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توضیحات تکمیلی

آورده شده  ادامه  در  مطالبی  مباحث، مصالح شناسی کف سازی،  تکمیل  )برای 
گردد(. تدریس  محترم،  هنرآموز  توسط 

ـ خاک ها رطوبت را به داخل خود می مکند. این خاصیت هرچه خاک متراکم تر 
باشد، بیشتر اتفاق می افتد به سبب قانون لوله های موئینه و فشار اسمزی هرچه 
فاصله بین ذرات خاک کمتر باشد آب میل بیشتری به باال رفتن پیدا خواهد کرد. 
گیاهان به وسیله همین خاصیت آب و امالح را به داخل آوندهای خود جذب کرده 
و به برگ ها می رسانند. هرچه منافذ باریک تر و ظریف تر باشد آب به تراز باالتری 
کشیده می شود. یعنی هر قدر دانه های متشکله خاک ریزتر باشد امکان باال آمدن 
آب بیشتر است. به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف طبقه زیرین ساختمانی 
که مستقیماً با زمین در تماس است باید ۲5 تا40 سانتی متر روی خاک کوبیده 
شده را قلوه درشت چیده و سپس روی آن یک قشر مخلوط شن و ماسه بریزیم تا 
فواصل خالی باالی قلوه ها را پر کرده و یک سانتی متر روی کلیه سطوح را بپوشاند. 
قلوه چینی مانع نفوذ رطوبت از خاک کوبیده شده به سطوح باالتر خواهد شد. و 
پوشش روی قلوه چینی با شن و ماسه باعث به وجود آمدن سطح مناسب و مسطح 
برای بتن کف می شود. چنانچه تراز آب های زیرزمینی آنقدر باال باشد که خشکه 
چینی نتواند مانع نفوذ رطوبت به کف ساختمان شود عالوه بر آن در زیر فرش کف 
اقدام به عایق کاری کف ساختمان می نماید. عایق کف بایستی مستقیماً به عایق 

کرسی چینی متصل و یکپارچه باشد.

بتن پوکه

دارا  بتن های سبکی هستند که علی رغم 
کیلوگرم   ۲000 از  کمتر  چگالی  بودن 
از  بیش  فشاری  مقاومت  مکعب،  متر  بر 
این  دارد. جهت ساخت  پاسکال  مگا   17
بتن صرفاً از سبک دانه های مقاوم و سبک 

می شود.  استفاده  معدنی(  )پوکه 
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فوم بتن

نیز  ساختمان  کف  در  که  بتن  نوع  این 
ماسه  سیمان،  ترکیب  از  می شود،  استفاده 
بادی، ماسه نرم، آب و فوم )ماده شیمیایی 
ماده  می آید.  دست  به  کف(  تولیدکننده 
در دستگاه  آب  با  اختالط  در ضمن  کف زا 
مخصوص، با سرعت زیادی حباب های هوازا 
تولید نموده و کف حاصل که کاماًل پایدار 
می باشد، در ضمن اختالط با مالت سیمان 
و ماسه بادی در دستگاه مخلوط کن ویژه، 

خمیری روان را تشکیل می دهد. این نوع بتن به صورت درجا با قالب های فلزی یا 
پالستیکی قابل استفاده می باشد. این خمیر پس از خشک شدن با توجه به درصد 
سیمان و ماسه بادی، دارای وزن حجمی از 300 الی 1600 کیلوگرم در مترمربع 

بود. خواهد 

دسته بندی عایق های حرارتی 

الف( پشم معدنی:
این فراورده از سنگ، سرباره 
یا شیشه مذاب تهیه می شود 
و انواع آن عبارت اند از: پشم 
ساخته  معدنی  )پشم  شیشه 
پشم  مذاب(،  شیشه  از  شده 
ساخته  معدنی  )پشم  سنگ 
طبیعی  سنگ های  از  شده 
سرباره  پشم  مذاب(،  آذرین 
)پشم معدنی ساخته شده از 

آهن( ذوب  بلند  کوره  مذاب  سرباره 
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ب( پالستیک های سلولی:
پالستیک هایی که در آن جرم مخصوص فراورده در اثر وجود حفره های کوچک، 
اسفنج  )یونولیت(،  استایرن  پلی  از:  عبارت اند  آن  انواع  و  است  یافته  کاهش 
بتن  سرامیکی،  الیاف  ورمیکولیت،  منبسط،  پرلیت  پلی اتیلن،  اسفنج  پلی یورتان، 

و...  اسفنجی  سرباره  بتن  سلولی، 

عایق حرارتی پلی استایرن: پالستوفوم در ایران به نام یونولیت شناخته می شود 
که نام اصلی آن پلی استیرن انبساطی )Polystyrene( و یا پالستوفوم است، نوعی 
پلیمر سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا و حرارت است که از فرایندهای پتروشیمی 
تهیه می شود. از این ماده برای عایق سازی، ساخت وسایل نیازمند عایق حرارتی و 

بسته بندی ابزار حساس الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی استفاده می شود. 
عایق حرارتی پلی یورتان: عایق های پلی یورتان، که با اختصار TPU شناخته 
می شوند، از جمله عایق های سلولی بسته و صلب بوده و عایق های سرد محسوب 
می شود. پلی یورتان در اسلب های پیش ساخته موجود بوده و یا می توان در محل 
عایق کاری به صورت فله ای تزریق شده و یا اسپری شود. این ماده ساختمانی ضریب 

انتقال حرارت بسیار پایین دارد.
روش های مختلف عایق کاری حرارتی 

عایق کاری حرارتی دیوار، سقف و کف به یکی از روش های زیر انجام می شود:
الف( عایق کاری حرارتی از سمت داخل: با افزودن یک الیه عایق حرارتی در 

سمت داخل دیوار اجرا می شود. 
عایق حرارتی در سمت  افزودن یک الیه  با  از خارج:  ب( عایق کاری حرارتی 

می شود. انجام  دیوار  خارج 
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ج( عایق کاری حرارتی همگن: در بخش اعظم ضخامت پوسته ساختمان، مصالح 
مصرف شده دارای ویژگی های عایق حرارتی می باشند. 

د( ساخت دیوار دو الیه: این دیوار از دو الیه با مصالح ساختمانی که بین آن 
الیه ای از هوا یا عایق و یا هر دو وجود دارد تشکیل شده است. 

عایق کاری بازشوها: در بازشوهای شفاف از شیشه های دو و سه جداره استفاده 
بازشو های  یا گازهای خنثی می باشد. در  آنها هوا خشک  می شود که الیه میانی 
غیرشفاف )مانند در(معموالً از مصالح با مقاومت حرارتی استفاده می شود مانند در 

با رویه چوب و الیه داخلی از پلی یورتان
اصول مربوط به بسته بندی، حمل و نگهداری عایق های رطوبتی 

محصول نهایی عایق های پیش ساخته قیری باید به صورت رول بسته بندی شوند. 
رول عایق باید در هوای خشک و انبار سرپوشیده دارای کف تخت با دمای 5+ تا 

35+ درجه سانتی گراد به طور عمودی نگهداری شود. 
مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی:

سنگ های مورد استفاده در کارهای ساختمانی باید دارای مشخصات زیر باشند:
١ بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه های 

سست باشد. 
2 بدون هرگونه خلل و فرج باشد.

٣ پوسیدگی نداشته باشد.
٤ یکدست، یکنواخت و همگن باشد.

٥ سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید در آب متالشی یا حل شود 
و تمام یا قسمتی از آن بیش از 8 درصد وزن خود آب بمکد.

٦ سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.
٧ سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

الف( در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن 
و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند

و  آبکافت  عمل  همچنین  و  قلیایی  و  اسیدی  شیمیایی  محیط های  برابر  در  ب( 
اکسیداسیون  مقاومت  کند.

٨ مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از 150 کیلوگرم بر سانتی متر 
باشد. مربع 

٩ در مقابل سایش مقاوم باشد.
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لمینت

اصطالحاً  که   ،laminate لمینیت 
لمینت می گویند  پارکت  یا  آن  به 
مخفف  که  بوده   HDF جنس  از 
 )hard density fiberboard(
ساخته  چوب  مواد  از  می باشد، 
پارکت  مانند  اینکه  نه  می شود 
درختان  چوب  خود  از  مستقیماً 
ساخته شده باشد؛ پارکت لمینت ها 
از هر نظر تفاوت های بسیار زیادی 
با پارکت های چوبی دارند از جمله 

کرد: اشاره  زیر  موارد  به  می توان  آنها 
پارکت لمینت ها به هنگام نصب به کف چسب نمی خورند بلکه با شیارهایی که به 
آنها کلیک گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود دارد به صورت نر و ماده درون 
یکدیگر قرار می گیرند و هرچه متراژ کار باالتر می رود وزن لمینت های در هم قفل 
شده نیز به نسبت بیشتر می شود و همین وزن یکی از عوامل نگهدارنده لمینت ها 

بر روی کف بدون استفاده از چسب می باشد.  
پارکت لمینت ها به علت اینکه به کف چسب نمی خورند کف زیرین خود را خراب 
نمی کنند به عنوان مثال اگر کفی سنگ فرش باشد و روی آن لمینت اجرا شود، اگر 
بنا به دالیلی بخواهیم پس از مدتی لمینت ها را جمع کنیم بدون اینکه کوچک ترین 

آسیبی به سنگ زیرین وارد شود می توانیم این کار را انجام دهیم. 
در  مجدداً  و  نصب جمع آوری  از  پس  بار  تا چندین  می توان  را  لمینت ها  پارکت 

کرد  نصب  دیگر  فضایی 
پارکت لمینت ها به علت فومی که قبل از نصب در زیر آنها پهن می شود پس از 

اجرای کامل تا حد زیادی از انتقال صدا به طبقه زیرین جلوگیری می کنند 
فوم زیر پارکت لمینت ها عالوه بر عایق صدا، عایق حرارت و برودت نیز می باشد.

نسبت به آب بسیار مقاوم تر از پارکت های قدیمی چوبی هستند.
نسبت به اجسام نوک تیز بسیار مقاوم تر از پارکت های قدیمی هستند.

با  سرعت نصب و اجرای پارکت لمینت بسیار باالست به طور میانگین یک واحد 
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مساحت 100 متر مربع در یک روز الی یک روز و نیم اجرا می شود.
پس از نصب نیازی به ساب و الک ندارد و همان لحظه که نصب به اتمام می رسد 

پس از نظافت می توان وسایل را روی آن چید.
بسیار مقرون به صرفه تر از دیگر متریال های ساختمانی مانند سنگ و سرامیک و... 

می باشد.
ویژگی های پارکت: 

نصب سریع ـ تنوع در طرح و رنگ ـ مقاوم در برابر خراش ـ مناسب برای منازل و 
ادارات ـ مقاوم در برابر اشعه های UV ـ سازگار با محیط ـ مناسب برای گرمایش 
از کف ـ مقاوم در برابر سایش ـ مقاوم در برابر لکه ـ مقاوم در برابر حرارت )حتی 

ذغال افروخته( ـ نصب پارکت به آسانی و بدون نیاز به ضربه
خواص و اثرات ماستیک:

انواع  سنگ،  بتن،  نظیر  ساختمانی  مصالح  انواع  به  زیاد  فوق العاده  چسبندگی  ـ 
و... فلزات 

ـ درصد ازدیاد طول زیاد
ـ حفظ قابلیت انعطاف پذیری در گرما و سرما

ـ مقاوم در برابر عوامل محیطی )مقاوم در برابر تابش نور خورشید(
ـ قابلیت رنگ پذیری با انواع رنگ های حالل دار یا محلول در آب

ـ غیرسمی و قابل کاربرد در مجاورت با آب آشامیدنی
ژئوتکستایل ها با کاربرد های مختلف دارای چند نقش عمده زیر می باشند:

جداسازی: )Separation( به عنوان الیه متخلخل انعطاف پذیر دارای نفوذپذیری 
باعث  که  فراهم می آورد  را  بافت خاک  نوع مختلف  دو  موجبات جداسازی  زیاد، 

می شود صحت و درستی کارایی هردو نوع مصالح به قوت خود باقی بماند.
پایین  باربری  ظرفیت  دارای  که  بسترهایی  در  بردن  به کار   )Arming( تسلیح: 
هستند مانند بسترهایی با خاک لجنی، ماسه بادی و امثال آنها جهت تسلیح نمودن 

خاک و افزایش مقاومت آن.
زهکشی: )Drainage( استفاده از ژئوتکستایل برای لندفیل ها و محل های دفن 

زباله، پشت دیوار حائل، دیواره تونل ها، استفاده در زیر خاک ریز جاده ها.
از ورود  انتخابی آب و محافظت  فیلتراسیون: )Filtration( دارای قابلیت عبور 
جایگزین  می تواند  و  دارد  را  زهکش  حفره های  داخل  به  باالدست  ریزدانه های 

شود. زهکشی  در  متداول  فیلترهای 
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حفاظت: )Protection( از ژئوتکستایل به عنوان الیه محافظ ژئوممبران استفاده 
می شود. 

ژئوتکستایل بر روی بستر خاکی و در زیر ورق ژئوممبران قرار گرفته و از آن در 
یا  و  در مناطق کوهستانی  احتمالی محافظت می نماید. خصوصاً  برابر آسیب های 

اعماق زیاد استخرهای آب.

صفحه 1 از ...نمون برگ تألیف و تدوین اجزای بسته تربیت و یادگیری

کد 
واحد 

کار
مرحله کد مرحله کارنقشه کشی واحد کار

آماده سازیکار

کد 
هدف

هدف 
توانمندسازی

بتواند کف سازی 
بر روی خاک را 

ترسیم کند
محل خویشتنعرصهعلمعنصر

ساعت کالسارائه
نظری

ساعت 
عملی

فعالیت یادگیری ساخت یافته: آشنایی با جزئیات 
کف سازی بر روی خاک، به وسیله نمایش نقشه 

توسط هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
تعامل هنرجو ـ هنرجومحتوا

الف( کف سازی بر روی خاک

١ـ جزئیات کف سازی بر روی خاک در مکان خشک و استفاده از عایق 
حرارتی

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان خشک با عایق حرارتی 
و پوشش نهایی سنگ 

مقیاس: 20/١

سنگ           
مالت ماسه و سیمان به ضخامت ٣ سانتی متر            

بتن پوکه با شیب ١/٥ درصد و ضخامت ٥ سانتی متر           
عایق حرارتی پلی یورتان به ضخامت ٥ سانتی متر           

بتن کف سازی به ضخامت ١0 سانتی متر           

بلوکاژ به ضخامت حداقل ٣0 سانتی متر           

خاک کوبیده و دانه بندی شده
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2ـ جزئیات کف سازی بر روی خاک در مکان مرطوب و استفاده از عایق حرارتی

و سیمان  ماسه  الیه مالت  ابتدا یک  بتن کف سازی  الیه  از  بعد  این جزئیات  در 
1:5به ضخامت 1/5تا ۲ سانتی متر اجرا می گردد که الزم به ذکر است اگر سطح 
این الیه هم نمی باشد،  به اجرای  نیازی  اجرا شود  به صورت صاف و صیقلی  بتن 
سپس عایق رطوبتی اجرا شده و بر روی عایق رطوبتی عایق حرارتی پلی یورتان به 
ضخامت 5 سانتی متر قرار خواهد گرفت. سپس الیه بتن پوکه یا بتن شیب بندی به 
ضخامت 4 تا 5 سانتی متر اجرا می گردد و در نهایت پوشش نهایی کف که سرامیک 
می باشد به کمک مالت ماسه و سیمان نصب می گردد.  الزم به ذکر است که در 

این دتایل ابتدا عایق رطوبتی و سپس عایق حرارتی اجرا می گردد. 

٣ـ جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق حرارتی

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق حرارتی و پوشش نهای سنگ 
مقیاس: 20/١

سرامیک           
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2 سانتی متر           

بتن کف به ضخامت ٤ سانتی متر           
عایق حرارتی پلی یورتان به ضخامت ٥ سانتی متر           

عایق رطوبتی          
مالت ماسه و سیمان به ضخامت ١0 سانتی متر           

بتن کفسازی به ضخامت ١0 سانتی متر

بلوکاژ به ضخامت حداقل ٣0 سانتی متر           

خاک کوبیده و دانه بندی شده 

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب با عایق حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
 مقیاس: 20/١

سنگ           
مالت ماسه و سیمان به ضخامت ٣ سانتی متر            
مالت ماسه و سیمان به ضخامت ١/٥ سانتی متر            

عایق رطوبتی           
مالت ماسه و سیمان به ضخامت ١/٥ سانتی متر           

بتن کف سازی به ضخامت ١0 سانتی متر           

بلوکاژ به ضخامت حداقل ٣0 سانتی متر           

خاک کوبیده و دانه بندی شده
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کد 
واحد 

کار
مرحله کد مرحله کارنقشه کشی واحد کار

آماده سازیکار

کد 
هدف

هدف 
توانمندسازی

بتواند جزئیات 
کف سازی را 

رسم کند
محل خویشتنعرصهعلمعنصر

ساعت کالسارائه
نظری

ساعت 
عملی

فعالیت یادگیری ساخت یافته: آشنایی با 
کف سازی بام، به وسیله نمایش نقشه توسط هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
تعامل هنرجو ـ هنرجومحتوا

ب( کف سازی بام 

بام مسطح
روی  بر  حرارتی  عایق  اجرای  با  پشت بام  کف سازی  اجرایی  جزئیات  ٤ـ 

سقف
*)روش دوم، بام وارونه ـ تدریس به صالحدید هنرآموز(*

پوشش نهایی موزاییک            
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2/٥ سانتی متر            
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2 سانتی متر به عنوان

مالت محافظ عایق رطوبتی ایزوگام            
2 سانتی متر مالت ماسه و سیمان به عنوان بستر عایق کاری            
٤ تا ٥ سانتی متر بتن با عیار 2٥0kg/mƷ با سطح لیسه ای             

پوکه شیب بندی )کرم بندی(            
١ الیه نایلون ضخیم محافظ یونولیت            

یونولیت به ضخامت ٥ سانتی متر )عایق حرارتی(             
الیه بخاربند )نایلون ضخیم یا PVC رول(            

سازه سقف           

جزئیات اجرایی کف سازی روی بام، بام وارونه، حالت دوم 
مقیاس: 20/١

 اندود داخلی
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صفحه 1 از ...نمون برگ تألیف و تدوین اجزای بسته تربیت و یادگیری

کد 
واحد 

کار
مرحله کد مرحله کارنقشه کشی واحد کار

آماده سازیکار

کد 
هدف

هدف 
توانمندسازی

بتواند تمرینات 
کف سازی را 

حل کند
محل خویشتنعرصهعلمعنصر

ساعت کالسارائه
نظری

ساعت 
عملی

فعالیت یادگیری ساخت یافته: حل تمرین، به 
وسیله آموزه های قبلی و راهنمای هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
تعامل هنرجو ـ هنرجومحتوا

پاسخ پرسش ها:
جواب ١: نقشه های معماری به دو دسته فاز یک و دو تقسیم بندی می شوند.

جواب 2: نقشه های فاز یک ویژگی های معماری ساختمان از جمله نحوۀ استقرار 
فضاها و روابط آنها و مشخصات نماهای ساختمان را نشان می دهد. از این نقشه ها 
می توان برای معرفی ساختمان به کارفرما و استفاده کننده ها و اخذ نظر آنها استفاده 

کرد. این نقشه ها معموالً با مقیاس 1:50 تا 1:100 ترسیم می شوند. 
جواب ٣: نقشه های فاز دو معماری، نقشه های فاز دو سازه نقشه های تأسیسات 

الکتریکی تأسیسات  نقشه های  مکانیکی، 
جواب ٤: اصوالً نقشه های جزئیات دارای مقیاس های متفاوتی می باشند و معموالً 

با مقیاس های 1:۲ و 1:5 و 1:10 و 1:۲0 ترسیم می شوند.
جواب ٥: نحوه قرار گرفتن مصالح کنار هم، ابعاد و اندازه ها، چگونگی اتصال بین 
دیتیل  یا  جزئیات  را  می شود  تعیین  آن  در  و...  قطعات  نصب  چگونگی  قطعات، 

می نامند.
جواب ٦: اصوالً به هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی و 
یا سقف طبقه انجام شود تا کاربری و عملکرد فضا را ممکن سازد، »کف سازی« 

می گویند.
نظر گرفت: محل  در  را  مهم  عامل  دو  باید  نوع کف سازی  انتخاب  در  جواب ٧: 

فضا کاربری  و  عملکرد  قرارگیری، 
پایداری آن است. مقاومت  اولین مشخصه مهم کف سازی استحکام و  جواب ٨: 
در برابر نفوذ و عبور رطوبت از دیگر ویژگی های عمدۀ کف سازی می باشد، به عالوه 
کف سازی بایستی دارای دوام الزم باشد. از خصوصیات دیگر کف سازی می توان از 
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مقاومت در برابر اصوات و حرارت و همچنین استقامت در برابر آتش نام برد.
جواب ٩: در کف سازی بام ها بهتر است تأثیر نفوذ رطوبت و صدا و سرما و گرما 

مورد توجه باشد.
جواب ١0: در مکان هایی مانند پارکینگ های طبقاتی مقاومت کف سازی دربرابر 

آتش سوزی و یا تأثیر مواد شیمیایی بایستی پیش بینی شود.
جواب ١١: در فضاهایی مانند ایستگاه های راه آهن یا ادارات دوام کف سازی بسیار 

بیشتر از فضاهای مسکونی مطرح است.
جواب ١2: الف( کف سازی بر روی خاک ب( کف سازی مابین طبقات ج( کف سازی 

بام
جواب ١٣: الف( مکان های خشک ب( مکان های مرطوب ج( مکان های ویژه

جواب ١٤: در مورد کف سازی بر روی خاک دو مسئله مهم را باید در نظر گرفت، 
در  برآمدگی  و  نشست  موجب  مسئله  )این  زیرین  خاک  ناپایداری  احتمال  یکی 
طریق  از  زیرزمینی  آب های  موضوع جذب  دیگری  و  می گردد(  کف سازی  سطح 

خاک و مصالح ساختمانی به داخل کف ساختمان است 
فاقد  و  کافی  استحکام  دارای  که  کف سازی  اینکه  از  اطمینان  برای   :١٥ جواب 
رطوبت است و همچنین کف سازی بر روی سطح مستوی و ترازی قرار گیرد. نیاز 

به آن »زیرسازی« می گویند به عملیات خاصی است که اصطالحاً 
جواب ١٦: ایجاد استحکام الزم برای روسازی ـ حفظ روسازی از رطوبت کف ـ 

ایجاد یک سطح مستوی و مستحکم 
جواب ١٧: به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به کف ساختمان ها، از بلوکاژ 
یا ماکادم استفاده می شود که عبارت است از الشه سنگ و قلوه سنگ که بدون 
مالت به ضخامت ۲5 تا 40 سانتی متر در زیر کف سازی ریخته می شود. روی الیه 
قلوه سنگ را می توان شن و ماسه ریخت تا فواصل خالی بین قلوه سنگ ها پر شود. 
به  نفوذ رطوبت خاک کوبیده شده  از  بلوکاژ جلوگیری  جواب ١٨: وظیفه اصلی 

می باشد. باالتر  الیه های 
جواب ١٩: مصالح مصرفي اصلی در بتن عبارت اند از: سیمان، شن )مصالح سنگي 

درشت دانه(، ماسه )مصالح سنگي ریز دانه( و آب.
واکنش  انجام  با  که  مي شود  اطالق  ماده اي  به  اصطالحاً  سیمان   :20 جواب 
شیمیایي با آب )واکنش هیدراتاسیون( نقش چسباندن مصالح سنگي به یکدیگر 
و تولید جسم سخت بتن را ایفا مي کند. عمده مواد اولیه سیمان از خاک رس و 
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است. شده  تشکیل  آهک 
خواهد  وجود  سولفات  از  ضعیفي  حمله  احتمال  که  محیط هایي  در   :2١ جواب 

می شود؟ استفاده  سیمان  نوع  کدام  از  داشت، 
جواب: سیمان نوع دو

برای مصارف عمومی ساختمان از کدام نوع سیمان استفاده می شود؟
جواب: سیمان نوع یک

چرا برای بتن ریزی در هوای سرد از سیمان نوع سه استفاده می شود؟ 
جواب: به جهت آزاد کردن گرماي بیشتر و کم کردن دوره مراقبت مناسب 

در بتن ریزی در هوای گرم از چه نوع سیمانی استفاده می شود؟ چرا؟
جواب: سیمان نوع چهار، به دلیل تولید حرارت کمتر و تسهیل در امر مراقبت از بتن

کدام نوع سیمان، نسبت به سیمان نوع اّول حرارت کمتری آزاد می کند؟
جواب: سیمان نوع پنج
جواب 22: اکسید آهن

تا ده درصد مواد رنگي معدني بي اثر  افزودن پنج  از  این نوع سیمان  جواب 2٣: 
به دست مي آید. یا سیمان سفید  معمولي  پرتلند  به سیمان  شیمیایي 

جواب 2٤: سیمان پرتلند روباره اي یا سرباره اي، سیمان پرتلند پوزوالنی
جواب 2٥: سیمان پرتلند روباره ای پایداري بیشتري در برابر سولفات ها دارد. ص

استفاده از سیمان پرتلند بنایی در بتن و بتن آرمه مجازمی باشد. غ
سیمان پرتلند روباره ای در برابر سیمان پرتلند معمولي، تندگیرتر و گرماي آبگیري 

آن کمتر است. غ
جواب 2٦: سیمان پرتلند، پوزوالن و سنگ گچ آسیاب شده

جواب 2٧: ۲50 کیلوگرم سیمان در یک مترمکعب بتن.
جواب 2٨: ۲00

 %30 وزن،  سبکی  علت  به  زلزله  نیروی  میزان  و  مؤثر  وزن  کاهش   :2٩ جواب 
ارزان تر از روش سنتی )حذف هزینه پوکه معدنی، ماسه، حمل مصالح به طبقات 
به روش سنتی  بیشتر )400 مترمربع( نسبت  برابر  روزانه 6  اجرای  و..(، سرعت 
دارای خواص  باال،  بسیار  حرارتی  عایق  دارای خواص  مترمربع(،   70( پوکه ریزی 

باال بسیار  عایق صوتی 
جواب ٣0: مالت آبی و هوایی 

جواب ٣١: این مالت ها یا به طور فیزیکی در هوا خشک می شوند و آب آزاد آنها 
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تبخیر می شوند یا به طور شیمیایی در معرض هوا قرار می گیرند و سفت و خشک 
می شوند. مانند مالت گچ.

جواب ٣2: آبی. چون این مالت در آب یا هوا به طور شیمیایی می گیرند و سفت 
و سخت می شوند.

جواب ٣٣: پشم شیشه )پشم معدنی ساخته شده از شیشه مذاب(، پشم سنگ 
)پشم معدنی ساخته شده از سنگ های طبیعی آذرین مذاب(، پشم سرباره )پشم 

معدنی ساخته شده از سرباره مذاب کوره بلند ذوب آهن(
جواب ٣٤: پالستیک های سلولی

جواب ٣٥:
الف( عایق کاری حرارتی از سمت داخل 

ب( عایق کاری حرارتی از خارج
ج( عایق کاری حرارتی همگن

د( ساخت دیوار دو الیه
جواب٣٦: الف( رول

ب( 5 تا 35 درجه، عمودی
تونل ها،  آب،  مخازن  استخرها،  ساختمان،  پی  ایرانیت،  بام ها،  پشت  جواب ٣٧: 

هوایی پل های  سدها،  سردخانه ها،  بهداشتی،  سرویس های  آبیاری،  کانال های 
جواب ٣٨: الیه رویه و یا رنگ موزاییک و الیه زیرین یا نارین

جواب ٣٩: خاک رس: موجب نرمی و انعطاف و تشکیل ذرات بلوری سرامیک 
می شود.

بلوری  از خشک و گرم شدن و تشکیل ذرات  قابلیت چین خوردن، پس  ماسه: 
می دهد.  کاهش  را  سرامیک 

فلدسپات: در کاهش دادن دمای پخت و تشکیل توده شیشه ای و چسباننده ذرات 
بلوری سرامیک مؤثر است.

جواب ٤0: رایج ترین سنگ های ساختمانی عبارت اند از: گرانیت، ماسه سنگ ها، 
سنگ های آهکی، کوارتزیت، سنگ های رسی، تراورتن.

جواب ٤١: نصب سریع ـ تنوع در طرح و رنگ ـ مقاوم در برابر خراش ـ مناسب 
برای منازل و ادارات ـ مقاوم در برابر اشعه های UV ـ سازگار با محیط ـ مناسب 
برای گرمایش از کف ـ مقاوم در برابر سایش ـ مقاوم در برابر لکه ـ مقاوم در برابر 

حرارت )حتی ذغال افروخته( ـ نصب پارکت به آسانی و بدون نیاز به ضربه
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جواب٤2:
١ بتن کف سازی به ضخامت 10 سانتی متر 

2 بتن پوکه با شیب 1/5 درصد و ضخامت 5 سانتی متر 
٣ مالت ماسه و سیمان به ضخامت ۲/5 سانتی متر 

جواب ٤٣:

جواب ٤٤:
١ بتن سبک جهت شیب بندی 

2 مالت ماسه و سیمان به ضخامت ۲ سانتی متر
جواب:

١ بتن سبک جهت شیب بندی 
2 عایق رطوبتی 

٣ مالت ماسه و سیمان به ضخامت ۲ سانتی متر 

سرامیک            
مالت ماسه و سیمان به ضخامت ١/٥ سانتی متر            

عایق رطوبتی             
مالت ماسه و سیمان به ضخامت ١/٥ سانتی متر            

بتن پوکه با شیب ١/٥ درصد            
عایق حرارتی پلی یورتان به ضخامت ٥ سانتی متر            

بتن کف سازی به ضخمت ١0 سانتی متر            

بلوکاژ به ضخامت حداقل ٣0 سانتی متر   

         
خاک کوبیده و دانه بندی شده 

جزئیات اجرایی کف سازی داخلی در مکان مرطوب با عایق حرارتی
مقیاس: ١/١0
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جواب ٤٥:

جواب ٤٦: در عایق کاری بام چنانچه عایق کاری بر روی سقف بام انجام شود و 
عایق حرارتی بر روی عایق رطوبتی قرار گیرد به آن بام وارونه می گویند.

جواب ٤٧:
١ الیه بخاربند

2 ۲ سانتی متر مالت ماسه و سیمان به عنوان بستر عایق کاری
٣ عایق رطوبتی ایزوگام

٤ یونولیت به ضخامت 5 سانتی متر به عنوان عایق حرارتی 
نام دتایل: پوشش بیرونی عایق حرارتی بام از سمت خارج 

برش کف
٣ سانتی متر مالت ماسه سیمان            

             2٥0kg/mƷ ٤ سانتی متر بتن بستر با عیار

١0 تا ٥ سانتی متر فوم بتن            

١ الیه نایلون ضخیم محافظ یونولیت            

یونولیت به ضخامت ٤ سانتی متر به عنوان عایق حرارتی             

١ الیه ژئوتکستایل           

 
الیه بخاربند )نایلون ضخیم یا PVC رول(            

سازه سقف     

       
پالستر زیر سقف

برش سقف پارکینگ یا پیلوت با عایق حرارتی
مقیاس: ١/١0



91

پودمان سوم: ترسیم جزئیات اجرایی ساختمان و مصالح شناسی 

صفحه 1 از ...نمون برگ تألیف و تدوین اجزای بسته تربیت و یادگیری

کد 
واحد 

کار
مرحله کد مرحله کارنقشه کشی واحد کار

آماده سازیکار

کد 
هدف

هدف 
توانمندسازی

بتواند دیوار 
و انواع آن را 

بشناسد
محل خویشتنعرصهعلمعنصر

ساعت کالسارائه
نظری

ساعت 
عملی

فعالیت یادگیری ساخت یافته: آشنایی با دیوار 
و انواع آن، به وسیله نمایش نقشه و توضیح توسط 

هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
تعامل هنرجو ـ هنرجومحتوا

شناخت دیوار و جزئیات اجرایی آن 

در صورت صالحدید و کفایت وقت، هنرآموز محترم می تواند به دتایل های زیر نیز 
اشاره ای داشته باشد:

٥  ـ جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین بدون عایق حرارتی

جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین بدون عایق حرارتی
 مقیاس: 200/١

موزاییک            
مالت ماسه و سیمان            

مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2 سانتی متر به عنوان اندود محافظ           
 بتن سبک            
خاک کوبیده شده

نازک کاری            
مالت گچ و خاک به ضخامت 2 سانتی متر            

دیوار ٣٥ سانتی متری            
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2 سانتی متر به عنوان اندود محافظ            

عایق رطوبتی            
موزاییک            دیوار محافظ

مالت ماسه و سیمان            
بتن سبک            

بلوکاژ            
خاک کوبیده شده



9۲

پاسخ پرسش ها:
آجر،  از جنس  استوار که  و  یکپارچه، محکم  دیوار یک ساختار ممتد،   :١ جواب 
سنگ، بتن، چوب یا فلز و... می باشد و ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع آن 
کم می باشد. دیوار ساختمان یا محوطه را محصور و محافظت می کند و یا فضاها 

را از یکدیگر تفکیک می کند.
جواب 2: دیوار داخلی و دیوار خارجی

جواب ٣: چهار گروه شامل:
ـ دیوارهاي خارجي حامل یا تحمل کننده بار

ـ دیوارهاي خارجي غیرحامل )غیرباربر(
ـ دیوارهاي داخلي حامل )باربر(

ـ دیوارهاي داخلي غیرحامل)غیر باربر(
جواب٤: دیوارهای باربر: این دیوارها، بارهای وارد بر دیوار مانند سقف ها را، عالوه بر 

وزن خود، تحمل و منتقل می کنند.
جواب ٥:

دیوارهای ............. فقط وزن خود را تحمل و منتقل می کنند.
جواب: غیرباربر 

ساخته  آب  مانند حرکت خاک،  جانبی،  نیروی  با  مقابله  به منظور  که  دیوارهایی 
دارند.  نام   ............ می شوند 

جواب: دیوار حائل 
جواب ٦: دیوارهای عایق رطوبت و عایق حرارت

جواب ٧:
عایق نمودن دیوارها از داخل 
عایق نمودن دیوارها از خارج 

دیوارهای دو الیه که بین آنها عایق می شود. 
دیوارهای مخصوص، مانند ساندویچ پانل و...
جواب ٨: عایق کاری حرارتی دیوار از داخل

استفاده  مورد  داخل ساختمان،  از  عایق کاری حرارتی  در  پلی استایرن  جواب ٩: 
قرارمی گیرد. برای محافظت از این ماده در برابر آتش و تسهیل عملیات نازک کاری، 
به  چسبیده  گچی  صفحۀ  طرف  یک  در  که  می شود  استفاده  قطعاتی  از  معموالً 
پیچ  چوبی  شبکۀ  یک  روی  عایق  دیگر  قطعۀ  دیگر،  طرف  و  دارند  پلی استایرن 
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می شود یا توسط چسب خمیری مخصوص روی دیوار با مصالح بنایی یا بتنی نصب 
می گردد.

جواب ١0: با استفاده از یک ورق کاغذ قیر اندود یا کاغذ آلومینیوم
جواب ١١: دیوار با عایق حرارتی پلی استایرن و دیوار بلوک بتنی سبک

جواب ١2: دیوار دو الیه از مصالح بنایی با الیۀ میانی هوا و دیوار دو الیه از مصالح 
بنایی با الیه میانی هوا و عایق حرارتی 

جواب ١٣: قطعات بزرگ عایق مانند پلی اورتان یا پلی استایرن، که بین دو الیه از 
آهن گالوانیزه یا آلومینیوم یا بتن )اعم از الیافی یا معمولی( یا پالستیک تقویت شده 

با الیاف شیشه ای )فایبر گالس(
جواب ١٤: دیوار با بلوک های مجوف سفالی عایق دار

جواب ١٥: جداکنندۀ ساندویچ عبارت است از دو الیه فلز یا فایبرگالس که بین 
آنها فوم پلی اورتان تزریق می کنند و اصطالحاً به آنها ساندویچ پانل می گویند.

جواب١٦: ساندویچ پانل
جواب ١٧: سبک وزن، بتن میان وزن و بتن سنگین وزن

جواب١٨: بتن های سبک غیرسازه ای
جواب ١٩:

سبکی دیوارهای ساخته شده از پانل های ساندویچی در مقایسه با دیگر مصالح
سرعت حمل و نقل و سهولت پانل های ساندویچی در ارتفاع

مقاومت زیاد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله
عایق در مقابل حرارت، برودت، رطوبت و صدا

جواب 20: دیوارهای ساندیچ پانل
جواب 2١:

١ قیمت خاک رس از گچ ارزان تر است زیرا سنگ گچ را پس از استخراج به کوره 
انجام می دهند که موجب هزینه می باشد درصورتی که  برده و عملیاتی روی آن 
خاک رس را پس از استخراج مستقیماً به مصرف می رسانند و در هر شرایط قیمت 
خاک رس از گچ ارزان تر می باشد. درنتیجه اندود گچ و خاک بسیار اقتصادی تر از 

مالت گچ تنها است.
2 اندود گچ و خاک دیر گیرتر از مالت گچ می باشد بدین علت دیرتر سخت شده 
تا آن را روی ردیف قبلی آجر  و در نتیجه کارگران گچ کار بیشتر فرصت دارند 
پهن نموده و ردیف بعدی آجر را روی آن بچسباند. روی هم رفته کارکردن با آن 
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آسان تر می باشد.
١ اندود گچ و خاک از مالت گچ پالستیک تر می باشد و بهتر شکل می گیرد.

از خشک  تا پیش  جواب22: گچ کشته در واقع همان گچ سفیدکاری است که 
شدن، خاصیت شکل پذیری خود را حفظ می کند. باید توجه داشت که گچ کشته 
به صورت یک پوسته نازک در ضخامت حداکثر یک میلی متر و به دلیل مقاومت 

مکانیکی پایین، در پایان کار اجرا می گردد.
جواب 2٣:
١ بلوکاژ 

2 بتن سبک 
٣ عایق رطوبتی 

٤ مالت گچ و خاک به ضخامت ۲ سانتی متر 
٥ مالت ماسه و سیمان به ضخامت ۲ سانتی متر 

٦ موزاییک 
جواب 2٤:

چفت یک سانتی متری           
 مالت ماسه و سیمان            
قرنیز

میلگرد شماره ٨ هر ٦0 سانتی متر            
پشم سنگ یا پشم شیشه            

آجر سفال           
 مالت گچ و خاک به ضخامت 2 سانتی متر           

 مالت گچ

موزاییک            
مالت ماسه و سیمان            

بتن سبک            
بتن سقف            

سقف تیرچه و بلوک
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صفحه 1 از ...نمون برگ تألیف و تدوین اجزای بسته تربیت و یادگیری

کد 
واحد 

کار
مرحله کد مرحله کارنقشه کشی واحد کار

آماده سازیکار

کد 
هدف

هدف 
توانمندسازی

جزئیات اجرایی 
ساختمان را 

بشناسد
محل خویشتنعرصهعلمعنصر

ساعت کالسارائه
نظری

ساعت 
عملی

فعالیت یادگیری ساخت یافته: آشنایی با قرنیز و 
ازاره و کاربرد آنها به وسیله توضیح و نمایش نقشه 

توسط هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
تعامل هنرجو ـ هنرجومحتوا

جزئیات اجرایی نصب انواع قرنیز و سنگ ازاره در ساختمان 

٦ـ جزئیات اجرایی نصب درپوش فلزی روی دیوار
** )تدریس به صالحدید هنرآموز( **

جزئیات اجرایی نصب درپوش فلزی روی دیوار 
مقیاس: 20/١

ورق گالوانیزه فلزی به ضخامت 0/٧٥ میلی متر           
 الیه ضدرطوبت سراسری            

پیچ جهت نصب تسمه فلزی به فواصل ٦00 
میلی متر

تسمه فلزی به ضخامت ٣ میلی متر و به عرض ٣0 و 
به فواصل ٦00 میلی متر

درپوش بتنی عیار 2٥0 کیلوگرم سیمان در متر 
مکعب بتن            

بلوک چوبی سرتاسری به ابعاد ٥0×٤0×٣0 در بتن 
درپوش نصب شود            

دست انداز آجری

حداقل

پوشش نهایی

حداقل شیب %2

حداقل
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٧ـ جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی )روش دوم(

جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی 
مقیاس: ١/١٥0

پاسخ پرسش ها: 
جواب ١: الف( نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی دیوار )جذب رطوبت موجود در 

خاک( 
ب( نفوذ رطوبت از طریق بدنۀ دیوار 

ج( نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار )تأثیر رطوبت ناشی از بارندگی( 
جواب 2: قرنیز: نواری از سنگ یا چوب یا پالستیک و یا بتن و سیمان بوده که 
در پایین دیوار و در امتداد آن نصب می شود. قرنیز عموماً نسبت به دیوار برجسته 
بوده و مهم ترین وظیفه قرنیز محافظت از نازک کاری دیوار در برابر صدمات ناشی 

دیوار آجری
 پوشش نهایی داخلی

چفت و قرنیز

 پوشش نهایی کف

عایق رطوبتی و تورسیمی روی آن

خمیر درزبند سراسری به ضخامت ١٥ میلی متر  

دوغاب ماسه کاماًل شسته و سیمان به نسبت 
حجمی ١/٤ به ضخامت 20 میلی متر

سنگ ازاره به ضخامت 2٥ 
میلی متر با مفتول سیمی 

برای مهار کف سازی محوطه

مواد پرکننده درز انبساط

ساختار اصلی کف

عایق رطوبتی قبل از 
اتمام کف سازی عایق 

پوشیده و محافظت 
شود.
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از برخورد اسباب و اثاثیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوار 
می باشد.

ازاره: به طور کلی؛ به سنگی که پیرامون ساختمان و در پای دیوار نصب می شود 
ازاره ساختمان گفته می شود. از آنجا که سنگ یک عنصر  سنگ مثنی یا سنگ 
طبیعی است، بهترین سازگاری را با محیط پیرامون خود دارد. این سنگ در واقع 
ارتفاع آن از 30 سانتی متر  نمای کرسی چینی ساختمان را می پوشاند و معموالً 

کمتر است. ازاره را می توان عالوه بر سنگ با بتن هم اجرا کرد. 
بام ها و یا روی دیوارها به مرور ساختمان را فرسوده  جواب ٣: نقص در اجرای 
کرده و تا مرز تخریب کامل، آن را تهدید می کند. جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت 
از طریق روی دیوار از درپوش استفاده می شود. عملکرد اصلی درپوش جلوگیری 
از نفوذ رطوبت به داخل دیوار و هدایت آب باران به خارج است. جنس درپوش ها 

معموالً از مصالحی مانند سنگ، بتن و ورق های گالوانیزه می باشد.
جواب ٤: وظیفه اصلی قرنیز و ازاره، جلوگیری از نفوذ آب باران و برف به دیوارها 

و در نتیجه محافظت از آنهاست.
جواب ٥:

نام دتایل: جزئیات اجرایی درپوش فلزی روی دیوار 
١ ورق گالوانیزه فلزی به ضخامت 0/75 میلی متر 

2 پیچ جهت نصب تسمه فلزی به فواصل 600 میلی متر
٣ تسمه فلزی به ضخامت 3 میلی متر و فواصل 600 میلی متر

٤ بلوک چوبی سرتاسری به ابعاد 50*40*30
دیوار آجری با مالت سیمانجواب ٦:

اندود داخلی طبق جدول نازک کاری

اندود سیمان مطابق مشخصات فنی

چفت         
قرنیز از سنگ مرمر گرانیت گوهره          

سفید درجه یک به ضخامت یک سانت          
کف تمام شده داخل
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جواب ٧:
١ آسفالت نرم و مذاب به ضخامت 15 میلی متر 

2 خمیر درزبندی 
٣ عایق رطوبتی 

٤ کرسی چینی آجری 
٥ چفت و قرنیز 

صفحه 1 از ...نمون برگ تألیف و تدوین اجزای بسته تربیت و یادگیری

کد 
واحد 

کار
مرحله کد مرحله کارنقشه کشی واحد کار

آماده سازیکار

کد 
هدف

هدف 
توانمندسازی

بتواند دتایل 
دست انداز و 
آبرو و بام را 
ترسیم کند.

محل خویشتنعرصهعلمعنصر
ساعت کالسارائه

نظری
ساعت 
عملی

فعالیت یادگیری ساخت یافته: آشنایی با آبرو 
و دست انداز بام، به وسیله نمایش نقشه و توضیح 

توسط هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
تعامل هنرجو ـ هنرجومحتوا

٨  ـ جزئیات اجرایی جان پناه یا دست انداز بام 
اشاره شود.  آهنی  با ورق  و درپوش  اجرایی دست انداز آجری  به جزئیات  توجه: 

مبحث( )تکمیل 

جزئیات اجرایی دست انداز آجری و درپوش با ورق آهنی فرم داده شده 
مقیاس: 20/١

ورق آهنی فرم داده شده به ضخامت ١/٥ میلی متر و رنگ شده
   بتن به عیار 2٥0 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن   تسمه ٥×٥ میلی متر در هر ٥0 سانتی متر

   چوب چهارتراش

کف سازی بام از جنس موزاییک
2٥0kg/mƷ مالت ماسه و سیمان
ماسه بادی بین ٥ تا ١0 میلی متر

سه قشر و دوالبه گونی
آسفالت نرم به ضخامت ١ سانتی متر

پوکه معدنی با بتن ١٥0

سنگ پالک از جنس تراورتن
تور سیمی به دیوار میخ شود

سنگ ازاره به ضخامت ٣ سانتی متر
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پاسخ پرسش ها:
جواب ١: براي جلوگیري از سقوط افراد از اطراف بام، از یک دیوار کوتاه استفاده 

مي شود که به آن جان پناه یا دست انداز می گویند
جواب 2:

الف( مالت ماسه و سیمان و آجر زنجاب شده
ب( 15 سانتی متر 

ج( ماهیچه بتنی سرتاسری 
جواب ٣:

نام دتایل: جزئیات اجرایی دست انداز آجری بام با درپوش آهنی با ورق فرم داده 
شده 

١ ورق آهنی فرم داده شده به ضخامت 1/5 میلی متر 
2 چوب چهارتراش )هرمی شکل(

٣ ماسه بادی بین 5 تا 10 میلی متر 
٤ آسفالت نرم به ضخامت 1 سانتی متر 
٥ سنگ ازاره به ضخامت 3 سانتی متر 

جواب ٤: از نظر عملکردی ناودان محل عبور آب است که به وسیله آن انتقال و 
هدایت آب از پشت بام به سطح زمین )گذر یا حیاط( صورت می گیرد.

ورق  آهن  از  معموالً  آن  جنس  که  فلزی  است  قطعه ای  خواب  کف   :٥ جواب 
گالوانیزه می باشد و در ساختمان های مهم جنس آن را از مس انتخاب می نمایند. 
فرم کف خواب کاماًل بستگی به محل مصرف آن دارد. در هر حال به وسیله کف 
خواب آب باران به ناودان راهنمایی می شود در نتیجه دنباله آن باید تا داخل ناودان 
ادامه پیدا کند. در موقع عایق کاری باید دقت نمود کلیه قسمت های کف خواب به 

عایق آغشته شود.
جواب ٦:

١ کف خواب از ورق گالوانیزه به ضخامت 0/75 میلی متر 
2 درپوش آبرو 

٣ مالت ماسه و سیمان محافظ عایق رطوبتی 
٤ بتن سبک جهت شیب بندی 
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صفحه 1 از ...نمون برگ تألیف و تدوین اجزای بسته تربیت و یادگیری

کد 
واحد 

کار
مرحله کد مرحله کارنقشه کشی واحد کار

آماده سازیکار

کد 
هدف

هدف 
توانمندسازی

بتواند 
دتایل های 

سقف کاذب را 
ترسیم کند

محل خویشتنعرصهعلمعنصر
ساعت کالسارائه

نظری
ساعت 
عملی

فعالیت یادگیری ساخت یافته: آشنایی با سقف 
کاذب، به وسیله نمایش نقشه و توضیح توسط 

هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
هنرآموز

تعامل هنرجو ـ 
تعامل هنرجو ـ هنرجومحتوا

شناخت سقف های کاذب

توضیحات تکمیلی با نظر هنرآموز:
برای پاسخ گویی به مشکالت سقف های کاذب قدیمی و رفع نواقص آنها و به عبارتی 
تکمیل طرح های قبلی، سقف کشسان کاذب )باریسول( ابداع شده است. از جمله 
صرفۀ  محیط زیست،  با  محصول  این  سازگاری  به  می توان  سقف ها  این  مزایای 
اقتصادی، انعطاف پذیری و همچنین ایمنی این سقف ها اشاره کرد. همچنین یکی 
با  سقف ها  این  بی نظیر  سازگاری  قابلیت  سقف ها  این  توجه  قابل  ویژگی های  از 
اشتعال  غیرقابل   PVC ورق های  از  باریسول  سقف  است.  ایرانی  سنتی  معماری 
باریسول  دیگر(.  خاص  شیمیایی  مواد  و   P.V.C )ترکیبات  است  شده  تشکیل 

نام گرفته است.  سبک ترین سقف کاذب دنیا 
مزایای سقف های کشسان )باریسول(

 18 mm ۲50 در هر مترمربع با ضخامتkg قابلیت تحمل
ضداشتعال و عایق صوتی و حرارتی 

مقاوم در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی
قابلیت چاپ در ابعاد نامحدود و قابلیت شست وشو

انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ضربات ناگهانی
ضدباکتری و ضدعفونی کنندۀ محیط ویژه بیمارستان ها و اتاق های جراحی 

قابلیت ترکیب 7 نور به طور هم زمان
نصب آسان و سریع بدون ایجاد گرد و غبار و خرابی 

عدم تغییر رنگ 
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پاسخ پرسش ها:
جواب ١: سقف کاذب سقفی است که به زیر سقف اصلی ساختمان متصل است و 

بار آن به سازه سقف اصلی وارد می شود
جواب2: سقف های کاذب نه تنها جهت پوشش دادن فضای زیر تیرها و تأسیسات به 
کار می رود بلکه امروزه سقف کاذب رشته ای از معماری داخلی ساختمان محسوب 
می شود. سقف کاذب در مواردی نظیر آکوستیک کردن سقف و همچنین دکوراتیو 
و زیبایی و سبک کردن ساختمان در برج ها، همچنین هدایت و جلوگیری از اتالف 
دما و رطوبت و نیز نورپردازی مناسب با شرایط کار و زیبایی و... قابلیت های خود 

را بروز می دهد
جواب ٣: رابیتس و اندود گچ، سقف کاذب پالستیکی و یا سقف کاذب شبکه ای 

و گچ برگ. 
جواب ٤: ایجاد فضایی برای قرارگیری تأسیسات در زیر سقف اصلی، عایق بندی 

صوتی و حرارتی مناسب، حفاظت از اسکلت های فلزی ساختمان در برابر حریق
جواب ٥: سرعت و دقت باال در طراحی و اجرای صفحات گچ برگ سقف

کاهش تعداد نیرو برای اجرای پروژه
هزینه گچ برگ نسبت به دیگر سقف های کاذب از جمله گچ، رابیتس،چوب و… 

کمتر است.
گچ برگ به شکل عایق عمل می کند و از این حیث شاهده صرفه جویی در مصرف 

انرژی هستیم.
به دلیل ساختار مفصلی که گچ برگ دارد در مقابل زلزله مقاومت خوبی دارد.

سقف های کشسان
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یادآوری و تکمیل مطالب

انواع کف سازی در ساختمان های بنایی
تقسیم  زیر  دسته  سه  به  ساختمان  در  قرارگیری  محل  نظر  نقطه  از  کف سازی 

می شود:
الف( کف سازی بر روی خاک    ب( کف سازی مابین طبقات      ج( کف سازی بام

همچنین از حیث عملکرد محل نیز می توان کف سازی را در ساختمان های بنایی 
به سه دسته زیر تقسیم نمود:

الف( مکان های خشک            ب( مکان های مرطوب            ج( مکان های ویژه
آشنایی با دیگر مواد و مصالح ساختمانی به کار رفته در انواع کف سازی

بلوکاژ: به منظور جلوگیری از نفوذ 
ساختمان ها،  کف  به  زمین  رطوبت 
از بلوکاژ یا ماکادام استفاده می شود 
سنگ  قـلوه  و  سنـگ  الشه  از  کـه 
تا   ۲5 ضخامت  به  و  شده  تشکیل 
زیر  در  مالت  بدون  سانتی متر   40
کف سازی ریخته می شود. روی الیه 
ماسه  و  می توان شن  را  قلوه سنگ 

ریخت تا فواصل خالی بین قلوه سنگ ها پر شود. وظیفه اصلی بلوکاژ جلوگیری از 
می باشد. باالتر  الیه های  به  کوبیده شده  رطوبت خاک  نفوذ 

معین  مقدار  ترکیب  از  بتن  بتن: 
بعضی  و  شن  ماسه،  سیمان،  آب، 
بـه  دیگر  افـزودنی  و  مضاف  مـواد 
به  آب  اینکه  از  پس  می آید  دست 
سیمان  و  سنگی  مصالح  مخلوط 
افزوده شد، سیمان و آب با هم وارد 
حرارت زا  شیمیایی  انفعاالت  و  فعل 
می شوند. در اثر این فعل و انفعاالت 

مادۀ ژله مانند و چسبنده ای به وجود می آید که مصالح مختلف داخل مخلوط را به 
هم پیوند داده به صورت جسم سختی در می آید. عمل اختالط بتن باید به وسیله 
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دستگاه بتن ساز انجام شود. مصالح مصرفي اصلی در بتن عبارت اند از: سیمان، شن 
آب. و  ریزدانه(  سنگي  )مصالح  ماسه  دانه(،  درشت  سنگي  )مصالح 

سیمان  بتن:  در  سیمان 
اطالق  ماده اي  به  اصطالحاً 
واکنش  انجام  بـا  که  مي شود 
)عـمـل  آب  بـا  شیمیـایـي 
چسباندن  نقش  هیدراتاسیون( 
مصالح سنگي به یکدیگر و تولید 
جسم سخت بتن را ایفا مي کند. 
عمده مواد اولیه سیمان از خاک 
رس و آهک تشکیل شده است. 

هستند. پنج  تا  یک  نوع  پرتلند  نوع  از  مصرفی  سیمان های 
عیار بتن: منظور از عیار بتن یا مالت، مقدار سیمان استفاده شده در بتن یا مالت، 
ایران مترمکعب می باشد(. مثاًل  در واحد حجم می باشد )که واحد حجم بتن در 
منظور از بتن با عیار 300، 300 کیلوگرم سیمان در یک مترمکعب بتن می باشد.

متر  در  سیمان  کیلوگرم   ۲00 معموالً  آن  عیار  که  است  بتنی  بتن کف سازی: 
می باشد. بتن  مکعب 

جهت  مناسب  و  آبی  مالت  یک  سیمان  و  ماسه  مالت  سیمان:  و  ماسه  مالت 
چسباندن اجزا ساختمانی و درزگیری و پوشش سطوح بوده که یکی از رایج ترین 
و کارآمدترین مالت ها محسوب شده و متشکل است از ماسه و سیمان و آب، البته 
در موارد درزگیری از ماسه بادی و سایر موارد از ماسه شسته استفاده می گردد. 
مقدار مصرف سیمان در مالت بین 300 الی 600 کیلوگرم در متر مکعب بوده و 
همچنین میزان خاک )ریز دانه( موجود در ماسه نیز باید از 5% حجمی کمتر باشد.
برای اجرای فرش کف با جنس موزاییک، سنگ و... معموالً از مالت ماسه و سیمان 

1:6 استفاده می شود.
عایق حرارتی: عایق های حرارتی مواد و مصالحی هستند که برای کاهش انتقال 
حرارت در ساختمان به کار می روند. میزان عایق بودن این مواد و مصالح بستگی به 

ترکیب شیمایی و ساختار فیزیکی آنها دارد. 
عایق رطوبتی: مواد و مصالحی است برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به ساختمان. 
رطوبتی  عایـق  می شوند:  تقسیم بنـدی  اصلی  دسته  سه  بـه  رطوبتی  عایـق های 
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قیروگونی، عایق رطوبتی پلیمری تک الیه 
ساخته  پیش  رطوبتی  عایق  پیش ساخته، 
که  پلیمرها  به وسیله  شده  اصالح  قیر  با 
بام  و  پی  رطوبتی  عایق  نوع  دو  به  خود 

می شوند. تقسیم بندی 
ایزوگام: ایزوگام، نام بازرگانی گونه ای عایق 
پوشاندن  برای  رطوبت  و  ضدنم  آماده، 
پشت بام، استخر و مانند آن است. ایزوگام 
برای  عایق کردن که  برای  پوششی است 
به کار  آب  نفوذ  و  رخنه  از  جلوگیری 
به دست  نفتی  فراورده های  از  و  می رود، 

می آید.
سبکی  علت  به  ایزوگام  کاربرد:  موارد 

می باشد:  ذیل  موارد  جهت  کامل  رطوبتی  عایق  یک  تنهایی  به  زیاد  مقاومت  و 
پشت بام ها، ایرانیت، پی ساختمان، استخرها، مخازن آب، تونل ها، کانال های آبیاری، 

هوایی پل های  سدها،  سردخانه ها،  بهداشتی،  سرویس های 
موزائیک: کفپوش متراکم شده ای است که از مصالح سنگی و سیمان و معموالً 
به شکل چهارگوش ساخته می شود. موزائیک در انواع سنگ دار، شیاردار، شسته، 
پالکی، سیمانی و... تولید می شود. به طور کلی موزائیک از دو سطح تشکیل شده 

است: 
١ـ الیه رویه و یا رنگ موزاییک: این الیه که نقش موزاییک را تشکیل می دهد 
و در آن از پودر سنگ، سیمان، آب و از ترکیبات دانه بندی شده و رنگی استفاده 

شده است.
2ـ الیه زیرین یا نارین: این الیه از موزائیک 
رویه  الیه  به  نسبت  بیشتری  دارای ضخامت 
عهده  بر  نیز  را  فشار  تحمل  نقش  می باشد، 
دارد و مانند الیه رویه از سیمان، آب و ماسه 

تشکیل شده است.
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کلیه  شیمیایی  ساختار  نظر  از  سرامیک: 
با ماسه و  از مخلوط خاک رس  موادی که 
و  می آیند  به دست  باال  دمای  در  فلدسپات 
توسط توده شیشه مانندی انسجام یافته و 
و  غیرقابل حل در حالل ها  و  بسیار سخت 
تقریباً گدازناپذیر می  باشند، سرامیک نامیده 

می شوند.
زمین  پوسته  از  موادی  به  سنگ  سنگ: 

اطالق می شود که از یک یا چند کانی که با 
یکدیگر پیوند یافته اند، درست شده است. دو 
فرایند کوه زایی و کوه سایی در زمین موجب 

پدید آمدن محصوالت سنگی می شود. 
انواع سنگ های ساختمانی: این سنگ ها 
در دسته های گوناگون و متنوعی نام گذاری 
به  سنگ  معدن  نام  بعضاً  که  می شوند 
رایج ترین  می شود.  استفاده  آن  اسم  عنوان 

آهکی،  سنگ های  سنگ ها،  ماسه  گرانیت،  از:  عبارت اند  ساختمانی  سنگ های 
تراورتن. و  رسی  سنگ های  کوارتزیت، 

سیمان هاي مصرفي در بتن عبارت اند از: سیمان هاي پرتلند پنج گانه و سیمان هاي 
ویژه.

الف( سیمان های پرتلند:
سیمان پرتلند، سیمانی است که از آسیاب کردن کلینکر، به همراه مقدار مناسبي 
استانداردهای  مطابق  مي آید.  به دست  خام  متبلور  کلسیم  سولفات  یا  گچ  سنگ 

ایران، سیمان پرتلند به پنج نوع زیر تقسیم می شود:
سیمان نوع 1 یا پرتلند معمولی: این سیمان برای مصارف عمومی در ساختمان 

می رود. به کار 
سیمان نوع ۲ با حرارت زایي متوسط یا سیمان پرتلند اصالح شده: این سیمان با 
خصوصیات متوسط است که نسبت به سیمان نوع یک حرارت کمتری آزاد کرده و 
در محیط هایي که احتمال حمله ضعیفي از سولفات وجود خواهد داشت، مناسب 

است.
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سیمان نوع 3 با تاب زیاد یا سیمان زودگیر: این سیمان براي ساخت بتن در هواي 
سرد به جهت آزاد کردن گرماي بیشتر و کم کردن دوره مراقبت مناسب است.

سیمان نوع 4، سیمان با حرارت زایي کم یا سیمان کندگیر: این سیمان معموالً در 
هواي گرم به دلیل تولید حرارت کمتر و تسهیل در امر مراقبت از بتن، استفاده 

مي شود.
مقاوم  یا  و  نوع سیمان یک سیمان ضدسولفات  این  نوع 5، ضدسولفات:  سیمان 
حدودي  تا  سیمان  این  همچنین  مي شود.  محسوب  سولفات ها  حمله  مقابل  در 
خصوصیات دیرگیري داشته و نسبت به سیمان نوع اّول حرارت کمتری آزد می کند.

ب( سیمان هاي ویژه:
امروزه سیمان را در انواع و رنگ های مختلف می سازند و به بازار عرضه می کنند که 

متداول ترین آنها به شرح زیر است: 
نداشته  اکسید آهن  پرتلند معمولی،  مواد خام سیمان  اگر  پرتلند سفید:  سیمان 
بدین ترتیب  می شود.  سفید  سیمان  رنگ  جداکنند،  خام  مواد  از  را  آن  یا  باشد، 
سیمان پرتلند سفید از آسیاب کردن کلینکر سیمان سفید با مقدار مناسبي سنگ 

می آید. به دست  گچ 
سیمان های رنگی: این نوع سیمان از افزودن پنج تا ده درصد مواد رنگي معدني 
از  مي آید.  به دست  سفید  سیمان  یا  معمولي  پرتلند  سیمان  به  شیمیایي  بي اثر 
سیمان پرتلند معمولي براي ساخت سیمان هاي پرتلند رنگي قرمز، قهوه اي و سیاه 
استفاده  از سیمان سفید  دیگر  رنگی  براي ساخت سیمان های  مي شود.  استفاده 

می شود.
ج( سیمان پرتلند آمیخته:

که  است  آبي  چسباننده اي  پوزوالني،  پرتلند  سیمان  پوزوالنی:  پرتلند  سیمان 
مخلوط کامل، یکنواخت و همگني از سیمان پرتلند، پوزوالن و سنگ گچ آسیاب 

مي باشد. شده 
سیمان پرتلند روباره اي یا سرباره اي: این سیمان از آسیاب کردن 15 تا 95 درصد 
مقدار  و  پرتلند  سیمان  کلینکر  غیرکریستالي،  و  فعال  آهن گدازي  کوره  سربارۀ 
برابر  در  بیشتري  پایداري  سیمان  نوع  این  مي آید.   به دست  گچ  سنگ  مناسبي 
سولفات ها دارد و بتن ساخته شده با آن، نفوذپذیري کمتر و دوام بیشتري دارد. این 
سیمان در برابر سیمان پرتلند معمولي، دیرگیرتر و گرماي آبگیري آن کمتر است.
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د( سیمان پرتلند بنایی:
استفاده از این سیمان در بتن و بتن آرمه مجاز نمي باشد و فقط در مالت و مانند 

آن به کار مي رود.

مالت و انواع آن 

مالت، جسمی است خمیری که از اختالط جسم چسباننده، مانند خمیر سیمان و 
جسم پرکننده مانند سنگ دانۀ ریز ساخته شده و در صورت نیاز به مشخصات ویژه 
کاربردی از مواد افزودنی در آن استفاده می شود. از مالت برای چسباندن قطعات 

مصالح بنایی به یکدیگر استفاده می شود.
انواع مالت

هوایی  و  آبی  مالت های  دسته  دو  به  شدن  سخت  و  مالت ها    از    نظر   گیرش 
بندی می شوند. تقسیم 

١ـ مالت هوایی: به مالت هایي گفته مي شود که در هوا مي گیرد و سفت و سخت 
مي شود ؛ یعني عامل مهم درگیرش این نوع مالت ، هوا است . این مالت ها به صورت 
فیزیکي خشک مي شوند یعني آب اضافي یا نم آنها تبخیر مي شوند مانند مالت هاي 
گل و کاهگل و یا به صورت شیمیایي در معرض هوا قرار مي گیرند و سفت و سخت 

مي شوند مانند گچ و مالت آهک هوایي.
2ـ مالت آبی: مالتی است که در زیر آب یا در هوا به طریق شیمیایي سفت و 

سخت مي شود . مالت هاي سیماني و گل آهک از جمله این مالت ها هستند .

الیه های تشکیل دهنده ایزوگام

الیه های گوناگون به ترتیب از رو به کف به شرح زیر می باشد:
یا   )mineral powder( معدنی  پودر  یا   )polyethylene film( پلی اتیلن  الیه 

)aluminum foil( فویل    آلومینیم 
)tissue( بافت

)polyester( پلی استر
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مواد افزودنی ویژه
)polyethylene film( الیه پلی اتیلن

نقش اجزای سه گانه در سرامیک

خاک رس: موجب نرمی و انعطاف و تشکیل ذرات بلوری سرامیک می شود.
بلوری  ذرات  تشکیل  و  گرم شدن  و  از خشک  پس  قابلیت چین خوردن،  ماسه: 

می دهد.  کاهش  را  سرامیک 
فلدسپات: در کاهش دادن دمای پخت و تشکیل توده شیشه ای و چسباننده ذرات 

بلوری سرامیک مؤثر است.
پودر چسب سرامیک

پودر چسب سرامیک و کاشی بر پایه سیمان و مواد شیمیایی است که در مقابل 
دستشویی  حمام،  در  سرامیک  و  کاشی  نصب  برای  لذا  و  است  مقاوم  آب  نفوذ 
از  بعد  ساعت   ۲4 پودر  این  می شود  استفاده  آن  از  خانه ها  در  آشپزخانه  کف  و 
تا 1۲0 درجه سانتی گراد مقاوم است.  برابر حرارت 30 ـ  اینکه استفاده شد در 
لذا  باال ساخته می شود،  با کیفیت  پایه رزین های صنعتی و  بر  این چسب  خمیر 
برای نصب سرامیک و کاشی در بازسازی ساختمان ها استفاده می شود وقتی این 
نفوذ آب، حرارت و یخبندان  برابر رطوبت و عوامل جوی،  چسب ساخته شد در 
بسیار مقاوم است و دارای قدرت چسبندگی بسیار باال و دارای خاصیت االستیک 
و انعطاف پذیری و مقاوم در برابر نشست های ساختمان می باشد تا دو ساعت پس 
از نصب می توان سرامیک ها را جابه حا کرد هنگام نصب کاشی یا سرامیک دمای 
محیط باید در حدود ۲0 سانتی گراد درجه باشد توجه داشته باشید که اگر دمای 
محیط مناسب نبود محیط را گرم نموده و سپس اقدام به نصب سرامیک نمایید و 
باید حداقل 60 درصد کاشی یا سرامیک آغشته به خمیر چسب باشد نکته ای که 
فقط یک سرامیک کار با تجربه می داند این است که موقع نصب کاشی یا سرامیک 
بر روی کاشی های قدیمی باید سطح کاشی های قدیمی با نوک چکش تیشه دار، 
مضرس شود تا کیفیت مطلوب به دست آید. نکته: پودر چسب را در هوای معتدل 

و غیریخبندان تا 5 ماه می توان نگهداری کرد.
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ژئوتکستایل
پلیمری،  الیاف  از  که  هستند  نفوذپذیری  و  متخلخل  منوسجات  محصوالت،  این 
پلی پروپیلن و پلی استر و بعضاً پلی اتیلن و پلی آمید تولید می شود. در صورتی که 
دو  به صورت  و  بافندگی  دستگاه های  توسط  پلیمرها  این  از  شده  ساخته  الیاف 
و   )Woven( شده  بافته  ژئوتکستایل  باشد  شده  بافته  هم  بر  عمود  نخ  مجموعه 
 Non( بافته نشده  باشند  قرار گرفته شده  نامنظم کنار هم  و  الیاف تصادفی  اگر 

می باشند.  )Woven
ژئوتکستایل ها با کاربرد های مختلف دارای چند نقش عمده زیر می باشند:

)Separation( ١ جداسازی
2 تسلیح

 )Drainage( ٣ زهکشی
)Filtration( ٤ فیلتراسیون

)Protection( ٥ حفاظت
فوم بتن

این نوع بتن که در کف ساختمان نیز استفاده می شود، از ترکیب سیمان، ماسه 
بادی، ماسه نرم، آب و فوم )ماده شیمیایی تولیدکننده کف( به دست می آید. ماده 
کف زا در ضمن اختالط با آب در دستگاه مخصوص، با سرعت زیادی حباب های 
هوازا تولید نموده و کف حاصل که کاماًل پایدار می باشد، در ضمن اختالط با مالت 
سیمان و ماسه بادی در دستگاه مخلوط کن ویژه، خمیری روان را تشکیل می دهد. 
این نوع بتن به صورت درجا با قالب های فلزی یا پالستیکی قابل استفاده می باشد. 
این خمیر پس از خشک شدن با توجه به درصد سیمان و ماسه بادی، دارای وزن 

حجمی از 300 الی 1600 کیلوگرم در مترمربع خواهد بود.

شناخت دیوار و جزئیات اجرایی آن 

دیوار یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، 
چوب یا فلز و... می باشد و ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع آن کم می باشد. 
دیوار ساختمان یا محوطه را محصور و محافظت می کند و یا فضاها را از یکدیگر 

تفکیک می کند.
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انواع دیوارها از نظر محل قرارگیری
دیوار خارجی: دیوارهای خارجی یا دیوارهای نما، مانند دیوار مشرف به حیاط یا 
کوچه و خیابان بایستی خصوصیات ویژه ای را دارا باشند. جلوگیری از نفوذ رطوبت، 
سرما، سر و صدا از جمله وظایف دیوارهای خارجی است. آنها بایستی شرایط خاص 

اقلیمی منطقه را نیز تحمل نمایند.
جدا  یکدیگر  از  را  ساختمان  داخل  فضاهای  داخلی  دیوارهای  داخلی:  دیوار 

می کنند.
دیوارها بر حسب تحمل فشار به چهار نوع تقسیم مي شوند:

ـ دیوارهاي خارجي حامل یا تحمل کننده بار
ـ دیوارهاي خارجي غیرحامل )غیرباربر(

ـ دیوارهاي داخلي حامل )باربر(
ـ دیوارهاي داخلي غیرحامل )غیرباربر(

انواع دیوارها از نظرعملکرد
دیوارهای باربر: این دیوارها، بارهای وارد بر دیوار مانند سقف ها را، عالوه بر وزن 

خود، تحمل و منتقل می کنند.
منتقل  و  تحمل  را  خود  وزن  فقط  غیرباربر،  دیوارهای  غیرباربر:  دیوارهای 
می کنند. به دیوارهای غیرباربر، دیوار تقسیم و پارتیشن نیز می گویند. دیوار تقسیم 
به دیوارهای داخلی ساختمان گفته می شود که فضاهای مختلف داخلی ساختمان 

را از یکدیگر جدا می کنند.
حرکت  مانند  جانبی،  نیروی  با  مقابله  به منظور  که  دیوارهایی  دیوارهای حائل: 
خاک، آب و... ساخته می شوند. مانند دیوارهایی که مانع حرکت کوه های مجاور 

می شوند. جاده ها 
سرما  و  گرما  صدا،  رطوبت،  از  جلوگیری  باعث  که  دیوارهایی  عایق:  دیوارهای 
می شوند را دیوارهای عایق می نامند. دیوارهای عایق به دو گروه دیوارهای عایق 

تقسیم می شوند. رطوبت و عایق حرارت 
الف( دیوارهای عایق رطوبت

در ساختمان، دیواری به نام دیوار عایق رطوبت دیده نمی شود اما از آنجایی که 
عایق رطوبت را نمی توان ایستا نگه داشت، برای نگهداری و حفاظت از عایق رطوبت، 
به خصوص در سطح عمودی عایق، از دیوار استفاده می شود که اصطالحاً به آن 

دیوار عایق رطوبت می گویند. 
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ب( دیوارهای عایق حرارت
یکی از مهم ترین موارد مطرح در ساختمان سازی در عصر حاضر تلف نکردن انرژی 
است. برای صرفه جویی در مصرف انرژی مي توان از دیوارهایي که انرژی را به سرعت 
از دست نمی دهند، استفاده نمود. به همین منظور باید دیوارها را در برابر تبادل 

حرارت مقاوم نمود یا به عبارت دیگر دیوارها را عایق حرارت کرد.
عایق کاری دیوارها به چهار روش زیر امکان پذیر است:

عایق نمودن دیوارها از داخل 
عایق نمودن دیوارها از خارج 

دیوارهای دو الیه که بین آنها عایق می شود. 
دیوارهای مخصوص، مانند ساندویچ پانل یا بلوک سبک مانندسیپورکس و...

ـ دیوار با عایق حرارتی پلی استایرن: 
با  را  پلی استایرن  پیش ساخته  قطعات 
چسب های خمیری مخصوص روی دیوار 
فلزی  نصب می کنند. سپس یک شبکه 
توری سیمی روی عایق می گذارند و آن 
با پیچ های مخصوص به دیوار محکم  را 
بر  را  سیمان  و  ماسه  مالت  و  می کنند 

روی آن اجرا می کنند. 
ـ دیوار بلوک بتنی سبک: 
بلوک  از  استفاده  صورت  در 
اینرسِی  دلیل  به  سبک  بتنی 
نوسان های  آنها،  کم  حرارتی 
شبانه روز  طی  در  دما  شدید 
بر  نما  در  خرابی  بروز  خطر 
افزایش  را  حرارتی  شوک  اثر 

پوسته،  که  می شود  باعث  دیوار  نوع  این  در  و...  میعان  باران،  آب  نفوذ  می دهد. 
خاصیت عایق حرارتی را از دست بدهد. در نتیجه الزم است به جزئیات اجرایی 
آب بندی این نوع دیوار توجه خاصی شود. در عمل توصیه می شود پوشش خارجی 
)برای آب بندی( به گونه ای اجرا شود که در صورت پدید آمدن درز و ترک در دیوار 
مصالح بتن سبک، کارایی خود را از نظر حرارتی از دست ندهد )برای مثال، استفاده 
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از قطعات نمای فلزی، بتنی یا هم پوشانی و اتصال همراه با زیرسازی و قالب بندی 
سازه ای( اجزای  به  مناسب 

آشنایی با مصالح به کار رفته در ساخت دیوارها 

بلوک بتنی
بلوک سیمانی یا بلوک بتنی از اختالط سیمان و 
آب با شن ریزدانه و ماسه یا دیگر سنگ دانه های 
مناسب و لرزاندن و متراکم کردن مخلوط و عمل 
آوردن و مراقبت از آنها در محیط مناسب ساخته 
به اشکال توخالی و  بلوک های سیمانی  می شود. 
توپر ساخته شده و در دیوارهای خارجی و داخلی 
به صورت باربر و غیرباربر و در تیغه های جداکننده 

و سقف های تیرچه بلوک و سایر قسمت های ساختمان به مصرف می رسند.
بلوک های سبک

بلوک های سبک دیواری و سقفی به منظور کاهش وزن و بار مرده و تقلیل تبادل 
حرارتی و صوتی در ساختمان مصرف می شوند. این بلوک ها را از انواع بتن سبک 

می سازند که معمول ترین آنها بتن های گازی و سبک دانه هستند.
وزن ویژه بلوک های سبک دانه از 1۲00 تا 1450 کیلوگرم بر متر مکعب و تاب 
مربع  سانتی متر  بر  کیلوگرم   70 کم  دست  باید  آنها  نمونه   3 متوسط  فشاری 
)در    سطح کل بلوک( و حداقل تاب فشاری یک نمونه 55 کیلوگرم بر سانتی متر 
متر  بر  بلوک ها 30 کیلوگرم  این  مورد  در  میزان جذب آب  باشد، حداکثر  مربع 

می باشد. مکعب 
دیوار حائل

دیوارحائل بیشتر برای نگهداری خاکریزهایی که دارای اختالف ارتفاع اند و فضای 
کافی برای ایجاد شیب وجود ندارد ساخته می شود. مثاًل چنانچه در کنار ساختمان 
درمحل  خاک  نگهداری  جهت  راه سازی  در  یا  و  باشد  داشته  وجود  خاکریزی 
خاک برداری، از آن استفاده می شود. دیوار حائل ممکن است از مصالح گوناگونی، 
آنها دیوار  آنها ساخته شود. ساده ترین  نظیر بتن، بتن آرمه، سنگ، آجر و نظایر 
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نگهداری  موجب  دیوار  وزن  و  مي سازند  سنگ  یا  آجر  با  را  آن  که  است  حائلی 
خاک پشت آن می شود. اگر ارتفاع دیوار 1 یا ۲ متر بیشتر باشد برای جلوگیری 
از واژگونی دیوار پشت آن، پشت بندهایی به فاصله 4 یا 5 متر ساخته می شود.

ساختار دیوارهای حائل به گونه ای طراحی شده اند که مقاومت خاک را در برابر فشار 
جانبی که در اثر شیب های غیرطبیعی پدید می آید افزایش دهند. از این دیوارها 
در شرایطی که ایجاد شیب های مورد نظر بیش از زاویه نشست خاک آن منطقه 

اختالف سطح ایجاد کند استفاده می شود.


