 
دارند و در صورت رهاشدن و خراب گردیدن موجب آسیب جانی 

و مالی می شوند. 
بنابرایــن از پایٔه نصــب تخته ها به دیوار تــا متصل نمودن 

صفحات ام دی اف باید استحکام دکور را درنظر داشته باشیم.
نصب کمد و پارتیشن: در بسیاری موارد، به خصوص 
در فضاهای اداری و بانک ها، برای قراردادن وسایل و مدارک به 

کمدهای فراوانی نیاز است. به همین دلیل می توان:
1ــ کمدها را به دیوارهایی که دکور می شوند، متصل نمود.

جلوی  در  جداگانه  به طور  را  شده  ساخته  کمدهای  2ــ 
صفحات دکور دیواری قرار داد.

3ــ در شــرایطی که صرفه جویی هم مدنظر باشد، کمدهای 
بلنــد را، که اکثر دیوار را پوشــش می دهد، در جلوی دیوار قرار 
داد تا کمدها، عالوه بر اســتفاده ای که دارند، نقش دکور دیواری 
را نیز داشته باشند. این کمدها با L فلزی به دیوار محکم می شوند 
و فضــای باالی دیوار اگر خالی بماند با صفحات یا پروفیل تزیین 

می شود.

L یا گونیای فلزی

پیچ به چوب

پیچ و رولپالک به دیوار

شکل30ــ7ــ استفاده از L یا گونیای 90 درجه برای چسباندن چوب های شیب دار

شکل 31ــ7 چوب شیب دار از پشت و از پهلو

مرحلۀ 2مرحلۀ 1

شکل 29ــ7

تخته ای که از نر به دیوار قرار گرفته است شیب 
دارد و زاویۀ دیوار برش شده است.

دیوار

کف

3ــ ابتدا از پشــت تخته های بلند، تختٔه 15 ســانتی متری 
را پیــچ می کنیــم، ســپس تختــه را بــه دیــوار بچســبانیم و آن 
 را بــه رولپالکــی کــه قبــالً در دیــوار قــرار داده ایم پیــچ کنیم

)شکل های 29 و 30 و 31ــ7(.
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در ســالن های بــزرگ مانند  جداکننده یا پارتیشــن: 
بانک ها نیاز اســت قسمتی برای استراحت کارمندان یا دستگاه ها 
اختصاص یابد، به طوری که دور از دید مشــتری باشــد. در این 
صورت کمدها به طور منظم و در ردیف هم تا نزدیک ســقف قرار 
می گیرند و فضا را به دو قسمت تقسیم می کنند، به طوری که بتوان 
از در، یا فضای خالی به قسمت پشت کمدها آمد و رفت داشت. 
یادآوری می شــود باید عرض کمدها باریک نباشــد )40 
سانتی متر یا بیشتر باشد(. از فضاهای جانبی مانند دیوار، زمین و 
ســقف نیز باید کمک گرفت و کمدها را به کمک پیچ و رولپالک 
مســتقیم یا به کمک گونیا L شکل فلزی به دیوار پیچ و رولپالک 

کرد یا با سیم و میله به دیوار محکم نمود. 
در ضمــن، اگر کمدهــا از یکدیگر جدا هســتند و آنها را 
در کارگاه ســاخته و به محل حمــل کرده اند، باید آنها را به کمک 
پیچ هــای فیکس به یکدیگر متصل و محکم کنیــم تا کمدی بر اثر 

ضربه به حرکت در نیاید )شکل های ٣2 و 33 ، 34ــ7(.

شکل 34ــ7ــ نصب پیچ فیکس

دیوارۀ کمد 2دیوارۀ کمد 1

شکل 33ــ7

شکل 32ــ7

شکل 35ــ7

یا  سانتی متر   1/4 به طول  کوتاه  پیچ   2 از  فیکس:  پیچ 
14 میلی متر با ضخامت 6 میلی متر تشکیل شده و مهرٔه آن لوله ای ست 

که در داخل رزوه دارد و طول لولٔه آن ٣0 میلی متر است.
روش اســتفاده از پیچ فیکس: با متٔه 8 میلی متری دو 
نــر نئوپان یــا ام دی اف 16 میلی متری دیــوارٔه 2 کمد مجاور هم 
را ســوراخ می کنیم و لولٔه 3 ســانتی متری را داخل سوراخ قرار 
می دهیم. ســپس پیچ ها را از داخل کمدها به مهرٔه لوله ای شــکل 
پیــچ می کنیم تا کمدها به هم متصل و یک پارچه شــوند. البته پیچ 

فیکس در دیوارهٔ میزهای کنفرانس و غیره نیز کاربرد دارد.
شــیؤه دیگر جداســازی فضاهــای داخلی اســتفاده از 

»دیوارهای کاذب« یا اصطالحاً »پارتیشن« است.
در این شیوه از چوب های باریک و بلندی که برش داده ایم 
و از چوب هــای پهن تر )عریض تر( کمک می گیریم و یک شــبکٔه 

دیوارٔه دوطرفٔه چوبی درست می کنیم. 
را  خورده  برش  اف« های  دی  »ام  طرف  دو  هر  از  آنگاه 
می کنیم  ایجاد  دیوار  یک  مانند  فضایی  و  می چسبانیم  میخ  با 

)شکل های 35 و 36 ، 37ــ7(.
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برای حفظ تعادل این دیوار، چوب ها از طرفین به دیوارها 
و کف و ســقف پیچ می شــوند. معموالً عرض دیوارها را طوری 
درنظــر می گیرند که برای نصب در و قــاب  در و پنجره ضخامت 

الزم را داشته باشند.
معموالً عرض دیــوار حدود 15 تا 20 ســانتی متر درنظر 
گرفته می شــود. در لبٔه دیوار و پنجــره از ام دی اف برش خورده 
استفاده می شــود تا عرض دیوار را بپوشانند. در رویٔه دیوارهای 
کوتاه )مانند بانک ها( که کارمندان را از مشــتری ها جدا می کنند، 

نیز از ام دی اف استفاده می شود )شکل های 38 و39، 40ــ7(.

ساخت،  هزینٔه  در  صرفه جویی  برای  امروزه  توضیح:   
زیرسازی دیوارهایی را که قرار است دکور بشوند تا مرحلٔه آخر 
انجام نمی دهند و دیوار را گچ کاری نمی کنند )بیشتر در فضاهای 
مشاهده  عکس ها  بعضی  در  که  همان طور  می شود،  دیده  اداری 

می کنید(. 
در چنیــن فضاهایی که دیوار نیمه کاره اســت خطای تراز 
ممکن اســت زیاد باشد و به ترازنمودن بیشتری نیاز داشته باشیم. 
لذا به کمک شاقول یا قطعات کوچک چوب یا ام دی اف دیوار را 

تراز می کنیم. 
ساخت و نصب ســقف دکورهای چوبی: در ساخت 
دکورهای چوبی پس از ســاخت دیوارها نوبت به ســاخت سقف 
می رســد. ســقف دکورهایی که از چوب روسی ســاخته شده اند 
با همان چــوب و به طریقٔه نصب در دیوارها انجام می شــود. در 
دکورهای نئوپانی با روکش طبیعی و ام دی اف نیز از همان شــیوه 

برای پوشش دادن سقف استفاده می شود.

شکل 40ــ7شکل 37ــ7

شکل 38ــ7

شکل 39ــ7 شکل 36ــ7
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در دکورهای چوبی و نئوپان روکش طبیعی یا ام دی اف اگر 
دارای کابل یا سیم کشــی و غیره باشد الزم است در باالی سقف 
یک فضای خالی ایجاد کرد یا با اســتفاده از پوشــش های عایق 
راه هایــی برای عبور کابل ها پیش بینی نمود، زیرا ممکن اســت بر 
اثر اتصال ســیم ها در سقف های چوبی جرقه و آتش سوزی اتفاق 

بیفتد. 
برای ساخت سقف دیوار های امروزی، که از ام دی اف و 
لترون با روکش مصنوعی ساخته می شوند نیز، از همان مواد اولیٔه 

دیوارها استفاده می شود.
در صورتی که در سه شیؤه گفته شده کالف دکور به سقف 
بچســبد، کالف را به سقف پیچ و رولپالک می کنیم و ورق ها را بر 
روی کالف میخ کوب یا با پیــچ  خودکار چوب یا ام دی اف  مهار 

می نماییم.
البته در مواردی برای ســقف ها از همان مواد اولیه )مثالً 
ام دی اف( اّمــا با ضخامت کمتر اســتفاده می کنیم تا وزن کمتری 

داشته باشد.
)مثــالً ام دی اف 8 میلی متــری یــا نئوپــان روکــش 12 
 یــا 5 میلی متــری یــا تخته هــای چــوب روســی بــا ضخامــت

1 سانتی متری(. 
شبکۀ سقف کاذب: در بسیاری مــوارد سقف دکور را، 
به دلیل عبور کابل ها و وســایل دیگر از آن، از سقف اصلی فضا 
)مثالً اتاق( فاصله می دهند. برای مثال سقف دکور یا سقف کاذب 

15 سانتی متر پایین تر از سقف اتاق گرفته می شود. 
روش های ســاخت کالف ســقف کاذب برای نصب 

دکور چوبی 
1ــ کالف چوبی: دراین شــیوه کالف باید به طور کامل 
ساخته شــود و تخته های کالف به طور افقی و عمودی درهم پیچ 

شوند تا شبکٔه مربع کاملی تشکیل دهند.
می توان تخته های افقی را در زیر و تخته های عمودی را 
در رو میخ یا پیچ نمود و لبٔه تخته ها را بر روی تخته های 15 تا 30 
سانتی متر پیچ نمود و به دیوار یا زهوار طویل دور تا دور سقف 

قرار داد )شکل 41ــ7(.

2ــ در روش دیگر می توان تخته ها را به طور نیم نیم عمودی 
با  را  آن  و  ساخت  محکم  شدٔه  کالف  شبکٔه  یک  و  داد  قرار 
زیرسری  تخته های  اگر  نمود.  محکم  سقف  به  زیرسری هایی 

سرتاسری باشد محکم تر است )شکل 42ــ7(.

شکل 41ــ7ــ استفاده از L یا گونیای 90 درجه برای چسباندن چوب های شیب دار

شکل 42ــ7

برای برش تخته ها از مقطع 3×2 ســانتی متر  آغاز می کنیم 
و در صورت ســنگینی و نیاز به استحکام بیشتر ضخامت تخته ها 
را افزایش می دهیم )5×2 یا 6×3(. برای افزایش اســتحکام از 
سیم های فلزی یا مفتول های فلزی استفاده می کنیم. در وسط های 
سقف می توانیم از پیچ و رولپالک در سقف )رولپالک های فلزی 
از پالستیکی محکم تر و مطمئن تر است( استفاده کنیم و سیم های 
فلزی را به دور حلقه یا ســرپیچ ببندیم و از درون شــبکٔه ســقف 
عبور دهیــم و آنها را به هم متصل نماییــم. همچنین می توانیم به 
تیرآهن های ســقف مفتول های فلزی جوش بدهیم و آنها را به دور 
کالف سقف خم کنیم تا کالف و سقف کاذب را محکم نگه دارد. 
مطالب یادشده مربوط به ســقف های تقریباً بزرگ است و 
درادامٔه کار، به کمک ورق های ام دی اف و لترون، ســقف کاذب 
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5ــ7ــ سقف های کاذب با کالف غیرچوبی 
در دکورهــای بــا دیوارٔه چوبی بســیار دیده می شــود که 
از ســقف غیرچوبی اســتفاده می کنند، که به چنــد صورت دیده 

می شوند.
ـ  سقف های شبکه ای: در سقف های  شبکه ای  1ــ 5ــ7ـ
ایجاد  نبشی های فلزی سرتاسری، که شبکه های مربعی شکل  از 

می نماید، استفاده می شود.
در این شبکه ها قطعات پیش ساخته ای قرار می گیرد که به 
آنها »تایل« می گویند و در ابعاد مختلفی مثالً 60×60 سانتی متر 
متفاوت  رنگ های  با  مانند  پالستیکی  صاف  سطحی  و  هستند 
دارند. یا سطحی متخلخل ) سوراخ سوراخ(، به نام آکوستیک، بر 

روی این شبکه ها قرار می دهند.
گاهی از صفحات پالستیکی،  که نور از آنها عبور می کند و 
به صورت نوری مات دیده می شود استفاده می شود یا از صفحاتی 
که المپ های مهتابی روی آنها قرار گرفته است، استفاده می شود.

از  کج  کردن  کمی  با  را  آنها  صفحات،  این  جازدن  برای 
شبکه رد می کنند و در روی شبکه قرار می دهند.

برای اتصال این شبکه ها می توان آنها را به کمک سیم های 
فلــزی در گچ دیوار متصل نمود یا آنها را با مفتول های فلزی، که 

به تیرآهن و ستون ها جوش می دهیم، متصل نمود و جوش داد. 
در وســط سقف، برای اینکه شــبکه در سقف های بزرگ 
خم نشــود از ســیم های فلزی که به کمک پیچ رولپالک به سقف 
متصل می شــود استفاده می کنند و ســیم ها را به سقف و به شبکٔه 

فلزی متصل می نمایند.
از ســقف های فلزی یا شــبکٔه فلزی بی نیاز از جوشکاری 
نیز می توان سقف کاذب ســاخت و به کمک پیچ و مهره و متصل 
نمودن به کالف چوبی می توان سقف های ام دی اف ایجاد نمود که 
بیشتر به فضاهای بزرگ مربوط می شود و ورق ام دی اف 16 یا 8 

میلی متری را به آنها متصل می کنند.
شبکه های  فلزی:  شــبکه های  ساختمان  2ــ5ــ7ــ 

فلزی از دو قسمت تشکیل شده است:

شکل 44ــ7

شکل 45ــ7

شکل 43ــ7

را بر روی شــبکٔه چوبی می چســبانیم )با کمــک میخ کوب و پیچ 
خــودکار و پیــچ و مهره(. امروزه ســقف های ترکیبــی و زیبایی 
ساخته می شود و از حالت سقف های ساده بسیار فراتر رفته است  

)شکل های 43و 44 ،45ــ7(.
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1ــ میله های نبشــی یا L شکل طویل که به طور موازی در 
روی سقف کاذب قرار می گیرند و به دیوارها متصل می شوند. این 
شــبکه ها با جوشکاری به میله های کنار دیوار جوش می خورند یا 

به سیم های مفتولی کنار دیوار متصل می شوند.
مفتول ها و میل گردهای کنار دیوار یا با کمک گچ در درون 
دیوار ثابت می شود یا به تیرآهن های درون سقف جوش می شود.

می توان از زیرسری های سرتاسری چوبی پروفیل یا فلزی 
که به دیوار پیچ شده است نیز استفاده نمود. 

در روی نبشــی بلند در فواصل مشــخص ســوراخ هایی 
وجــود دارد که بــرای اتصال نبشــی های کوتاه بــه کار می رود 

)شکل های ٤6 و 47ــ7(.

2ــ دستٔه دوم نبشی های کوتاه هستند که در بین نبشی های 
عمــودی قرار می گیرنــد و دارای طول 60 یا 120 ســانتی مترند 
و میله های گرد کوچکی از ســر این نبشــی های کوتاه خارج شده 
است. این میله ها درون ســوراخ های نبشی های بلند فرو می روند 
و شــبکٔه طولی و عرضی به هم متصل می شــوند و بسته به اندازٔه 
قطعات، دکورهای سقفی شبکه را در سوراخ ها متصل می کنیم و 

شبکه را می سازیم )شکل های 48 و ٤9ــ7(.

شکل ٤٩ــ7

شکل ٤8ــ7

شکل ٤6ــ7

شکل ٤7ــ7

3ــ5ــ7ــ نقش پروفیل در دکوراسیون دیواری: 
از پروفیل برای پوشــاندن قسمت های لبٔه ام دی اف و لترون به کار 
رفته در دکور اســتفاده می شود و نقش آن در زیبایی دکور بسیار 

مهم است. 
برای پوشــاندن لبٔه پایینــی و باالیی دیــوار، که خطاهای 
کار را نیز می پوشــاند، از پروفیل های پهن قرنیز که تخت باشــند، 

استفاده می شود. 
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این پوشش باعث زیبایی لبٔه کار منتهی به زمین و پوشاندن و 
زیبایی دیوار و سقف می شود. در ادامٔه کار، از پروفیل های تاشو، که 
به صورت L شکل تبدیل می شوند، برای پوشاندن کلیٔه قسمت های 

نر ام دی اف دکور که در معرض دید است استفاده می شود. 
از پروفیــل تاشــو نیز برای پوشــاندن لبٔه دکور ســتون ها 
استفاده می شود. برای انواع دیگر دکور، مانند قاب برای درهای 
شیشــه ای و قسمت های قاب مانند دکور با ام دی اف 8 میلی متری 
نیــز از پروفیل اســتفاده می شــود و پروفیل های دیگــر را نیز در 
جاهایی که امکان اســتفاده و افزایش زیبایی دکور باشــد، به کار 

می برند )شکل های 50 و 52،51 ــ7(.

از  بسیاری  در  کاذب:  گچی  سقف های  4ــ5ــ7ــ 
دیوارکوب های چوبی از سقف های گچی استفاده می شود. برای 
متصل نمودن این سقف ها ابتدا مفتول های فلزی را به تیرآهن های 
سقف اصلی جوش می دهند. برای ایجاد طرح های متنوع و زیبا،  
تولید  تولیدکنندگان که آرگ فلزی آشپزخانه و سقف  از  عده ای 
می کنند، طرح سطح کاذبی را با کمک مفتول های فلزی نازک هم 
جوش می دهند. سپس در روی آن ورقه های حلبی شیاردار به نام 
رابتیس را با کمک سیم متصل می نمایند. آ نگاه آرگ کامل شده را 
به کمک جوشکاری مفتول های سقف به مفتول های آرگ نصب 
حلبی  ورقٔه  با  که  آرگ،  رویی  فضای  اتصال  از  پس  می کنند. 
گچ کاری  گچ ،  توسط  است،  شده  پوشانده  )رابیتس(  شیارشیار 
و صاف می شود و نماکاری مانند گچ بری، قراردادن زهوارهای 
گچی برروی کار صورت می گیرد و از درون آرگ، که خالی ست، 
کابل های برق عبور داده می شود. استفاده از این سقف های کاذب 
نصب المپ های مختلف درون آرگ را امکان پذیر می سازد و بر 

زیبایی سقف می افزاید )شکل  53ــ7(.

شکل 53ــ7

شکل 51ــ7

شکل 50ــ7

شکل 52ــ7

5ــ5ــ7ــ تراز نمودن سقف های کاذب: لبٔه سقف های 
کاذب باید همچون کف زمین تراز شــود، زیرا سقف های کاذب از 
ســقف اصلی فاصله دارند. برای مثال ســقف کاذب 15 سانتی متر 
پایین تر از ســقف اصلی ســت. به همین دلیل هر چهــار دیوار باید 
تراز شــود. به همین منظور نقطه ای از گوشــٔه یک دیــوار را که 
15  ســانتی متر پایین تر از سقف است در نظر می گیریم و برای تراز 

آن همانند کف از دو روش استفاده می کنیم:
1ــ شیلنگ تراز : با استفاده از این شیلنگ که شیشه ای 
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و نرم اســت و 1 تا 1/5 ســانتی متر قطر دارد تراز انجام می شود.  
این شیوه بسیار رایج است. 

یک سر شیلنگ را در این سمت دیوار )نقطٔه مشخص شده( 
قرار می دهیم و ســر دیگر آن را به ســمت دیگر دیوار می کشیم و 
داخل آن آب می ریزیم تا آب به ســمت دیگر برســد )مقدار آب بر 
اثر چندبار امتحان نمودن به طور تجربی مشــخص می شود، چون 
فاصله دیوارها متفاوت اســت(. در ضمن یادآوری شــود صاف 
و مستقیم قرارگرفتن شــیلنگ ضروری نیست. اگر وسط آن در 

سطح پایین تری هم باشد تراز انجام می گیرد )شکل 54ــ7(.

تراز با دستگاه لیزری: دستگاه لیزری نیز با درنظرگرفتن 
نقطــه ای در یک طرف دیوار و روشــن کردن و تنظیم آن در طرف 
دیگــر دیوار، نور قرمز رنگ لیــزر در روی دیوار اثر می گذارد و 
خط روشــنی ایجاد می کند و تا قســمت دیگر دیوار می رود و به 
سطح تراز یا نقطه تراز در سمت دیگر دیوار می رسد. با این خط، 

خط تراز مشخص می شود. 
ســپس یک نفر دســتگاه را نگه می دارد و شــخص دیگر 
با مداد یا نــخ رنگی تراز، خط تراز را برای ادامٔه کار مشــخص 

می کند )شکل 56ــ7(.

در ادامه دو نقطه را روی دیوار عالمت می زنیم و با کوبیدن 
میخ و بستن نخ تراز خط مستقیم را پیدا می کنیم.

2ــ  یا نخ رنگی تراز را بین دو نقطه می کشــیم و با ارتعاش 
انداختن به وســط نخ )مانند تیرکمان(، نخ کشــیده و رها می شود 
و اثر رنگ بر روی دیــوار می افتد. به این ترتیب، اثر رنگ روی 
دیوار مشــخص کنندٔه خط مســتقیم یا محل قرارگرفتن ســقف 
و بــاالی دیوارها خواهد بود )باالی دکور دیــواری یا ورق های 

ام دی اف( )شکل 55ــ7(.

7ــ5ــ7ــ  قیمت گذاری دکورهای چوبی دیواری: 
دکورهای چوبی که سطح دیوار، سقف و کف را پوشش می دهند 

بر اساس مترمربع محاسبه می شوند. 
پــس قیمت گذاری انــواع دکورهای چوبــی که از چوب 
روســی یا نئوپان روکش  طبیعی رنگ شــده با کیلر و نیم پلی استر 
یا از صفحات لترون و » ام دی اف « ســاخته می شوند، بر اساس 
مترمربــع قابل محاســبه هســتند.  پس دکور چوبــی دیواری که 
عرض آن 3 متر و طول آن 10 متر است 30 مترمربع درنظر گرفته 

می شود.
عرض× طول = مساحت مستطیل

متر مربع 30 = 3 × 10
برای ســاخت هریک مترمربع دکور دیواری مبلغی درنظر 
گرفته می شود. مثالً، ســازنده مبلغ 500/000 ریال بابت ساخت 
هــر مترمربــع مطالبه می کنــد. در این صورت قیمــت یک دیوار 

سطح آب دو نقطهٔ تراز و برابر را نشان می دهد

شیلنگ تراز

15cmآب

شکل 54ــ7

اثر خط نخ رنگی )خط تراز(

دو نقطۀ تراز

شکل 55ــ7

شکل 56ــ7
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30   مترمربعی برابر است با :
ریال 15/000/000 = 500/000 × 30 مترمربع

کابینت آشپزخانه را برحسب متر طول محاسبه می کنند که 
شــامل 1 متر کابینت زمینی و 1متر کابینت هوایی اســت و جمعاً 

1متر محاسبه می گردد )شکل های ٥8 و ٥7 ــ7(. 
به  آن  60درصد  مقدار  قیمت،  پایٔه  مبلغ  از  نکته: 
اختصاص  هوایی  کابینت  به  آن،  40درصد  و  زمینی  کابینت 
سانتی متر   70 از  هوایی  کابینت  ارتفاع  که  درصورتی  می یابد. 
یا  60درصد  نیز  هوایی  کابینت  کند،  پیدا  تغییر  90  سانتی متر  به 
برابر   1/5 نیز،  ساده  کانتر  می گردد.  برآورد  طول  متر  1/5برابر 

زمینی محاسبه می گردد. 

محاسبه کنید کابینت آشپزخانه ای را که متراژ قسمت های 
آن به شرح زیر است: 

الف( کابینت زمینی: 2/20 متر 
ب( کابینت هوایی با ارتفاع 70سانتی متر: 3/40 متر 

ج( کانتر )ُاپن(: ٢ متر 
توجه: قیمــت پایٔه کابینت، هر متر طــول زمینی و هوایی 

5/000/000 ریال درنظر گرفته شود. 

3/000/000 ریال 60%       5/000/000 قیمت 1متر کابینت زمینی و هوایی
2/000/000 ریال %40 

ریال  6/600/000 = 3/000/000 × 2/20)الف
ریال  6/800/000 = 2/000/000 × 3/40 )ب

ریال  9/000/000 = 3/000/000 × 1/5 × ٢ )ج
 38/200/000 ریال

 

شکل 57 ــ7

شکل 58 ــ7

کابینت دیواری

کابینت زمینی

33ــ30

90ــ70

55 ــ60
6 ــ3/2

72

14
55
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1ــ انواع مواد اولیه مورد مصرف سقف، دیوار و عایق های صوتی را نام ببرید؟
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
2ــ پوشش بین دیوارکوب های روکشی و زهوارهای چوبی را توضیح دهید.

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

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

3ــ نحوهٔ چسباندن دیوارکوب بر روی دیوار را شرح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
4ــ نحوهٔ کار گذاشتن نوارهای فلزی در صفحات پی وی سی شده را توضیح دهید.

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

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

5ــ برای پوشش ستون ها با قطعات طولی ام دی اف به چه نحو اندازه بری و پوشش داده می شود؟
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
6ــ زیرسازی و سقف کوبی را با یک نمونه توضیح دهید.

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

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

7ــ کار شیلنگ تراز را توضیح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................

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



188



فتم
ل ه

فص
وار

 دی
ف و

، ک
قف

ش س
وش

ی پ
جرا

و ا
ب 

نص

8 ــ نحؤه استفاده از تراز لیزری را شرح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
9ــ برای برطرف کردن خطای دیوار، قطعات چوبی افقی کوتاه را به چه نحو برش می دهید؟

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

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

10ــ نحوهٔ زیرسازی شبکٔه سقف کاذب را توضیح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
11ــ سقف های کاذب چگونه تراز می شوند؟

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

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


