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پودمان 5
كسب اطالعات فني

واحد 

یادگیری 9
كسب اطالعات فني در معماري داخلي

مقدمه
داخلی  معماری  اجرایی  حوزۀ  در  فناوری  دستاوردهای  و  روز  دانش  از  آگاهی 
مستلزم جستجو در منابع معتبر و تسلط به زبان های بین المللی است. از این رو 
یکی از پودمان های کتاب دانش فنی تخصصی به طرح چند روش اجرایی رایج به 
زبان انگلیسی پرداخته است و در محتوای آنها امکان آموزش برخی از واژه های 
تخصصی حوزۀ معماری داخلی فراهم شده است. این روش ها به ترتیب به بخش 
تزیینات داخلی کف، دیوار و سقف می پردازد. روش های انتخاب شده بسیار شبیه 
به واحدهای یادگیری است که هنرجویان در طول دورۀ تحصیلی خود فراگرفته اند 

و تنها الزم است به فراگیری واژه ها و نکات کلیدی آنها پرداخته شود.

استاندارد عملكرد
پس از پایان این واحد یادگیري هنرجو قادر خواهد بود:

اطالعات فني و دستورالعمل هاي اجرایي در کارهاي معماري داخلي را از دفترچه هاي 
راهنما و متون به زبان انگلیسي استخراج کرده و به کار بگیرد.

توصیه هاي ضروري تدریس
زمان اختصاص یافته برای آموزش این واحد یادگیری 30 ساعت می باشد که پیش بینی 
می شود که در جلسات 4 ساعته برگزار شود. هدف اصلی در این واحد یادگیری فراگیری 
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برخی از واژه های تخصصی حوزۀ اجرایی معماری داخلی می باشد. از آنجایی که گاهی 
ترجمۀ واژه به واژۀ جمالت معنای کامل و قابل فهمی ارائه نمی دهد، در برخی قسمت های 
ترجمه متناسب با موضوع کلیت مفهوم جمله بیان شده است و هنرجویان با روش های 
اجرایی کف لمینت، دیوارپوش آجری و سقف های مشبک با تایل را آموخته اند، هدف 
اصلی فراگیری واژه های تخصصی و نحوۀ استخراج اطالعات از منابع معتبر می باشد. برای 
افزایش عمق یادگیری هنرجویان از آنها بخواهید در ابتدا درک کلی خود را از محتوای 
هر پاراگراف بیان کرده و سپس واژه های جدید و تخصصی را مشخص کرده و معنی آنها 
را بیابند. استفاده از پرسش و پاسخ در کالس و شیوۀ تدریس بارش مغزی سبب افزایش 

مشارکت هنرجویان در کالس می شود.

پاسخ به فعالیت ها، تمرین ها و تشریح نكته ها
ترجمه بخش اول

دستورالعمل نصب كف پوش لمينت
راهنمايي هاي عمومي

 کف پوش لمینت با به کارگیري روش قفل کردن قطعات چوبي به هم و بدون 
این کف پوش، یک سیستم کف پوش شناور  اجرا مي شود، زیرا  از چسب  استفاده 
)مجزا از سفت کاري( مي باشد و نباید با استفاده از چسب و یا کوبیدن میخ به سطح 

زیر خود متصل گردد.
 این کف پوش نباید مستقیماً به اشیاي ثابت عمودي )شامل دیوار، پله، وسایل 
اندازۀ 8 میلي متر را  به  بلکه الزم است که حداقل فضایي  و غیره( متصل گردد؛ 
درپیرامون اتاق و یا با هر شيء ثابت از آن نظیر ستون ها در نظر گرفته شود. براي 
این منظور از فاصلۀ نگهدار هاي پیش بیني شده در جعبه تجهیزات )کیت( استفاده 

نمایند تا در همه جا فاصله اي یکسان را به وجود آورید.
 براي اتاق هاي طوالني تر از 9 متر به جهت داشتن امکان انقباض و انبساط هاي 

طبیعي مي بایست از قطعات T شکل استفاده کرد.
 اطمینان حاصل کنید که اندازۀ قطعات کمتر از 300 میلي متر نباشند.

 کف پوش لمینت نباید در اتاق هایي که میزان رطوبت آن بیش از 70% است، نصب 
گردد.

الزامات عمومي براي انواع بستر كف سازي
کف پوش لمینت مي تواند برروي هر نوع زیرسازي کف نظیر وینیل، کاشي و صفحات 
کف سازي نصب شود. بستر کف سازي باید که عایق صدا بوده و ثابت و بي حرکت باشد. 
قبل از نصب لمینت اطمینان حاصل کنید که بستر کف سازي هموار باشد و حداکثر 
ناهمواري موجود در آن 2 میلي متر در 2 متر باشد. ناهمواري هاي موجود در بستر 
کف سازي مي بایست با استفاده از یک پمپ هیدرولیکي با مالت ماسه سیمان لیسه اي 
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مسطح گردد و حفره ها و ناهمواري ها یک دست گردند. بستر هاي کف سازي معلق 
چوبي مي بایست که حداقل 45 سانتي متر در زیر خود فضا براي عبور جریان هوا و 

تهویه داشته باشند.
بتن 

 بسترهاي کف سازي بتني باید حداقل 90 روز قبل از نصب لمینت ساخته شده 
باشد.

 بر روي کف سازي بتني حداقل به ضخامت0/20 میلي متر مادۀ مقاوم در برابر 
سایش، پودر پلي اتیلن عایق بخار و غیرقابل نفوذ، در بسترکف سازي نصب کنید. 
بخار آب و رطوبت نیز با استفاده از نوار چسب هاي مشابه آنچه براي درزگیري هاي 
گرد و غبار استفاده مي شود، عایق گردد. این نوار ضد رطوبت و بخار باید که به 

اندازۀ 25 میلي متر بر روي دیوار باال رود )امتداد یابد(.
فرش كردن

 قبل از نصب لمینت باید که هرگونه ناهمواري از روي بستر کف سازي برداشته 
شود و بستر کف سازي مسطح گردد.

 )Padding( کف پوش  لمینت را مي توان بر روي موکت بدون استفاده از فوم 
نصب کرد.

 فرش نصب شده بر روي بتن باید برداشته شود. دستورالعمل هاي نصب بر روي 
بستر کف سازي بتني را ببینید.

سيستم گرمايش كف
 کف پوش هاي لمینت را مي توان بر روي بسترهایي که سیستم هاي گرمایش کف 
در آن موجود است، اجرا نمود، به شرط آنکه عناصر مربوط به سیستم گرمایش 

کف در داخل چوب با بتن کف سازي محفوظ باشند.
 به مدت یک هفته قبل از نصب کف پوش لمینت، درجه حرارت سیستم گرمایشي 

را تا 16 درجه سانتي گراد کاهش دهید.
 پس از نصب کف پوش، به آرامی درجه حرارت سیستم را به میزان 6 درجه سانتي گراد 

در ساعت افزایش دهید.
 درجه حرارت کف نباید بیش از 28 درجه سانتي گراد شود.

شرايط محيطي: مهم است که بسته هاي محتوي قطعات کف پوش لمینت را به 
مدت حداقل 48 ساعت قبل از نصب در محل مورد نظر قرار دهید تا با محیط اتاق 
هم دما گردد. روکش پالستیکي بسته را برندارید. اطمینان حاصل کنید که دماي 

اتاق مابین 18 تا 20 درجه سانتي گراد باشد.
آماده سازي اتاق 

1  جهتي که قطعات لمینت را مي بندید، تعیین کنید. درصورتي که این قطعات را 
در راهرو هاي باریک و یا اتاق هاي کوچک نصب مي کنید، چنانچه قطعات را موازي 

طوالني ترین دیوار فضا نصب کنید، بزرگ تر به نظر مي رسد.
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2  تمامي قالب هاي موجود را از روي بستر کف سازي بردارید.
3  در صورتي که بخاري برقي بر روي کف اتاق قرار دارد، حداقل 12/5 میلي متر 

بین کف و بخاري فاصله قرار دهید تا گرما در فضا جریان یابد.
4  چک کردن درها و تراز )تنظیم( نمودن بستر کف سازي قبل از نصب لمینت 

انجام گیرد.
5  چهارچوب در مي بایست که قابلیت جا دادن ضخامت فوم و کف پوش لمینت 

را در خود داشته باشد. 
)براي کف هایي که بدون الیه هاي روسازي هستند( اجراي روسازي کف را مطابق 

دستورالعمل هاي تولید کننده انجام دهید.
آماده سازي بستر و مصالح

قرار دارد. همچنین هرگونه روکش هاي  آنچه روي کف  برداشتن فرش و هر   )A
چوبي که بر روي تن نصب شده است، را بردارید. مصالح زیرسازي کف را برندارید 

مگر آنکه آزبست هاي رها باشند.
B( آستانه هاي در و قرنیز هاي دیوار را حذف کنید. در زیر آستانه و قرنیز حداقل 
به میزان 1/4 اینچ فاصله بگذارید. همچنین حداقل به میزان 3/8 اینچ به منظور 

درز انبساط در نظر گیرید.
کف  صاف کننده  مادۀ  با  و  بردارید  را  کف سازي  بستر  سطح  ناهمواري هاي   )C
پرکنید، به گونه اي که اطمینان یابیدکه بیش از 3/16 اینچ ناهمواري در مساحت 

10 فوت نباشد.
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D( قبل از نصب، بستۀ حاوي کف پوش هاي لمینت را بازکنید تا با دماي محیط 
هماهنگ شوند. اگر براي این هماهنگي فرصتي نیست، توجه نمایید که نباید بیش 
از 25 درجه فارنهایت و 20% رطوبت نسبي تفاوت بین محل انبار و محل بسته، با 

محلي که براي نصب لمینت پیش بیني شده است، وجود داشته باشد.
E( قبل از نصب بستر کف سازي را تمیز نمایند.

F( براي زیرسازي هاي بتني، عایق هاي رطوبتي و بخاربند با هم پوشاني بیش از 8 
اینچ را نصب کنید.

از یک الیه فوم در  باشند، الزم است که بیش  اگر قطعات لمینت بدون فوم   )G
روي بستر کف سازي استفاده کرد. براي قطعات لمینت داراي فوم در صورت تمایل 
نصب یک الیه بر روي بستر کف سازي قابل قبول است. اطمینان حاصل کنید که 
دستورالعمل هاي نصب را دنبال کرده باشید. مراقب باشید که قبل از نصب نهایي 
لمینت ها تمام فاصله هاي بین فوم ها و منافذ هوا را با نوار چسب بپوشانید. عایق 

رطوبتي دیگري نباید استفاده گردد. 
ابزارهاي توصيه شده )مورد نياز(: )کیت( جعبه ابزار نصب لمینت )شامل فاصله 

نگهدار، چکش ضربه زن، میلۀ جا انداز(
 چکش

 میز یا اره دستي
 اره فارسي بر

 متر نواري
 نوار درزگیر

 عایق رطوبتي پلي اتیلن ) 0/20 یا 0/008 میلي متر( براي نصب روي بتن 
 عینک ایمني

 دستکش
ابزارهاي الزم براي نصب
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ابزارهاي عمومي/ساير ابزار و لوازم: هشدارهاي ایمني: هنگام بریدن این محصول 
از   عینک هاي ایمني و دستکش استفاده کنید. در طول فرایند برش قطعات لمینت 
امکان دارد که گرد    و    غبار چوب ایجاد گردد، بنابراین مطمئن شوید که در یک محیط 

با تهویه خوب کار نصب را انجام دهید.
براي نصب مناسب لمینت اطمینان از اینکه بخش هاي مختلف یک قطعه لمینت 

را مي شناسید، مهم است.

براي نصب كف پوش جديد مراحل زير را دنبال كنيد.
مرحله 1: آماده سازي قطعه لمینت براي 
ردیف اول، از اره فارسي بر براي برش 
مجاور  در  که  لمینت  قطعه  زبانه هاي 
فاصله  کنید.  استفاده  هستند،  دیوار 
نگهدارها را به صورتي که در شکل 2 
گیرید.  کار  به  است،  شده  داده  نشان 
قطع  را  زبانه  طرف  که  شوید  مطمئن 

کنید. )به تصویر 1 نگاه کنید.(

قطعات  قراردادن  به  شروع   :2 مرحله 
لمینت از سمت چپ به راست نمایید 
سمت  هر  در  دیوار  و  قطعات  بین  و 
فاصله اي به اندازه 5/16 اینچ قرار دهید. 
از  را  امینت  قطعه  که  شوید  مطمئن 
دهید،  برش  دیوار  مقابل  زبانه  سمت 
داده  نمایش  تصویر  در  که  همان طور 

شده است.

كام)عرض كوتاه(

زبانه)طول بلند(

كام) طول بلند(

زبانه ) عرض 
كوتاه(



184

مرحله 3: با استفاده از چکش ضربه زن 
است،  موجود  ابزار(  )جعبه  در کیت  که 
عرض  سمت  از  دوم  قطعه  به  آرامي  به 
اول  قطعه  به  تا  بزنید  ضربه  کوتاهش 
متصل شود. )قطعه B به قطعه A متصل 

شود.(

مرحله 4ـ تصوير 4: نصب قطعات ردیف 
دوم را شروع کنید به نحوي که زبانه قطعه 
سوم )c( به داخل کام قطعه ردیف اول 
متصل شود. قطعه c را تا آنجا به سمت 
زمین فشار دهید که در قطعه مجاورش 
به خوبي جا بیفتد. قطعات را به زور در 
یکدیگر جا نیندازید زیرا این کار به اتصال 

قطعات آسیب مي رساند.
مرحله 5  ـ تصوير 5: قطعه بعدي )قطعه 
D( نیز مي بایست به همان روش قطعه 
قبلي به قطعه مجاورش وصل گردد اما 
قطعه  مجاور  چپ  سمت  در  باید  زبانه 
زمین  سمت  به  قطعه  به  باشد.  قبلي 

مطابق مرحلۀ 4 فشار وارد آورید.

مرحله 6ـ تصوير 6:  هنگامي که قطعه 
روي زمین به صورت صاف قرار گرفت، 
به آرامي برروي قطعه دوم ) قطعهC( از 
ضربه  آن  مقابل  به  کوتاه  عرض  جهت 
بزنید تا قطعۀ C و D به یکدیگر متصل 

شوند.

در  که  مرحله 7ـ تصوير 7:  همان گونه 
مرحله 2 تا 6 توضیح داده شد، به قرار دادن 
قطعات از سمت چپ به راست برروي زمین 

ادامه دهید.
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پايان اجراي يك رديف
مرحله 1ـ تصوير a 8: هنگامي که به نصب آخرین قطعات یک ردیف مي رسید، ممکن 
است براي کامل کردن ردیف نیاز به بریدن قطعه داشته باشید. براي این منظور یک 
قطعه کامل را در کنار دیوار به صورتي که زبانه در سمت دیوار باشد، قرار دهید و آن را 
به صورتي نگهدارید که در صورت برش دادن محل به راحتي بتوان قطعۀ  به دست آمده 

را در قطعۀ قبلي جا انداخت. محلي که 
قطعه باید برش بخورد را عالمت بزنید، در 
حالي  که سمت نماي آن به سمت پایین 
باشد. اگر تختۀ باقي مانده از برش بیش از 
16 اینچ طول داشته باشد، مي تواند در 

ابتداي ردیف بعدي استفاده گردد.

مرحله 2ـ  b 8: قطعه را در پشت قطعه 
قبلي جابیندازید به نحوي که زبانه در 
کام قطعه مجاورش، متصل گردند. به 
داده  نمایش   5 شکل  در  که  صورتي 

شده است.

که  آنجا  از   :8 c تصوير  3ـ  مرحله 
محل کافي براي قطعه ضربه زن وجود 
ندارد، به دو طرف به صورت هم زمان با 
مطابق  ضربه زن،  میلۀ  یک  از  استفاده 

شکل 9، ضربه وارد کنید.

نصب لمينت در اطراف موانع
در جاهایي نظیر چهارچوب هاي در که تنظیم قطعات لمینت دشوار است لبه سمت 

کام قطعه لمینت را بردارید.

اگر طول قسمت قبلي این قطعه کمتر از 16 اینچ باشد، در ردیف بعدي از 
نکنید. استفاده  آن 

نکته مهم
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این کار را مي توانید با کمي سنباده زدن و سایش سمت کام قطعه به صورتي که 
بتوان آن را در قطعه نصب شده قبلي، جا انداخت، دنبال نمود. در هنگامي که لبه 
سایش یافته و کوتاه شد، آن را بر روي زمین قرار داده و نصب کنید. کمي از چسب 
لمینت D3 ـPVAc در باالي زبانه به کار ببرید. سپس قطعه لمینت را در جاي 
خود فشار دهید و جا بیندازید. هنگامي که قطعه در محل خود جا افتاد، چسب 

اضافي را با یک پارچۀ نمدار و آب گرم پاک کنید.
نصب نهايي

براي پوشش  بردارید.  را  اتاق  فاصله نگهدار هاي قرار داده شده در اطراف محیط 
فاصله هاي باقیمانده، قرنیزهاي اطراف اتاق را نصب کنید. از محکم شدن قرنیز به 
دیوارها و نه به کف اطمینان حاصل کنید. قبل از میخ کردن قرنیزها به دیوار در 
زیر پایه مبلمان و اشیاي سنگیني که به مدت زیادي بر روي محل باقي مي مانند، 
محافظ هاي پایه را قرار دهید. اشیاي سنگین را بر روي کف پوش لمینت فشار نداده 

و نکشید، زیرا این کار به آن آسیب مي رساند.
مراقبت از كف پوش لمينت

براي تمیز کردن لمینت از پارچه هاي مرطوب با آب گرم استفاده کنید. از شوینده هاي 
ساینده استفاده نکنید.

مراقبت و نظافت
A( در زیر پایه هایي وسایل قابل جابه جایي، محافظ پایه قرار دهید. محافظ پایه 

صندلي ها باید پالستیکي باشد و از جنس فلز یا پالستیک نباشد.
B( درجلوي ورودي ها پادري قرار دهید.

C( براي گردگیري تنها از زمین شور گردگیر استفاده کنید. از زمین شورهاي مرطوب 
فنجان   1/3 یا  و  نموده  آب حل  گالن  یک  در  سرکه  فنجان  یک  نکنید.  استفاده 
آمونیاک را در یک گالن آب حل نموده و از آن استفاده کنید. از مواد پاک کننده، 
سفیدکننده ها، صابون، واکس و براق کننده ها استفاده نکنید. ازحالت برس جاروبرقي 
)کف هاي سخت( استفاده کنید. از میله هاي شوینده ضربه زن و یا خراش دهندۀ زمین، 

بخارشوي، اسپري هاي شوینده و مشابه به این محصوالت استفاده نکنید.
اجازه ندهید که مایعات بر روي زمین بمانند. سریع مایعات را پاک کنید. اجازه 

ندهید که رطوبت بیش از 30 دقیقه برروي زمین باقي بماند.
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install نصب کردن

sub floorزیر سازي کف

staggerتنظیم کننده

Levelingمسطح و هم تراز کردن

Concreteبتن

Carpetingکف پوش سازي

Preparationآماده سازي

Wall baseسفت کاري دیوار

Expansionانبساط

Acclimateهم دما شدن

Stockingانبار

Debrisآشغال، خاکروبه

Appropriateمناسب

Underlaymentبستر کف سازي

Separateجدا

Conjunctionاتصال( اتصال دهنده(

Tongueزبانه

Groove کام

Plank)تخته )قطعه لمینت

Anglingقالب

Scrubbersتمیز کننده

تمرين
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بخش 2
نصب نماهاي آجري

راهنمايي هاي عمومي: محاسبه مقدار محصول مورد نیاز
مقدار آجر مورد نیاز براي طرح خود را با انجام این مراحل حساب کنید:

پهنا  کنید.  اندازه گیري  را  شود  پوشانده  باید  که  نواحي  همۀ  ارتفاع  و  پهنا    1
کنند.                 تعیین  را  نواحي  مربع سطح  فوت  کلي  مقدار  تا  کنید  ارتفاع ضرب  در  را 

)1 فوت   = 30/48 سانتي متر(
باید  که  گوشه هایي  دیوارهمه  کلي  طول  اندازه گیري  طریق  از  را  گوشه ها    2
پوشانده شود، تخمین بزنید این مقدار برابر است با طول خطي آجرهایي که براي 

گوشه ها مورد نیاز است.
 1 مرحلۀ  در  که  مقداري  کل  از  را  گوشه ها  براي  شده  حساب  مقدار   75%   3
محاسبه کردید، تفریق کنید. مقدار باقیمانده برابر است با مقدار فوت مربع آجر 

که مورد نیاز است.

محاسبات:
1  پهنا را در ارتفاع ضرب کنید . فوت مربع 150=10×15

2  75% طول گوشه هاي مورد نیاز را پیدا کنید. 15=20×75% )این عدد را در زیر 
استفاده کنید.(

اگر قصد دارید که آجر را به صورت خشک )بدون استفاده از بندهاي مالت( بر      روي 
دیوار بچسبانید، شما به 30% محصول آجر بیشتر نیاز دارید. فرض می شود آجر 
با حداقل 3/8 اینچ مالت نصب می شود. آجر چیني با الگوی خشکه چینی براي 
موارد بیروني در شرایط آب و هوایي سرد جایي که چرخه یخ زدایي پیش بیني شده 

است، توصیه نمي گردد.
مثال ها:

اندازه گیري ها:
پهناي دیوار: 15 فوت
ارتفاع دیوار: 10 فوت

طول گوشه هاي دیوار: 20 فوت = جمع کل گوشه هاي مورد نیاز

نکات مهم
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تفریق کنید: 135=15-150 فوت مربع، سطح آجر  اول  از عدد  را  عدد دوم    3
مورد نیاز.

استاندارد مالت بند كشي 3/8 اينچبدون مالت بند كشي )آجرچيني خشك(

تمريناز این صفحه در انجام و طي مسیر اندازه گیري پروژه خود استفاده کنید.

اندازه گيري كنيد:
 اندازۀ پهناي دیوار را بگیرید.
 اندازۀ ارتفاع دیوار را بگیرید.

 اندازه طول گوشه هایي که باید پوشانده شوند را بگیرید.
محاسبات را انجام دهيد:

1  پهنا را در ارتفاع ضرب کنید: کل سطح مورد نیاز = ............ × ............ 
2  %75 طول گوشه هایي که باید پوشانده شوند را به دست آورید: ....... = ....... × 0/75

این عدد را در پایین استفاده کنید.
3  عدد به دست آمده در بند 2 را از عدد به دست آمده در بند 1 تفریق کنید:

کل سطح آجر مورد نیاز. .......... = ........... × ............ 
چه ابزارهايي نياز داريد؟

چکش: براي کار با کاغذ و نوار فلزي استفاده مي شود.
فرقون و سطل و مته بادي: براي مخلوط کردن مالت استفاده مي شود.

مالة شياردار: براي ایجاد خراش روي ورق فلزي و روکش هایي خراش دار استفاده 
مي شود.

اره گرد با تیغه مخصوص مصالح بنایي: مورد استفاده براي برش آجر.
ماله بنايي: براي به کارگیري مالت آجرکاري به کار مي رود.
كيسه مالت: براي تزریق مالت به درزها استفاده مي شود. 

ابزارهاي اتصال: مورد استفاده براي بندکشي پایاني مالت ها.
جارودستي: مورد استفاده براي تمیز کردن بندها و آجرها.
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این مراحل را براي نصب آجر دنبال کنید:
مرحله 1: نصب عايق آب وهوا: همیشه وقتي مي خواهید آجر را بر روي دیوارهاي 

یا  و  پانل ها  وال،  دراي  سخت،  و  سفت 
عایق  یک  کنید،  نصب  دیوار  پوشش 

آب و هوایي را باید به کار ببرید.
عایق  با  وگوشه ها  دیوارها  پوشاندن  در 
4  اینچ  مقدار  به  اتصال  محل  در  آب و هوا، 
هم پوشاني کنید. عایق آب  وهوا را بر روي 
بیشتر  اینچ   6 از  که  منگنه اي  با  دیوار 

نیست، منگنه کنید.

مرحله 2: نصب نوار فلزي )توري فلزي يا رابيتس(: توري فلزي روي عایق آب وهوا 
نصب مي شود و به عنوان پایه اي براي روکش مالتي که بر روي آن آجرهاي نازک 
نصب مي شود، به کار مي رود. توري فلزي را به دیوار عمودي با استفاده از پیچ هاي 
3/4 اینچ مقاوم در برابر خوردگي، محکم بچسبانید. پیچ هاي بیشتري را باید در 
محل تیغه هاي عمودي دیوار به فاصلۀ تقریباً 6 اینچ از هم استفاده کنید )بکوبید(. 

توري فلزي درست نصب شده بر دیوار، در 
هنگام کشیدن دست به سمت پایین آن 
احساس زبري و با کشیدن دست به طرف 
باال احساس نرمي دارد. طرف زبر و خشن 
توري فلزي، روکش مالت را در خود نگه 
عمودي  مفاصل  گوشه ها،  در  مي دارد. 
هم  روي  بر  16 اینچ  اندازۀ  به  حداقل  را 
خوردگي  ترک  از  تا  دهید  هم پوشاني 
دور  توري هاي  شود.  جلوگیري  گوشه 
گوشه ها را با سیم پیچي  تر و تمیز کنید.

كيسه مالت برای 
تزريق مالت

تراز و متر برای كمك به ايجاد 
سطح و خطوط متحرک مستقيم

جارودستی برای تميز 
كردن بندها و سنگ

مالة شياردار برای 
سطح مالت 

ماله بنايی برای به كارگيری 
مالت در پشت آجر و سنگ

فرقون، سطل و مته 
بادی برای مخلوط 

كردن مالت

 چکش و چاقو يا يك ارۀ گرد با تيغة مخصوص 
مصالح بنايی برای برش شيلنگ يا آجر، چکش 

همچنين برای ورق فلزی به كار می رود.

 تفنگ منگنه زن و منگنه ها 
برای كاغذها )ورق های( 

نمدی به كار می رود.

ماسك

عينك ايمنی

 ابزار اتصال چوب و يا 
پشت دستة ماله برای 

حذف مالت اضافی
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مرحله 3: مخلوط كردن مالت: مالت را در یک لگن، سطح، یا فرقون مخلوط کنید. 
از فرمول ترکیبي که در لیست مواد آورده 
مخلوط  یا  و  نمایید  استفاده  است،  شده 
مالت و آب را ترکیب کنید. مالت را با کج 
بیل و یا چوب بلوط کن مخلوط نمایید تا 
به قوام و سختي مشابه کره بادام زمینی 

برسد.

مرحله 4: روكش كردن توري سيمي با مالت و فرصت دادن براي خودگيري و سفت 
شدن آن: با یک مالۀ سرگرد مقداري مالت برداشته و آن را روي ماله سر تخت پهن 

کنید. مالت را بر روي تمام سطح دیوار و 
گوشه ها به ضخامت 1/2تا 3/4 اینچ بمالید. 
این یک روکش آستر )زیري( بر روي توري 
سیمي ایجاد مي کند. بگذارید که مالت به 

مدت12 تا 24 ساعت خود را بگیرد.

مرحله 5: تميز كردن و طرح دادن به آجرها: زماني که مالت آستر )زیره( در حال 
خودگیري و سفت شدن است، آجرهاي تخت وگوشه را از بسته آجرها درآورید و به 

آنها بر روي یک میز کار و یا بر روي زمین 
طرح دهید. به  خاطر داشته باشید که آجرها 
ممکن است در زماني که به صورت دقیق 
داده  برش  مي شوند  نصب  خود  درجاي 
تراشیده شوند. پشت آجرهاي  یا  و  شوند 
نازک را اسفنج )ابر( بکشید تا گرد و   غبار 
نشسته بر روي آن را برداشته و به اتصال 

دائمي آن به دیوار اطمینان حاصل کنید.

آستر  مالت  که  زماني  آجر:  به پشت  )كره اي(  6: كشيدن مالت خميري  مرحله 
)زیري( خود را گرفت و سفت شد )وقتي به آن دست مي زنید، چیزي به دست شما 
نمي چسبد( شما آماده هستید که آجرهاي نازک را به کار برید و بچسبانید. دیوار 
را با آب نمدار کنید تا رطوبت را براي مالت روي آجر نازک و جذب و پیوستن به 
آن را فراهم کنید. مالت را همان طور که در چک لیست مواد توضیح داده شده، 
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مخلوط کنید. با مالۀ نوک دار مالت را به 
نازک  آجر  پشت  در  اینچ   1/2 ضخامت 

بمالید.

مرحله 7: نصب آجرهاي گوشه: از قسمت هاي گوشه اي شروع کنید، از باال به پایین 
و یا از پایین به باال. قطعه آجر گوشه را به دیوار فشار دهید، کمي به عقب و   جلو 

بچرخانید و به مالت فشار دهید تا فشرده 
شود. زماني که راه خود را از باال یا پایین 
دیوار به کار مي اندازید، رج هاي آجر را تغییر 
دهید تا از ایجاد مفاصل عمودي ناخوشایند 
مالت در نزدیکي گوشه ها جلوگیري کنید. 
در حدود 3/8 اینچ فاصله در بین قطعات 

آجر بگذارید.

مرحله 8: نصب آجر نازک رج هاي صاف:
پس از نصب آجرهاي گوشه، از کنار گوشه ها 
به کار نصب قطعات آجر ردیف هاي صاف اقدام 
مالت هاي  دهید.  ادامه  کار  این  به  و  کنید 
اضافي را از اطراف آجرها با اسفنج و یا برس 

سفت بردارید.

مرحله 9: برش آجرهاي نازک: براي برش 
در  تکه  تکه  به کارگیري  به منظور  آجرها 
دیوار، به ضخامت1/4 اینچ عمق آجر را با 
تیغه سنگ تراشي برش داده و محل برش 
داده را بشکنید یا با استفاده از یک ارۀ برقي 
انجام  را  کار  این  الماسه،  تیغۀ  با  کوچک 

دهید.
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مرحله 10: پركردن بندهاي بين آجرها با مالت )بند كشي(: وقتي که آجرها را در 
جایشان قرار دادید، از یک کیسۀ مالت قیفي شکل براي پرکردن بندهاي بین آجر 
استفاده کنید. )مگر اینکه شما روش خشکه چیني آجر را انتخاب نموده باشید که در 
این حالت به مرحله 12 بروید(. در صورت تمایل مواد رنگي را به مالت اضافه کنید. 
مقدار بیشتري آب به مالت بیفزایید تا مالت به حالت رقیق تر و روان تر درآمده و به 

راحتي از قیف خارج شود. کیسۀ قیفي 
را تا حدود نیمه با مالت پرکنید و آن 
را از انتها بچرخانید. بندهاي عمودي و 
افقي مابین آجرها را با مالت پرکرده، و 
مالت هاي اضافي را با اسفنج بردارید تا 

بر روي نماي آجر نریزد.

و  خودگیري  به  شروع  آجرها  بین  مالت  که  وقتي  بندها:  كردن  11: صاف  مرحله 
سفت  شدن کرد و به حد قوام شن هاي مرطوب ساحل رسید از یک قلم گیر بندکشي 

به  خارجي  بندهاي  کردن  صاف  براي 
یک  از  بپردازید.  نظر  مورد  عمق  مقدار 
برس سفت و محکم هم مي توانید براي 
و  بندها  داخل  به  مالت ها  دادن  فشار 

صاف کردن آنها استفاده کنید.

مرحله 12: تميز كردن آجر: یک اسفنج 
مرطوب و یا برس سفت و محکم را براي 
تمیز کردن مالت باقیمانده بر روي آجرها 

به کار برید.

روش چسباندن سريع
براي کاربردهاي داخلي که در آن رطوبت جاي نگراني ندارد، به جاي استفاده از روش 

توري هاي فلزي )رابیتس( از روش چسباندن سریع مي توان استفاده کرد.
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مرحله 1: نصب صفحه فيبر سيمان: تخته سه ال را به اجزای عمودي دیوار با استفاده از 
پیچ هاي3/4 محکم کنید. مطمئن شوید که پیچ ها به خوبي سفت شده اند، به   طوري که 
آجرها بتوانند به درستي بر روي آنها چسبیده و محکم شوند. در گوشه ها نیز اطمینان 
حاصل کنید که تخته سه ال تا انتهاي دیوار ادامه یافته است و هیچ شکافي موجود 

نیست. آجرهاي نازک مي توانند به صورت 
مستقیم بر روي دیوارهاي خشک مقاوم 
در برابر آب به کار روند. کاربرد آجرهاي 
نازک به  صورت مستقیم بر روي دیوارهاي 
خشک استاندارد، ممکن است که تأثیرات 
منفي بر روي کیفیت اتصال و دوام کلي 

آن داشته باشد.

مرحله 2: نصب آجرهاي نازک: با قطعات گوشه اي شروع کنید، چه از باال به پایین 
و چه از پایین به باال کار مي کنید. با استفاده از یک چسب، مهره اي را در پشت هر 
آجر گذاشته و به آرامي در جاي خودش بر روي دیوار فشار دهید. در زماني که از 
باال به پایین کار مي کنید ترتیب رج هاي آجر را در گوشه ها عوض کنید تا ایجاد 
بندهاي مالت عمودي ناخوشایند در گوشه ها جلوگیري شود )مرحلۀ 8 را ببینید(. 
در بین قطعات آجر به اندازه 3/8 فاصله قرار دهید، مگر آنکه بخواهید آجرها را 
خشکه چیني کنید. پس از نصب قطعات گوشه، قطعات راست و صاف آجر را از 

خارج گوشه به کار گرفته و به راه خود 
چسب  که  دهید  فرصت  دهید.  ادامه 
مالت  شود.  خشک  شبانه روز  طول  در 
بند کشي  را  درزها  تا  کنید  مخلوط  را 
با  سپس  ببینید(  را   3 )مرحله  کنید. 
نصب مراحل 12ـ10 کار را ادامه دهید.

مراقبت و تميز كردن
اطالعات تميزكاري

1  به طورکلي، قطعات نازک روکش باید در طول فرایند نصب، تمیز نگه داشته شوند. در 
پایان هر دورۀ کاري مالت هاي اضافي باید با برس خشک به آرامي برداشته شده و با یک 
اسفنج مرطوب و نمدار پاک شوند. براي تمیز کردن عمومي استفاده از پاک کننده هاي 
مواد شوینده غیر اسیدي توصیه مي شود. روش هاي تمیزکردن و شستشو  با فشار 

نباید استفاده شود.
اطالعات ايمني: درهنگام نصب محصوالت آجري، توصیه مي شود که از لباس هاي 

محافظ، دستکش و عینک استفاده نمایید.
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)WRB( عايق هاي مقاوم آب وهوايي
1  همیشه باید در هنگام نصب آجر بر روي دیوار سخت، دراي وال، تخته سه ال، 
پانل ها و یا روکش هاي دیوار، از عایق مقاوم آب و هوایي استفاده کنید. به صورت 
عمومي کاربرد دو الیۀ عایق آب و هوایي بر روي موارد خارجي، سیستم فاضالب 

پشت آجرهاي نما، پانل هاي قابل تخلیه و یا فالشینگ توصیه مي شود.
2  هنگامي که آجر نازک بر روي مصالح بنایي و یا بتن کار مي شود، نیازي به عایق 

آب وهوایي نیست.

جاهاي خالي جدول را با جمالت زیر کامل کنید.

شمارهموردهدف

Floor protection ـ interior applicationsTarp to cover floor1
Protect wall from moistureWeather barrier sheet2
To secure screws/nails into metal lathStaple gun3
To apply mortar to “scratch coat ”18 ـ guage galvanized metal lath4

To secure metal lath 3/4″corrosion ـ   resistant screws
(preferred) or nails

5

To customـ cut thin brickElectric screwdriver or hammer6
Installing weather barrier Heavyweight trimming shears or

wire snips
7

To wipe away excess mortarLarge sponge8
 Mortar mix for brick application/joint
filling

Mortar
 For Scratch Coat: 1 part Portland
Cement to 2.5 parts sand
 For Buttering Units: 1 part Portland
Cement to 2 parts sand
 For Joints: 1 part masonry cement
to 2 parts sand

9

To mix mortar inBucket or Wheelbarrow10
To mix mortar withHoe or large mixing stick11
 To create a masonry wall for brick to
hold on

Point Trowel12

To apply mortar to brickFlat Trowel13

تمرين
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معني فارسيلغات مهم

Measureاندازه گیري

Estimateتخمین زدن، برآورد کردن

Subtractتفریق کردن

Mortar jointمالت اتصال

Dry stackخشکه چیني

bricksآجرها

Weather barrierعایق آب و هوا

Wallboardدیوار تخته اي، دراي وال

Panellingپانل، قاب سازي

Wall sheathingروکش دیوار

Overlappingهم پوشاني

شمارهموردهدف
To cut metal lathMasonry Blade14
 To score and break thin brick pieces to
fit

Small electric saw ـ optional15

To fill in jointsMortar/Grout bag16
To smooth out jointsJoint tool17
To clean back of brick and eliminate dustStiff brush (not a wire brush)18
To protect hands during installationGloves19
To protect eyes during installationSafety glasses20
Protection during mortar mixingDust mask21

تمرين
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معني فارسيلغات مهم

Cureدرمان، خودگیري مالت

Consistencyغلظت، قوام

hoeکج بیل

Metal Lathتوري فلزي، رابیتس

Scratch Coatالیه آستر، روکش زیري

lay outطرح، الگو

Materialsمواد و مصالح

Adhereچسبیدن

Squeeze out فشردن

Smoth outصاف کردن

Adhesiveچسب

Countersinkمیخ یا پیچ سر خزینه

Non ـ sagging غیر قابل پیش بیني

Veneerروکش

Barriers عایق ها
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بخش سوم
مدوالر:  سقف  نصب  راهنمای 
سیستم های سقف مدوالر در هر 
دو جهت طول و عرض با تیرهای 

پنهان محدود می شود.
ذخيره سازی )انبار( و حمل و نقل 

 پنل های سقف باید تمیز و خشک نگه داشته شوند و از عناصر آنها محافظت 
شود. پنل های سقف 24 ساعت قبل از نصب از کارتن خارج شود تا با شرایط محیط 

تطبیق پیدا کند.
 محوطۀ نصب باید از زائدات و گرد و غبار عاری باشد.

 صرف نظر از توصیه های مختلف دما و رطوبت که از یک محصول )فراورده( به 
محصول )فراورده( دیگر متفاوت است، همه محصوالت باید در یک فضای داخلی و 

نه یک فضای خارجی انبار شود.

فلز و الياف نرمالياف معدنی

باز كردن يك جعبه مشبك 

گام 3: باز کردن از یک گام 4: آماده برای جابه جایی 
سمت 

گام 2: برش امتداد خط 
چین ها

گام 1: شناسایی خط چین

بازكردن كارتن تايل الياف معدنی: توصیه می شود که محصوالت RH99, 90 و 80 باز شوند و 
برای تطبیق با محیط به مدت 24 ساعت قبل از نصب در محیط قرار بگیرند. این عمل باعث می شود 

تایل ها خشک و سخت شوند.

مرحله 2: برداشتن غشای مرحله 3: برداشتن تایل
پلی اتیلن 

مرحله 1: برش غشای 
پلی اتیلن

باز کردن جعبه به روش 
اشتباه 
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شما به چه ابزاری نياز داريد؟
ابزار 

متر اندازه گیری

متر اندازه گیریمتر اندازه گیری فاصلهتراز لیزری

ریسمان رنگيدریل دستیچکش مکانیکي گردنده

سیم چینقیچي ورق برگیره

چاقوپرچ زنقیچی برقي

ايمنی و محافظت: توصیه می شود برای نردبان ها در ارتفاع های سه متر، سطح 
کف سازی تراز باشد. نردبان برای ارتفاع سقف بیش از 3 متر توصیه نمی شود و یک 

سطح با 4 پایه توصیه می شود.
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موقعیت ایستادن اشتباهموقعیت ایستادن صحیحچرخ های قفل شونده

نصابان برای دسترسی آسان به ابزارها در طول نصب یک کمربند ابزار می پوشند.
نگهداری ابزارها بر روی تایل های سقف نا امن است.

ايمنی و محافظت
تجهيزات حفاظت شخصی: همه نصابان باید تجهیزات حفاظت شخصی شامل 
کاله ایمنی، دستکش های الستیکی، جلیقه، کفش ایمنی و عینک را در طول نصب 

 سیستم سقف بپوشند.
آيتمتوضيحات

جلوگیری از آسیب ناشي از سقوط 
اشیای کوچک در محل ساخت و ساز 

به سر

کاله ایمنی

جلوگیری از آسیب به دست از طریق 
لبه های ناهموار

دستکش الستیکی

قابلیت شناسایی بیشتر در محل های 
ناواضح ساخت و ساز

جلیقه

جلوگیری از آسیب به چشم و 
جلوگیری از ورود ذرات کوچک به 

چشم هنگام برش

عینک

جلوگیری از آسیب به پا در تماس با 
اشیای تیز روی کف

کفش ایمنی

چرخ ها قفل 
شده اند

سکو
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طرح سقف و اجزای آن در سقف مدوالر
نمایش طرح اولیه سقف و قرارگیری جزئیات آن

تصوير
1ـ رانر اصلی

2ـ سازۀ تي شکل 1200ميلي متر
3ـ سازۀ تي شکل 600 ميلي متر

4ـ سيستم معلق
5  ـ گوشه ديوار

6  ـ تايل

این مراحل را برای نصب سقف مدوالر دنبال کنید.
9 مرحلة روش نصب سقف

نصب قطعات پیراموني)گوشه 
دیوار(

طرح ریزی شبکهعالمت گذاری خطوط پیرامونی

عالمت گذاری موقعیت آویزهانصب آویزهانصب رانرهای اصلی

اندازه گیری و برش تایل های 
حاشیه

نصب تایل های زمینه و خدمات 
)تأسیسات(

نصب سازه تي شکل
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مرحله 1: مرحله طرح ريزی شبکه زمينه
A( ديوار به ديوار )با كاشی های كناري و زمينه(: این یکی از مهم ترین مراحل قبل 
از آغاز نصب سقف واقعی است. در اینجا طرح بندی شبکه با توجه به ابعاد اتاق 
)طول، عرض و ارتفاع( وارد می شود. نکات الزم برای یادآوری: در شرایط عملی، 

اغلب ابعاد اتاق ها دقیقاً در ابعاد چهارگوش مربع )قائمه( نیستند. 
قاعده كلی: توصیه می شود برش تایل های مرزی )کناري( طوری باشد که بزرگ تر 
از نصف اندازۀ تایل های سقف در چهار طرف دیوار باشند. به طرح بندی نمودار 

1ـ1 مراجعه کنید.
مدول های سقف: 600 میلی متر × 600 میلی متر 

ابعاد اتاق: 2700 میلی متر × 4320 میلی متر )طول × عرض(
محاسبه تايل های طول: 4320 میلی متر

محاسبه نادرست= 7 پانل کامل + 2 قطع تایل به ابعاد 60 میلی متر
محاسبه درست= 6 پانل کامل + 2 قطع تایل به ابعاد 360 میلی متر

برای محاسبۀ پهنای قطع کاشی روش باال را دنبال کنید. نکته

B( گچ برگ ها )مدول تايل كامل(: گچ برگ ها برای طراحی فضاها به منظور قرار  دادن 
کاشی های مرزی کامل استفاده می شود و شبکه هاي عمودی سیستم های تهویه مطبوع 

را پوشش می دهد.
با تایل های مرزی  در زیر یک قاعده سرانگشتی ساده برای محاسبه نصب سقف 
 × میلی متر  تایل های 3600  از  مدول  یک  ما  کنید  فرض  است.  کامل  )کناري( 

3600 میلی متر که 6 کاشی × 6 کاشی در گچ برگ داریم.

روش درست

دياگرام 1دياگرام 1ـ1

روش نادرست
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اغلب اوقات یک اندازه گیری داخلی، بین گچ برگ هاي3600 میلی متر × 3600 میلی متر 
صورت می گیرد.

اما این روش نادرست است و در حالی که نصب نهایی را انجام می دهید ممکن است 
شما در نهایت تایل های مرزی را در چهار طرف برش دهید.

 قاعده سرانگشتی: اضافه کردن دو طرف عرض گوشه دیوار و کسر کردن عرض 
اصلی T شکل برای به دست آوردن طول اضافی.

 فرض کنید ما از پهنا )گوشه( 19 میلی متری دیوار و 24 میلی متری نمای شبکه 
استفاده می کنیم، بنابراین برای رسیدن تصویر کامل باید طول کلی 3614 میلی متر 

باشد.

گوشه ديوارپهنای نمای فوالدی

توضیحات )شرح(اندازه )میلی متر(15 میلي متر24 میلي متر

الگوی دیوار23mm19×19×3000 mmبه اضافه14mmبه اضافه

الگوی سایه13mm9×7×7×14×3600 mmبه اضافه04mmبه اضافه

الگوی دیوار33mm32×24×3000 mmبه اضافه24mmبه اضافه

الگوی دیوار آلومینیومی35mm19×25×3000 mmبه اضافه26mmبه اضافه

الگوی دیوار از فوالد زنگ نزن49mm19×32 mmبه اضافه40mmبه اضافه

الگوی دیوار29mm22×22×3000 mmبه اضافه20mmبه اضافه

توجهعالوه بر طول یا عرض اصلی، از نیاز به تایل های مرزی جلوگیری خواهد شد.
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مرحله 2: عالمت گذاری خطوط پيراموني 
 اندازه گیری ارتفاع سقف مهم ترین گام قبل از شروع نصب است.

 حداقل ارتفاع پلنوم از سقف نباید کمتر از 100 میلی متر برای پوشاندن سیستم 
باشد.

 سطح سقف مبنا باید توسط پیمانکار اصلی با کمک همه ارائه دهندگان خدمات 
مانند نصابان روشنایی، نصابان شبکه های تهویه هوا، نصابان آب پاش ها و نصابان 

سیستم های صوتی و غیره هماهنگ شود )تعیین شود(.
 از یک عالمت عمودی به عنوان 
نقطه مبنا )مرجع( جایی که خط 
دارد،  قرار  آن  روی  نیروی  تراز 
کمک  با  سپس  کنید.  استفاده 
را  دیوار  گوشۀ  لیزري  تراز  خط 
در تمام قسمت های آن مشخص 

کنید )عالمت بزنید(.

مرحله 3: نصب قطعات پيرامون ها )گوشه ديوار(
به کمک خط   عالمت گذاری 
تراز لیزری باید در باالی سطح 

تمام دیوارها انجام شود.

 از دریل دستی عالمت گذاری به عنوان نشانه برای نصب دیوار استفاده می شود.
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 بست های ابتدا و انتهای گوشه دیوار به فاصله 150 میلی متری از دیوار نصب 
شوند. برای دیدن جزئیات دقیق بست ها به صفحه مربوطه مراجعه شود.

 4500 فاصله  با  باید  بست ها   
میلی متر از همدیگر نصب شوند.

 گوشه های اتاق محدوده اتصال گوشه دیوار باید برش تمیزی داشته باشد.

دياگرام 1ـ1

دياگرام 1

فاصله  در  باید  اصلی  رانر  روی  آویز   
گیرد  قرار  دیوار  گوشه  از  متری   600
است  سنگین  سقف  که  مواردی  )در 
می شود(  توصیه  میلی متر   450 فاصله 
 1200 به  محور ها  متعاقباً  سپس 

میلی متر می رسند.

در حدود 150  آویزها  باید   همچنین 
اتصال  رانر  تا  اصلی  رانر  هر  از  میلی متر 

باشد.
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مرحله 4: نصب آويزها
 برای سوراخ کردن و نصب آویزها از چکش مکانیکی گردان در صفحه بتنی سقف 

استفاده کنید.

 اگر سیم آویز بلند تر از 1/8 متر بود از مهارهای بادبند مطابق دیاگرام باال استفاده کنید.
 در مهارهای بادبندی، دو سیم آویز از فرم قطعه سازه ای با زاویه 45 در نزدیک رانر 

اصلی ایجاد می کند و یک آویز معلق در طرف دیگر همان صفحه ایجاد می شود.
 سیم آویز را طبق موقعیت دیاگرام 1ـ 1 نصب کنید.

 سیم های آویز معلق باید مرتب و راست بشوند با حداقل امکان خطای 2/5 میلی متر 
حدود هر 12 فاصله بین ریل ها.

 طول مورد نیاز سیم را در داخل سوراخ سیم آویز وارد کنید و سه بار سیم را 
بپیچانید در حدود 75 میلی متر.

AC نصب مجدد کانال 
 اگر طول داکت AC بیشتر از 1200 میلی متر بود، سپس مطمئن شود یک 
نسبت جداگانه در زیر داکت داشته باشید و یک سیم آویز مي تواند از سقف نصب 

شده آویزان شود.

طرح كلی پخش آويز زير داكت )نصب طناب(

دياگرام 3ـ1

سقف كاذب

بخش مجرا

آويزانی مجرا

تعليق
كاشی سقف

دياگرام 4ـ1 
ميله چاک دار/سازۀ اصلی 

تی برای معلقی سقف

  ميله/سيم 
آويز/نگهدارندۀ 

عمودی
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مرحله 5: نصب رانرهای اصلی
یک رشته خط طولی از اولین رانر 
تا لبۀ بیروني پشت سر هم تکرار 
کنید. این به شما کمک می کند 
که فاصله رانر اصلی از دیوارها را 

حفظ کنید.

 رانر اصلی را برای انطباق با مرز تایل ها برش دهید به طوری که مسیر سوراخ 
روی رانر اصلی مجاور تطبیق پیدا کند. به عنوان مثال همان طور که در دیاگرام 5ـ1 
مشاهده می گردد رانر اصلی با استفاده از یک قیچی برش به اندازه 15 میلی متر 

باید بریده شود که مسیر سوراخ به فاصلۀ 360 میلی متری  باشد.

رانر  خوردگی  پیچ  از  جلوگیری  برای   
برش  درجه   45 30ـ  زاویه  با  را  اصلی 

دهید.

آماده سازی شبکه های زير

فاصله اولين سوراخ مسير 
از آخرين گيره

فاصله سوراخ های مسير به 
ميلی متر

شبکه

75mm150mm قسمت مقدماتی/ پیش درآمد
مقدمه

75mm100mm32 مقدمه
50mm150mm38 اضافه
75mm150mm43 فوق العاده
75mm100mm38 نیم رخ شبه
50mm600mm45 نیم رخ
300mm600mm38 انتخاب
300mm600mm45 انتخاب

دياگرام 5  ـ1
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 اولین رانر اصلی باید فاصله کمتر از 600 میلی متر از دیوار پیرامونی داشته 
باشد.

 فاصله بین دو رانر اصلی باید حداکثر 1200 میلی متر باشد.
 شما ممکن است ابتداي سیستم معلق را برای جا انداختن رانر اصلی در یک 

مسیر به طوری که حفره های مسیر بهتر تراز شود، کمی خم کنید
 برای پایداری بیشتر، آویزهایی با امکان گیره قالبدار می تواند در مسیر انتخاب شده 

روی رانر های اصلی وارد شوند.
باید  شکل   T مرزی  تیرهای   
میلی متر  از 300  بیشتر  طولشان 

و کمتر از 600 میلی متر باشد.

 قسمت های اضافه یا خم شده سیم را ببرید همان طور که در شکل نشان داده 
شده است.

 یک ردیف اضافه از رانر اصلی وارد کنید یا به طور متناوب تمام آویزهای سازه های 
T شکل مرزی بیشتر از 600 میلی متر را آویزان کنید.

مرحله 6: نصب سازه های T شکل 
 مطابق نمودار 1ـ 1 صفحات قبل سازه های T شکل 448 میلی متري را نصب 
کنید )برای اینکه در گوشه دیوار سازه T شکل به آسانی مستقر شود 2 میلی متر 

فاصله بگذاریم(.
 سازه های T شکل مرزی را موقتاً به کالف دیوار با استفاده از یک گیره برای 

نگهداری بی نقص آنها نصب کنید.

 دو سازۀ T شکل 1200 را بین دو رانر اصلی به فاصله 600 میلی متر از یکدیگر 
نصب کنید.

 صدای کلیک تأیید مي کندکه سازه T به درستی در رانر اصلی قفل شده است.
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 در مدول های 600 × 1200 میلی متر، قطر ها را اندازه گیری کنید. هر دو قطر 
باید هم اندازه باشد.

 در صورت انحراف در اندازه گیری قطر ها به آرامی به گوشه ها ضربه بزنید.
 مطمئن باشید که شبکه سقف در یک شکل درست قرار گیرد.

 هنگامی که سیستم در شکل کامل قرار دارد در اولین شکاف سازه T شکل روی 
رانر اصلی ادامه یافته رانر اصلی تنظیم فاصله دیوار از دو مربع اصلی به عنوان راهنما 
استفاده می شود، این اطمینان ایجاد می شود که سوراخ های مسیر تیر روی رانر های 

اصلی در یک تراز هستند.

مرحله 7: نصب تايل های خدماتی )تأسيساتي( و زمينه
 یک بار دیگر تراز را با استفاده از تراز لیزری چک کنید.

 اطمینان حاصل کنید که تمام مکان های سرویس ها )تأسیسات( روی تایل های خدمات 
امتحان شدند و به وسیله پیمانکار اصلی تأیید شوند. تنها پس از آن است که می توانید 

پوشش زمینه را با تایل ها شروع کنید.

)a-b( بايد كمتر از 1 ميلی متر برای 
تايل های 600 × 600 ميلی متر و 
كمتر از 2 ميلی متر برای تايل های 

1200 × 600 ميلی متر باشد.

دياگرام 6ـ1
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 هنگام نصب چراغ ها، نورافکن ها، آب پاش ها، 
تخته چند  غیره  و  دود  بلندگوها، حسگر های 
الیه 6 میلی متری در روی شبکه نصب می شود.

 اجباری است که تجهیزات نورپردازی مدوالر 
به صورت مستقل آویزان شود.

 برای آویزان کردن تجهیزات نورپردازی سیم 2/5 میلی متری توصیه می شود.
 گیره های قالب دار و زنجیر ها توصیه نمی شود.

مرحله 8: اندازه گيری و برش تايل های كناری
 تایل های کناری را اندازه گیری کنید.

 پشت تایل ها را به اندازه فاصله کناری عالمت 
بزنید.
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 از یک خط کش فلزی یا یک شبکه به طول 
تایل های  برش  و  برای عالمت گذاری  فوت  دو 

کناری استفاده کنید.

 هنگام نصب، کمی کاشی را شیب دهید و به 
آرامی آن را بر روی رانر اصلی سازه، سازه T شکل 

و گوشه دیوار تنظیم کنید.

 چگونگی ساخت شکل های منحنی و منظم 
لبه ها روی تایل های کناری 

A( لبه نامنظم 
 از یک چاقوی تیز استفاده کنید.

 کاشی را روی یک سطح صاف قرار دهید.
 برش عمودی بر روی سطح تایل ایجاد کنید.

 برش افقی را روی لبه منظم ایجاد کنید.
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واژه نامه
نامیده   )Plenum( پلنوم  معلق  و سقف  اصلی  قطعه سازه  بین  فضای  پلنوم:    1

می شود.
2  با قاعده منظم )وابسته به آجر و کاشی(: جزئیات لبه کاربردی که اجازه می دهد 
یک سقف معلق تایلی زیر شبکه گسترش یابد، ساختن شبکه در جاهایی با دقت 

کمتر.
3  مسیر حفره: یک حفره روی رانر اصلی برای وارد کردن و قفل کردن سازه های 

T روی T اصلی.
4  عالمت شاقول: اندازه گیری از سقف تا تراز سقف و عالمت گذاری ارتفاع سقف 

که شاقولي نامیده می شود. از نقطه شاقول تراز کل سقف مشخص خواهد شد.
5   تیغه گچی: تیغه گچی به عبارت دیگر صفحه گچی نامیده می شود. تیغه گچی 

برای شبکه های عمودی HVAC طراحی می شود.
6   فلنج: سطح محدوده قابل مشاهده توری مانند از زیر سقف افقی روی سطح 

رانر اصلی یا سازه T شکل.

معني فارسيلغات مهم

Manualکتابچه راهنما

Ceilingسقف

Concealedپنهان

Strageاره

Handling رسیدگي

Acclimatizeترک کردن

Recommendationتوصیه

Interiorداخلي

Exteriorخارجي

Precautionاحتیاط
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معني فارسيلغات مهم

Platformسکو

Pillarsستون ها

Componentsاجزا

Plasterگچ

Grillsشبکه اي

Thumb)سر انگشتي ) در محاسبات

Bulkheadجدا سازي

Trim Linesخطوط برش

Sprinklersآشامیدني

Vendorslikeفروشندگان

Angle levelتراز زاویه

Subsequentمتعاقب

Suspensionتعلیق

suspendedمعلق

Flangeفلنج

Adjacentمجاور

Inclinationگرایش

Obstructionانسداد، جلوگیري

Protrudingپیشاني، نما

Clampگیره


