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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در 
کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور 
استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته 

تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي اجراي کف پوش چوبي

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف 

کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس،چهارمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژۀرشته معماري داخلي در 
پایه 11 تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در آینده شغلي 
و حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش 

داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي تزیینات چوبي و پارچه اي شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند 
واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان 
عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز 
محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در 
هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت 



جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل 5 
پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي 
از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي  قرار 
گیریدو پودمان هایي  قبول شده  در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد 
نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي 
شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه 
هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. 
کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. 
سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به 
وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، 
حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات 
همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما 
هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، 

تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان 

در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري 
در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته 

جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



مقدمه

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي 
متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته معماري داخلي طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف 
گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال یازدهم  تدوین و تألیف گردیده است. 
این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي 
مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. 
هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي 
در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در 
هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریک از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي 
یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث 
زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از 
سایر اجزای بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. 
کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای 
آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج 
در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت 
و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم 
به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است.ودر هنگام آموزش 
و سنجش و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، مي بایست به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده 
توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و 
مراحل کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که 

این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه مي شود و داراي تأثیر زیادي است.
کتاب شامل پودمان هاي زیر است:

پودمان اول: با عنوان "اجراي کف پوش چوبي" که در این پودمان مصالح اجراي کف پوشهاي چوبي و روشهاي 
اجراي آنها معرفي مي شود و در ادامه به تفصیل مراحل اجراي کف پوش با لمینت توضیح داده مي شود.

پودمان دوم: عنوان "اجراي دیوار پوش چوبي" را دارد، که در آن ضمن معرفي مصالح چوبي مناسب براي اجراي 
دیوارپوش ،مراحل یکي از کاربردي ترین روشهاي اجراي دیوارپوش چوبي نمایش داده شده است.

پودمان سوم: داراي عنوان "اجراي جداکنندۀ چوبي" است. در این پودمان نمونه هایي از جداکنندۀ چوبي معرفي 
شده و روش ساخت  نمونه اي ازآن شرح داده شده است.

پودمان چهارم: "اجراي مبلمان چوبي" نام دارد. در این پودمان ضمن ارائه دسته بندي هاي مختلف مبلمان ، نحوه 
ساخت مبلمان مطابق نقشه ارائه شده آموزش داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان "تزیینات پارچه اي " مي باشد که در آن هنرجویان اجراي سقف کاذب پارچه اي را فراگرفته 
و در ادامه با ویژگیهاي پرده در فضاهاي داخلي آشنا شده و نیز روش اجراي دیوارپوش هاي پارچه اي را مي آموزند.

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





پودمان 1

اجرای کف پوش چوبی



2

 در فضاهای داخلی غیر از کف پوش های مرسوم مانند سنگ، سرامیک، آجر و پلیمر از چه کف پوش هایی 
می توان استفاده کرد؟

 انواع کف پوش های چوبی کدام اند؟
 روش اجرای کف پوش های چوبی چگونه است؟

واحد یادگیری 1

شایستگي اجرای کف پوش چوبی

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از فراگیری این واحد یادگیری هنر جو قادر خواهد بود که :
کف یک فضا را باکف پوش چوبی با به کارگیری اصول و قواعد بیان شده پوشش دهد.

ویژگی های انواع کف پوش های چوبی را شرح دهد.
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

عنصر کف  داخلی،  فضاهای  در  مهم  عناصر  از  یکی 
مصالح  انواع  از  آن  نهایی  پوشش  برای  که  می باشد 
استفاده می گردد. چوب یکی از مصالح متداول برای 
از زمان های  کف سازی فضاهای داخلی می باشد که 
گذشته از چوب درختانی که در مقابل سایش مقاومت 
باالیی دارند، مانند بلوط، راش، افرا و ممرز که محل 

رویش اصلي آنها بیشتر در ناحیه شمال ایران مي باشد، 
در کف چوبی استفاده می شده است. در حال حاضر با 
پیشرفت هایي که در صنعت چوب به وجود آمده است 
از انواع چوب به صورت کاماًل طبیعی یا فراوری شده و 
در شکل ها، مقاطع و اندازه های متفاوت، برای پوشش 

کف استفاده می شود.

شکل3ـ انواع چوب فرآوری شده جهت کف سازی

به دلیل داشتن دوام،  از کف پوش های چوبی  استفاده 
از  بافت  تنوع  و  دلپذیری  طبیعی،  گرمای  زیبا،  نمای 
طرف طراحان و مصرف کنندگان بسیار متداول است. 
کف پوش های چوبی را می توان به شکل تخته، الوار یا 

بلوك های چوبی ساخت و چنانچه این کف پوش به شکل 
الوار مانند کف معلق چوبی به تیرچه ها متصل شود، به 
عنوان پوشش کف ساختمان نیز عمل می کند، که چند 

نمونه از آنها در ادامه توضیح داده مي شود.

شکل2ـ انواع تختۀ چند الیهشکل1ـ انواع چوب خام )ماسیو( جهت کف سازی

مقدمه 
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تصاویر از سمت چپ به راست و از باال به پایین 1ـ اتصال چوب های تکیه گاه به قطعۀ فاصله نگه دار با زیرسازی 2ـ تراز نمودن 
چوب های تکیه گاه 3ـ پوشاندن حفره ها با چسب سیلیکون1 4ـ قرار دادن تخته ها 5ـ اتصال تخته ها به چوب های تکیه گاه.

1 -Silicon

انواع چوب های مورد استفاده در کف سازی

الف( چوب های بدون روکش
چوب های بدون روکش به سه صورت در کف سازی استفاده می شوند:

1 تخته: تخته های کف به طور معمول از چوب خام یا توپر درختان سوزنی برگ )و در مواردی از پهن برگان( 

تهیه می شود.
تخته ها به کمک اتصال های کام و زبانه یا فاق و زبانه و یا سر به سر به یکدیگر متصل می شوند و سپس با استفاده از 
میخ به تیرچه های تکیه گاه به صورت یکپارچه محکم می شوند. تخته ها در طول خود با یکدیگر اتصال پیوسته دارند و 
درزها روی مرکز تکیه گاه ها قرار می گیرند. این درزها با درزهای اتصال های ردیف بعد به هیچ وجه در یک راستا واقع 

نمی شوند. این تخته ها در ساختمان هایی که بیشتر عناصر آن چوبی هستند کاربرد دارند.

شکل4ـ مراحل نصب کف با تختۀ چوبی

1

4 5

2 3
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

می توان  را  باریک  تخته های  این  چوبی:  نوارهای   2

از چوب نرم یا سخت تهیه کرد. براي تهیة تخته های 
باریک، از چوب های با کیفیت استفاده مي شود. به طور 
در  و  واکشیدگي  و  برای کاهش هم کشیدگي  معمول 
)معوج  پیچش  و  درزها  باز شدن  از  جلوگیری  نتیجه 
سانتی متر  حداکثر 10  را  تخته ها  این  پهنای  شدن(، 

در نظر مي گیرند. نوع اتصال و چیدن این تخته ها نیز 
مانند روشی است که برای کف پوش تخته ای با عرض 
بیشتر توصیف شد. چیدن این تخته ها یکی یکی صورت 
می گیرد و به صورت مخفي توسط میخ به هم متصل 

می شوند.

شکل5ـ کف سازی با نوار چوبی

شکل6ـ   برش قطعات چوبی با توجه به نوع اتصال

از  معموالً  کوچک  بلوك های  این  چوبی:  بلوک   3

سخت چوب ها ساخته شده و طوری طراحی می شوند 
که به صورت یک مجموعه چیده شوند. این بلوك ها با 
توجه به طرح، در ابعاد مختلف ساخته می شود. طول این 
چوب  ها 150 تا 300 میلی متر است و عرض آنها حداکثر 
90 میلی متر می باشد. برای ایجاد طرح های متنوع، عرض 
بلوك ها متناسب با طول آنها انتخاب می شود. ضخامت 

بلوك ها از 20 تا 30 میلی متر متغیر است که پس از 
پرداخت، ضخامت آنها حدود 5 تا 10 میلی متر نازك تر 
می شود. بلوك ها در طول لبه های خود با نوعي اتصال 
متصل  یکدیگر  به  )قلیف1(  عرضي  زبانة  و  فاق  شبیه 
بلوك های چوبي  انواع  از  یکي  نیز  پارکت ها  می شوند. 
هستندکه در پایان این بخش، توضیحات بیشتری در 

خصوص آنها ارائه می شود.

1- نوعي اتصال شبیه فاق و زبانه که به صورت سراسري در ضخامت چوب صورت مي گیرد.

زبانهکامفاققلیف

قبل از نصب تخته ها باید از صحیح بودن اتصال آنها با یکدیگر اطمینان حاصل شود تا درزهای کامالً محکمی 
ایجاد گردد.       

نکته
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ب( صفحات روکش دار
برخی از چوب ها به خصوص انواع زیبای آن کمیاب و گران 
هستند. از این چوب ها روکش )الیه های نازِك( تهیه شده 
و برای تولید انواع تخته های روکش دار استفاده می شود. 
یا  و ساده  نامرغوب  این منظور سطح چوب های  برای 

سطح تخته های مصنوعی مانند نئوپان1 و تخته فیبر را با 
روکشی )ورقه هایی( از چوب مرغوب و زیبا می پوشانند و 
در کارهای درودگری و مبل سازي و انواع سطوح داخلی 
از آن استفاده می کنند. ضخامت این دسته از روکش ها 

معموالً 0/6 میلی متر است.

شکل7و8ـ   نمونه هایی ازکف سازی با بلوک های چوبی

شکل9و 10ـ انواع کف سازی باصفحات روکش دار

مادۀ  یک  توسط  که  مناسب  لیگنوسلولزي  مواد  سایر  و  چوب  خرده های  از  که  است  صفحه اي   ،)Particle board( چوب  خرده  تخته   -1
اتصال دهنده و سخت کننده و مواد افزودني و غیره تحت تأثیر حرارت و فشار ساخته شده باشد.

در ساختمان های خاص مانند استودیوها یا فضاهایی که امکان اتصال کوتاه به زمین وجود دارد، ازکف سازی با 
تخته چوبی و بلوك چوبی استفاده می شود.

نکته
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

ج( تختۀ چندالیه
از قرار دادن تعدادی الیه های بریده شده از چوب به صورتی که جهت الیاف در الیه های مجاور، عمود برهم باشد و از 
پرس کردن الیه ها به همراه چسب مناسب به دست می آید. تعداد الیه ها فرد بوده و الیه های رویی از چوب مرغوب و 

خوش نقش انتخاب می شود. با اینکه این ترکیب نماي زیباي چوب را دارد اما معایب آن کمتر از چوب است.

1 -Medium density fiber board (MDF)     تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط
2 -High density fiber board (HDF)                  تخته فیبر با جرم مخصوص باال

کف پوش لمینت
لمینت در لغت به معنی الیه الیه است و چون این نوع 
کف پوش از الیه های مختلف تهیه شده به آن لمینت 

می گویند.
صفحات  دسته  در  که  است  محصوالتی  از  لمینت 
کف پوش های  برای  آن  از  و  می گیرد  قرار  روکش دار 
با  قیاس  در  محصول  این  می شود.  استفاده  داخلی 
زیبایی،  دلیل  به  سرامیکي  و  سنگي  پوش های  کف 
مقاومت های مکانیکی و ویژگی هایی همچون مقاومت 

در برابر هدایت گرما، هدایت صوتی و هدایت الکتریکی 
استفاده  آن  از  داخلی  معماری  و  در ساختمان سازی 
می شود. همچنین در مقایسه با کف پوش های چوب 
طبیعي )پارکت( ارزان تر بوده و زمان نصب کوتاه تري 
از قطعاتي تشکیل شده که هر  لمینت  دارد.کفپوش 
کدام به طور معمول دارای عرض 20 سانتی متر، طول 
120 سانتی متر و ضخامت 8 و 12 میلی متر می باشد.

شکل11ـ  نمونه هایی ازکف سازی با بلوک های چوبی

در صنعت، براي پیشگیري از مصرف بیش از حد چوب خام، از ضایعات آن براي تولید صفحات فشردۀ چوبي )مانند 
ام. دی. اف1 و اچ. دی. اف2( استفاده مي شود. 

نکته

چرا در تخته های چند الیه تعداد الیه ها فرد است؟فکر کنید
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1 الیة رویه به صورت پوشش محافظ

2 روکش کف پوش مالمینه که شکل و نمای کف پوش 

را تعیین می کند و در اشکال، رنگ ها و طرح های مختلف 
با دامنة وسیعی از طراحی ها از جمله طرح چوب های 
مختلف، کاشی، سنگ و طرح های گرافیکی و ... تولید 

می شود.
3 الیة مغزی که در واقع استخوان بندی کف پوش را 

تشکیل می دهد و تأمین کنندۀ مقاومت های مکانیکی 

کف پوش و زیرسازی الیة تزیینی است. امروزه تخته های 
MDF و عمدتاً HDF برای تهیة مغزی لمینت استفاده 
از  است  ممکن  مواردی  در  مغزی،  الیة  در  مي شوند. 

موادی مانند PVC نیز استفاده  شود.
4 الیة مالمینه؛ این روکش تزیینی با چسب مالمینه1 

به آن  آغشته شده و روی مغزی چسبانده می شود و 
HPL گفته می شود.

الیه های تشکیل دهندۀ کف پوش لمینت

الیۀ رویه1
روکش چوب مالمینه )روکش چوب با سطح باال(2
3)El الیۀ اچ  دی  اف )اچ دی اف با استاندارد
الیۀ فیبر مالمینه )الیه زیرین ضدآب(4

HDF

فیبر چوبی با دانسیتۀ باال

الیه
طرح دار

پوشش محافظ

الیۀ فیبر مالمینه

1- چسب مالمین فرمالدئید

مراحل اجرای کف پوش لمینت

رولوۀ کف فضا

آماده سازی بستر کف سازی

کنترل کارها و تحویل کار

نصب و اجرای لمینت کف و قرنیز

پرداخت نهایی کف لمینت

3

1

2

4

در بعضی کف پوش های لمینت یک الیة فویل اکسید آلومینیوم در هنگام پرس و روکش کردن روی تخته و روی 
روکش تزیینی گذاشته می شود که باعث می شود نسبت به سایش و خش مقاوم تر شود. 

نکته

شکل12ـ  انواع کف سازی باصفحات روکش دار

1

2

3

4

5
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

1- اندازه گیری )رولوه( کف فضا
پیش از اقدام به اجرای پوشش کف با لمینت، الزم است کف مورد نظر به دقت اندازه گیری شده و با نقشه ها 
و الگوی کف سازی )در صورت وجود( تطبیق داده شود. توجه به ابعاد و اندازه های فضا باعث اجرای دقیق و 

زیبایی الگو و جلوگیری از هدر رفتن لمینت ها می شود. 

مثال 
ابعادکف یک فضا طبق شکل زیر رولوه شده است. برای اجرای لمینت ابتدا مساحت قسمت هایی که قصد 
داریدکف پوش کنید به روش زیر اندازه گیری نمایید و سپس همة مساحت ها را باهم جمع کنید تا رقم 

نهایی به دست آید.

مساحت به دست آمده برای فوم صداگیر نیز در نظر گرفته می شود. سپس محیط دور کار را برای نصب 
قرنیز به شکل زیر محاسبه نمایید.

جمع کل :      متر 29=4+1+2+6+3+6+1/5+2+2/5+1

1 متر2 متر

4 متر 2 متر

6 متر

6 متر

1 متر

1/5 متر
2/5 متر

عددهای دور را با هم جمع کنید
3 متر

مقدار لمینت درنظر گرفته شده باید حدود ده درصد از سطح اندازه گیری شده بیشتر باشد.
نکته

شکل13

شکل14

1 متر2 متر6 متر

4 متر

3 متر

1 متر

6×3=18
1/5 مترمتر 1/5

2×1/5=3

4×1=4
جمع کل:    متر مربع 25=4+3+18

2 متر

6 متر
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محاسبة سطح فضا براساس شکل هندسی آن صورت می گیرد. در صورت نیاز برای کنترل راستای اضالع 
از روش مثلث بندی نیز استفاده می شود. سطح، 

با استفاده از روش مثلث بندی مساحت شکل داده 
شدۀ رو به رو را حساب کنید.

فعالیت 

2- آماده سازی بستر کف سازی
با توجه به اینکه وضعیت بستری که کف سازی روی 
تأثیر  کف سازی  نهایی  کیفیت  در  می شود  اجرا  آن 
تمیز  آلودگی  گونه  هر  از  باید  بستر  پس  می گذارد، 

صورت  در  و  باشد  هموار  کاماًل  آن  سطح  و  گردد 
از  مناسب  مصالح  با  آن  باید سطح  بستر،  ناهمواری 
و  گردد  مسطح  لیسه اي  سیمان  ماسه  مالت  جمله 

شود. دست  یک  حفره ها  و  ناهمواری ها 

شکل16ـ مراحل اجرای بستر زیرسازی از چپ به راست و از باال به پایین
1- هموار کردن سطح 2- پوشاندن شکاف ها 3- ریختن سیمان لیسه ای 4- غلطک زدن وتسطیح

در صورتی که دیوارها از قبل قرنیز داشته باشند، ابتدا باید قرنیزها جمع آوری گردد، سپس ابعاد اتاق اندازه گیری 
شود.

نکته

A B

C
D

3

5

شکل15

1 2
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

 حداکثر اختالف سطح تراز قابل چشم پوشی بین دو سطح مجاور 2 میلی متر است. پس در صورتی که کف 
ناهموار بوده و دارای اختالف سطح زیادی باشد ابتدا باید آن را اصالح نمود.

 کف پوش لمینت بر روی کف های بتن سبک یا سرامیک و ساختمان های دارای گرمایش از کف )در صورتی که 
حداکثر دمای کف از 85 درجه سانتی گراد تجاوز نکند( قابل اجراست، اما در این موارد نیازمند استفاده از عایق 
رطوبت می باشد، چرا که بتن یک ماده نفوذپذیر و متخلخل است و آب می تواند در قالب بخار همانند رطوبت 

نسبی از آن انتقال یابد.

 بعد از تسطیح و خشک شدن سطح مورد نظر باید 
آن را از هر گونه آلودگی و چربی پاك کرده و همچنین 
مطمئن شوید دمای اتاق قبل از نصب و در حین نصب 

حداقل 18 درجه سانتی گراد باشد. 

 محلی که می خواهید کف پوش لمینت را در آن 
نصب نمایید به هیچ عنوان نباید مرطوب باشد، برای 
این موضوع می توانید یک مشمع  از  مطمئن شدن 
1/5× 1/5 متر را توسط چسب نواری پهن بر روی زمین 
بچسبانید، اگر تا یک روز کامل اثری از نم زدگی در زیر 

پالستیک مشاهده نشود می توانید کف پوش لمینت را در آن محیط نصب نمایید.

نکته

4 53

شکل17ـ تمیز کردن سطح
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3- پهن کردن فوم
فوم  از  دارای الیه ای  لمینت خریداری شده  زیرین  بستر کف سازی، در صورتی که سطح  آماده سازي  از  پس 
صداگیر1 )اسفنج( نباشد، الزم است کف فضاي مورد نظر با الیه ای از فوم با ضخامت حداقل 2 میلی متر پوشیده 
شود. البته الزم به ذکر است که نیازی به چسباندن الیة فوم بر روی سطح کف نمی باشد. هم پوشانی الیه ها 
ضروری بوده و باید حداقل لبه هاي آنها 20 میلی متر روی هم قرار داده شود. لبه ها را در امتداد دیوارها کمی باال 

می آوریم تا پس از نصب کامل کف پوش، اضافی آن به دقت بریده شود. 

1- این الیه که فوم سایلنت نیز گفته می شود، برای کاهش صدا در زیر کف پوش به کار می رود.

شکل18ـ لمینت به همراه الیه فوم در پشت آن

در صورتی که کف مورد نظر شما موکت باشد )فقط 
موکت های کبریتی که بر اثر مصرف زیاد تخت شده 
از  به فوم نداشته و  نیازی  برای نصب لمینت  باشد( 

همان موکت به جای فوم استفاده می شود. 
اجرای کف پوش لمینت بر روی موکت بسیار بهتر از 
اجرای آن بر روی فوم می باشد. برای اجرای لمینت 
بر روی موکت باید نصاب، موکت مورد نظر را رؤیت و 
نظر نهایی را اعالم کند که آیا نوع موکت برای اجرای 

لمینت مناسب است یا خیر؟

اگر در پشت الوار لمینت،الیة فوم باشد در این صورت نیاز به استفاده از الیه فوم جداگانه نمی باشد.
نکته

اجرای کف پوش لمینت بر روی کف های چوبی نیاز به فوم صداگیر نخواهد داشت.
نکته

شکل19
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شکل20 تا 23ـ   مراحل اجرای فوم روی کف )فاصلۀ بین فوم ها با چسب کاغذی پوشیده شود(

شکل24ـ پوشش کامل کف با فوم صدا گیر

به نظر شما چرا اجرای کف پوش بر روی موکت بهتر است؟فکر کنید

5 سانتی متر الیه فوم زیر کف پوش
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ابزار و مواد مورد نیاز نصب کف پوش لمینت

تصویرمشخصاتنام ابزار و موادردیف

از نوع برقیاره فارسی بر1

500 وات برقیاره عمود بر2

5 متریمتر فلزی3

برقیمیخ زن4

100 سانتی متریخط کش فلزی5

گونیا6
90 درجه به طول 300 

میلیمتر

دستیاره7

الستیکیچکش8

سیلیکونیچسب9
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تصویرمشخصاتنام ابزار و موادردیف

موکت برکاتر10

فلزیچکش11

قطعات لمینت12
طول 120 سانتی مترـ عرض 
20 سانتی متر و ضخامت 8 و 

12 میلی متر

قرنیز 9 سانتی متر شیاردارانواع قرنیز13

شکل25ـ ابزارهای مختلف مورد استفاده در نصب کف پوش لمینت

چکش ضربه زن

چسب

کاتر

متر
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اجرا و نصب کف پوش
در صفحات قبل نکات کلی در خصوص نصب کف پوش لمینت توضیح داده شده، در ادامه به تفضیل این مراحل 

آورده شده است. 
استقرار قطعات لمینت قبل از نصب

بهتر است قبل از شروع به نصب کف پوش لمینت، به دستورالعمل کارخانه مراجعه و روش نصب آن را مطالعه کنید،
زیرا روش نصب این کف پوش ها به شکل زبانه و شیار قطعات تولید شده بستگی دارد. اما به طور معمول برای نصب 

لمینت به نکاتي باید توجه داشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. 

شکل28 و 29ـ نحوه قرار دادن درست جعبه های لمینت

شرایط محیطی مانند تغییرات دما و رطوبت می تواند تأثیرات زیادی بر روی قطعات لمینت داشته باشد از این رو 
پیشنهاد می شود حدود 48 ساعت قبل از اجرای کفپوش لمینت، بدون باز کردن جعبه ها آنها را در محل مورد 

نظر تخلیه نمایید. جعبه ها را با فاصله کنار یکدیگر قرار دهید. 

توجه

شکل28 تا 31ـ مراحل باز کردن جعبه های لمینت
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مراحل نصب و اجرا
1 کف پوش های لمینت از قطعات خاصی ساخته می شود که در اطراف هر کدام زبانه و شیارهای ویژه ای 

وجود دارد که می توان توسط آنها این قطعات را درکنار هم قرار داد و قفل نمود.

2 قبل از شروع نصب قطعات لمینت باید، برش های مورد نیاز در آنها انجام شده باشد. از آنجایی که قطعات 

لمینت به صورت یک در میان کامل و نیمه هستند، باید به مقدار مورد نیاز از وسط، برش عرضی داده شوند.

3 در اجرای کف پوش لمینت سعی کنید، لمینت های 

نصب شده حدود هشت تا دوازده میلی متر با دیوارهای 
کناری فاصله داشته باشد که این کار را می توانید با قرار 
دادن قطعات فاصله نگه دار1 در دورتادور دیوارها انجام 
دهید تا با اجرای ردیف اول بتوانید به راحتی سایر قطعات 

را با ضربه در محل مناسب نصب کنید.
4 برای تسلط بیشتر، کارنصب را از سمت چپ اتاق 

قرار  دهید.  کف  روی  بر  را  اول  قطعة  کرده،  شروع 
برای نصب قطعة بعدی ابتدا آن را با زاویه 45 درجه 
نسبت به قطعه نگه داشته،پس از میزان نمودن زبانه 
و شیار و همچنین محل استقرار قطعه، با کمی فشار 

قطعات را در داخل یکدیگر قرار داده و با پایین کشیدن قطعه، آن را در قطعه قبلی قفل نمایید. اطمینان 
حاصل کنید که قطعات نصب شده به طور کامل به هم چسبیده و هیچ شکافی در امتداد طول قطعه ها وجود 

نداشته باشد. 
با رسیدن به آخرین قطعه در ردیف اول، فاصلة قطعة قبلی از دیوار را اندازه گیری نموده و به اندازۀ طول زبانه )معموالً 
حدود 6 میلی متر( از آن کم کنید و قطعة کف پوش لمینت را برش دهید و سپس مانند قطعات قبلی به کمک ابزار 

نصب، آن را در محل مناسب خود قرار دهید. تا این مرحله، ردیف اول نصب شده است. 

1 - Spacers

شکل32شکل33

شکل34
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شکل35 و 36ـ نصب ردیف اول و دوم کف پوش لمینت بر روی موزاییک

شکل37 تا 42ـ نصب ردیف اول و دوم کفپوش لمینت بر روی فوم

شکل43ـ روش های قفل کردن قطعات لمینت به یکدیگر

روش 1: خیلی ساده قطعات لمینت را با چرخاندن و کلید کردن 
به هم نصب کنید. مزایای این روش سریع تر از روش های دیگر 
است که فقط می توان آن ها را با چکش و ضربه زن نصب کرد. 

در ضمن به پانل های کف پوش صدمه نمی زند.

روش 2: پانل ها را در مکان هایی که دسترسی به آن ها مشکل 
از  با استفاده  از دیگری  بعد  را یکی  است قرار داده و آن ها 
چکش یا ضربه زن یا اهرم در یکدیگر جا بزنید و این کار را تا 

آخرین قطعه ادامه دهید.

نگه داری صحیح چکش

12 میلی متر 12 میلی متر
1

3

2
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شکل44ـ  اتصال فاق و زبانۀ قطعات لمینت به یکدیگر

شکل 45 تا 47 ـ اشتباهات رایج در اجرای کف 
پوش لمینت

قفل در چهار طرف

قسمت  اندازۀ  آخر،  قطعة  دادن  قرار  با  صورتی که  در 
برای  باشد،  از 40 سانتی متر  بیش  برش  از  باقی مانده 
شروع ردیف بعدی از آن استفاده نمایید. در غیر این 
صورت برای اجرای ردیف بعدی همانند ردیف اول عمل 

کنید.

برای اتصال قطعات نباید از چسب، میخ، چکش فلزي و میلة کشش استفاده کرد.
نکته

شکل 48
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درسطوحی که شکستگی وجود دارد با برش قطعات لمینت به صورت طولی وعرضی می توان آنها را به شکل 
مورد نیاز که تمام فرورفتگی ها و بیرون زدگی ها را بپوشاند، درآورد.

برای نصب قطعة دوم از ردیف دوم، ابتدا آن را با زاویة 
45 درجه نسبت به قطعه اول قرار داده و در آن قفل 
نمایید سپس هر دو قطعه در ردیف دوم را کمی بلند 

کرده و در ردیف اول جا بزنید و این روند را تا انتهای 
مراحل نصب ادامه دهید.

براي  ماشین  این  از  فارسي بُر:  ارۀ  ماشین  کاربرد 
برش هاي عرضي با زاویه های میان 45- و 45+ استفاده 
مي شود. این ماشین در اندازه های مختلف در بازار عرضه 
مي شود و به ویژه براي قاب سازي و برش هاي فارسي 
)45 درجه( از آن استفاده مي شود وبه ارۀ ِگرد فارسي بُر 
معروف است. نوع دیگري از این ماشین به صورت کشویي 
بتواند  تا  مي دهد  کاربر  به  را  امکان  این  و  دارد  وجود 
قطعات پهن مانند صفحات فشردۀ چوبي را برش دهد. 
این ماشین در اجرای تزیینات چوبي بسیار کاربرد دارد.

12 میلی متر

شکل 49

شکل 51

شکل 50

شکل 52

شکل 53
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دسته: براي پایین آوردن تیغه و برش زدن قطعة  کار استفاده مي شود و 
با رها کردن دسته در اثر فشار یک فنر قوي، تیغه به طرف باال و جاي 
قبلي باز مي گردد. کلید قطع و وصل جریان برق نیز روي دسته قرار دارد 

و داراي دکمة ایمني است. 
تیغه: به دلیل استفادۀ روزافزون از صفحات فشردۀ چوبي و وجود مواد 
شیمیایي مانند چسب در داخل آنها، تیغه زود کند مي شود، به همین 
دلیل در حال حاضر بیشتر از اره هایي با تیغة الماسه استفاده مي شود که 
براي برش پروفیل ها و صفحات ام دي اف و اچ دي اف با روکش مالمینه 
مناسب تر است. برش هاي حاصل از این نوع تیغه بسیار تمیز و دقیق 

بوده و خود تیغه نیز دیرتر کند مي شود.
حفاظ تیغه: داراي دو قسمت است، قسمت فلزي که پشت تیغه 
را پوشش داده و به صورت ثابت است و قسمتي که جلوي تیغه را 
با  است.  شفاف  و  گالس  پلکسي  جنس  از  قطعه  این  مي پوشاند. 
پایین آوردن تیغه، حفاظ به اندازه الزم حرکت کرده و از روي تیغه 
کنار مي رود و اجازه مي دهد که برش انجام شود و در عین حال از 

دست و چشمان کاربر نیز محافظت مي کند.
صفحۀ متحرک: این صفحه قابل تنظیم براي زوایاي مختلف است و با یک پیچ در محل خود ثابت مي شود.

کانال خروج خاک اره: براي خروج خاك اره، کانالي وجود دارد که آنها را به درون کیسه اي که در انتهاي آن 
قرار گرفته، هدایت مي کند. 

گونیا: قطعة کار به آن تکیه داده شده و برش زده مي شود. در بعضي مدل ها به جاي تیغه، گونیا با زاویه قرارمي گیرد.
گیرۀ نگه دارندۀ قطعه کار: قطعة کار را در جاي خود ثابت مي کند تا در هنگام برش، حرکت نکند.

درجۀ تنظیم تیغه: براي تنظیم تیغه در درجات مختلف استفاده مي شود.

شکل 57ـ  فارسی بر شکل 56ـ  برش عمودی

شکل 54

شکل 55

قسمت های مختلف ماشین ارة گرد فارسي بر
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برش کاري با ماشین ارۀ گرد فارسي بر
براي راه اندازي ماشین و برش کاري بهتر است به ترتیب 

زیر عمل شود:
1 براي اجرای یک برش دقیق باید قطعة کار کامالً به 

گونیاي ماشین بچسبد، بنابراین باید حداقل یک طرف آن 
صاف و گونیا باشد. چنانچه قطعة چوب کامالً چهارتراش 

و گونیا شده باشد، بسیار بهتر است.
2 زاویة تیغه و در صورت نیاز صفحه نیز باید متناسب 

با کار تنظیم شود.
3 مقدار پایین آمدن تیغه باید به گونه اي تنظیم شود که 

قطعة کار به طور کامل برش بخورد اما تیغه به صفحة ماشین آسیب نرساند.

نکات ایمني در هنگام کار با ماشین ارۀ گرد فارسي بر
1- خروجي خاك اره باید به کیسه متصل باشد تا از پراکندگي غبار در هوا جلوگیري شود.

2- حفاظ تیغه باید کنترل شود که سالم بوده و لق نباشد.
3- قطعة کار باید با گیره به گونیا محکم شود تا از لرزش قطعه کار جلوگیري شود و همچنین کاربر بتواند 

دست خود را به دور از تیغه قرار دهد. 
4- کاربر باید دست خود را حداقل 10 سانتي متر دورتر از تیغه قرار دهد.

5- از بریدن قطعات کوچک که سطح اتکاي کمي دارند با ماشین اره فارسي بر باید خودداري شود.
6- قطعات کوچک بریده شده باید از کنار تیغه دور شوند تا در اثر برخورد با تیغه پرتاب نشوند.

نکات ایمنی

شکل 58 تا 64ـ   بخش های مختلف ماشین ارۀ گرد فارسی بُر از زوایای مختلف

شکل 65ـ   برش عمودی
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4 بعد از روشن کردن ماشین براي شروع برش کاري، 

دستة هدایت تیغه باید با دست گرفته شود و با حفظ 
فاصلة ایمني دست دیگر، تیغه اره با دسته پایین آورده 

شود و قطعة کار برش بخورد.
5 قطعة کار باید با گونیا و متر کنترل شود تا کاربر از 

دقت کار اطمینان حاصل کند.
6 در قطعاتي که داراي عرض زیادي هستند و نمي توان 

آنها را تنها با پایین آوردن تیغه در یک مرحله برش داد، 
باید از اره فارسي بر کشویي استفاده کرد. و در این موارد 

حرکت تیغه باید از طرف کاربر به طرف ماشین باشد.

پوشش سطح کف وسیع
اگر ابعاد سطوح که با لمینت پوشش می شود بیش از 8 ×12 مترمربع باشد، باید از درز انبساط استفاده 

شود که محل درز با قطعة تی )T( شکل پوشیده می شود.

شکل 71ـ  اجرای لمینت کف در شرایطی که رادیاتور 
با کف فضا اتصال ندارد.

شکل 66

شکل های 67 تا 70ـ  نحوۀ نصب کف پوش لمینت در مجاورت لولۀ تأسیسات

12 متر

8 متر

12 میلی متر
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برش قطعات قرنیز و نصب آنها
برای تکمیل پوشش کف فضایی که با لمینت پوشیده 
می شود، باید در کنار دیوار قرنیزهای چوبی یا پلیمري 
تا 10  ارتفاع 7  دارای  قرنیزها  این  که  داده شود  قرار 
سانتی متر هستند و قرنیزها با پیچ یا میخ بدون سر به 

دیوار متصل مي شوند. قرنیز باید با پیچ به نحوی به دیوار 
متصل شود که پیچ قدری داخل قرنیز قرار گیرد. در 
محل تقاطع و گوشه ها، اتصال قرنیزها با یکدیگر به صورت 

فارسی بر )45 درجه( برش داده مي شود.

توجه داشته باشید که قرنیز ها نباید تاب داشته باشند و قطعات قرنیزها حتی المقدور باید بلند باشد. محل سوراخ ها در 
قرنیزها، باید با ماستیک کامالً پر شده و صیقلی گردد. رنگ چوب قرنیزها باید کامالً یکنواخت باشد. 

ابزارهای مورد استفاده در لبۀ در ها و ورودی ها
معموالً در نصب کف پوش های لمینت و پارکت با محل هایی مانند لبة چارچوب درها و ورودی راهرو، لبة پله ها 
و... مواجه می شوید، که در این مناطق باید قطعه ای مناسب قرار دهید تا لبه ها را بپوشانید. بنابراین در این 

نواحی نیازمند توجه و دقت کافی برای رسیدن به کیفیت باالتر در نصب می باشید.

شکل 76ـ  اتصال قرنیز درکنج به صورت فارسی شکل 75ـ  اتصال قرنیز کنار پله ها

شکل 74ـ  چند نمونه قرنیز

شکل 73شکل 72
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شکل 81 ـ چند نمونه از قرنیز هایی که درمحل اتصال کف پوش لمینت به سطوح مجاور به کار می رود.

شکل 77 و 78 ـ پروفیل اسکوتیا و استفاده از آن برای اتصال کف پوش لمینت به قرنیز سنگی دیوار

شکل 79 و 80ـ استفاده از دستگاه میخ زن برای اتصال ابزار اسکوتیا به کف پوش لمینت

16 میلی متر

70 میلی متر

16 میلی متر

16 میلی متر

8 میلی متر 16 میلی متر

83 میلی متر

90 میلی متر
16 میلی متر

60 میلی متر

90 میلی متر

قرنیز 9 سانتی متری90 میلی متر قرنیز 7 سانتی متری

قرنیز 9 سانتی متری شیاردارقرنیز 6 سانتی متری

قرنیز 8 میلی متریقرنیز کرکره ای
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قرنیز ها در محل اتصال به آستانة درها با شکلی متفاوت نصب می گردند. 
پروفیل آستانه مي تواند به عنوان راه حلي بین دو کف پوش فضاهای مجاور در نظر گرفته شود.

این پروفیل مي تواند زیر چارچوب در قرار گیرد و به کمک یک ریل پالستیکي مخصوص به راحتي نصب شود.

شکل 82 و 83 ـ پشت و روی پروفیل آستانه

پروفیل لبۀ پله: به منظور پخ کردن لبة تیز پله به کاربرده مي شود. این پروفیل ضد فرسایش است.

شکل 84ـ  پروفیل لبۀ پله

شکل 86ـ  پروفیل ُگردهشکل 85ـ  پروفیل میانه

پروفیل انتها: ساده ترین روش براي پوشاندن لبه های الوارهاي کف پوش مي باشد. همچنین این پروفیل براي 
پوشاندن درز موجود درکف پوش و درهاي ریلي و یا قرنیز موجود مناسب است.

انواع چسب مخصوص قرنیز یک راه حل مناسب براي کنارۀ قرنیزها، شبه قرنیزها، ربع دایره ها و پروفیل 
انتها مي باشد.

65 میلی متر

20 میلی متر

لبۀ پله
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ماستیک هم رنگ: وسیله اي براي پر کردن شیار باریک 
بین قرنیز و کف مي باشد که براي هر کف پوش لمینت 

یک ماستیک هم رنگ توصیه مي شود.
چارچوب)در  لبة  با  کف  طرح  کردن  یکسان  برای 
چارچوب های فلزی که قابل برش نیستند( از یک قطعة 
اضافة کار استفاده نموده و طرح لبه چارچوب را در آن 
به کمک ارۀ مویی و یا ابزار مناسب دیگری برش دهید. 

در صورتی که طرح با لبه انطباق کامل داشت آن را بر 
روی قطعه اصلی نصب کنید. برای پنهان نمودن شیار و 
زبانه های قفل نشدۀ آن نیز می توان از ابزارهای مناسب 
نظیر پروفیل میانه و گرده استفاده کرد. فاصلة قرار داده 
و  قرنیز  توسط  نیز  دیوار  و  لمینت  قطعات  بین  شده 

پروفیل های لبه پنهان می شوند.

شکل 88 ـ قرنیز در محل اتصال به دیوار و ستون شکل 87 ـ قرنیز در محل اتصال به باز شو

شکل 89 ـ تصویر محل اتصال کف پوش لمینت به کف آشپزخانه
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انواع قطعات قرنیز که در کنار دیوارها، ستون ها، اتصال به آستانة درها و اتصال کف با مصالح متفاوت کنار کف 
استفاده می شوند، چه نام  دارند؟ انواع آنها را در جدولی مشابه جدول زیر دسته بندی کنید.

محل کاربردنام قطعهشکل قطعه

تحقیق کنید

در ادامه تصاویری از مراحل مهم نصب کف پوش لمینت نشان داده شده است.

شکل 90  و 91 ـ  قفل کردن قطعات لمینت 
به یکدیگر

شکل 92 تا 94ـ  نصب لمینت در آستانۀ در

شکل 95 تا 99ـ  مراحل نصب و میخ زدن 
قرنیز و پوشش نهایی کف پوش
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پرداخت نهایي سطح لمینت

بعد از نصب لمینت باید کف را از براده های چوب که 
ناشی از برش لمینت ها و قرنیزهاست پاك کرد. در این 
شرایط توصیه می شود پنجره ها باز شود تا گرد و غبار 

از محیط بیرون رود. همان طورکه گفته  از کار،  ناشی 
شد، براي پر کردن فاصله میان قرنیز و کف از ماستیک 

هم رنگ استفاده مي شود.

گروه های دوتا سه نفره تشکیل دهید و سطحی به ابعاد سه متر در سه متر را با توجه به مراحل اجرا که توضیح 
داده شد کف پوش لمینت نمایید.

فعالیت 

مراقبت و نگه داری لمینت

هرگز لوازم سنگین، اسباب و اثاثیه های خانه به خصوص 
مبل ها را روی کف پوش های لمینت نکشید چون سطح 
لمینت خراش بر می دارد. در صورتی که صندلی ها و میز 
را به طور مستقیم روی کف پوش لمینت قرار می دهید 
بهتر است از محافظ پایه ها برای پیشگیری از خط افتادن 

و آسیب دیدن لمینت استفاده کنید.
گرد و غبار و سنگ ریزه دشمن طبیعی لمینت است 
زبر موجب خراشیدگی سطح  و همانند یک سمبادۀ 

می شود. کف پوش 
از  ورودی،  در  بیرون  در  مسئله،  این  با  مقابله  برای 
پادری های مناسب و در داخل راهروی ورودی، از قالیچه 
استفاده کنید تا از ورود و پخش این شن ریزه ها در داخل 
خانه جلوگیری شود و بهتر است در نقاط پرتردد از فرش 

استفاده کنید و کفش ها را بیرون درآورید.
کفش های پاشنه بلند و پنجة حیوانات خانگی نیز باعث 

خراش سطح لمینت می شوند.
لمینت ها مانند سرامیک و سنگ به راحتی تمیز می شوند 
و برای تمیز کردن آنها الزم نیست از واکس یا پولیش 
استفاده کنید، فقط یک تکة پارچة مرطوب کافي است. 
برای تمیز کردن لمینت ها از مواد شویندۀ خانگی استفاده 
نکنید. بهترین راه برای محافظت از کف های لمینت شده، 
کشیدن جاروبرقی یا جارو زدن عادی به صورت هفتگی و 

جلوگیری از جمع شدن کثیفی و گرد و غبار است. 

شکل 100

شکل 101

شکل 102
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برای شستن لمینت هرگز مانند وقتی که سرامیک کف 
را می شویید عمل نکنید چون آب دشمن لمینت بوده و 

موجب از بین رفتن آن می شود.
اگر لمینت ها خوب نصب نشده باشند بین آنها شکاف یا 
فضای خالی دیده می شود و در این صورت آب و رطوبت 
به بخش داخلی آنها نفوذ کرده و عمر مفید آنها کم 

می شود.
استفاده از پارچة خیس برای تمیز کردن پوشش های 
لمینت و ریختن آب بر روی این گونه پوشش ها مجاز 
نیست زیرا اگر آب به درزهای لمینت نفوذ نماید بعد از 
مدتی از محل نصب جدا می شود و فرم آن تغییر می کند. 
در فضاهایي که امکان ریختن آب وجود دارد )آشپزخانه( 
از لمینت های مخصوص که در برابر آب مقاوم هستند 

استفاده مي شود.
قبل از تی زدن یا جارو کردن، آشغال و گرد و غبار را 
تمیز کنید. تی را فقط در حد نم مرطوب کنید و آن را 
خیس نکنید. آب اضافی، لمینت را خراب می کند. قبل از 
استفاده از تی، آن را فشار داده و مطمئن شوید که آب از 
آن نمی چکد. در ضمن بعضی از جاروهای بخار شوی هم 
قابلیت شست وشوی لمینت را دارند. سعی کنید هر هفته 
لمینت ها و کف پوش های خانه را با مایعات شوینده و تی 
یا یک دستمال مرطوب خوب تمیز کنید. این کار مانع از 
چرك شدن لمینت ها شده و از خش افتادن روی لمینت 

پیشگیری می کند.
قراردادن مستقیم گلدان بر روی لمینت حتی اگر نشتی 

آب هم نداشته باشد سطح  لمینت را کدر می کند، از این رو، گلدان ها را باید بر روی قفسه ها و یا پایه هایی با ارتفاع 
مناسب از کف قرار دهید

شکل 103

شکل 104

شکل 105

شکل 106

23-38 C45-65 C

شکل 107
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شکل 108

پس از اجرای کف پوش لمینت تا 24 ساعت از گذاشتن وسایل خیلی سنگین بر روی سطح لمینت شده 
خودداری نمایید تا لمینت شکل اصلی خود را در محیط پیدا کند.

توجه

پارکت

پارکت جزء قطعات و بلوك های ساخته شده از چوب دسته بندي مي شود.
این کف پوش از باریکه های نازك چوب های سخت وخوش نقش مانند گردو، بلوط، افرا، ممرز، راش و زبان گنجشک 
)ون( ساخته می شود. از نظر کیفیت و مرغوبیت طبقه بندی می شود و در طرح های متفاوت مانند شطرنجی، جناغی و 

حصیری ازچوب خشک شده ساخته می شود. چوب پارکت باید در برابر ضربه و سایش مقاوم باشد.

ویژگی های انواع چوب مورد استفاده در پارکت
چوب بلوط: این نوع چوب سبب ایجاد فضای شاد، درخشان واصیل می شود. بلوط در انواع رنگ های طبیعی، سفید 

و تیره می باشد.
چوب راش و توس: این نوع چوب ها برای تمام فضاهای داخلی مناسب بوده وگرما و صمیمیت را به همراه می آورد.

چوب کاج و افرا: این چوب ها در عین سادگی، زیبا هستند و دارای طرحی از خطوط بی نظیرند.
چوب گیالس، گالبی وگردو: این سه چوب دارای گرمای طبیعی و زیبایی و عمق هستند.

ضخامت تکه های چوب پارکت معموالً 6 تا 18 میلی متر، طول آنها 75 تا 450 میلی متر وعرض آنها 20 تا 56 میلی متر 
است و در کارخانه بریده وآماده می شود.
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شکل 109 و 110 ـ پارکت با طرح های مختلف

قطعات پارکت قبل از مصرف در کارخانه به صورت صفحاتی که از مستطیل های مختلف در ابعاد 12×2/5 سانتی متر 
و به ضخامت هشت میلی متر بریده می شوند و بر روی صفحات کاغذی و یا روی توری نخی از رو چسبانده می شوند.

مراحل اجرای پارکت
الف( رولوۀ سطح: رولوۀ سطح مورد نظر برای اجرای پارکت، مانند اندازه گیری برای اجرای لمینت است.

ب( آماده سازی بستر کف سازی: قبل از نصب پارکت باید سطح زیر آن کاماًل تراز و صاف باشد، به منظور 
جلوگیری از نفوذ رطوبت باید سطح زیر فرش را عایق بندی نموده و سپس روی آن را با بتن با عیار دویست 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب و یک الیه اندود ماسه و سیمان 1:3 یا 1:4 پوشش داد و سطحی صاف و صیقلی 
به وجود آورد. در طبقاتی که به وسیله موزاییک یا آجر سیمانی ایجاد شده اند الزم است سطح کف به طور کامل 
ساییده و پرداخت شود. این زیرسازی باید کاماًل خشک شده و کمترین اثر رطوبت و نم که مانع چسبیدن 

پارکت به سطح زیرین می گردد، در آن دیده نشود.

خاک کوبیده 85 تا 90 
درصد کوبیدگی

چسب مخصوص
کفپوش پالستیک موکت، 

پارکت یا مشابه آجر سیمانی
مالت ماسه و سیمان 
مطابق مشخصات فنی

بتن به عیار 200 کیلوگرم 
سیمان در مترمکعب

دو قشر قیر یک 
الیه گونی

بتن به عیار 200 کیلوگرم 
سیمان در مترمکعب 
تسطیح شده جهت 

گستردن عایق

خشکه چینی مطابق 
مشخصات فنی

8
5

5
تر

ی م
انت

 س
25

ل 
داق

ح
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ج( روغن مالی و چسب زدن بستر کف سازی: روی بستر صاف خشک شده باید با روغن الیف روغن مالی شود. 
پس از آن باید سطح با دو قشر ماستیک مخصوص یکنواخت شده و سپس سطح کف با چسب های مخصوص 

نصب پارکت آغشته شود.

ماستیک با کاردك شیاردار مخصوص روی کف گسترده می شود.
نکته

چسب  سطح  روی  پارکت  صفحات  پارکت:  نصب  د( 
خورده قرارمی گیرند و پس از نصب، کاغذ روی پارکت را 

نم دار می کنند تا کاغذها از سطح چوب پاك شود.
برداشتن  و  پارکت  از نصب صفحات  درصورتي که پس 
صفحات کاغذ، تعدادي از قطعات چوبي معیوب باشند باید 

برداشته شده و جاي آنها قطعات جدید جایگزین شود.
ه( نصب قرنیز: سطحي که با پارکت فرش مي شود باید 

ارتفاع  قرنیزهاي چوبي متصل شود.  به  در کنار دیوار 
قرنیز چوبي معموالً بین 7 تا 10 سانتي متر است و روش 
نصب قرنیز مانند همان مواردی است که در کف سازي با 

لمینت توضیح داده شد.
توجه داشته باشید چنانچه قرنیزها رنگ نمي شود، باید 

هم رنگ و از جنس چوب پارکت باشد.

شکل 112 تا 114ـ  اتصال پارکت کف به دیوار توسط قرنیز

و( پرداخت نهایي: سطوح فرش شده با پارکت را باید با سنبادۀ بشقابي و لرزشي، پرداخت کرده و با قشري از سیلر 
بپوشانید تا منافذ چوب پوشیده شود و با جال دهنده1، روي آن را رنگ آمیزي کنید. انواع رزین های پلي یورتان، فنلي و 

اپوکسي یا الك نیم پلی استر، جال دهنده های مناسبي براي پوشش سطح پارکت هستند.
ز( مراقبت و نگه داری: فرش های چوبي )پارکت( در طول بهره برداري نیاز به مراقبت و نگه داري داشته و باید سالي 
یک بار واکس زده شود. استفاده از پارچة خیس براي تمیز کردن پارکت و ریختن آب روي آنها مجاز نیست زیرا اگر 
آب به درزهاي کف پوش چوبي نفوذ کند کف پوش بعد از مدتي از محل نصب جدا شده و باعث کنده شدن تدریجي 

بقیة قطعات مي شود.

برای تمیز کردن پارکت از مواد شیمیایی استفاده نکنید و دستمال یا تی مرطوب برای پاك کردن سطح پارکت 
کافي است. برای پا ك کردن لکه از روی پارکت باید در عرض پانزده دقیقه لکه را با آب پاك کنید.

برای اینکه پایه های مبلمان به سطح پارکت صدمه نزند باید از محافظ های پایة مبلمان استفاده شود.
برای جابه جایی مبل ها بر روی پارکت نباید آنها را روی سطح بکشید بلکه ابتدا مبلمان را بلند کرده، سپس آن 

را جابه جا کنید.

توجه

Varnish ـ 1
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ارزشیابی شایستگی اجرای کف پوش چوبی

شرح کار:  
آماده کردن بستر اجرا، برش قطعات طبق طرح و نقشه های اجرایی با حداقل ضایعات، نصب فوم روی سطح کف، نصب قطعات 

لمینت و کنترل تراز بودن قطعات و اتصاالت آنها، نصب قطعات الحاقی )نبشی، ...(، پرداخت و تمیز کردن سطح نهایی

استاندارد عملکرد: 
اجرای کف پوش چوبی )لمینت( طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جزئیات نقشه های shop drawing، نشریه 55 و 92 سازمان 

برنامه و بودجه و مبحث 5 مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مؤسسه استاندارد ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی در برش قطعات، انتخاب صحیح و به کارگیری درست ابزار، مدیریت منابع و مصالح
فرایندی: انجام مراحل با ترتیب صحیح، اجرای بسترسازی، برش قطعات، تراز کردن کف، اتصال قطعات به یکدیگر و پرداخت نهایی

محصول: اجرای یک کف به مساحت 5 متر مربع با تراز دقیق )اجرا مطابق کارخانة تولیدکنندۀ لمینت(

شرایط انجام کار :
شرایط مکان: کارگاه تزیینات چوبی و پارچه ای

زمان: 8 ساعت کاری
ابزار و تجهیزات:

سیمان، ماسه، پوکه معدنی، آب، فرغون، بیل، ماله، کمچه، سیمان )در صورت لزوم و برای تسطیح کف(، تراز، فوم زیرسازی، 
چسب،  قطعات لمینت، قطعات نبشی و اتصاالت، چکش الستیکی، فاصله نگه دار، اره فارسی بر، اره عمودبر، متر فلزی، 

دستگاه میخ کوب، خط کش فلزی، اره دستی، کاتر، ابزار عالمت زنی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده سازی کارگاه و رولوۀ کف فضا1

2آماده سازی بستر کف سازی )اجرای فوم(2

2برش قطعات و نصب آنها، )قطعات لمینت، نبشی ها و اتصاالت(3

2کنترل و پرداخت نهایی کف4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان 

2و رعایت ایمنی

*میانگین نمرات

   * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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پودمان 2

دیوارپوش چوبی
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 از چه مصالحي براي پوشش ديوارهاي داخلي استفاده مي شود؟
 مصالح چوبي مناسب براي اجراي ديوارپوش چوبي چه انواعي دارند؟

 اجراي ديوارپوش چوبي داراي چه مراحلي است؟
 نحوة اجراي مراحل ديوارپوش چوبي چه اثري بركيفيت كار نهايي خواهد داشت؟

 به چه ابزار، مصالح و تجهيزاتي براي اجراي ديوارپوش چوبي نياز است؟

واحد یادگیری 2

شایستگی اجرای دیوارپوش چوبی

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از اتمام اين پودمان، هنرجويان قادر خواهند بود با استفاده از مواد اوليه، ابزار و تجهيزات و نقشه هاي اجرايي، 
ديوار پوش يك ديوار به مساحت تقريبي 5 متر مربع را اجرا نمايند. 
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مقدمه 

در گذشته از چوب های نراد، كاج و سرو برای ديوارپوش استفاده می شد، اما امروزه به دليل ظهور صفحات 
مصنوعی فشرده مانند انواع تخته فيبر، تخته خرده چوب )نئوپان( و تختة چنداليه، از چوب خام كمتر به عنوان 
ديوارپوش در فضاهاي داخلي استفاده مي شود. همچنين صرفة اقتصادی، سادگی در اجرا و نياز نداشتن به 

رنگ كاری و كاهش معايب چوب خام داليل ديگر استفاده از اين صفحات است. 
در  و  است  شده  رايج  گسترده ای  سطح  در  مصنوعی  روكش  با  صفحاتی  از  استفاده  اخير  سال  چند  در 
ديوارپوش ها جايگزين قطعات طبيعی چوب شده اند. همچنين اين صفحات به دليل رنگ بندی متنوعی كه 

می كند. فراهم  فضا  كاربران  برای  را  زيادی  انتخاب های  دارند، 
به طور كلي در پوشش بدنه و سقف هاي فضاهاي داخلي از مواد اولية متنوعی استفاده می شود كه از ميان آنها، استفاده 

از انواع تخته فيبر يا نئوپان روكش دار برای ديواره های جداكننده و ديوارپوش فضاهای داخلی رايج تر است.

از گذشته های دور در مناطقی كه چوب مرغوب و فراوان 
از  ساختمان ها  مختلف  قسمت های  بود،  دسترس  در 
جمله بدنة آنها را با چوب می پوشاندند. امروزه نيز يکی 
از ديوارپوش های زيبا كه در فضاهای داخلی رستوران ها، 
ادارات، سالن های كنفرانس و... اجرا می شود ديوارپوش 

چوبی است.
انواع چوب و مواد فشردة مصنوعی چوبی در ساختمان 
برای تزيينات داخلی  اين مواد  از  كاربرد فراوان دارند، 
ساختمان ها از جمله ديوارپوش و نيز در اسکلت ساختمان 

مانند تير، ستون و... استفاده می شود.
چوب با توجه به نوع، گونه و زيستگاه درختان دارای 
افزايش  برای  است.  متفاوتی  ويژگی های  و  مشخصات 
كيفيت چوب خام بايد قبل از مصرف آن را فراوري نمود. 
تفاوت  پيچش،  و  تاب خوردگی  رطوبت پذيری چوب، 
چشمگير ويژگی های فيزيکی و مکانيکی آنها در حاالت 
و جهات مختلف، از جمله معايب آنها محسوب می شوند.
صفحات فشردة چوبی عالوه بر اقتصادی بودن، بسياری 
از معايب چوب های طبيعی را ندارند و يا معايب نام برده 
در آنها به حداقل كاهش يافته است. در شکل های 1و 2 
نمونه هايي از استفاده از چوب در فضاهاي داخلي نشان 

داده شده است.

شکل 1

شکل 2

گونه های چوبي مورد مصرف در دیوارپوش
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اين گونه هاي چوبي به سه دسته تقسيم مي شوند كه 
از: عبارت اند 

الف( تخته ها و الوارهای چوبی به ضخامت 2۰ تا 3۰ 
ميلی متر كه برای پوشش بدنه به كار می روند و از چوب 
گونه های كاج، سرو، صنوبر، زبان گنجشك، راش، افرا و... 

تهيه مي شوند.

پهنای تخته ها از 5۰ تا 3۰۰ ميلی متر و درازای آنها از 1 تا 
3 متر است. سطح تخته ها ممکن است به صورت خشن، 
صاف يا ابزار خورده باشد. تخته ها در كارخانه خشك شده 
و ممکن است به صورت پرداخت و رنگ شده به بازار 
عرضه شوند. همان طور كه ذكر شد به داليل اقتصادي 

استفاده از آنها متداول نيست )شکل های 3 و4(.

شکل4ـ الوار چوبيشکل 3ـ تختۀ چوبي

ب( تخته چندالية تهيه شده از انواع چوب های سوزنی برگ مانند صنوبر، كاج، سرو و يا چوب های پهن برگ 
بر روي زير سازي سطح ديوار نصب  به شکل صفحه  و... كه  بلوط  زبان گنجشك،  چون گردو، غان، راش، 

)شکل5(. می شوند. 
تخته چند اليه از ضخامت ۶ تا 2۰ ميلی متر، با عرض ورق 1/2 متر و طول بين 2/1 تا 3 متر در بازار عرضه می شود.
اتصال عرضی تخته ها ممکن است با شيار و زبانه انجام شود يا به صورت ساده كنار يکديگر قرار گرفته و روی درزها با 

روكوب چوبی پوشانده شود )شکل۶(.

شکل 6  ـ پيش بيني درز در كنارة قطعات براي ایجاد شکل5  ـ تخته هاي چند الیه در ضخامت هاي مختلف
امکان اتصال قطعات به یکدیگر



39

پودمان دوم ـ دیوار پوش چوبی

ج( تخته  فيبرها كه برای توليد آنها ابتدا، فيبرها يا 
الياف چوب را به صورت خميری درآورده و سپس 
پرس می كنند. برای افزايش مقاومت و ضدآب كردن 
آنها موادی چون پارافين، مواد ضدآتش و ضدحشره 

به خمير آن افزوده می شود.
درصورتی كه تخته فيبر به صورت خشك تهيه شود، 
چسب نيز در ساخت آن به كار می رود. )تخته فيبر به 

دو روش خشك و تر توليد می شود(.
ضخامت تخته  فيبر از حدود 2 ميلی متر و بيشتر از 

آن است.
پوشش بدنه با تخته فيبر به ضخامت 12 ميلی متر نيز 

مانند تختة چنداليه انجام می شود.

تخته فيبر عایق یا تخته فيبر سبک2 )دانسيتۀ كم(
 اين نوع جزء سبك ترين تخته  ها بوده و دانسيتة آن حدود ۰/۰5 تا ۰/2 گرم بر سانتی متر مکعب است و با 
ضخامت های 9/5 تا 19 ميلی متر به بازار عرضه می شود. در شکل های 8   و 9 نمونه هايي از فيبر روكش دار و بدون 

روكش نشان داده شده است.

شکل7ـ تخته فيبر در ضخامت هاي مختلف

انواع تخته فیبر از نظر جرم مخصوص1 )دانسیته(

شکل9ـ تخته فيبر بدون روكششکل 8ـ تخته فيبر روكش دار

3)MDF( تخته فيبر با دانسيتۀ متوسط
جرم مخصوص آن از ۰/5 تا ۰/8 گرم بر سانتی متر مکعب است. ام.دی.اف را پس از توليد، می توان روكش 
نمود. روكش های تزيينی، عالوه بر زيبايی، به دوام و كاربرد آن در محيط هايی مانند آشپزخانه نيز كمك 

می كند.
روكش مالمينه، متداول ترين نوع روكش برای ام.دی.اف است كه در فرايند توليد ام.دی.اف با روكش، اليه هايی از 

1ـ جرم واحد حجم 
Insulating board ـ2

Medium Density Fiber boardـ3
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كاغذ ساده و در سطح رويی از كاغذ نقش دار آغشته به چسب با اعمال فشار و حرارت پرس روی تخته چسبانده 
می شود. عالوه بر رنگ بندی، قطعات ام.دی.اف از نظر اندازه نيز بسيار متنوع شده اند. تختة ام.دی.اف با ضخامت 8 
و 1۶ ميلی متر بيشترين مصرف را در اجراي تزيينات داخلي ساختمان دارد. در ساخت ديواركوب های جديد، 
ورق ها را از دو طرف روكش می نمايند تا خميده نشود و لبه های آن با نوار پی.وی.سی پوشش داده می شود.

شکل11ـ تختۀ ام.دی.اف با روكششکل10ـ تختۀ ام.دی.اف بدون روكش 

 )HDF( تخته فيبر با دانسيتۀ باال 1یا سنگين
اين نوع ورق هاي چوبی، تحت حرارت و فشار بيشتر 
با استفاده از پرس گرم و با جرم مخصوصی كه بين 
توليد  است  مکعب  سانتی متر  بر  گرم   1/28 تا   ۰/8

می شوند.
تخته فيبر سخت دارای ضخامتی بين 2/5 تا 8 ميلی متر 

است.

High Density fiber board ـ1

ـ برای پوشش سطوح تخته فيبرها از چه روكش هايی استفاده می شود؟ هر كدام چه ويژگی هايی دارند؟
ـ انواع تخته فيبر با چه ضخامت هايی توليد می شوند؟

تحقیق کنید

شکل12ـ تخته فيبر با دانسيتۀ باال



41

پودمان دوم ـ دیوار پوش چوبی

تخته خرده چوب )نئوپان (روكش دار

همان طوركه در فصل پيش گفته شد، تخته خرده چوب، صفحه اي است كه از خرده هاي چوب و ساير مواد 
ليگنو سلولزي مناسب كه توسط يك ماده اتصال دهنده و سخت كننده و مواد افزودني ديگر تحت تأثير گرما 

و فشار ساخته مي شود. 
ضخامت نئوپان توليد شده بين 5 تا 25 ميلی متر است. تخته خرده چوب با روكش های طبيعی )چوبی( و مصنوعی 

روكش می شود.

شکل14ـ تخته خرده چوب با روكش مصنوعيشکل 13ـ تخته خرده چوب بدون روكش

چسب مصرفی در ساخت صفحات فشردة مصنوعی از اهميت زيادی برخوردار است. چنانچه يك سازة چوبی در 
معرض رطوبت قرار گيرد )در خارج بنا با بارندگی و در داخل با تعريق بخار آب( و چسب به كار رفته در آن مقاوم 

به رطوبت نباشد، پس از مدت كوتاهی دچار خرابی خواهد شد.

توجه

برای جلوگيری از تاب برداشتن تخته خرده چوب بايد هر دو طرف آن روكش شود. نکته

چه ويژگی هايی از نئوپان سبب متداول شدن آن در نازک كاری ساختمان شده است؟ تحقیق کنید

درصورتي كه براي توليد قطعات چوبي از چسب هايي با منشاء حيواني استفاده شود، چه مشکلي پس از 
به كارگيري آنها پيش خواهد آمد؟

تحقیق کنید
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در گذشته چسب هاي رزينی چسب مناسبی برای چوب و فراورده های چوبی شناخته مي شدند كه با پيشرفت هايی 
كه در صنايع پالستيك رخ داد سبب پيدايش چسب های رزينی جديدی شد.

چسب های رزورسينول1، پلی وينيل استات، پلی يورتان و رزين های اپوكسی از اين جمله اند.
در دهة 193۰ استفاده از چسب فرم اوره فرمالدهيد برای چوب توسعه پيدا كرد.

Resorcinol ـ1

مصالح فلزی نظير ميخ، پيچ و وسايل اتصال قطعات بايد از نوع زنگ نزن باشند يا روی اندود شوند، زيرا وجود 
موادی كه در عمل آوردن چوب به مصرف می رسند به ويژه مواد آتش زا، در نقاط مرطوب سبب خوردگی فلزات 

درون چوب می شوند.

نکته

ابزار، تجهيزات و مصالح مورد نياز اجراي دیوارپوش چوبي

تصویرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالحردیف

چوب های چهارتراش1
از جنس ام.دي.اف يا نئوپان با سطح 

مقطع به ابعاد 1۶ ميلی متر × 5 سانتی متر 
و طول متناسب با فضا

با روكش مالمينه، به ضخامتصفحات ام.دي.اف2
 8 و 1۶ ميلی متر

نوع نيوماتيك، اندازه متوسط و داراي دستگاه ميخ كوب3
خشاب ميخ

متر ليزری به همراه پايه 4
مناسب فضاي داخلي، اندازه كوچك، 
با قابليت محاسبه طول و با دقت 

1ميلي متر و برد ۶۰ متر
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ابزار و تجهيزات بايد در محل كارگاه به طور مناسبی سازماندهی شوند. صفحات MDF و قطعات چهار تراش نيز به 
اندازة مورد نياز پيش بينی شده و در دسترس قرار داشته باشند.

در كارهای چوبی تا حد امکان بايد تعداد اتصاالت، كم و جزئيات اجرايی ساده باشد.

مراحل اجرای دیوارپوش چوبی به اختصار

1/5 اسب بخار قدرتدستگاه برش قطعات چوبی5

۶SK ميخ F25 ـ F3۰ ـ F35 انواع

 

كمپرسور هوا با پيستوله7

قابل حمل و جابه جايي،2۰۰ ليتري،سه فاز، 
داراي فشار سنج و چرخ و دستگيره، قدرت 
2 اسب بخار، دو سيلندر، 1۰ متر شيلنگ با 

كوپلينگ، قابل اتصال به كمپرسور

مخصوص سطوح چوبي و ام.دی.افبتونه لکه گيري8

رولوة ديوار و كنترل نقشه ها1

آماده سازی كارگاه2

كنترل سفت كاری3

اجرای بستر زيرسازی4

نصب قطعات ديوارپوش5

اجرای قرنيزهای پايين ديوار و قرنيزهاي كنار سقف6
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رولوة دیوار و كنترل نقشه ها
اجرای ديوارپوش های چوبی نيز همانند ديگر بخش های 
اجرای تزيينات داخلی ساختمان با توجه به نقشه های 
تهيه شده از طرف طراح انجام مي شود؛ از اين رو وجود 
نقشه های اجرايی برای ديوارپوش چوبی ضروری است و 
نقشه ها بهترين وسيلة انتقال اطالعات از طراح به عوامل 
اجرايی هستند. اين نقشه ها پس از تأييد نهايی از سوی 

كارفرما و طراح در اختيار مجری قرار می گيرند. طرح بر 
اساس مشخصات ديوار ارائه می شود و الزم است مجری 
با  اندازه گرفته و  را  به كار، سطح ديوار  از شروع  قبل 
نقشه ها تطبيق دهد. در صورت تطبيق طول و عرض 
ديوار با نقشه ها، مي توان بر اساس طول قطعات ترسيم 

شده در نقشه، برش ها را انجام داد. 

به نظر شما در صورت عدم كنترل نقشه ها و تطبيق آنها با ديوار چه اشکاالتی در كار پيش خواهد آمد؟فکر کنید

آماده سازی كارگاه
قبل از شروع اجرای ديوارپوش بايد ابزار، تجهيزات و مصالح مورد نياز را تعيين و تهيه كرد. درصورتي كه برش قطعات 
در كارگاه انجام مي شود به دليل ايجاد گرد و غبار ناشي از برش، وسايل موجود بايد از كارگاه خارج شوند يا با پوشش 

مناسب مانند ورق هاي نايلوني پوشانده شوند. 
تجهيزات برقي مانند پريز براي راه اندازي و استفاده از وسايلي چون كمپرسور هوا الزم است.

در صورت بروز اختالف بين مشاور، كارفرما و سازنده، نقشه ها مالک قضاوت هستند و اختالف ميان طرح 
و اجرا می تواند هزينه های اضافی برای طرفين قرارداد به همراه داشته باشد.

نکته

Y-Y ( 1 : 15 )
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شکل 16ـ  نقشه هاي اجرایي دیوارپوششکل15ـ اندازه گيري فضا
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به نکات زير در خصوص حمل و نگهداری مصالح چوبی توجه كنيد و آنها را به كار ببنديد:
 بارگيری، حمل و باراندازی انواع مصالح چوبی بايد به گونه ای باشد كه مانع از ايجاد ضايعات شود.

 اين مصالح بايد در مکان های تميز و سرپوشيده و جدا از هم دسته بندی شوند.
 از تماس آنها با خاک، مواد مضر، رطوبت، ميخ و برف جلوگيری شود.

 انبار مصالح چوبی بايد دارای سيستم اعالم و اطفای حريق بوده و دور از محل مواد آتش زا قرار داشته باشد.
 برای پيشگيری از حملة موجودات زنده به مصالح چوبی )به ويژه چوب های خام( مکان نگه داری آنها بايد 
تهويه مناسب داشته باشد و در صورت نياز هرچند گاه يك بار با مواد ضدعفونی كننده و حشره كش انبار را 

سم پاشی كرد.

كنترل سفت كاری
از آنجايی كه صفحات MDF و چوب های زيركار دارای ابعاد مشخص و دقيقي هستند، درصورتی كه سطح 
زيركار دارای فرورفتگی يا برجستگی )به واسطه اشکاالت سطح ديوار يا وجود تأسيسات( باشد،كار نهايی را 
تحت تأثير قرار می دهد. از اين رو برای ايجاد سطحی يك دست و كاماًل شاقولی بايد در صورت نياز زيركار 

تسطيح شده يا با استفاده از تغيير ضخامت قطعات زيركار، اشکاالت احتمالی را برطرف كرد.
كف و ديوارهای ساختمان های امروزی خطای كمتری از نظر تراز افقی وعمودی دارند، اما به هر حال امکان 
خطا هايی كه در كار نهايی ما اثرگذار است وجود خواهد داشت. به همين دليل برای تنظيم ارتفاع شروع اولين 

رديف پايين ديوار و شاقولی بودن ديوار بايد كنترل هايی انجام شود.

كنترل و تنظيم تراز افقی كف در كنار دیوار
 استفاده از شيلنگ تراز: به اندازة مناسب داخل شيلنگ تراز آب مي ريزيم. نقطه ای را روی ديوار در محل  1

نزديك به زمين در نظر گرفته و يك سر شيلنگ تراز را در آنجا نگه می داريم. آب در داخل شيلنگ حركت 
كرده و در سوی ديگر ديوار در نقطه  اي كه ترازی مساوی با نقطة اول دارد می ايستد؛ به اين صورت محل اين 
دو نقطه كه دارای تراز يکسانی هستند، پيدا مي شود و می توان با كوبيدن ميخ در اين دو نقطه و با استفاده 

از نخ های رنگی و كشيدن آن روی ديوار، تراز افقي را روی ديوار مشخص كنيد.
 استفاده از تراز ليزری: در اين روش با استفاده از دستگاه مخصوص ترازياب ليزري كه روی يك پايه )كه به سقف  2

و كف محکم شده است( قرار گرفته و خط تراز را با اشعة نوری كه از دستگاه ساطع می شود تعيين كرد و همانند روش 
قبلی با استفاده از يك نخ رنگی خط تراز روی ديوار را مشخص نمود. البته با توجه به مشخص بودن خط تراز روي 

ديوار مي توان با استفاده از مداد در فواصل مناسب بر روی خط ليزر عالمت هايی روی ديوار كشيد.

كنترل و تنظيم تراز عمودی )شاقولی( دیوار
 استفاده از دستگاه تراز ليزری 1

 استفاده از تراز دستی 2

 استفاده از شاقول بّنايی 3
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با توجه به آنچه كه در سال قبل فرا گرفتيد، به نظر شما تراز عمودي ديوار را با وسايلي كه ذكر شد بحث گروهی
چگونه مي توان تعيين كرد؟ اگر ديوار شاقولی نباشد چگونه می توان سطح يك دست و كاماًل شاقولی را 

برای اجرا فراهم كرد؟

اجرای بستر زیركاری
در اين مرحله، قطعات چهارتراش از جنس چوب صنوبر، 
ام.دي.اف يا نئوپان روي ديوار نصب مي شوند. ضخامت 
اين قطعات 2۰ ميلی متر برای چوب و 1۶ ميلی متر برای 
تا 5۰  بين 3۰  آنها  و عرض  است  ام.دی.اف  و  نئوپان 

ميلی متر است.
نصب قطعات زيركار، از گوشة ديوار شروع می شود و در 
اولين مرحله قطعات عمودی نصب می شوند. فاصلة نصب 
قطعات از يکديگر ۶۰ سانتی متر است )محور تا محور 

قطعات( ارتفاع اين قطعات نيز از كف تا سقف است )قبل 
از شروع كار، قطعات با توجه به ارتفاع فضا برش داده 

مي شوند(.
توجه داشته باشيد كه فاصلة نصب اين قطعات دقيقاً بر 

اساس نقشه باشد.
اصلی  از سقف  كاذب  ارائه شده سقف  های  در شکل 
پايين تر بود و ارتفاع قطعات عمودی زير كار تا زير سقف 

كاذب در نظر گرفته شده است.
نصب قطعات را تا انتهای گوشة ديگر كار ادامه دهيد.

قطعات به صورت موازي و با فواصل يکسان از يکديگر 
تا انتهاي كار نصب مي شوند. درصورتي كه فاصلة بين 
باشد، اشکالي  از ۶۰ سانتي متر  دو قطعة آخر كمتر 
لبة  اين صورت،  غير  در  اما  نمي شود؛  ايجاد  كار  در 
اتکايي  براي نصب روي ديوار سطح  انتهايي  قطعات 

داشت. نخواهند 

شکل17

شکل19شکل18
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برای اتصال اولية قطعات به ديوار ابتدا از دستگاه ميخ كوب استفاده می شود و در مرحلة بعدی برای محکم 
شدن آن به ديوار با استفاده از دريل سوراخ هايی به فاصلة 5۰ سانتی متر از يکديگر ايجاد كرده و با ميخ خزينه 

آنها را محکم می كنيم.

با توجه به اندازه ها در نقشة اصلي كه در آن ارتفاع پانل هاي افقي ۶۰ سانتي متر است، با استفاده از متر، اندازة 7۰ 
سانتی متر روی قطعات افقی جدا كرده و با استفاده از متر ليزری اين اندازه را روی تمام قطعات كنترل می كنيم.

سر دستگاه ميخ كوب را به صورت عمود بر قطعة زير كار قرار دهيد. نکته

شکل 20

شکل 22شکل 21

شکل 24شکل 23

اتصال  منظور  به  كوب،  ميخ  با  قطعه  نصب  از  پس 
محکم تر به سطح زيرين، ايجاد حفره انجام مي گيرد.
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با توجه به نقشة ديوارپوش، قطعات ديوارپوش با درز از 
يکديگر جدا شده و فاصله ای 3 سانتی متری از يکديگر 

دارند.
از آنجايی كه قيدهای افقی زيرسازی، بخشی از نمای 
ديوارپوش هستند، برای اجرای آنها از MDF مطابق 
رنگ مورد نظر در نقشه ها استفاده می كنيم و اولين قطعة 

آن در فاصلة 7۰ سانتی متری از زمين قرار می گيرد.
مقطع چوب زيركار افقی دارای ابعاد 1۶ ميلی متر و 7 
سانتی متر و طول متناسب با كار است. قطعة ديگر به 

فاصلة 5۰ سانتی متر از لبة بااليی قيد زير كار افقی اول 
قرار گرفته و نصب می شود. نصب قطعات ديگر نيز به 

همين صورت ادامه پيدا می كند.
برای اتصال قطعات زير كار افقی به قيدهای عمودی 
فاصلة  به  يعنی  می كنيم،  عمل  قبل  مرحلة  همانند 
آنها  ميخ كوب،  دستگاه  از  استفاده  با  سانتی متر   5۰
برای  كار عمودی محکم می كنيم.  زير  قطعات  به  را 
پيشگيری از مشخص بودن محل فرو رفتن ميخ ها آنها 

را در قسمت باال و پايين قطعه بزنيد.

با توجه به محدود بودن طول قطعات، در شرايطی كه يك سر قطعه آزاد بود، برای اتصال آن به زيرسازی 
عمودی ديوار، مانند تصوير از قطعه ای كمکی به ضخامت قطعة زيركار استفاده می كنيم.

كار را به همين صورت انجام می دهيم تا نصب قطعات افقی به پايان برسد.

برای نصب دقيق قطعه، سر ديگر آن بايد توسط فرد ديگري نگه داشته شود. نکته

شکل 26شکل 25

شکل 28شکل 27
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موقع برش صفحات مالمينه شده، روی كار به سمت 
خودتان باشد.

نکته

نصب قطعات دیوارپوش
قطعات ديوارپوش قبل از نصب بايد مطابق اندازة نقشه ها آماده شوند، از اين رو با رعايت نکات زير، برش قطعات را 

انجام داده و آنها را براي نصب آماده كنيد.
 از لباس كار مناسب استفاده كنيد.

 سرعت برش و پيشرفت كار را نسبت به قطر تيغة اره و نوع مواد محاسبه و تنظيم كنيد.
 تيغة اره را با رعايت اصول فنی با دقت روی دستگاه نصب كنيد.

 حفاظ روی تيغه را تنظيم و محکم نماييد.
 حركت روان افقی و عمودی دستگاه اره را موقع برش ضخامت روی ريل های افقی و عمودی امتحان كنيد. 

)در صورت وجود خط زن دقت كنيد تيغة مذكور تا 3 ميلی متر در عمق، صفحه را برش دهد(.
 قبل از برش روی صفحة MDF، محل برش را با مداد مشخص كنيد.

 پس از روشن كردن دستگاه و برش قطعه، دستگاه را خاموش كرده و پس از قطع كردن جريان برق، اجزای 
ماشين را تميز كنيد.

 توجه داشته باشيد قطعات افقي با توجه به عرض نقشه ها در كارگاهي كه سفارش داده شده اند برش خورده 
و لبه هاي آنها با نوار پي.وي.سي پوشانده شده است و در كارگاه محل اجرا تنها برش آنها از طول انجام مي شود.

شکل 30شکل 29

شکل 31
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با استفاده از متر و متر ليزری فاصلة 2 سانتی متری را 
از لبة بااليی و پايينی قطعة زيركار افقی جدا می كنيم 

و سپس مطابق تصوير، قطعة ديوارپوش را با استفاده 
از ميخ كوب در جای خود قرار می دهيم.

نصب اين مرحله نياز به 2 نفر دارد كه انتهای كار توسط يك نفر در محل خود نگه داشته شود و نصب و 
انجام می شود. نفر ديگر  ابتدای قطعه توسط  نگهداری 

برای باال بردن دقت اجرا از متر ليزری استفاده كنيد. خط ليزر متر بايد مماس بر لبة بااليی قطعه باشد. توجه

شکل 33شکل 32

شکل 34

در رديف اول قبل از نصب قطعه،برای يکسان كردن 
سطح زير كار از قطعات كمکی بر روی قيد عمودی 

استفاده می شود.
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پس از نصب قطعة ۶۰ سانتی متري رديف اول، برای كنترل فاصلة 3 سانتی متری ميان قطعات، از قطعات شابلن 
به ارتفاع 3 سانتی متر استفاده می شود. اين قطعات در فاصلة حدود 1 تا 1/5 متری از يکديگر قرار می گيرند. اندازة 

قطعات فاصله نگه دار 15 سانتي متر طول،3 سانتي متر ضخامت )در اينجا ارتفاع( و 1۶ ميلي متر عرض است.

شکل 35

شکل 37

شکل 39

شکل 36

شکل 38

شکل 40
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اتصال قطعات رديف های بعدی روی زيرسازی مانند رديف اول انجام می گيرد.

شکل 41

شکل 43

شکل 45

شکل 47

شکل 42

شکل 44

شکل 46

شکل 48
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براي يکسان سازي آخرين قسمت هاي قطعات زيرسازي عمودي، قطعاتي با ضخامت مساوي با قيدهاي افقي 
استفاده مي شود. 

براي اتصال محکم تر قطعة رديف آخر به زير سازي، از 
قطعات كمکي بيشتري در كنار قيدهاي عمودي كه 
ضخامتي به اندازة مجموع ضخامت قيدهاي عمودي و 

افقي دارند استفاده مي شود.

نصب سومين رديف نيز با استفاده از فاصله نگه دارها انجام مي شود.

شکل 50شکل 49

شکل 51

شکل 52

شکل 54

شکل 53

شکل 55
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در مرحلة پايانی كار نيز همانند قسمت پايين رديف اول از قطعات كمکی برای يکسان سازی ضخامت زيرسازی 
استفاده می شود.

با توجه به ارتفاع سقف، ممکن است ارتفاع قطعة آخر از ساير قطعات كوچك تر باشد، اما نحوة نصب آن مانند ديگر 
بخش هاست.

اجرای قرنيزهای پایين دیوار و قرنيزهاي كنار سقف
 درصورتي كه سقف فضا داراي جزئياتي مانند سقف كاذب باشد، پس از اجراي آن، در مرحلة پاياني كار براي قرنيز باال 

و پايين ديوار مطابق نقشه، از قطعات ام.دي.اف همرنگ با فاصلة ميان قطعات استفاده مي كنيم.

دیگر روش های متداول نصب دیوارپوش
 قطعات ديوارپوش بدون واسطه و به طور مستقيم به ديوار متصل می شوند. در اين روش با استفاده از پيچ و رول پالک  1

نصب قطعات به ديوار انجام شده و با خزينه كردن، قسمت سرپيچ داخل نئوپان قرار می گيرد. در مرحلة بتونه كاری، 
قسمت سرپيچ )گل پيچ( بتونه می شود يا روی آن پولك چسبانده می شود.

در مراحل انجام كار ممکن است روی صفحات خش ايجاد شود يا قطعات كوچکی از كناره ها يا روی 
صفحات جدا شود. در اين صورت با استفاده از بتونه های آمادة مخصوص لکه گيری اين قطعات كه در 

رنگ های متنوع توليد می شود، می توان لکه گيری را انجام داد.

نکته

شکل 56

شکل 58

شکل 57

شکل 59
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پودمان دوم ـ دیوار پوش چوبی

 قطعات چوبی باريکی به ضخامت 2 و عرض 3 تا 5 سانتی متر و طولي متناسب با ارتفاع فضا با استفاده از  2

ميخ كوب به صورت عمودی روی ديوار با استفاده از ميخ كوب قرار گرفته و سپس قطعات ديواركوب روی آنها 
نصب می شود. در اين روش فاصلة قطعات چوبی طوری تنظيم می شود كه لبة قطعات ديواركوب برای كوبيدن 

ميخ روي آن قرار می گيرد.
در روشی ديگر می توان از تخته های كوتاه 15×2 سانتی متري برای قطعات افقی، كه به ديوار پيچ می شود استفاده كرد 
و تخته های عمودی 3۰۰×3×2 سانتی متری را روی آنها و صفحات ديواركوب را روی تخته های عمودی ميخ كوب كرد.
همان طوركه در نقشه ها مي بينيد قطعات MDF معموالً به صورت يکپارچه نصب نمی شوند و در بسياري از آنها در 
فاصله ميانشان ورق های فلزی يا ام.دی.اف قرار داده می شود. در بيشتر موارد همانند شيوه اي كه آموزش داده شد، 

قطعات ام.دي.اف روي قطعة چوبي زير كار قرار مي گيرند اما گاهي از روش هاي زير نيز استفاده مي شود.
 در وسط لبة كناری )ضخامت 1۶ ميلی متر( قطعة ام.دی.اف يك شيار به عمق يك سانتی متر برای عبور دادن  1

ورق های فلزی نازک ايجاد می كنند.
 لبة ورق های ام.دی.اف را از سمتی كه به ديوار وصل می شود به اندازة 3 تا ۶ ميلی متر، دو راهه زده و ورق را در  2

سمت پشت در قطعة ام.دی.اف قرار می دهيم. 
اجراي پوشش ستون ها با قطعات ام.دي.اف

در پوشش ستون ها، قطعات طولی ام.دی.اف را به صورت دو به دو، با توجه به ارتفاع و عرض ستون برش می زنيم تا 
همديگر را پوشش دهند. مثالً برای پوشش يك ستون با مقطع مربع به ابعاد 2۰×2۰ سانتی متر، دو قطعه به عرض 2۰ 
سانتی متر و هم ارتفاع با ستون، برش داده می شوند و برای پوشش ضخامت اين دو قطعه، به اندازة دو برابر ضخامت 

آنها به عرض دو قطعة ديگر اضافه می كنيم.
در ادامه برای پوشاندن گوشه های كار می توان از پروفيل های L شکل يا تاشو استفاده كرد.

برای نصب پروفيل ها می توان از چند ميخ  اس كا )SK( يا چسب استفاده كرد.
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شایستگی اجرای دیوار پوش چوبی

شرح كار:  
آماده سازی كارگاه، رولوة سطح ديوار و تعيين مقدار مواد، كنترل شاقولی بودن ديوار، تسطيح ديوار و كنترل مسيرهای تأسيساتی، 

برش قطعات طبق اندازة ديوار و نقشه، نصب قطعات زيرسازی، نصب قطعات روسازی و قرنيزها، پردازش نهايی

استاندارد عملکرد: 
اجرای ديوار پوش چوبی طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جزئيات نقشه های shop drawing، نشريه 55 و 92 سازمان برنامه 

و بودجه، مبحث 5 مقررات ملی ساختمان و استانداردهای سازمان ملی استاندارد.

شاخص ها:
دروندادی: رعايت ايمنی در برش قطعات چوبی، انتخاب صحيح ابزار

فرايندی: انجام مراحل با ترتيب مناسب، برش قطعات مطابق نقشه، كنترل درزها و اتصاالت، پردازش نهايی
محصول: اجرای يك ديوارپوش شاقولی با اتصاالت پايدار و درزهای مناسب به مساحت حدود 5 متر مربع

شرایط انجام كار :
شرایط مکان: كارگاه تزيينات چوبی پارچه ای 

زمان: 8 ساعت كاری
ابزار و تجهيزات:

وسايل درودگری و بنايی، شاقول، ريسمان، شمشه، فرغون، استانبولی، بيل، ماله، دستگاه اره فارسی بر، قلم مو، در صورت نياز به 
 ،SK زيرسازی )شن، ماسه، سيمان، آب( كمپرسور هوا، تفنگ ميخ كوب، چوب چهارتراش، صفحات ام دی اف، مترليزری، ميخ

بتونه لکه گيری، ابزار عالمت زنی

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1
رولوه كردن سطح ديوار، تعيين مقدار مواد اوليه، تسطيح ديوار و كنترل   مسيرهای 

تأسيساتی
2

2نصب قطعات چوبی زيركار2

2نصب قطعات چوبی روكار3

2نصب قرنيزها و تنظيم و پرداخت نهايی4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
مديريت مواد و تجهيزات، مديريت كيفيت، مسئوليت پذيری، مديريت زمان 

2و رعايت ايمنی

*ميانگين نمرات

   * حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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پودمان 3

جدا كنندۀ  چوبي
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 یک جدا کننده چوبی )پارتیشن( چه خصوصیاتی دارد؟
 معموالً در چه فضاهایی برای جداسازی، از پارتیشن های چوبی استفاده می شود؟

 چه نوع چوبی برای ساخت جداکننده های چوبی مناسب است؟
 ساخت و نصب جداکننده های چوبی شامل چه مراحلی است؟

واحد یادگیری 3

شایستگی اجرای جدا كنندۀ  چوبي

مقدمه

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این پودمان هنرجویان قادر خواهند بود که از مواد اولیة مورد نیاز مانند چوب، پارچه و سایر لوازم 
و ابزار مورد نیاز با توجه به طرح و نقشه، پارتیشن و پاراوان ساده بسازند و در محل نصب کنند.

برای ایجاد یا تقسیم بندی فضاهای مختلف از پارتیشن یا جداکننده استفاده می شود. این تقسیم بندی ها به 
انجام می شود. تقسیم بندی ثابت، مانند دیوارهای جداکننده که  روش های مختلفی به صورت دائم و موقت 
برای تغییر یا جابه جایی باید تخریب شوند، اما جداکننده های موقت به راحتی قابل تغییر و جابه جایی هستند. 
جداکننده های چوبی نیز در دو حالت ثابت و متحرک ساخته شده و به کار برده می شوند. جدا کنندة متحرک 
یا پاراوان بسیار رایج و پرکاربرد است که در منازل مسکونی و ادارات و سایر اماکن استفاده می شود. در این 
پودمان از کتاب انواع جداکننده های چوبی، معرفی و روش ساخت و نصب آنها توضیح داده شده است. برای 
پروژة کارگاهی نقشه های فنی یک پاراوان سه لنگه با پوشش پارچه ای ارائه مي شود که مراحل ساخت آن به 

همراه تصویر شرح داده شده و ساخته می شود. 
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جدا كننده هاي چوبي

جدا کنندة  چوبی با توجه به سبکی و تنوع بسیار زیاد از 
نظر طرح و کاربرد، یکی از پرطرفدارترین نوع پارتیشن یا 
تقسیم کننده های فضا است که از آن در فضاهای اداری، 
مسکونی و ... استفاده می شود. هرگاه نیاز داشته باشیم 
از یک فضا در ساختمان با چند کاربری مختلف استفاده 
کنیم، می توانیم یک فضای بزرگ را به چند قسمت تقسیم 
کنیم به طوری که این قسمت ها به طور کامل از هم جدا 
نشوند بلکه تنها عملکردشان با یکدیگر متفاوت باشد. این 
جداسازی به وسیلة پارتیشن یا همان جداکننده صورت 
می گیرد. با یک انتخاب هوشمندانه می توان پارتیشنی 

انتخاب کرد که عالوه بر جداسازی، فضای اضافه اي نیز 
برای ما ایجاد کند؛ مانند جداکننده هایی که در دوطرف، 
دارای فضایي برای قرار دادن وسایل تزیینی، دکوراتیو و یا 
کتاب هستند. پارتیشن می تواند عالوه بر جداسازی فضا، 
دید فضای دیگر را محدود کند و یا بدون محدودیت در 
دید، فضا را تقسیم کند همان طوری که در شکل هاي زیر 
دیده می شود، پارتیشن می تواند نقش جاکتابی را ایفا کرده 
و قفسه ای دکوراتیو باشد و هم زمان نقش جداکنندگی 

فضا را نیز به خوبی به عهده بگیرد)شکل های 1 تا 7(.  

شكل 3ـ پارتيشن با كابينتشكل2ـ پارتيشن جاكتابيشكل1ـ پارتيشن با محل قراردادن اشيا

شكل 4ـ پارتيشن 
دكوراتيو

شكل5ـ پارتيشن 
در كنار راه پله

شكل6ـ پارتيشن  
دكوراتيو و جاكتابی

شكل7ـ پارتيشن اتاق خواب 
با جاكتابي

مواد اولیه در ساخت جداكننده هاي چوبي
در اینجا منظور از چوب، چوب خام و سایر فراورده هاي صفحه اي فشردة حاصل از چوب است که با آنها مي توان قاب 

پارتیشن و یا تمامي قسمت هاي آن  را ساخت.
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ترکیب مواد اولیه در ساخت پارتیشن، تنوع در طرح و رنگ را افزایش داده و مي تواند نظر استفاده کنندگان 
را به خود جلب کند و همچنین مي توان با تغییرات اندکي در مواد اولیه که سطح پارتیشن را پوشش مي دهد، 
قیمت تمام شدة محصول را کاهش داد تا صرفة اقتصادي نیز داشته باشد. به طور کلي قاب پارتیشن را از 
هر نوع که باشد، مي توان از چوب خام یا فراورده هاي مرکب چوب مانند ام دي اف، تخته خرده چوب، تخته 
چندالیه و ... ساخت و براي پوشش سطح آن نیز مي توان عالوه بر مواد ذکر شده، از پارچه، کاغذ رنگي، کاغذ 

شفاف، شیشه هاي ساده، مات و رنگي و نیز صفحات مشبک چوبي و فلزي و مانند آنها استفاده نمود.
انواع جداكننده های چوبی

جداکننده های چوبی از نظر ارتفاع، نوع نصب، روش استقرار و کیفیت مواد اولیه انواع مختلفی دارند که در 
نمودار زیر به آنها اشاره شده است.

انواع جداكننده از نظر ارتفاع
پارتيشن بلند يا سراسري: دیوارهاي جداکننده از نظر ارتفاع به دو بخش سراسري و کوتاه تقسیم مي شوند. 
نوع سراسري تمام فاصلة سقف تا کف را پوشش مي دهد، دید را کاماًل محدود کرده و مي تواند تا اندازه اي 
محدودیت به وجود بیاورد و کاربري فضا را نیز تغییر مي دهد. دیوارهای جداکننده معموالً باربر نبوده از کف 
تمام شده تا سقف فضاهای داخلی را از هم جدا می نمایند. با توجه به ماهیت کاربردي، این نوع جداکننده ها 
معموالً به طور ثابت استفاده شده و قابلیت جابه جایي ندارند و مانند دیوارهاي اصلي قابلیت ایجاد در، پنجره 

و قفسه بندي را نیز دارند )شکل هاي 8 و 9(. 

شكل9ـ پارتيشن سراسري مشبكشكل 8ـ پارتيشن سراسري شيشه اي

كوتاه

متحرک

بدون اتصال 
)پاراوان(

ثابت

متصل به كف
متصل به 

متصل به اطرافكف و سقف
متصل به 

ديوار اطراف

ثابت

سراسری )تا سقف(

جداكننده های چوبی
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شكل 11ـ پارتيشن با در و پنجرهشكل10ـ پارتيشن شفاف

شكل 12ـ پارتيشن جداكنندۀ اتاق كودک با در و پنجره

پارتيشن متحرک يا پاراوان1 :نوع دیگری پارتیشن وجود دارد که ارتفاع آن کوتاه است و به صورت متحرک از 
آن استفاده می شود. این نوع پارتیشن  به پاراوان معروف است و کاربرد تزیینی نیز دارد و از نظر قرارگیری در 
محل، قابل تنظیم است. پاراوان خاصیت جابه جایی و جمع شدگی نیز دارد. اگر بخواهیم فضای یک اتاق را 
بدون ساخت و ساز جدا کنیم، یکی از بهترین راهکارها استفاده از پاراوان یا دیوارک است. پاراوان یا دیوارک 
یکی از تفکیک کننده های ساده و زیبا است که به راحتی می توان به وسیلة آن بخشی از فضای یک اتاق را 

جدا کرد. کلمة پاراوان از یک کلمه فرانسوی به نام پاراونت، به معنی پرده گرفته شده است.

Paravent ـ1

ارتفاع  از  کوتاه تر  پارتیشن،  ارتفاع   : كوتاه  پارتيشن 
و  شده  گرفته  به کار  ثابت  به صورت  و  است  سقف 
می شود؛  استفاده  سازمان ها  و  ادارات  در  معموالً 
نشسته  حالت  در  است  ممکن  کاربران  به طوري که 
به  توجه  با  ایستاده  حالت  در  اما  نبینند  را  یکدیگر 
ارتفاع جداکننده، مي توانند یکدیگر را مشاهده کنند. با 
استفاده از این نوع جداکننده ها در ادارات و سازمان ها، 

مدیر یک سازمان یا اداره مي تواند تمام کارکنان خود 
را به طور مستقیم زیرنظر داشته باشد. پارتیشن نوع 
کوتاه چون از دو یا سه طرف ثابت مي شود، مي توان 
آن  به  یا  کرد  ایجاد  آن  در  نیز  قفسه بندي  و  پنجره 
افزود. به دیوارهاي جداکنندة کوتاه، دیوارک نیز گفته 

.)12 تا   10 )شکل هاي  مي شود 
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به عبارتی دیگر، دیواری که از تخته و یا پارچه ساخته 
می شود و با آن قسمتی از اتاق، مغازه و .... را مي توان از 
قسمت دیگر جدا کرد، به پاراوان عالوه بر دیوارک، پردینه 
نیز گفته مي شود. پاراوان از چند قاب تشکیل  مي شود که 
با لوال یا سایر لوازم به یکدیگر متصل مي شوند و شکل 
آن به صورت یک دیوار متحرک است. پردینه ها از چوب، 
پارچه و مواد گوناگون دیگری ساخته می شوند. نخستین 
نمونه های آن در چین باستان استفاده مي شده و سپس 
به شرق آسیا، اروپا، و سرتاسر جهان گسترش یافته است. 
اگرچه پردینه ها در چین باستان ریشه دارند، ولي امروزه 

در سرتاسر جهان برای طراحی داخلی استفاده می شوند. 
در  است.  بوده  کاربردی تر  پردینه  نمونه های  نخستین 
دوران باستان، برای ایجاد حریم شخصی  و نیز ایجاد 
فضایي در اتاق برای لباس پوشیدن استفاده می شده اند. 
ورودی  مانند  چیزهایی  پوشاندن  برای  همچنین 
آشپزخانه، کاربرد دارند. از آنجایی که بیشتر پردینه ها 
شامل تزیین های چشمگیر هنری هستند، می توان از آنها 
به عنوان وسیلة تزیینی استفاده کرد )شکل هاي 13 تا 18(. 

شكل 14ـ پاراوان چوبيشكل 13ـ پاراوان طرح حصيري

شكل 16ـ پاراوان با قاب عكس شكل 15ـ پاراوان با پرده كركره
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ويژگی های جداكنندۀ چوبی
باربر محسوب  دیوارهاي  آن، چون جزء  ثابت  نوع  و  کند  را جابه جا  آن  نفر مي تواند  و یک  است   سبك 

نمي کند. تحمیل  ساختمان  به  اضافي  وزن  بنابراین  نمي شود، 
 سريع ساخته و تولید مي شود زیرا قاب آن چوبي بوده و براي پوشش سطح آن نیز از مواد اولیة متنوع و 

همچنین از پنل هاي آماده مي توان استفاده کرد. 
 با توجه به امکان استفاده از مواد اولیة متنوع در ساخت جداکننده ها، طيف وسيعي از طرح و زيبايي را 

مي توان با این نوع جداکننده خلق نمود.
 جداکننده هاي چوبي متحرک را مي توان به راحتي جمع نمود و پس از جا به جايي دوباره آن را بازکرده و 

در محل جدید قرار داد.
 استفادۀ بهينه از فضا را در پي خواهد داشت؛ زیرا عالوه بر اینکه فضا را به گونة دلخواه تقسیم مي کند، 

ضخامت بسیار کمي دارد و فضای اندکی را اشغال مي کند.

شكل 18ـ پاراوان مشبك شكل 17ـ پاراوان با كاغذ كالك

ويژگي هاي جداكنندۀ  چوبي

زيبايي و تنوع سرعت اجراسبكي
رنگ

قابل جابه جايي و 
جمع شدن

استفادۀ بهينه از 
فضا
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ساخت جداكننده )پارتيشن(
جداکننده های چوبی را مي توان در محل پروژه مطابق 
با نقشه های موجود ساخت و یا به صورت پیش ساخته 
تولید و در محل نصب کرد. به طور معمول قاب اصلي 
انبوه  تولید  یا در  و  پارتیشن ها )شکل 19( در کارگاه 
در کارخانجات ساخته شده و پس از نصب در محل، 

مي توان پوشش سطح آنها را نیز کامل کرد )شکل20(. 
در ساخت قاب پاراوان می توان از انواع اتصاالت مختلف 
استفاده نمود که ساده ترین آنها کاربرد پیچ است. برای 
محکم کردن و جلوگیری از لق زدن، از بست گونیایی نیز 

استفاده مي شود )شکل 21(.

شكل 19ـ ساخت قاب پارتيشن

شكل21ـ اتصال با بست گونيايی

شكل20ـ قاب ساخته شده ساده

نصب جدا كننده )پارتيشن(
پارتيشن های چوبی ثابت، معموالً روی زمین یا به دیوار اطراف محکم می شوند. البته مي توان پارتیشن های 
سراسری را که تمامی فاصلة میان کف تا سقف را پوشش می دهند، به کف و سقف و همچنین در صورت امکان 

به طرفین ثابت کرد.

برای اینکه بتوان از قطعات سبک نیز در پوشش سطح قاب استفاده کرد باید فاصلة قیدهای عمودی و 
افقی آن را با ابعاد قطعة مورد نظر هماهنگ کرد.

نکته

مواد اولیة مورد استفاده در دیوارهای جداکنندة چوبی کدام اند؟ کاربرد پارتیشن را در محیط زندگی خود فکر کنید
و دیگر فضاها بررسي کنید و نتایج آن را در کالس به هنرآموز خود ارائه دهید.
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پارتيشن های متحرک

مطابق شکل 22 توسط پیچ هاي مخصوص به کف و سقف نیز اتصال پیدا می کنند. دیوارک ها را که پوشش 
کاملی از نظر ارتفاع ندارند، مي توان به کف و طرفین محکم کرد. در هر صورت، پارتیشن چوبي ثابت، حداقل 

باید به دو طرف اتصال داشته باشد تا بتوان از ایستایی آن مطمئن شد.

شكل 24ـ اتصال به سقف و روی پيشخوانشكل 22ـ نصب پارتيشن شكل 23ـ اتصال به كف و سقف

شكل 26ـ قرارگرفتن قطعات با زاويه نسبت به همشكل 25ـ پاراوان پايه دار

همان طور که از نامشان پیدا است، مهم ترین قابلیت آنها 
امکان جابه جایی است. یعنی به سادگی روی زمین قرار 
می گیرند. این نوع پارتیشن یا پاراوان در بعضی انواع حتی 

پایه هم ندارند و تنها با زاویه دار قرار دادن آن روی زمین، 
ایستایی آن تأمین می شود )شکل های 25 و 26(.

به طور معمول پاراوان ها، حداقل از سه تکه یا سه لنگه ساخته می شوند؛ زیرا پاراوان با کمتر از سه لنگه، 
ایستایی مطمئنی نخواهد داشت. البته تعداد قطعات پاراوان را کاربرد آن و عرض محل مورد استفاده 
تعیین می کند. بنابراین تعداد قطعات آن می تواند افزایش یابد، و از سه لنگه بیشتر شود، اما هرچه تعداد 
قطعات بیشتر باشد وزن آن بیشتر می شود و باید از مواد اولیة سبک تر استفاده کرد تا حمل و نقل و 
جابه جایی آن با اشکال مواجه نشود. در شکل 27، پاراوان 5 لنگه مشاهده مي شود که در یک رستوران 
براي جداسازي سالن اصلي از ورودي انبار از آن استفاده شده و براي ایستایي بیشتر، دو قطعة کوچک 
نیز در کنار آن اضافه شده است تا ایستایي آن بهتر شود و در عین حال  بتوان پاراوان را به طور کامل 

ازهم باز کرد.

نکته
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شكل 27ـ پاراوان با دو قطعة كوچك كناري برای ايستايی بهتر

ساخت پاراوان سه لنگه
لنگه   3 پروژه،  این  در  پاراوان  قطعات  تعداد 
سه  به صورت  پاراوان  این   .)28 )شکل  است 
با  و  شده  ساخته  هم  از  جدا  مشابه  قسمت 
استفاده از لوالي ساده به هم متصل مي شوند. 
چوب  )نوعی  نراد  چوب  از  پروژه  این  اسکلت 
وارداتی از خانواده کاج ها که در بازار به چوب 
روکش  می شود.  ساخته  است(  معروف  روسی 
در  که  است  پارچه  از  پاراوان  این  پوشش  یا 
باشد.  متفاوت  می تواند  مختلف  پروژه های 
پوشش پارچه ای به دلیل تنوع در طرح و رنگ 
و سادگی نصب انتخاب شده است. این پروژه را 
می توان به طور گروهی در هنرستان ساخت و 
پس از این که قطعات آماده شد، با لوال به هم 
وصل نمود و مورد استفاده قرار داد. قیدهای 
عمودی و افقی قاب را از چوب صنوبر که ارزان تر 
است نیز می توان تهیه کرد. البته چوب باید به 
صورت آماده شده در اختیار هنرجویان قرار گیرد.

فعالیت
 کارگاهی 

شكل28ـ اسكلت پاراوان سه لنگه
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 قبل از شروع به کار، لباس کار مناسب پوشیده و به نکات ایمنی توجه کنید. 
 هنگام کار ازشوخی کردن بپرهیزید زیرا برای خود و دیگران خطرساز است. 

 هنگام استفاده از ابزار، مراقب خود و دیگران باشید.
 برای هر کار از ابزار مناسب استفاده کنید.

 هنگام استفاده از دریل یا پیچ گوشتی شارژی از گوشی ایمنی استفاده کنید. اگر دریل دارای دستة کمکی 
بود، حتماً از آن استفاده کنید.

 سیم دریل را بررسی کنید تا زدگی نداشته باشد. زیرا امکان برق گرفتگي و بروز شوک الکتریکی وجود دارد.
 زیر پای خود را همیشه تمیز نگه دارید تا بتوانید محکم و مطمئن در جای خود بایستید.

 ابزارهای سنگین را محکم با دو دست خود بگیرید و با آن کار کنید. 
 دستان خود را به دور از قسمت های گردندة ابزار نگه دارید.

 قبل از توقف کامل، ابزار را به حال خود رها نکنید.
 هنگام کار به مته دست نزنید چون ممکن است پوست دستتان بسوزد.

 هنگام کار با دستگاه های آالینده، هواکش های کارگاه را روشن کنید.
 قبل از استفاده از ابزار شارژی، تمام دستورالعمل ها و نکات ایمنی را در بارة باتری، شارژر آن و وضعیت تولید 

باتری مطالعه کنید. 
 از قرار دادن ابزار شارژی در فضایی که دمای آن باالی 50 درجه سلسیوس است، خودداری کنید. زیرا باتری 

آن آسیب می بیند.
 هیچ گاه اجازه ندهید تا باتری یک ابزار شارژی کاماًل خالی شود و هر زمان حس کردید قدرتش کم شده 

آن را شارژ کنید.
 هیچ گاه یک باتری با شارژ کامل را دوباره شارژ نکنید. زیرا این کار از عمر مفید باتری می کاهد.

 باتری را در جایی که دمای آن بین 10 تا 40 درجة سلسیوس است، شارژ کنید. در حالی که باتری داغ 
است آن را شارژ نکنید و قبل از شارژ، اجازه دهید باتری خنک شود.

 هنگامی که از ابزار شارژی )با باتری Ni MH( بیش از 6 ماه استفاده نکرده اید، باید آن را شارژ کنید.

نکات ایمنی

روش كار با دریل پیچ گوشتی شارژی

این ابزار در تولید محصوالت چوبی به ویژه کابینت سازی 
و ساخت مبلمان بسیار کاربرد دارد و در اندازه ها، شکل ها، 
توان ها و کارایی های متنوع به چشم می خورد که در 
شکل 29 چند نوع از آن مشاهده می شود. از این ابزار 
برای سوراخ کاری و باز و بسته کردن پیچ استفاده می شود 
ابزار از باتری قابل شارژ  )شکل های30 و 31(. در این 
استفاده مي شود و برای کار در محل هایي که از نیروی 
برق نمي توان استفاده کرد، مناسب است. در نقاطی از 

کارگاه که فاصله تا پریز برق زیاد است، با استفاده از این 
نوع ابزار نیاز به استفاده از سیم رابط نیست. سرعت کار 
با این ابزار مناسب است. این ابزار در انواع مختلف از نظر 
کارایی در بازار عرضه شده است. نوعی از این ابزار تنها 
برای باز کردن و بستن پیچ به کار مي رود. نوعی دیگر 
دوکاره است یعنی هم به جای دریل و هم به جای پیچ 

گوشتی قابل استفاده است. 
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شكل 33ـ سرپيچ گوشتی دو سر چهارسو

نوع دیگری از این ابزار وجود دارد که تاشو است و استفاده 
در فضاهای کوچک را امکان پذیر می سازد. همچنین نوع 
چکشی آن نیز وجود دارد که بسیار پرقدرت بوده و با آن 
می توان با استفاده از مته های الماسه دیوار را نیز سوراخ 
کرد. این ابزار قابلیت تغییر جهت دور را به راحتي دارد و 

به سادگی می توان پیچ ها را با آن باز و بسته کرد. ویژگی 
دیگر آن امکان تنظیم قدرت است که باعث می شود که 
پیچ به راحتی بسته  شود؛ در عین حال فشار بیش از حد 
باعث بریدن پیچ و یا هرز شدن شکاف سر پیچ یا خراب 

شدن سر پیچ گوشتی نمی شود.

شكل 29ـ بعضی از انواع دريل پيچ گوشتی شارژی

شكل 31ـ بستن پيچشكل 30ـ سوراخ كاری

براي استفاده از دریل پیچ گوشتی شارژی ابتدا باید روش 
کار با آن را بدانید تا نتیجه کار رضایت بخش باشد. برای 
کار با این ابزار به نکات زیر توجه کنید و زیر نظر هنرآموز 

و استادکار خود با آن کار کنید:
 از سر پیچ گوشتی مناسب استفاده کنید. معموالً از 
نوع چهارسو استفاده می شود زیرا کار با آن بسیار راحت 

است و سرپیچ گوشتي هنگام کار از شکاف سر پیچ خارج 
نمي شود. سر پیچ گوشتی یا پیچ بند در انواع یک سر و 
دو سر وجود دارد که نوع دو سر آن را در شکل می توان 
دید که معموالً استفادة بیشتری دارد. دو سِر آن می تواند 
مختلف باشد، یعنی یک سر تخت و سر دیگر چهارسو و 

می تواند هردوسر چهارسو باشد )شکل های32 و 33(.

شكل 32ـ سر پيچ گوشتی يكسر تخت يا دوسو يك سر چهارسو
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 سه نظام این دریل ها نیاز به آچار نداشته و تعویض مته یا سرپیچ گوشتی با دست انجام می شود. به طوري که براي 
بازکردن سه نظام با فشردن دکمة تغییر جهت سمت چپ، دور آن تغییر کرده و با گرفتن حلقة دور سه نظام و 
روشن کردن دریل، سه نظام باز مي شود و براي بستن و سفت کردن سر پیچ گوشتي در داخل سه نظام کافي است 

دکمة تغییر جهت سمت راست فشرده شود و مانند قبل عمل شود.
 برای خارج کردن و تعویض باتری دو دکمه در دو جهت باتری قرار دارد که با فشردن هم زمان آنها باتری 

را می توان خارج کرد.
 هنگام استفاده از مته، نشانگر باید روی عالمت مته و برای استفاده از پیچ گوشتی روی شماره هایی که برای 

هر پیچ قابل تنظیم است، قرار گیرد.
 برای تغییر سرعت از دکمة مخصوص استفاده  شود.

 پس از سوراخ کاری باید ذرات چوب از داخل حفره خارج و سپس پیچ بسته شود )شکل های34 تا 36(.

شكل 35

1ـ درجه بندی2ـ حلقة 
تنظيم 3ـ نشانگر

 1ـ حلقة تغيير عملكرد
2ـ نشانگر

1ـ سرعت كم 2ـ سرعت 
زياد3ـ دكمة تغيير سرعت

2

3
1

1 2

2

31

شكل 34

1

1ـ دكمة خروج باتری2ـ باتری1ـ دكمة روشن كردن1ـ دكمة تغيير جهت

2 1
BA

1

شكل 36

1ـ سه نظام 2ـ حلقه 3ـ سفت كردنتميزكاری سوراخبستن پيچ 

1

2

3

1
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فهرست مواد اوليه

تصويرتعدادمشخصاتنوع مادهرديف

6 عدد30 × 60 × 1800میلی مترچوب نراد روسی1

12 عدد30 × 50 × 460 میلی مترچوب نراد روسی2

12 متربه عرض 60پارچه3

6 عددسه اینچلوالي ساده4

50 عددمخصوص چوب، به طول 70 میلی مترپیچ5

2 برگنمرة )درجة زبری(120 و 180ورق سنباده6
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

500 وات قطر سه نظام 10دریل دستی برقی1

14 ولت با دو باتریدریل شارژی2

قطر 3 میلی مترمته خزینه دار3

100 سانتی متریخط کش فلزی4

90 درجه به طول 300 گونیا5
میلی متر

چوب پنبه ای یا الستیکیتخته )بلوک( سنباده6

پشت دار یا دم روباه اره دستي7

تخت و چهارسوپیچ گوشتي8

تجهيزات
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مراحل اجرای پروژه

شكل 38ـ تصوير مجسم ايزومتريك و 
نقشة انفجاري يك قطعه از پاراوان

شكل 37ـ نقشة سه نماي يك لنگه )قطعه( از پاراوان 
بدون روكش پارچه اي

آماده سازی قطعات
 ابتدا قطعاتی را که برای ساخت پاراوان تهیه شده اند، در دسترس قرار دهید)شکل 39(. این قطعات همان 
طوری که در فهرست مواد نوشته شده بود، باید آماده شوند، یعنی اندازه های آنها باید دقیقاً مطابق نقشه بوده 

و همچنین کاماًل گونیا باشند.

شكل39ـ قطعات پاراوان )2 قيد طولی و 4 قيد عرضی(

هنرجویان عزیز به گروه های 4 تا 5 نفره تقسیم شوید و با یکدیگر بحث کنید که چرا باید تک تک قطعات بحث گروهی
پروژه به طور دقیق و گونیا شده تهیه شوند؟ نتیجة کار را پس از 15 دقیقه در کالس ارائه دهید.
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خط كشی

ابتدا یکي از قطعات بلند را برداشته و از طرف پایین با متر به اندازة 100 میلي متر جدا کرده و یک خط بکشید. سپس 
به اندازة عرض قطعات افقي که 30 میلي متر است، از خط قبلي عالمت زده و خطي دیگر بکشید )شکل40(. 

شكل40ـ اندازه گيری و خط كشی محل نصب قيد پايين پاراوان
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از خط هاي کشیده شده 500 میلي متر با متر اندازه گرفته و عالمت بزنید و مشابه مرحلة قبل یک خط بکشید. 
سپس به فاصلة 30 میلي متر مطابق شکل، یک خط به موازات خط قبلي ترسیم کنید )شکل 41(.

شكل41ـ اندازه گذاری و خط كشی محل قيد افقی دوم

از سر دیگر چوب شروع کرده و 30 میلي متر اندازه زده و یک خط بکشید و همین طور خط دیگري به فاصله 
30 میلي متر، موازي خط قبلي ترسیم کنید )شکل42(.

شكل42ـ اندازه گيری و خط كشی محل قيد باالی پاراوان

از خطي که در مرحله قبل کشیده بودید، 500 میلي متر با متر اندازه گرفته و با مداد عالمت بزنید. به فاصلة 
با استفاده از گونیا این دو خط را ترسیم کنید )شکل43(. در شکل  30 میلي متر یک عالمت دیگر بزنید. 

خطوط عرضي ترسیم شدة محل قرار گرفتن قیدهاي افقي به طور کامل نمایش داده شده است.

شكل43ـ  ترسيم كامل خطوط محل قرارگيری قيدهای افقی برروی قيد طولی
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پس از اینکه خط کشي کامل شد با استفاده از گونیاي90 درجه خطوط کشیده شده را دور بچرخانید، یعني 
روي دو ضخامت و روي دیگر چوب نیز خطوط انتقال داده شود. همچنین برای سرعت و دقت بیشتر در کار 
می توانید از اندازه های یک قطعه چوب برای قطعه چوب دیگر استفاده کرده و آن را با گونیا به قطعة دیگر 
منتقل کنید. با توجه به اینکه این دو قطعه دارای خط کشی های یکسان هستند این کار بسیار در باال بردن 

دقت انجام کار مفید است)شکل 44(.

شكل44ـ خط كشی و انتقال اندازه ها به ضخامت چوب

پس از اینکه اندازه ها و خط کشی ها بر روی قطعه کار دوم نیز منتقل شد خط کشی را دور تا دور ضخامت قطعه و روی 
دیگر قطعات با گونیا و مداد ترسیم کنید)شکل 45(.

شكل 45ـ انتقال اندازه ها به قطعة دوم

پس از این که خط کشی های محل استقرار قیدهای افقی تمام شد، با استفاده از متر، وسط دو خط را که 15 میلی متر 
است، در همة قسمت ها اندازه زده و با گونیا خطی میان آنها ترسیم کنید)شکل 46(.

شكل46ـ اندازه گيری بين دو خط و خط كشی خط ميانی

همان طور که از نقشه های پاراوان مشخص شده است، قیدهای افقی که هریک 460 میلی متر طول دارند و 
باید دقیقاً با هم برابر باشند، باید بین دو خطی که ترسیم شد به گونه ای قرار بگیرند که از نظر عرضی کاماًل 
در وسط باشند. یعنی با توجه به اینکه عرض قیدهای عمودی 60 میلی متر و عرض قیدهای افقی 50 میلی متر 

است، باید از هر طرف 5 میلی متر به طور مساوی به طرف داخل قرار بگیرند )شکل47(.
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 چون قیدهای عمودی به قیدهای افقی با پیچ اتصال داده می شوند، با استفاده از دستگاه منگنه زن، دو منگنة 
موقت در هر طرف قیدها مانند شکل های 48 تا 52 بزنید تا در محل خود ثابت شده و هنگام پیچ کردن 

حرکت نکنند. البته پس از اتصال دائم قطعات، منگنه ها را کشیده و از محل خود خارج می کنیم.

شكل 48ـ منگنه زدن قيدشكل47ـ استقرار قيد افقی بر روی قيد طولی

شكل50ـ منگنه زدن قيد دومشكل 49ـ زدن دو منگنه روی قيد اول

شكل 52ـ اتصال موقت قطعات پاراوان  شكل51ـ اتصال موقت يك طرف قيدها

سوراخ كاری

در این مرحله باید قطعات به یکدیگر متصل شوند. برای اتصال از پیچ 70 میلی متری استفاده می شود. جای قرار گرفتن 
پیچ باید سوراخ شود. قطر سوراخ باید با قطر جان پیچ )قطر محور اصلی پیچ بدون در نظر گرفتن دنده( برابر باشد. تا 
پیچ در چوب پیچیده شده و آن را نشکافد. انتهای پیچی که در اینجا استفاده می شود، به شکل مخروطی است و باید 
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پس از این که تا آخر بسته شد، سر پیچ با چوب همسطح 
شود. برای اینکار از مته های خزینه دار مانند شکل 53 
استفاده می شود که در یک مرحله سوراخ کاری، چوب را 
خزینه هم می کند. برای هر طرف، از 2 عدد پیچ استفاده 
می شود زیرا محکم تر است و پس از نصب، قید افقی 
در جای خود نمی چرخد. خطوطی را که در وسط دو 
خط کشیده بودید، محل سوراخ کاری یعنی قرار گرفتن 

نوک مته است. مته را در محل عالمت گذاری شده قرار 
دهید و سوراخ کنید. سپس یک سوراخ دیگر در کنار آن 
بزنید )شکل 54(. در شکل 55 دو سوراخ کنار هم که 
خزینه شده مشاهده می شود. تمام قسمت ها را که از قبل 
عالمت زده اید سوراخ کنید. دقت داشته باشید که دریل 

را طوری نگه دارید که مته کامالً عمود بر سطح باشد.

شكل 55ـ دو سوراخ در 
كنارهم

شكل 53ـ سوراخ كاری با متة 
خزينه دار

شكل 54ـ سوراخ كاری جای 
پيچ دوم

با استفاده از پیچ گوشتی دستی )شکل 56( یا شارژی یا حتی دریل معمولی )شکل 57( می توانید پیچ ها را 
در جای خود محکم ببندید. برای اینکه در هنگام استفاده از پیچ گوشتی به قطعه کار مسلط باشید، می توانید 
آن را روی زمین بگذارید و از باال پیچ کنید و یا اینکه آن را روی میز کار قرار داده و به صورت افقی یا جانبی 

پیچ ها را محکم کنید )شکل 58(.

شكل 56ـ بستن پيچ با 
پيچ گوشتی دستی

شكل 58ـ بستن پيچ 
در حالت افقی

شكل57ـ بستن پيچ 
با دريل

از اتصاالت متنوعی برای این کار می توان استفاده کرد. مانند اتصال دوبل، کام و زبانه و پیچ، که در اینجا 
برای سادگی انجام کار و امکان انجام آن در همة هنرستان ها، از پیچ استفاده شده است.

نکته
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در شکل 59 یکی از قطعات پاراوان که ساخت آن تمام شده است، مشاهده می شود. ساخت هر چند قطعه که الزم 
باشد به همین ترتیب انجام می شود. هنرجویان می توانند هرکدام یک قطعه بسازند و در نهایت با توجه به کاربرد، سه 
قطعه یا بیشتر را با لوال به هم متصل کنند. حاال باید با سنباده، قطعه کار را سنباده زد. توجه داشته باشید که عالوه 

بر سطوح چوب، تیزی لبه ها را هم باید از بین برد )شکل 60(.

شكل60ـ سنباده زدن و گرفتن تيزی لبه هاشكل59ـ يك قطعه از قاب پاراوان كامل

قطعة ساخته شده را به روش ها و با استفاده از مواد مختلف 
می توان پوشش داد. استفاده از گره چینی، صفحات منبت 
شده، تخته چندالیة نازک و ساده، صفحات پلکسی گالس، 
کاغذ رنگی، کاغذ کالک، صفحات مشبک و... گزینه های 
موجود هستند اما در اینجا از پارچه استفاده مي شود. 
برای این کار پارچه را که به اندازه بریده اید، روی میز 
قرار داده و قطعه کار را روی آن قرار دهید. لبة پارچه را 

به پشت قید برگردانده و روی آن مانند شکل 61 منگنه 
بزنید. این کار را از یک طرف شروع کرده و به طرف 
دیگر ادامه دهید )شکل های 62 و 63(. پارچه را کشیده 
و تنظیم کنید و پشت آن را نیز منگنه بزنید به طوری 
که پارچه چین و چروک نداشته باشد و کامالً صاف قرار 
گیرد )شکل 64(. در شکل 65 یک لنگه از پاراوان به طور 

ایستاده مشاهده می شود.

شكل 62ـ ادامه منگنه زنیشكل 61ـ شروع منگنه زنی پارچه
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شكل 65ـ يك قطعة 
كامل پاراوان

شكل 64ـ پارچة صاف 
شده

شكل 63ـ منگنه زنی 
گوشة مخالف

آنها  مراحل ساخت  که  پاراوان  تکة  اینکه سه  از  پس 
یکسان است، ساخته و آماده شد، باید با استفاده از لوال 
آنها را به یکدیگر متصل کرد. هر قطعه از پاراوان با 2 
لوالی ساده یا تخت به قطعة دیگر وصل می شود بنابراین 
سه قطعة پاراوان، با 4 تا 6 عدد لوال به یکدیگر متصل 
مي شوند. ابتدا به فاصلة 200 میلی متر از باال و پایین 

عالمت زده )شکل 66( و با استفاده از گونیا خط بکشید 
)شکل 67(. این فاصلة نصب لوال از ابتدا و انتهای پاراوان 
است. لوالی انتخاب شده را مانند شکل 68 در کنار خط 
گذاشته و با طرف دیگر لوال روی قطعه کار عالمت بزنید و 
با گونیا خط کشی کنید )شکل 69(. این کار را برای طرف 

دیگر نیز انجام دهید.

شكل 66ـاندازه گيری محل لوال

شكل69ـ خط كشی با گونيا شكل 68ـ خط كشی با استفاده از لوال

شكل67ـ خط كشی جای لوال
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بعد از اینکه محل نصب لوالها مشخص شد، باید آنها را 
با پیچ به قیدهای عمودی نصب کرد )شکل های 70 و 
71(. هر لوال با 3 پیچ محکم می شود )شکل 72(. پس از 
اینکه یک برگة لوال بسته شد، برگة دیگر به قطعة دیگر 
پاراوان بسته می شود. البته برای هر2 لوال این کار را باید 
انجام داد و سپس دو لوالی دیگر؛ تا 4 لوال بسته شوند 

)شکل های 73 تا 77(
شكل 70ـ بستن پيچ اول لوال

شكل 71ـ بستن پيچ دوم

شكل 72ـ محكم كردن برگة اول لوال با 3 پيچ شكل 73ـ بستن برگة ديگر لوال

شكل 75ـ دو پيچ بسته شدهشكل 74ـ بستن پيچ دوم برگة دوم لوال
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شكل 77ـ بستن لوالی آخرشكل 76ـ بستن كامل پيچ ها

پس از آماده شدن کار می توانید آن را در محلی که از قبل پیش بینی کرده بودید، قرار دهید)شکل 78(.

شكل 78ـ قرار دادن پاراوان در محل مصرف

براي دوام و زیبایي بیشتر چوب معموالً آن را رنگ 
طوالني  و  زیاد  بسیار  تنوع  به دلیل  که  مي کنند 
بودن در اینجا به آن پرداخته نشده و هنرجویان 
مي توانند زیر نظر هنرآموز خود از رنگ هاي شفاف 
مانند سیلر و کیلر و یا از رنگ هاي پوششي مانند 
رنگ هاي روغني ساختماني براي رنگ کاري پاراوان 

با قلم   موهاي معمولي استفاده کنند.

نکته
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شایستگی اجرای جداكنندۀ چوبی

شرح كار:  
بررسی و کنترل نقشه ها، بازدید از فضا و رولوة آن، تعیین مواد اولیه مورد نیاز، ساخت سازة اصلی کار، اتصال قطعات پوشش دهنده 

به سازة اصلی طبق اتصاالت تعیین شده، پرداخت نهایی طبق مندرجات در نقشه

استاندارد عملكرد: 
اجرای جداکننده های چوبی طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جزئیات نقشه های shop drawing، نشریه 55 و 92 سازمان برنامه  و 

بودجه و استانداردهای سازمان ملی استاندارد
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی موقع برش قطعات، استفاده از ماسک موقع رنگ کردن و برش قطعات، مدیریت منابع و مصالح، دفع 
مناسب ضایعات.

فرايندی: کنترل نقشه ها، بازدید از فضا، ساخت شاسی و سازة اصلی کار، اتصال رویه به سازه، کنترل نهایی
محصول: ساخت و اجرای یک جداکنندة چوبی 3 تکه مطابق نقشه ها و جزئیات اجرایی 

شرايط انجام كار :
شرايط مكان: کارگاه تزیینات چوبی پارچه ای 

زمان: 8 ساعت کاری
ابزار و تجهيزات:

اره فارسی بر، دستگاه منگنه زن دستی و بادی، کمپرسور هوا، دریل برقی، پیچ گوشتی شارژی، مته خزینه دار،پارچه رومبلی، 
سنباده، پیچ چوب، چسب چوب، سنباده، لوالی تخت، پیچ گوشتی 4سوی دستی، گونیای فلزی، لوازم درودگری، پروفیل 

چوبی، چکش فلزی و الستیکی، میخ کوب دستی، ابزار عالمت زنی

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

2بررسی و کنترل نقشه و جزئیات و تعیین مقدار مواد اولیه1

2خط کشی و ساخت قطعات شاسی زیر کار2

2اتصال قطعات و نصب لوال3

2نصب پارچه و پرداخت و تنظیم پارچه4

شايستگی  های غير فنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست  محيطی و نگرش: 
مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان و رعایت ایمنی

2

*ميانگين نمرات

   * حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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پودمان 4

مبلمان چوبی
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 چند نوع مبلمان وجود دارد؟
 بهترين چوب براي ساخت انواع مبلمان چیست؟
 غیر از چوب با چه موادی می توان مبل ساخت؟

 برای ساخت مبلمان از چه ابزاری بايد استفاده کرد؟
 برای ساخت مبلمان چند نوع نقشه مورد نیاز است؟
 چگونه می توان کف يک صندلی را رويه کوبی کرد؟

واحد یادگیری 4

شایستگی اجرای مبلمان چوبی

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از اتمام اين پودمان هنرجويان قادر خواهند بود که از مواد اولیة مورد نیاز مانند چوب و صفحات فشردة 
چوبي، پارچه و اسفنج و ساير لوازم و ابزار مورد نیاز با توجه به طرح و نقشه، مبل های ساده بسازند و آنها را 

رويه کوبی کنند.
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مقدمه

هر چند نخستین مفهومی که از واژة مبلمان به ذهن خطور می کند، کارکرد نشیمن است، اما اين واژه، گستره ای 
فراگیر دارد. عناصري که کاربردي به جز نشیمن دارند مانند جاکتابي، میز رايانه، جاکفشي، رخت آويز و نیز 
عناصر تزيینی همچون لوازم روشنايی را نیز مي توان جزيی از گسترة وسیع مبلمان به شمار آورد. در حقیقت، 
بیشتر سبک های طراحی مبلمان، بارزترين تأثیر خود را در طراحی صندلی به نمايش گذاشته اند. در نقش هاي 
تخت جمشید نیز نمونه هايی از مبلمان ديده مي شود که نشان دهندة استفاده از مبلمان در ايران باستان است. 
امروزه به مبلمان، به چشم يک کاالی لوکس و صرفاً تزيینی نگريسته نمي شود بلکه جزء لوازم اصلی منازل 
مسکونی و از لوازم ضروری فضاهای اداری و... به شمار می آيد و مصارف بسیاري پیدا کرده است. همچنین 
مبلمان نه تنها از عناصر جدانشدنی زندگی امروزی بشر محسوب مي شود بلکه به رفاه و آسايش بیشتر او در 
زندگی کمک کرده و بر زيبايی فضای کار و زندگی نیز افزوده است. در اين فصل، ساخت و رويه کوبی مبل به 

روشی بسیار ساده و کاربردی با انجام کار کارگاهی توضیح داده می شود.

شکل1ـ انواع مبلمان مورد استفاده در یک فضای مسکونی

شکل زير يک طرح سه بعدی از فضاهای داخلی يک خانة مسکونی است. در آن چند نوع مبلمان مي بینید؟ اسامي بحث کنید
آنها را فهرست کرده و در خصوص آن بحث کنید.



86

اصول طراحی و ساخت کالف مبلمان

استفاده  لوازمی  و  از وسايل  روزمرة خود  زندگی  در 
ويژگي هاي  دلیل  به  آنها،  از  بسیاري  که  می کنیم 
براي استفادة ما مناسب نیستند.  طراحی که دارند، 
چه  و  خانه  در  چه  را  خود  وقت  بیشتر  ما  امروزه 
می کنیم،  سپري  نشسته  به صورت  کار،  محیط  در 
مدت  طوالني  نشستن  براي  ما  بدن  صورتی که  در 
و  صندلی ها  اگر  و  است  نشده  طراحي  میز  پشت 
باشند،  نداشته  مناسبي  کاري، طراحی  ايستگاه هاي 
سبب کمر درد و حتی آسیب ديدن کمر، دردهاي 
ماهیچه اي، درد کتف و گردن و اختالل در گردش 

می شوند.  پاها  در  خون 
عین حال  در  و  معیار جدا  سه  مبلمان،  طراحی  در 
مرتبط با هم وجود دارد که در نوآوري مبلمان مورد 

می گیرد. قرار  توجه 

زيبايی  نظر  از  ظاهري  طراحی  معیار؛  نخستین 
است يعنی فرم هندسی مبلمان که در معرض ديد 
مصرف کننده قرار می گیرد، بايد به گونه اي باشد که 

بیفزايد.  زندگي شان  محیط  زيبايی  بر 

معیار دوم طراحی؛ کارايی است، يعنی طرح و شکل 
مبلمان بايد به گونه ای باشد که مناسب کاربري آن 

بوده و از آن بتوان به طور مؤثر استفاده کرد. 

معیار سوم طراحی؛ ايستايی آن است، يعنی سازة 
مبلمان طوري طراحی شود که از عهدة بارهاي وارده 
از  يک  هر  برآيد.  کاربرد  يا  استفاده  در حین  آن  بر 
در  و  است  اهمیت  با  خود  جاي  در  معیار  سه  اين 
فاکتورهاي  مهندسی  از  استفاده  مبلمان  طراحي 

است. ضروري  انسانی)ارگونومی( 

آنتروپومتري )تن سنجی(

آنتروپومتري بخشی از دانش ارگونومی است که در خصوص سنجش و اندازه هاي ظاهري بدن انسان بحث و 
گفت وگو می نمايد. اين واژه از ريشه دو کلمة يونانی آنتروپو1 به معنی انسان و متري2 به معنی اندازه گیري 

به وجود آمده است. 
آنتروپومتري شامل اندازه هاي طولی بدن، وزن و حجم اندام ها، فضاي حرکت و زواياي حرکت اندام ها بوده 
و آمار و اطالعات به دست آمده در تعیین شکل و اندازة ابزار تولیدي، وسايل مصرفی و همچنین در طراحی 

محل کار مورد استفاده قرار می گیرد.
اندازه گیري  انحناها  فاصلة  و  پهناها  ارتفاع ها، عمق ها،  نظیر  افراد  اختصاصی  ابعاد  آنتروپومتري،  در  معموالً 

انسان در دو وضعیت کلی ساکن و متحرك مورد نظر است. اندازه هاي بدن  می شود. به طور کلی 
در حالت اول اندازه هاي ساکن به دست خواهد آمد که به آن آنتروپومتري استاتیک )ايستا( يا ساختار گفته 
مي شود. در حالت دوم اندازه هاي متحرك تعیین خواهد شد که آنتروپومتري دينامیک )پويا( يا کاربردی يا 

علمی نام دارد. 

1 - anthropo
2 - metrikos
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ارتفاع مناسب: ارتفاع در مبلمان بسیار اهمیت دارد. 
مانند ارتفاع صندلی براي نشستن، ارتفاع میز براي کار 
کردن و ارتفاع قفسه و کمدها براي دسترسی راحت. اگر 
سطح کار بسیار بلند باشد، شانه ها و دست ها باال نگه 
داشته می شوند و بنابراين تنش و خستگی در عضالت 
ناحیة شانه به وجود آمده و ناراحتی هاي شانه و گردن 

بروز مي کند. اگر سطح کار بسیار کوتاه باشد ممکن است 
پشت فرد بیش از اندازه خم شده و تنه، سر و گردن کاربر 
به طرف جلو خم گردد که اين کار باعث بروز فشارهاي 
به  وضعیتی در ستون مهره ها و عضالت آن می شود. 
عبارتی ارتفاع مبلمان بايد متناسب با ابعاد بدن انسان و 

نوع کاربری مورد نظر باشد. 

اصول ارگونومیک در مبلمان

ارتفاع میز تحرير دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف و میزکار کارمندان را اندازه گیری کنید.   تمرین 

محدودة دسترسی: محدودة دسترسی شامل دو ناحیة محدودة راحت و حداکثر1 است که سطح کار مورد 
استفاده بايد به گونه ای باشد که کاربر به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.

وضعیت بینایی: ما جهان پیرامون خود را در محدودة يک مخروطی مشاهده می کنیم که در حول محور ديد 
ما با زاوية 60 درجه شکل می گیرد )30 درجه باالتر و 30 درجه پايین تر از خط افق(. اگر در حالت ايستاده يا 
نشسته سر را باال نگه داشته و به جلو نگاه کنیم چشمان ما به طور طبیعی زاوية ديدي را اختیار خواهند کرد 
که 10 تا 15 درجه زير خط افق قرار دارد، پس محدودة مناسب براي محل نشانگرهاي بصري، از خط افق تا 

30 درجه پايین آن امتداد می يابد و خط بهینة ديد در وسط اين محدوده قرار می گیرد. )شکل2(

1 - maximum

نمایشگر محل کار، ناظر مذکر در حالت نشسته نمایشگر محل کار، ناظر مؤنّث در حالت نشسته

شکل2ـ مخروط دید براي خانم ها )سمت راست( و آقایان )سمت چپ(

محدوده دید 
باالیی

محدوده دید 
باالیی

محدوده دید 
باالیی

محدوده دید 
باالیی

محدوده تشخیص 
رنگ ها

محدوده تشخیص 
رنگ ها

محدوده تشخیص 
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خط دید استاندارد
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خط دید استاندارد

خط دید عادی خط دید عادی
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 B = 45/7 55/9 ـ
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شکل4ـ  انواع حالت های نشستن صحیح و غلط پشت میز رایانه

با توجه به وارد شدن مبلمان به زندگی اکثريت افراد و 
استفادة گسترده از مبلمان در طول شبانه روز و ارتباط زياد 
فرد با مبلمان موجود در محیط، رعايت اصول ارگونومیک 
توسط طراحان در طراحی مبلمان اهمیت ويژه اي دارد. 
و  کودکان  استفادة  مورد  مبلمان  در  به ويژه  امر  اين 

نوجوانان )مبلمان آموزشی شکل3( تأکید می شود زيرا 
عوارض استفاده از مبلمان نامناسب در درازمدت و در اين 
محدودة سنی به دلیل رشد و شکل گیري اندام ها مهم تر 

است )شکل4(.

شکل3ـ چند نوع مبلمان آموزشي

غلط غلط              صحیح    

گوشسطح چشم

شانه ها

ساعد و راستای 
کف دست

مفصل ران

پایه

با دقت به شکل5  نگاه کنید. نام قسمت هايي را که در شکل با عدد مشخص شده در جدول صفحه بعد بنويسید و 
با يکديگر مقايسه کنید و بهترين نتیجه را در حضور هنرآموز خود ارائه دهید.

تمرین 
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شکل5  ـ مبل راحتی و برشی از مواد به کار رفته در آن

1

2

3

4

5
6

7

8

910
11

12
14

13

1234567

891011121314
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مراحل ساخت مبلمان چوبي

نقشه خواني مبلمان چوبي

براي ساخت هر پروژه اي به ويژه در مبلمان، نیاز به وجود نقشه هايي است که مطابق استانداردهاي ملي و 
بین المللي تهیه شده باشد. نقشه هاي مورد نیاز برای ساخت هر مبلمان عبارت اند از:

1 سه نما

2 تصوير مجسم يا پرسپکتیو
3 انواع برش با توجه به سطح دشواري پروژه

4 نقشة انفجاري يا مونتاژ

در شکل6  دو نوع میز جلو مبل و يک چهارپايه نشان داده شده که براي ساخت آنها نیاز به ابعاد، اندازه و 
است. فني  نقشه هاي 

شکل 6  ـ دو نوع میز جلوی مبل و یک چهارپایه با صفحة گرد

ـ طراحی
ـ نقشه کشی 

ـ برش کاری
ـ رنده کاری

ـ سوراخ کاری

ـ اتصال های دائم

ـ اتصال های موقت

ـ چسب زدن

ـ بستن پیچ

طراحی و
 نقشه کشی

آماده سازی 
قطعات

ساخت اتصال

مونتاژ
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آماده سازی قطعات

شکل 9ـ نقشة انفجاری میز جلوی مبل که پس از ساخت، صفحة شیشه ای روی آن قرار می گیرد.

در شکل های 7 تا 9 به ترتیب تصويرمجسم ايزومتريک، سه نمای اندازه گذاری شده و نقشة انفجاری میز جلومبل 
نشان داده شده است.

شکل 7ـ تصویرمجسم ایزومتریک

شکل 8  ـ سه نمای میز جلوی مبل

انتخاب مواد اولیه: پس از اينکه اندازة قطعات با دقت تعیین شد، بايد مواد اولیه انتخاب شوند. مواد اولیه به 
دو بخش مواد اصلی و مواد جانبی تقسیم می شوند.

مواد اصلی مانند چوب، تخته چنداليه، تخته خرده چوب)نئوپان(، تخته فیبر و... در شکل های10 تا 16  تصاوير اين 
مواد مشاهده می شود.

مواد جانبی مانند انواع لوال، دستگیره، ريل، پايه، پیچ و میخ، چسب چوب و... . 



92

مهم ترين مادة اولیه در مبلمان چوبی، چوب است که 
در انتخاب آن بايد بسیار دقت کرد. چوبی که انتخاب 
می شود، بايد از نظر کمی و کیفی با نقشه مطابقت 
داشته باشد، از نظر کمی يعنی به تعداد قطعات مورد 
نیاز چوب انتخاب شود که تماماً از يک جنس باشد. 
مهم ترين عامل کیفی در چوب خشک بودن آن است 
و پس از آن، مشخصات ظاهری مانند يکنواختی رنگ 
تمام قطعات، نداشتن گره و ترك های بزرگ که در 
و  رايج ترين  دارند.  به سزايی  تأثیر  نهايی  رنگ کاری 
مناسب ترين گونة چوبي براي ساخت مبلمان، گونة 

و  وارداتي  چوبي  گونه هاي  ساير  البته  است.  راش 
داخلي نیز در ساخت مبلمان به کار مي روند. پس از 
اينکه قطعات انتخاب شدند با استفاده از ابزار مختلف، 
عملیاتی مانند برش کاری، رنده کاری، سوراخ کاری  و 
ساير عملیات مورد نیاز بر روی آنها انجام می شود تا 

به اندازه و شکل مورد نیاز تبديل شوند.
مواد جانبی نیز دقیقاً بر طبق نقشه انتخاب می شود، 
مانند تعداد و نوع لوال، ريل، تعداد و اندازة انواع میخ 
بايد  اينکه چه نوع چسبی و چه مقدار  و پیچ و... و 

مورد استفاده قرار گیرد. 

شکل 11ـ چوب افراشکل10ـ چوب گردو

شکل13ـ چوب کاجشکل12ـ چوب راش

)MDF( شکل 14ـ تخته چندالیه شکل 16ـ تخته فیبر)شکل 15ـ تخته خرده چوب )نئوپان
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منظور از چوب خشک مناسب براي استفاده در مبلمان چیست؟ مقدار رطوبت منطقه شما چند درصد است؟فکر کنید

به چند نمايشگاه مبل يا کارگاه مبل سازی در منطقة محل سکونت خود مراجعه کرده و دربارة انواع چوب هاي مورد 
استفاده در مبلمان سؤال کنید و بر اساس يافته هاي خود جدول زير را تکمیل کنید.

تمرین 

ویژگی چوبنوع مبلماننام چوبردیف

1

2

3

4

زمانی که يک درخت قطع می شود با توجه به نوع گونه، دارای مقدار زيادی رطوبت است. برای کار کردن با 
چوب و ساختن مبل، بايد رطوبت آن به قدری کاهش يابد تا به رطوبت محل مورد مصرف مبل برسد. به 
اين کاهش رطوبت، خشک شدن گفته می شود. خشک کردن چوب به دو روش طبیعی و مصنوعی انجام 
می شود که زمان روش اول بسیار طوالنی است زيرا در هوای آزاد صورت می پذيرد و تعیین شرايط خشک 
کردن چوب را شرايط آب و هوايی محیط، يعنی رطوبت نسبی و دمای محیط تعیین می کند و اين روش 
بیشتر در کارگاه های کوچک استفاده می شود. در روش مصنوعی که عملیات خشک کردن چوب در کوره 
چوب خشک کنی صورت می گیرد، شرايط خشک کردن، قابل تنظیم کردن است و بنابراين زمان انجام کار 

بسیار کوتاه است و در کارخانجات صنعتی، بیشتر از روش مصنوعی استفاده می شود. 

نکته
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ماشين های سيار و ثابت صنايع چوب 260
ماشين های سيار و ثابت صنايع چوب

شكل 3ـ 18ـ چند نمونه الگوي آماده شده از مواد مختلف.

شكل 4ـ 18

1ـ 18ـ آشنايي با مفهوم الگو و كاربرد آن

شكل 1ـ 18ـ بدنه ى كامل صندلي.

شكل 2ـ 18ـ قطعه هاي جدا شده ى صندلي.

کالف همان اسکلت بندي مبل است که مراحل نهايي 
مانند رنگ کاري و رويه کوبي بر روي آن انجام مي شود. 
اسکلت مبل بايد از چوبي مناسب، خشک و مقاوم انتخاب 
انواع مختلف ساخته می شود.  شود. کالف مبلمان در 
کالف صندلی در شکل17 و کالف صندلی دسته دار 

دارای  بايد  مبل  می شود. کالف  در شکل 18 مشاهده 
باشد و به صورت  اتصال هاي مقاوم و مناسب هر مبل 
دائم و موقت )بازشو( بستگی به نوع مبلمان به کار مي رود 

)شکل 19(.

شکل 19 ـ  اتصال هاي مبل چوبی شکل 18 ـ کالف صندلی دسته دارشکل17 ـ کالف صندلی چوبی

پایه جلو

پایه عقب
الگوی پایه عقب

400

85
0

450

420

الف( تمام چوبی بوده و به طور کامل از چوب يا صفحات فشردة چوبی مانند تخته چنداليه ساخته می شود )شکل 20(. 
ب( از ترکیب چوب و پارچه ساخته می شود. نمای ظاهری اين مبلمان به صورت چوب و پارچه يا تمام پارچه است 

)شکل های21 و 22(.

شکل22ـ ترکیبی چوب و پارچه  شکل21ـ مبل تمام پارچهشکل20ـ صندلی تختة چندالیه خمیده

در مبلمان تمام چوبی بايد از چوب مرغوب و ظاهری 
سالم و با رنگ يکنواخت استفاده کرد تا زير رنگ)به ويژه 
رنگ های شفاف يا خودرنگ که رنگ و نقش طبیعی 
چوب نمايان است( نمای خوب و يکدستی داشته باشد. 
در مبلمان با پوشش تمام پارچه نیاز به استفاده از چوب 

درجة يک نیست، اما بايد از چوب خشک و سالم استفاده 
کرد تا دوام مبل را تضمین کند. همچنین از اتصاالت 
مدت  از  پس  که  شود  استفاده  نیز  مناسب  و  محکم 

کوتاهی، لق نشده و به صدا نیفتد. 

کالف مبلمان

انواع مبلمان از نظر مواد اولیه

ماشين های سيار و ثابت صنايع چوب 260
ماشين های سيار و ثابت صنايع چوب

شكل 3ـ 18ـ چند نمونه الگوي آماده شده از مواد مختلف.

شكل 4ـ 18

1ـ 18ـ آشنايي با مفهوم الگو و كاربرد آن

شكل 1ـ 18ـ بدنه ى كامل صندلي.

شكل 2ـ 18ـ قطعه هاي جدا شده ى صندلي.
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يکديگر  به  بايد  شده  آماده  قطعات  مرحله،  اين  در 
موقت  و  دائم  اتصال  از  کار  اين  برای  شوند  متصل 
چوب  تمام  مبلمان  معمول  به طور  می شود.  استفاده 
دارای اتصال هاي دائم است که از خود چوب ساخته 

می شوند. انواع اتصال ها مانند نیم نیم، فاق و زبانه، کام 
و زبانه و دوبل در ساخت مبلمان به کار می رود که با 
توجه به کاربرد در محل های مختلف استفاده می شوند 

 .)26 تا  )شکل هاي23 

شکل 24ـ اتصال فاق و زبانهشکل23ـ اتصال نیم نیم

شکل26ـ اتصال دوبلشکل25ـ اتصال کام و زبانه

در برخی مبل ها مانند مبلمان راحتی هم با توجه به اينکه بیشتر قسمت های مبل با پارچه پوشیده می شود، 
بايد از چوب سالم و خشک استفاده کرد، زيرا اخالق حرفه ای ايجاب می کند که تولید کننده يا فروشندة 
مبلمان با مشتری صادقانه برخورد کرده و در بارة کیفیت کاالی خود اطالعات درستی ارائه دهد. مبل فروشان و 
تولیدکنندگان خوش نام معتقدند که راست گويی به مشتريان و ارائة کاالی با کیفیت، مهم ترين و تأثیرگذارترين 

نوع تبلیغ است که در درازمدت موجب آن می شود که مشتريان نسل به نسل از آنها خريد کنند.

نکته

ساخت اتصال ها
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پس از آماده سازی قطعات و ساخت اتصال ها، قطعات 
ابتدا قطعات  نهايی،  از مونتاژ  بايد سرهم شوند. قبل 
از  و پس  در هم جازده می شوند  آزمايشی  به صورت 
اطمینان از قرار گیری درست قطعات در جای خود و 

همچنین رفع عیب قطعات، آنها را چسب زده و درهم 
جا می زنند. سپس آنها را با پیچ دستی )گیرة دستی( 
چسب  تا  می کنند  صبر  آن گاه  و  می بندند  محکم 

)شکل 27(. شود  خشک 

شکل 27ـ مراحل مونتاژ میز جلوی  مبل

نظر  مورد  مبل  طرح  ابتدا  کشي:  نقشه  و  طراحي 
به صورت ساده و با دست آزاد ترسیم مي شود. البته اين 
کار با نرم افزارهاي مختلفي نیز امکان پذير است. اما در 
مرحله اول بهتر است به صورت دستي انجام شود. به طور 
مثال يک چهارپايه را به عنوان يک مبل ساده در نظر 
بگیريد که طرح دستي يا اسکیس آن مي تواند مانند 

شکل 28 باشد. پس از طرح اولیه، نقشه هاي اجرايي آن 
ترسیم مي شود. اين کار با توجه به استانداردهاي مربوط 
ترسیم مي شود در شکل 29 سه نما و تصوير مجسم 
ايزومتريک چهارپايه و در شکل30 نقشه انفجاری آن 
ديده مي شود که البته ابعاد آن با توجه به نوع کاربرد 

مي تواند تغییر کند.

مونتاژ قطعات

پروژة ساخت چهارپایه

1 2

543
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شکل 30ـ نقشة انفجاری چهارپایه

شکل29ـ نقشة سه نما و تصویر مجسم ایزومتریک چهارپایهشکل28ـ طراحي یا اسکیس چهارپایه

فهرست مواد اولیه فعالیت 

تصویرمشخصاتنوع مادهردیف

600 × 600 میلی مترتخته چندالية 18 میلي متري1

مخصوص چوب، به طول 25 میلی مترپیچ2

چسب چوب3
سفید درودگری، پلی وينیل استات 

)PVA(

نمرة )درجة زبری(120 و 180ورق سنباده4
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تجهیزات فعالیت 

تصویرمشخصاتنام ابزارردیف

500 وات چهاردورارة عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دريل دستی برقی2

14 ولت با دو باتریدريل شارژی3

100 سانتی متریخط کش فلزی4

بازوبلند چوبی يا فلزیپرگار5

گونیا6
90 درجه به طول 300 

میلی متر

نیم گردچوب سای7

نیم گردسوهان8

9
تختة)بلوك( 

سنباده
چوب پنبه ای يا الستیکی

برای ساخت اين چهارپايه کافی است قطعات آن بر روی 
تختة چنداليه ترسیم شود. برای اين کار می توان ابتدا 
شکل قطعات را بر روی کاغذ ترسیم نمود و سپس آن را 
روی تختة چنداليه منتقل کرد يا چسباند. راه ديگر اين 
است که شکل قطعات را روی تخته ترسیم نمود. اين 
چهارپايه را می توان در ابعاد مختلف ساخت ولی در اين 

قسمت روش ساخت نوع کوتاه آن که مواد اولیة کمتری 
الزم دارد، توضیح داده می شود که البته تفاوتی با نوع 
بلند آن از نظر روش ساخت ندارد. در کارگاه طبق نظر 
هنرآموز محترم، هنرجويان می توانند هر دو نوع آن را 

بسازند.
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اين پروژه طوری طراحی شده که کمترين دورريز را در پی داشته باشد. همان طور که در چیدمان قطعات 
آن در شکل های31 و 32 مشاهده می شود صفحة دايره ای شکل باالی چهارپايه از میان دو قسمت که نقش 

پايه را دارد خارج می شود.

شکل 32ـ ترسیم چیدمان قطعات چهارپایة نوع بلند شکل31ـ ترسیم چیدمان قطعات چهارپایة نوع کوتاه

همان طور که در فهرست مواد اولیه ذکر شد در اينجا به 
يک قطعه تخته چنداليه به ابعاد 600 ×600 میلی متر 
نیاز است. تخته را بر روي سطح میز قراردهید. سپس از 
طرف چپ 450 میلی متر اندازه زده و خط کشی کنید تا 
قطعة کار از نظر عرضی به دو بخش تقسیم شود )شکل 
33(. سپس در اين قسمت از قطعه که 450 میلی متر 

عرض دارد دو خط عمود بر هم بکشید تا از نظر طول 
و عرض به دو قسمت مساوی تقسیم شود )شکل 34(. 
نقطة حاصل از قطع کردن اين دو خط، مرکز دايره ای 
است که کفی چهارپايه را تشکیل می دهد. در اين مرحله 
از هرطرف 65 میلي متر به طرف داخل عالمت زده و 

خط هاي مورب مانند شکل 35 را رسم کنید.

شکل35ـ  ترسیم خطوط مورب شکل34ـ  به دست آوردن مرکز دایرهشکل 33ـ تقسیم صفحه به دو قسمت

خط کشی
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پس از تعيين مركز دايره،آن را با قطر 350 ميلي متر )شعاع 175 ميلي متر( ترسيم كنيد )شكل 36(. همان طور 
كه گفته شد اين ترسيمات مي تواند روي كاغذ و يا مستقيم روي تخته باشد )شكل37(.

اين  برای  پايه ها مرحلۀ آخر است.  خط كشی شكاف 
كار، خط وسط عمودی را در باال و پايين دايره )كف 
ضخامت  نصف  اندازة  به  و  گرفته  نظر  در  چهارپايه( 
تخته كه 9 ميلی متر است، در دو طرف خط عمودی 
وسط صفحه عالمت زده و به موازات آن به اندازة نيمی 

از فاصلۀ باقی مانده خط كشی كنيد )شكل38(. سپس 
بايد نبشي هايي را كه براي نصب پايه ها به زير كفي 
نشيمن از آنها استفاده مي شود ترسيم كرد. همان طور 
قسمت سمت  در  كار  اين  اشاره شد  آن  به  قبالً  كه 

راست انجام مي شود )شكل 39(.

شکل 39ـ خط کشی نبشي ها

 شکل37ـ ترسیم دايره بر روي تختة چنداليه شکل 36ـ دايرة کف

شکل38ـ خط کشی شکاف ها

با ابزارهای مختلفی می توان عمل برش كاری قطعات را انجام داد از جمله:
1 به صورت دستی با ارة دستی؛

2 با استفاده از ماشين های برقی دستی مانند ارة عمودبر و يا فرز دستی؛
3 با استفاده از ماشين های ثابت مانند ارة نواری.

برش کاری

اگر از تخته ای با ضخامت 16 ميلی متر استفاده شود، بايد عرض شكاف نيز 16 ميلی متر شود. ) عرض شكاف 
با ضخامت تخته بايد برابر باشد(.

نکته
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روش کار با اين ماشین بسیار ساده است. از آن برای 
برش های مستقیم و منحنی انواع مواد اولیه مانند چوب، 
ساير  و  آلومینیم  ورق  پالستیک،  چوبی،  فشردة  مواد 
فلزات نرم با استفاده از تیغة مناسب استفاده می شود. 
اين اره دارای يک پايه بوده که روی قطعة کار که قباًل 
با گیره محکم بسته شده، قرار گرفته و تیغة آن که در 
میان پايه قرار دارد و با حرکت عمودی خود به طرف 
باال و پايین قطعه را برش می دهد. ماشین ارة عمود بر با 
حرکت دست به جلو حرکت کرده، عمل برش کاری را 
با رعايت نکات ايمنی انجام می دهد. اين دستگاه داراي 
قسمت هاي مختلفي است که بايد با آنها آشنا شد و نقش 

شکل40ـ قسمت های مختلف اره عمودبرو کاربرد هريک را فرا گرفت )شکل40(.

راهنمای خط کش تیغه

پایه

سیم برق

 دسته

قفل کلیدکلید روشن و خاموش 

کنترل سرعت 

 تنظیم ارتعاش

 گیرة تیغه 

تیغه

انواع  برش  در  کاربردي  بسیار  ماشین  يک  اين 
و  پالستیک  سوزني برگ،  و  پهن برگ  چوب هاي 
است.  )ساختماني(  نرم  فوالد  و  آلومینیوم  ورق  هاي 
براي کاربردهاي مختلف بايد از تیغة مناسب استفاده 

انجام  دستورالعمل  طبق  نیز  را  آن  تنظیمات  و  کرد 
داد. در شکل هاي 41  تا 46 موارد استفادة دستگاه اره 

است. شده  داده  نشان  عمودبر 

روش کار با دستگاه ارة عمودبر

کاربردهاي ماشین ارة عمودبر

شکل 42ـ برش زاویه دارشکل 41ـ برش مستقیم )1ـ خط برش 2ـ پایه(
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شکل 46ـ قوس بري با گونیا

شکل44ـ برش موربشکل43ـ برش منحني )1ـ سوراخ برای عبور تیغه(

شکل 45ـ برش مستقیم با گونیا )1(

براي برش مواد اولیة مختلف و همچنین تنظیم سرعت 
برش، مقدار ارتعاش تیغة اره قابل تنظیم بوده و با يک 
کلید مي توان آن را کم و زياد کرد. اين کلید در شکل 
47 قابل مشاهده است. به کاربردهاي کلید ارتعاش در 

جدول صفحة بعد به طور کامل اشاره شده است.

شکل 47ـ کلید تنظیم ارتعاش تیغه)1(
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کاربردنوع برشکلید ارتعاش

برش مستقیم0
براي برش ورق فوالد نرم، ورق فوالد ضدزنگ، پالستیک، برش 

تمیز چوب و تخته چنداليه

Iبراي برش ورق فوالدنرم، آلومینیوم و چوب سختقوس بري با انحناي کم

IIقوس بري با انحناي متوسط
براي برش چوب، تخته چنداليه، برش سريع در ورق آلومینیوم و 

ورق فوالد نرم

IIIبراي برش سريع در چوب و تخته چنداليهقوس بري با انحناي زياد

نکات ایمنی هنگام کار با ارة عمودبر 
 هنرجو بايد لباس کار مناسب به تن داشته باشد و از لوازم ايمني فردي استفاده کند.
 هنرجو بايد به هشدارهای ايمنی هنرآموز و نیز پوسترهای ايمنی توجه کامل نمايد.

 از شوخي کردن در محیط کارگاه و هنگام کار جداً پرهیز شود.
 برای انجام کارهايی مانند تعويض تیغه، بايد دوشاخة دستگاه از پريز خارج شود.

 برای برش کاری، تیغة مناسب با جنس قطعة کار انتخاب شود. ضخامت قطعة کار با قدرت دستگاه و ارتفاع 
تیغه بايد تناسب داشته باشد.

 قبل از برش، اتصال خروجي گرد و غبار دستگاه به سیستم مکنده را بررسي 
کنید )شکل 48(.

 قبل از شروع به کار بايد از محکم بودن تیغه اطمینان حاصل کرد. قطعه کار 
نیز بايد بر روي میز کار محکم شده باشد )شکل49( و همچنین دستگاه را 

محکم در دست بگیريد.
 قبل از برش، فضاي خالی براي حرکت تیغه را بررسي کنید تا از بريده شدن 

میزکار يا قطعات ديگر پرهیز شود. 
 قبل از روشن کردن دستگاه مراقب باشید تا تیغة آن با قطعه کار تماس نداشته باشد.

 هنگام کار با ماشین اره عمودبر، دست آزاد خود را با فاصلة ايمن به دور از قطعات متحرك دستگاه نگه داريد )شکل50(.
 هنگام برش هیچ گاه، دستگاه نبايد رها شود و با تیغة در حال حرکت، نبايد آن را از شکاف برش خارج کرد.

 هنگام برش کاري بايد مراقبت شود تا از برخورد سیم برق دستگاه با قطعات فلزي نوك تیز پرهیز شود.
 همواره از عینک ايمني استفاده کنید. عینک هاي معمولي يا آفتابي، عینک ايمني به شمار نمي روند.

 قطعه کار را بررسي کنید تا از نبودن میخ در آن مطمئن شويد، زيرا بريدن میخ خطرناك است و موجب 
شکستن تیغه مي شود.

 پس از پايان برش، دستگاه را خاموش کرده و صبرکنید تا تیغه از حرکت بايستد، آنگاه دستگاه را از روی 
قطعه کار برداريد. هیچ گاه بالفاصله پس از برش تیغه را لمس نکنید، چون ممکن است دستتان بسوزد.

نکات ایمنی

شکل 48ـ )1( خروجي
)2(لوله مکندة گرد و غبار
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شکل 51  ـ برش داخل قطعه کار

شکل 50  ـ فاصلة ایمن دست تا تیغهشکل 49ـ محکم بستن قطعه کار

با توجه به اينکه پس از برش قطعه با ارة عمودبر، محل برش خورده بايد پرداخت شود، بنابراين بهتر است تیغة اره 
طوری در کنار خط حرکت کرده و تخته را برش دهد که تنها اثری از خط باقی بماند تا پرداخت آن نیز آسان تر 
شود. اين نکته در مورد قطعاتی است که قسمت زائد دور ريخته می شود. اما در قطعاتی که هر دو طرف قطعة 
بريده شده، برای پروژه به کار گرفته می شود، بهتر است برش کاری طوری انجام شود که هر دو قطعه سالم بماند 
يعنی برش بايد دقیقاً در مرکز خط انجام شود. همچنین برای برش قسمت های داخلی کافی است ابتدا قطعه کار 
را روی میز محکم کنید. جای قرار گرفتن تیغه را با مته سوراخ کنید و ارة عمودبر را روی قطعه کار گذاشته و آن 

را روشن کنید و در کنار خط به  طوری که تنها سیاهی خط باقی بماند، آن را برش دهید )شکل 51 (. 

نکته
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برش  به  شروع  شد،  کامل  خط کشی ها  اينکه  از  پس 
کاری کنید. اين کار را از هرجا می توانید آغاز کنید. در 
شکل های 52 و 53 از قسمت های موّرب کنار پايه ها 

شروع شده است. پس از آن قطعة تشکیل دهنده نبشی ها 
را هم می توان بريد )شکل های 54 و 55(.

شکل 53  ـ برش قسمت مورب دیگر پایه هاشکل 52  ـ برش حاشیة مورب پایه ها

شکل 55  ـ دو قسمت تفکیک شدة اصلی از نبشی هاشکل 54  ـ بریدن قطعة کناری تشکیل دهندة نبشی ها

در ادامه، شروع به بريدن پايه ها کنید. اين کار را از محل اتصال دو پايه شروع کنید)شکل 56( و آنگاه قسمت 
شکاف پايه ها را از طرفی که به بیرون تخته راه دارد برش بزنید)شکل 57(.  

شکل 57ـ برش شکاف وسط پایه ها شکل56ـ برشکاری از محل اتصال پایه ها
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همان طور که گفته شد، بايد قسمتی از تخته برای قرار گرفتن تیغة اره عمودبر، سوراخ شود )شکل58(. بنابراين 
قسمت دايره شکل را هم می توان از کنار برش داد و هم می توان از محل شکاف پايه ها بريد )شکل 59(.

شکل59  ـ شروع برش کفی دایره شکل از محل شکاف پایه هاشکل58  ـ سوراخ کاري براي قرارگرفتن تیغه

پس از اينکه برش شکاف پايه ها )شکل60 ( کامل شد، قسمت کفی دايره شکل بريده می شود به طوری که تیغة 
اره وسط خط را برش دهد چون هر دو طرف برش در چهارپايه استفاده می شود )شکل61(. با بريدن نبشی ها 

آخرين مرحلة برش کاری نیز به پايان می رسد )قطعات بريده شده در شکل 62 مشاهده می شود(.

شکل62  ـ قطعات برش خورده

شکل 61  ـ برش کفی دایره شکلشکل 60  ـ شکاف پایه ها به صورت برش خورده

پس از بريدن تمام قطعات، بايد لبه های آنها پرداخت شود. 
اين کار در سه مرحلة چوب سای کاری، سوهان کاری و 

سنباده کاری انجام می شود. 
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1 در مرحله اول، قطعات را يکی پس از ديگری به 

گیرة میزکار بسته و با چوب سای لبه های برش خورده 
از  ناشی  آمدة  به وجود  تا خطوط  بسايید  تا حدی  را 
برخورد تیغة اره با لبة کار، از بین برود )شکل63 (. 
به دلیل زبر بودن چوب سای، نبايد خیلی به آن فشار 
گود  زياد  قسمت  يک  است  ممکن  ناگهان  زيرا  آورد 

شده يا حتی کنده شود.
سوهان  از  استفاده  با  بايد  قطعات  مرحله  اين  در   2
پرداخت شده و خطوط ناشی از چوب سای از بین برود. 
البته اين کار بايد بالفاصله پس از چوب سای کاری انجام 
شود تا قطعه  کار يک بار که به گیره بسته شد، هر دو 

مرحله روی آن انجام شود )شکل64 (.

شکل 66  ـ پرداخت کاري با تخته سنباده

شکل 64  ـ پرداخت با سوهان نرم شکل 63  ـ پرداخت با چوبساي زبر

3 سنباده کاری در مرحله سوم انجام می شود که خود شامل استفاده از سنباده با شماره های )درجه زبری( 

مختلف است)شکل65(. همان طور که گفته شد از تخته سنباده يا بلوك سنباده نیز براي پرداخت لبه و سطح 
می شود)شکل66(. استفاده 

شکل 65  ـ سنباده کاري با دست
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پس از پرداخت کاری بايد قطعات را مونتاژ کرد. ابتدا مونتاژ بايد به صورت آزمايشی انجام گیرد تا اگر قطعات 
در داخل هم قرار گرفتند، مشکلی پیش نیايد. پس از اينکه پايه ها را درون هم جازديد و مطمئن شديد که 
قطعات در داخل به طور مناسب و بدون عیب قرار می گیرند، آنگاه مونتاژ نهايی را انجام دهید. ابتدا قطعات 
مثلثی شکل را به پايه ها و سپس به زير کف با پیچ نصب کنید. روش ديگری نیز برای بستن پايه ها به زير 
صفحه وجود دارد و آن استفاده از نبشی های فلزی شکل است. اين نبشی ها در اندازه ها و شکل های مختلف 
وجود دارد. ابتدا يک وجه نبشی با يک يا دوپیچ )بسته به نوع نبشی( به پايه بسته شده و سپس وجه ديگر به 

زير صفحه پیچ می شود. )شکل 67 (.

مونتاژ کاری

بايد دقت شود که در مونتاژ آزمايشی از چسب استفاده نشود ؛ چون در صورتي که قطعات به خوبي در هم جا 
نروند مجبور به باز کردن قطعات و پاك کردن چسب خواهیم شد، جاسازي بايد با ضربة آهسته انجام شود و براي 

جاسازي نبايد از ضربة شديد استفاده کرد تا از شکستن قطعات جلوگیری شود.

نکته
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در صورتي که الزم باشد صفحة نشیمن يا کفي، رويه کوبي شود، نبايد آن را روي پايه ها نصب کرد بلکه اين کار 
بايد پس از رويه کوبي انجام شود. البته چون کفي با پیچ به پايه ها متصل  شود، مي توان آن را به طور موقت بست 

و براي رويه کوبي باز کرد. 

نکته

شکل67  ـ مراحل مونتاژ چهارپایه
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با  از مبلمان  يا بخش هايي  رويه کوبي، پوشش بخش 
موادي مانند پارچه، چرم، اسفنج، فنر، نوار و... به منظور 
تأمین پوششي راحت و آراسته و قابل استفاده است 
)شکل هاي 68 تا 71(. پارچة مورد نیاز براي رويه کوبي 
مبل بايد داراي دوام، ضخامت الزم و زيبا باشد. اجرای 
يک پروژة رويه کوبی زمانی دلخواه ما خواهد بود که از 

مواد اولیة با کیفیت باال، استفاده شده و مراحل کار بر 
اساس اصول صحیح انجام شده باشد. بنابراين هر دو 
عامل مواد اولیه و مهارت انجام کار، به ويژه در انجام 
رويه  کوبی های دشوار، بسیار اهمیت دارد. اما در اين 
بخش از کتاب، رويه کوبی به روش ساده توضیح داده 

خواهد شد.

شکل 71ـ پوشش کفی مبل

شکل 68 ـ مراحل رویه کوبی کف صندلی

شکل 70ـ اسکلت مبل با اسفنج

شکل 69 ـ مبل برش خورده با فنرهای کف

رویه کوبی مبلمان
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مواد اولیة رویه کوبی
نوار: برای کف سازی در قسمت هايی که رويه کوبی بر 
روی کالف يا قاب انجام می شود، از نوار استفاده شده 
که با استفاده از منگنه بر روی قاب يا کالف مبل نصب و 
محکم می شود. معموالً از جنس نخ يا پلی استر بوده و در 
عرض های 50 تا 100 میلی متر در بسته های 50 متری 
در بازار عرضه می شود که در طول مورد نیاز برش خورده 

و به کار می رود )شکل72(.
فنر: برای ايجاد حالت نرمی و انعطاف پذيری در زيرسازی 
رويه کوبی مورد استفاده قرار می گیرد و معموالً در دو نوع 
سینوسی )زيگزاگ( و لول در بازار موجود است. اما در 
اين کتاب به دلیل دشواری انجام کار، به آن پرداخته 

نمی شود )شکل های 73و 74(.
اسفنج و فوم: در ضخامت ها و جرم مخصوص)تراکم( 
در  مختلفی  مصارف  و  شده  عرضه  بازار  در  متنوع 
قسمت هاي مختلف مبل دارد )شکل 75( و با استفاده 
از کاتر يا ارة فوم بر می توان آن را برش داد و به وسیلة 
چسب فوم که بیشتر به صورت اسپری به کار می رود، آن 

را بر روی کف يا پشتی يا ساير قسمت هاي مبل چسباند.
پارچه: دارای تنوع بسیار زيادی از نظر کیفیت، رنگ و 
طرح بوده تا بتواند پاسخ گوی انواع سلیقه  هاي گوناگون 
باشد )شکل 76(. پارچة رومبلی بايد دارای دوام، کیفیت 
بايد در  بافت مناسبی باشد. پارچه در هنگام نصب  و 
مقابل کشش وارده مقاوم باشد. در هنگام مصرف نیز، 
مقاوم و دارای رنگ ثابت و همچنین از لحاظ قیمت و 
کیفیت متناسب با مبلمان مورد نظر باشد و در نهايت 
نیازهاي مصرف کننده را از هر نظر جلب کند، زيرا رضايت 
مشتری، برای کسب و کار فروشنده، برکت به ارمغان 
خواهد آورد. پارچه معموالً در جنس های نخی، پلی استر، 
مخمل، ترکیبی و از نظر طرح به صورت گل دار، ساده، 
راه راه، چهارخانه و... موجود است. عرض پارچة رومبلی 
برای  به طور معمول  معموالً 140 سانتی متر است که 
از پارچه با  البته استفاده  دو کف صندلی کافی است. 
طرح های گل دار و دارای نقش خاص، دورريز پارچه را 

افزايش می دهد.

شکل 76 ـ انواع پارچه

شکل 74 ـ فنر زیگزاگ )سینوسی(شکل73ـ فنر لولشکل 72ـ نوار 

شکل75ـ انواع فوم و اسفنج
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در مبل هایی که قسمت های مختلف آن نیاز به رویه کوبی دارد و در نتیجه به پارچة زیادی نیاز است، با توجه به 
قیمت پارچه باید از آن استفادة بهینه نمود و چیدمان قطعات را به نحوی انجام داد که کمترین دورریز را داشته 

باشد )شکل77(.

چرا استفاده از پارچه با گل های درشت و نقوش خاص، دورریز را افزایش می دهد؟فکر کنید

OB = پشتي
N= دماغه

FB= نوار جلویي
IA= داخل دسته
FAB= نوار دسته

OW= لچکي
WELT= نوارحاشیه

شکل 77ـ نمونه ای از چیدمان قسمت هاي مختلف يك مبل برای برش پارچۀ رو مبلی

1ـ رويه كوبي تخت: همان طور که از نامش پیداست 
مي شود.  انجام  رویه کوبي  تخت،  سطح  یك  روي  بر 
بر روي یك سطح ساده  را مي توان  رویه کوبي تخت 
مانند یك تختة چندالیه )شکل 78( و یا تخته خرده 
نوارکشی شده  بر روي یك قاب  یا  و  )نئوپان(  چوب 

داد.  انجام  )شکل79( 

2ـ رويه كوبي با كف فنري بلند: این نوع رویه کوبي 
ویژة انواع مبلمان با کف هاي بلند است که با استفاده از 
فنرهاي مخصوص و نواربندي انجام مي شود و به دلیل 
دشواري مراحل انجام کار در این کتاب به آن پرداخته 

نمي شود )شکل هاي 80 و 81(.

شکل78ـ رويه كوبي روي تخته

انواع رويه كوبي
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شکل81  ـ رویه کوبي با فنر لول بلند شکل80  ـ رویه کوبي با فنر پاکتيشکل 79ـ رویه کوبي روي قاب و نوار

روش اجراي رویه کوبي مسطح
ساده ترين نوع رويه کوبي که در مورد صندلي ها و چهارپايه هاي ساده کاربرد دارد، رويه کوبي تخت است. اين کار 
بر روي يک تختة مسطح، يعني چسباندن يک قطعه اسفنج1بر روي يک تخته )تخته چنداليه، تخته خرده چوب، 

ام دي اف و يا يک قاب با پوشش تخته سه اليه( اجرا می شود و روی آن با پارچه پوشش داده می شود. 
صندلي هاي ساده يا بي دسته مانند صندلي غذاخوري را مي توان آسان تر رويه کوبي کرد چرا که تنها کف آن نیاز 
به پوشش دارد. چنانچه اين نوع صندلي قباًل رويه کوبي شده باشد، کار بسیار آسان تر است، زيرا يکي از مراحل 
کار که همان اندازه گیري پارچه باشد، حذف مي شود. برای اندازه گیری سطح پارچة مورد نظر می توان از روية 
کهنه به عنوان الگو استفاده کرد. در شکل82 دو نوع صندلی که فقط کف آنها رويه کوبی نیاز دارد نشان داده شده 
است. در صندلی  سمت راست، کف روی قیدهای افقی قرار گرفته است، اما کف صندلی سمت چپ در داخل 

قیدهای افقی صندلی محصور شده است. 

1- foam

شکل 82  ـ دو نوع صندلی از نظر قرارگرفتن کف بر روی قیدها و داخل قیدها
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2ـ برش اسفنج: از هر طرف 10 ميلي متر و در مجموع 20 ميلي متر به ابعاد كفي اضافه كرده و اسفنج مورد 
نظر با قيچی دستی )شكل84( يا برقی )شكل85( و يا كاتر برش داده می شود.

3ـ چسباندن اسفنج: با استفاده از چسب فوم )يا اسفنج(، اسفنج بر روي سطح كفي چسبانده مي شود كه 
می تواند به صورت دستی با اسپری )شكل86( و يا با پيستوله )شكل 87( باشد.

شکل87  ـ پاشیدن چسب با پیستوله شکل86  ـ چسب زدن فوم با اسپری

شکل 85  ـ برش فوم با قیچی برقیشکل 84  ـ برش اسفنج با قیچیشکل 83  ـ کفی ذوزنقه

اگر سطح تختۀ كفی به شكل ذوزنقه )شكل83(، مثلث و يا دايره بود آن را نيز به صورت مربع مستطيل در نظر 
گرفته و بزرگ ترين ابعاد آن اندازه گيري  شود.

نکته

اگر كفي يا بستر رويه كوبي يك قاب بود، مي توان روي قاب را نواركشي كرد و سپس اسفنج را بر روي آن چسباند.
نکته

مراحل اجراي رويه كوبی به شرح زير است:
1ـ اندازه گیري کفي: ابتدا با استفاده از متر، طول و عرض تخته اندازه گيری می شود.
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از هر طرف 100  رويۀ مبل  پارچۀ  4ـ برش پارچه: 
ميلي متر و در مجموع 200 ميلي متر بزرگ تر از تخته، 

در نظر گرفته و با قيچي برش زده می شود. 

يا  )دستي  منگنه زن  دستگاه  با  پارچه:  نصب  5ـ 
بعد در طرف  و  از يك طرف  ابتدا  پارچه  نيوماتيك( 
مقابل كشيده شده و منگنه زده می شود و سپس دو 

طرف ديگر پارچه كشيده شده و بدون چروك منگنه 
زده می شود تا پارچه از چهار طرف ثابت شود )شكل 
ادامه  گوشه ها  به  مانده  كمی  تا  منگنه زنی  88ـ4(. 
با  گوشه ها  اضافۀ  پارچۀ  آنگاه   .)89 )شكل  می يابد 
بريده شده )شكل90( و منگنه كاری گوشه ها  قيچی 

)شكل91(. می شود  انجام 

چرا اسفنج با لبۀ تخته برابر در نظرگرفته نمي شود؟فکر کنید

   شکل 91ـ گوشه های منگنه خورده شکل 90ـ قیچی کردن شکل 89  ـ کوبیدن پارچهشکل 88  ـ ثابت کردن پارچه
گوشه ها

منگنه زني

يكی از ابزارهای پركاربرد در مبل سازی، به ويژه رويه كوبی، دستگاه منگنه زن است. اين دستگاه در مبل سازی 
و معماری داخلی برای نصب قطعات مانند ديوارپوش، مونتاژكاری و از همه مهم تر كوبيدن و ثابت كردن پارچۀ 
رومبلی استفاده می شود. همچنين در قسمت های زير مبل برای كوبيدن پارچۀ آستری و نصب نوار كف مبل 
به كار می رود. به همين منظور قبل از شروع به كار با دستگاه منگنه زن بايد روش كار با آن را فراگرفت و با 
رعايت نكات ايمني و حفاظتي به كار با آن پرداخت. اين دستگاه به طور معمول در چهار نوع دستي، برقی، 

شارژي و نيوماتيك )بادي( در بازار عرضه مي شود )شكل هاي92 تا95(.

شکل 95ـ منگنة بادي   منگنة برقي شارژيشکل 93ـ منگنة برقي با سیمشکل92ـ  منگنة دستي شکل94ـ 
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ـ در نوع دستي که با فشار يک فنر قوي، سوزن منگنه درون چوب کوبیده می شود، ضعیف ترين نوع منگنه 
بوده و بنابراين ارتفاع سوزني که در آن به کار مي رود محدود است.

ـ منگنه هاي برقي در دو نوع با سیم و بي سیم )شارژي( 
موجود است که از نظر قدرت در حد متوسط قرار دارند و 

بايد طبق دستور کارخانة سازنده با آنها کار کرد.
با  که  هستند  آنهايي  منگنه ها،  نوع  قدرت ترين  پر  ـ 
سیستم هواي فشرده کار مي کنند که در بازار به غلط 
به استپ منگنه بادي معروف شده اند. براي استفاده از 
آنها حتماً کارگاه بايد مجهز به سیستم  هواي فشرده يا 
کمپرسور هوا )شکل96( باشد که با استفاه از شیلنگ 
مخصوص)شکل97( و اتصال هاي مربوطه )کوپلینگ(، به 

انتهاي ورودي هواي فشرده )شکل98( متصل مي شود 
و به دلیل فشار زيادي که هواي فشرده ايجاد مي کند 
با بیشترين ارتفاع مي توان درون  سوزن هاي منگنه را 
چوب کوبید. منگنه زن  نیوماتیک )پنوماتیک( به دلیل 
داشتن ساختمان ساده تر نسبت به ساير انواع دستي و 
برقي، ديرتر دچار فرسودگي و خرابي مي شود و همچنین 
سرعت کار با آنها بسیار زياد بوده و به داليل گفته شده 
مورد پسند استادکاران رشتة معماري داخلي و همچنین 

مبل سازي و به ويژه رويه کوبي قرار دارد.

شکل 98ـ محل اتصال شیلنگ هوا به دستگاه شکل97ـ شیلنگ ارتباط هواشکل96ـ کمپرسور هوا

نکات ایمنی هنگام کار با منگنه زن
 هنرجو بايد لباس کار مناسب به تن داشته باشد و از لوازم ايمني فردي استفاده کند )شکل99(.

 هنرجو بايد به هشدارهای ايمنی هنرآموز و نیز پوسترهای ايمنی توجه کامل نمايد.
 هنگام قرار دادن سوزن منگنه در داخل دستگاه، شیر کمپرسور بايد بسته باشد.

 هنگام کار، حتماً ابتدا بايد دستگاه منگنه زن در محل مورد نظر قرار بگیرد و سپس، دکمه فشار داده شود.
 از نگاه کردن به محل خروج سوزن منگنه، جداً خودداری شود.

 از گرفتن دستگاه منگنه زن به طرف خود و افراد ديگر جداً خودداری نمود.
 همیشه بايد از سوزن هاي دوخت استاندارد استفاده کرد تا در کار، گیر نکرده و خطرآفرين نشود.

 برای آزمايش شدت فشار دستگاه، از پرتاب سوزن در فضا خودداری شود.

نکات ایمنی

بهترين راه براي تعیین اندازة ارتفاع سوزن منگنه چیست؟بحث کنید
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اتصال  برای  وسیله ا ی  يا سوزن دوخت،  منگنه  سوزن 
و  کارتن  صفحات  کاغذ،  برگ های  چوبی،  قطعات 
سوزن  انواع  انتخاب  است)شکل 100(.  چرم  اليه هاي 
دوخت بر اساس نوع جنس، طول ساق، فاصله بین دو 
ساق، ضخامت سوزن و نوع کاربرد آن در اماکن اداری، 

دفتری، صحافی، انتشارات، مبلمان، رويه کوبی، صنايع 
کارتن سازی و بسته بندی صورت مي گیرد. اين سوزن ها 
از آلیاژی ساخته می شوند که در اثر ضربه و فرو رفتن در 

چوب های سخت، خم نشوند.

سوزن منگنه و کاربرد آن

برای کار با منگنه زن دستی بايد مراحل زير را که تقريباً با اندکی تفاوت برای انواع منگنه زن ها يکسان است، طی کرد.
انتخاب دستگاه: اگر حجم کار کم است يا برای انجام کاری که به سوزن کوتاه نیاز است بهتر است،براي 

صرفه جويي در وقت و هزينه از منگنه زن دستی استفاده شود. 
انتخاب سوزن: سوزن با توجه به نوع کار، ضخامت، عرض و ارتفاع آن انتخاب می شود.

با روشن کردن  انجام می شود.  ابزار نیوماتیک  اين مرحله تنها برای  آماده سازی سیستم هوای فشرده: 
کمپرسور هوا و پر شدن مخزن از هوای فشرده، کمپرسور به طور خودکار خاموش شده و از صدا می افتد. 

سپس يک سر شیلنگ هوا به شیر کمپرسور و سر ديگر به انتهای دستگاه منگنه زن متصل می شود.

شکل100ـ سوزن منگنه

عینک ایمنی
محافظ صورت

شکل99 ـ عینک ایمني و کاله و تلق محافظ 

روش کار با دستگاه منگنه زن

قبل از شروع کار بررسي شود که اگر همراه هوا مقداري رطوبت نیز از شیلنگ خارج مي شود، ابتدا بايد شیر 
زير مخزن باز شده )شکل 101( تا رطوبت خارج شود و آن گاه به کار ادامه داد زيرا اگر رطوبت موجود به داخل 
دستگاه وارد شود موجب زنگ زدگي و خرابي قطعات داخلي آن مي شود و اين دستگاه ها معموالً گران قیمت 

هستند.

نکته

ثابت کردن قطعه کار: برای باال بردن دقت در انجام 
کار و آزاد بودن هر دو دست، قطعه کار بايد به گیرة 
میزکار و در غیر اين صورت با استفاده از پیچ دستی 
آماده  کار  انجام  برای  تا  شده  محکم  خود  جای  در 

شود.

که  منگنه ای  منگنه: سوزن  شارژ کردن دستگاه 
متناسب با کار انتخاب شده، درون خشاب سوزن قرار 
فنر  فشار  تحت  )شکل102(. خشاب  می شود   داده 
بسته می شود و با جا رفتن صدايی می دهد که نشانه 

قفل شدن آن به طور صحیح است )شکل103(.
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شکل106ـ فشار دادن ماشه
 و زدن منگنه

شکل 104ـ  اتصال شیلنگ هوا 
)2( به دستگاه )1(

شکل105ـ قرار دادن دستگاه 
منگنه برروي قطعه کار

شکل103ـ  بستن خشاب سوزن شکل 102ـ  بارگذاري منگنهشکل101ـ تخلیة رطوبت مخزن هوا 

اتصال هوای فشرده: بايد يک سرشیلنگ هوای فشرده را که سر ديگر آن به کمپرسور هوا وصل شده به 
انتهای دستگاه منگنه زن متصل کرد )شکل 104(.

منگنه زنی: دستگاه منگنه بر روی قطعه کار و محلي که از قبل تعیین و يا خط کشی شده است، محکم قرار 
داده شود )شکل 105( و سپس ماشه )دکمه( فشار داده می شود تا منگنه درون قطعه کار فرو رود و هر چند 

جا که الزم باشد اين کار تکرار می شود )شکل 106(.

ـ پس از پايان هرکار و هنگامی که از منگنه استفاده نمي شود، شیر خروجی کمپرسور بايد بسته شده و هوای 
داخل شیلنگ نیز خارج شود. 

ـ در شرايطی که مدت زماني از دستگاه استفاده نمي شود، بايد به دور از بارندگي و تابش مستقیم نور آفتاب 
قرار گیرد )شکل107( با پارچة آغشته به روغن تمیز شده )شکل108(. از قرار دادن شیلنگ هوا در مجاورت 

گرما مانند بخاري و تینر جداً خوداري کنید )شکل109(.

 شکل109ـ محافظت شیلنگ هوا در 
مقابل شعله،بخاري و مواد شیمیایي

شکل 107ـ محافظت شیلنگ هوا از بارش 
برف و باران و تابش خورشید 

شکل108ـ پاك کردن دستگاه 
با دستمال روغني

1

2
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فهرست مواد اولیه فعالیت 

پروژة رویه کوبي مسطح

تصویرمشخصاتنوع مادهردیف

تختة چندالية 12 میلي متري1
دايره شکل به قطر 400میلی متر

 )صفحة کفی چهارپايه( 

400× 400 میلی متراسفنج 15 کیلويي2

اسپريچسب فوم3

600 × 600 میلی مترپارچه رومبلي4

ارتفاع 6 میلي مترسوزن منگنه5

نمرة 120کاغذ سنباده6
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تجهیزات فعالیت 

تصویرمشخصاتنام ابزارردیف

دستي يا نیوماتیک )بادي(دستگاه منگنه زن1

براي برش پارچهقیچي2

براي برش فومکاتر3

100 سانتی متریخط کش فلزی4

نواري فلزي 3 متريمتر5

نیم گردسوهان6

چوب پنبه ای يا الستیکیتختة )بلوك( سنباده7

را  تخته  قطر  فلزي،  نواري  متر  از  استفاده  با  ابتدا  ـ 
کنید. يادداشت  را  اندازه ها  و  کنید  اندازه گیری 

اسفنج بايد از هر طرف 10 میلي متر بزرگتر از لبه، يعنی 
با قطری به اندازة 20 میلی متر بیشتر از قطر تخته، برش 
زده شود. برای اين کار می توانید تخته را بر روی اسفنج 
قرار داده و دور آن را با فاصله 10 میلی متر با کاتر برش 

بزنید)شکل110(.

ـ چسب فوم ) اسفنج ( بايد هم برسطح تخته و هم بر 
سطح اسفنج، زده  شود به طوري که الية نازکي از چسب 
در هر دو طرف قرار بگیرد )شکل111و 112(. پس از 
چسب زنی، مدت 5  دقیقه صبر کرده و سپس اسفنج را 
روي تخته بچسبانید و مراقب باشید تا اسفنج صاف قرار 
گرفته و بر روی کفی بچسبد به طوری که از هر طرف 
به طور مساوي 10 میلي متر بیرون زده باشد )شکل113(.
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ـ پارچه را به اندازة200 میلی متر يعنی از هر طرف حدود 
100 میلی متر بیشتر، با قیچی برش بزنید )شکل 114(. 
البته می توانید پارچه را به طور دايره و همچنین مربع به 
کار برده و در آخر پارچه های اضافه را ببريد. پارچه را 
بر روی يک محل تمیز به پشت پهن کرده و تخته ای 
را که فوم روی آن چسبانده بوديد، از طرف فوم روی 
پارچه طوری قرار دهید تا کامالً وسط قرار گیرد )شکل 
115(. با دستگاه منگنه زن )دستي يا نیوماتیک( يک 

طرف پارچه را روي پشت تخته کشیده و دو يا سه منگنه 
بزنید. سپس پارچه را به روي اسفنج آورده و در طرف 
مقابل کشیده و با فشار دست آن را نگه داشته و دو منگنه 
دقیقاً مقابل منگنه هاي قبلي بزنید )شکل 116(. در اين 
مرحله دو طرف پارچه روی تخته نصب شده و در ادامه 
دو طرف ديگر را به روش گفته شده نصب کنید تا پارچه 

روی تخته ثابت شود )شکل 117(. 

شکل 111ـ چسب زدن تختهشکل 110ـ برش اسفنج

شکل 113ـ چسباندن اسفنج شکل 112ـ چسب زدن اسفنج

شکل 115ـ  قرار دادن تخته چسبیدهشکل 114ـ  برش پارچه
 به فوم در وسط پارچه
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شکل 117ـ منگنه زدن چهارطرف و ثابت کردن پارچه شکل 116ـ منگنه زدن دو طرف پارچه در مقابل هم

در اين مرحله از کار، بايد بقیة قسمت های پارچه را نیز 
روی تخته نصب کرد، سپس از طرفین منگنه هايی که 
زده شده بود، منگنه زدن را آغاز کنید و اين کار را تا 
رسیدن به منگنه هاي زده شدة قبلی ادامه دهید )شکل 
118(. البته در تمام مراحل، پارچه را بايد با دست بکشید 

تا روی آن چین نیفتد )شکل های  119و 120(. 

شکل 120ـ تنظیم پارچه

شکل 118ـ منگنه کاری دور ها

شکل 119ـ کشیدن پارچه

در صفحات دايره اي شکل بعد از تثبیت دو طرف پارچه، براي اينکه از چین خوردن پارچه جلوگیري شود، 
مي توان به جاي تثبیت چهارطرف پارچه، پس از اينکه دو طرف مقابل هم منگنه کاري شد، منگنه زني را 

ادامه داد تا از چین خوردگي پارچه جلوگیري شود.

نکته
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پودمان چهارم ـ مبلمان چوبی

در ادامه، قسمت هاي باقی مانده را منگنه بزنید تا چین 
پارچه به طور کامل از بین برود. اضافه های پارچه را با 
قیچی يا کاتر ببريد )شکل 120(. در اين مرحله، کار به 
پايان رسیده است )شکل 121( و می توان آن را روی 

البته گاهی ممکن  چهارپايه نصب کرد )شکل 122(. 
است الزم باشد برای تنظیم پارچه و از بین بردن چین، 

بعضی از منگنه ها کشیده شده و دوباره زده شود. 

چهارپايه  از وسايل بسیار کاربردي است، بنابراين با توجه به کاربرد، مي توان آن را از نظر ارتفاع در اندازه هاي 
مختلف ساخت. چهارپايه براي زيرپايي، پیشخوان آشپزخانه و موارد ديگر مورد استفاده قرار می گیرد. 

نکته

شکل122ـ چهارپایة کامل 

شکل 121ـ تکمیل شدن رویه کوبيشکل 120ـ برش پارچه های اضافة گوشه ها



124

شایستگی اجرای مبلمان چوبی

شرح کار:  
آماده سازی کارگاه و تهیة مواد اولیه، بررسی نقشه های اجرايی، اجرای نقشه بر روی تختة چوبی، برش قطعات مطابق نقشه، 
اتصال قطعات به يکديگر،  انجام رويه کوبی کف، پرداخت کامل قطعات ،  اتصال کف رويه کوبی شده به قطعة اصلی ساخته 

شده، پرداخت نهايی

استاندارد عملکرد: 
استاندارد 1614 سازمان ملی استاندارد، نشريات داخلی وزارت کار، نقشه های اجرايی مبلمان

شاخص ها:
دروندادی: رعايت ايمنی، انتخاب صحیح ابزار، مديريت منابع و مصالح

فرایندی: بررسی نقشه ها، ساخت کالف اصلی، اجرای رويه کوبی کف و اتصال به سازة اصلی
محصول: اجرای يک چهارپايه با کفة رويه کوبی شده با ارتفاع کوتاه يا متوسط 

شرایط انجام کار :
شرایط مکان: کارگاه تزيینات چوبی و پارچه ای 

زمان: 8 ساعت کاری
ابزار و تجهیزات:

اره عمود بر،کمپرسور هوا، پیچ گوشتی شارژی، دريل برقی، منگنه زن دستی و بادی، پیچ گوشتی دستی،  اره دستی، گونیای 
فلزی ، متر، قیچی،کاتر،چسب چوب، پیچ، نبشی فلزی، سنباده، پارچه رومبلی، اسفنج، چکش الستیکی، تخته چنداليه، 

چوب سای، بلوك سنباده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ترسیم نقشه روی قطعه کار1

2برش کاری و پرداخت لبه قطعات2

2رويه کوبی کف چوبی3

2مونتاژ مبلمان چوبی4

شایستگی  های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  محیطی و نگرش: 
مديريت مواد و تجهیزات، مديريت کیفیت، مسئولیت پذيری، مديريت زمان و رعايت ايمنی

2

*میانگین نمرات

   * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.



پودمان 5

تزیینات پارچه ای
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 دیوارپوش تزیینی چگونه ساخته می شود؟
 معموالً در چه فضاهایی از دیوارپوش تزیینی استفاده می شود؟

 دیوارپوش تزیینی از چه موادی ساخته می شود؟
 پرده ها غیر از نقش تزیینی، چه نقش دیگری دارند؟

واحد یادگیری 5

شایستگی اجرای دیوارپوش پارچه ای تزیینی

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این پودمان هنرجویان قادر خواهند بود که از مواد اولیة مورد نیاز مانند چوب، پارچه و سایر 
لوازم و ابزار با توجه به طرح و نقشه، و پیروی از استانداردهای موجود، دیوارپوش تزیینی بسازند و در محل 

نصب کنند.
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فصل پنجمـ  تزیینات پارچه ای 

عالوه بر رنگ های مختلف و کاغذ دیواری های ویژة پوشش دیوار، یکی دیگر از عناصر بسیار مهم تزیینی، دیوارپوش 
پارچه اي است. دیوارپوش های پارچه ای تزیینی با تنوع در رنگ، مواد اولیه و طرح، در فضاهای مختلف منازل مسکونی، 
هتل ها و سایر فضاها اجرا می شود. دیوارپوش ها به صورت قطعه های جداگانه ساخته شده و در کنار یکدیگر روی دیوار 
نصب می شوند. عنصر دیگر پوشش تزیینی دیوار، پارچة دیواری است که مانند کاغذ دیواری روی دیوار چسبیده 
می شود. پرده نیز از عناصر تزیینی فضاهای مختلف بوده که عالوه بر نقش تزیینی و جداکنندگی، از ورود و خروج 

سرما و گرما و همچنین نور از طریق پنجره جلوگیری می کند.

مقدمه 

دیوارپوش های تزیینی

انواع پوشش های تزیینی که برای پوشش تمام یا بخشي از دیوار به کار می روند، از نظر تنوع، طیف گسترده ای را شامل 
می شوند که در این بخش به سه نوع آنها که عبارت اند از دیوارپوش پارچه ای، پارچه دیواری و پرده پرداخته می شود.

پرده

تزیینی و عایق نسبی 
سرما، گرما و صدا

پارچه دیواری

تزیینی

دیوارپوش پارچه ای

تزیینی و عایق صدا

پوشش تزیینی دیوار

دیوارپوش پارچه ای
کاربرد این عنصر تزیینی هنوز کامالً فراگیر نشده است. با این وجود چون به طور معمول تمام دیوارهای یک فضا را 
با آن پوشش نمی دهند، می تواند مقرون به صرفه باشد. تنوع بسیار در طرح، رنگ و نوع جنس پارچه، زمینه ساز تنوع 
فوق العاده ای در دیوارپوش های پارچه ای شده است و ساخت و نصب آن نیز نسبتاً آسان است. بیشترین مشتری های 
دیوارپوش های پارچه ای، هتل های لوکس هستند که محیطی بسیار دلپذیر را برای میهمانان خود فراهم می آورند؛ و 

البته در منازل مسکونی و سالن جلسات نیز کاربرد دارد.
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دیوارپوش های پارچه ای را می توان خیلی ساده ساخت؛ یعنی کافی است یک پوشش پارچه ای روی یک قاب 
چوبی کشید و آن را به دیوار آویخت و فضا را با آن تزیین نمود. با الیه ای از فوم یا اسفنج می توان آن را مانند 
مبل رویه کوبی کرد تا پوششی ضخیم تر به وجود آورد. همین طور می توان با توجه به نوع کاربری، آن را عایق 
صدا ساخت به صورتی که از صفحات آکوستیک استفاده کرده و روی آن را با پارچه پوشش داد. تمام اینها با توجه 
به سفارش مشتري و اینکه چه مقدار بودجه  باید هزینه شود، صورت می گیرد. پوشش روی آن می تواند چرم 
طبیعی باشد یا مصنوعی، ساده به کار رود یا لمسه کوبی شود، طرح آن ساده باشد یا کالسیک و یا اسپورت، در 

سالن اجتماعات به کار رود یا در اتاق خواب و...، تمامی اینها گسترة وسیعی از تنوع را به دنبال دارد.

به نمودار باال توجه کنید. با توجه به هریک از عوامل داده شده، شما نیز یک تقسیم بندی برای دیوارپوش ها 
انجام دهید.

تحقیق کنید

نقش دیوار پوش های پارچه ای در تزیینات داخلی
 با اینکه دیوارپوش های پارچه ای بسیار زیبا و هیجان انگیز هستند، اما استفاده از آنها هنوز خیلی رایج نیست. 
اگر مي خواهید تزیینات داخلی منزل شیک و در عین حال گرم و صمیمی باشد، پیشنهاد می شود که از این نوع 

دیوارپوش ها با ایده های زیبا استفاده شود. 

دیوار پوش های پارچه ای را می توان از نظرهای مختلف تقسیم بندی کرد که می توانید آن را در نمودار  زیر مشاهده 
کنید:

مواد اولیه

مقدار هزینه

موارد مصرف

شکل طرح

ـ چرم مصنوعي  پارچه اي 
ـ چرم طبیعي

پوشش کامل
 پوشش موضعي

دکوراتیوـ  جذب صدا

سادهـ  لمسه

تقسیم بندی دیوارپوش از
 منظرهاي مختلف
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فصل پنجمـ  تزیینات پارچه ای 

شکل 6   ـ دیوارپوش با قطعات افقی عریض

استفاده از دیوارپوش های پارچه ای برای اتاق خواب مناسب تر از سایر فضاها به نظر می رسد، زیرا این دیوارپوش ها باعث 
ایجاد آرامش در فضا می شوند. هماهنگی آنها با دکوراسیون فضای اتاق خواب در شکل های 1 تا 6 بسیار تأثیرگذار است. 

شکل 2ـ دیوارپوش از چرمشکل1ـ دیوارپوش از پارچه مخمل در اتاق خواب
 در اتاق خواب

شکل 4ـ دیوارپوش چرمی لمسه کاری باالی تختخوابشکل 3ـ دیوارپوش پارچه ای در اتاق خواب با قطعات افقی

شکل 5  ـ دیوارپوش پارچه ای باالی تختخواب
 با قطعات کوچک مربع شکل
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استفاده از دیوارپوش های پارچه ای آکوستیک، راه حل مناسبی برای سینماهای خانگی هستند. در الیة زیرین 
پوشش پارچه ای یا چرمی این نوع دیوارپوش ها از صفحات جاذب صدا استفاده شده تا از انعکاس صدا در فضا 
جلوگیری شده و صدای دلنشینی به گوش شنونده برسد. همچنین در شکل های 7 و 8 استفاده از لمسه نیز 

برای زیبایی بیشتر به چشم می خورد.

شکل 8  ـ استفاده از صفحات جاذب صدا در اتاق تلویزیون ـ  استفاده از صفحات صداگیر در دیوارپوش در سینمای خانگی شکل7

دیوارپوش های صداگیر عالوه بر جذب صدا، چه نقشی را ایفا می کنند؟فکر کنید

استفاده از دیوارپوش های پارچه ای در اتاق غذاخوری 
موجب راحت تر و صمیمی تر به نظر رسیدن فضا می شود. 
رنگ مبلمان بهتر است با دیوارپوش ها هماهنگ باشند. 
آرامش فضای غذاخوری با هماهنگی میان این دو عنصر، 

تأمین مي شود )شکل های 9 تا 11(.

شکل 9ـ هماهنگی کامل دیوارپوش با مبلمان غذاخوری

شکل 11ـ استفاده از رنگ آبی، هماهنگ با رنگ صندلی هاشکل 10ـ استفاده از لمسه در دیوارپوش اتاق غذاخوری
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فصل پنجمـ  تزیینات پارچه ای 

شکل 16ـ هماهنگی مبلمان با دیوارپوش

در نشیمن نیز می توان از این دیوارپوش ها استفاده کرد. اگر دکوراسیون نشیمن مدرن باشد، باید از دیوارپوش با 
طرح های ساده تر استفاده شود.

شکل 13ـ هماهنگی کامل دیوارپوش با مبلمان نشیمنشکل 12ـ استفاده از دیوارپوش در نشیمن

شکل 14ـ استفاده از دیوارپوش در پذیرایی در دیوار پله و هماهنگی آن با مبلمان راحتی

شکل 15ـ هماهنگی رنگ و پارچۀ دیوارپوش با رنگ مبلمان
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ساخت دیوارپوش های تزیینی
این دیوارپوش ها معموالً به صورت پانل یا صفحه ساخته می شوند. قطعات به اندازه های معین ساخته شده و در 
کنار یکدیگر نصب می شوند، از این رو می توان آنها را در طرح، رنگ و حتی اندازة بسیار متنوع ساخت؛ همچنین 
آنها را می توان به صورت ساده و ترکیبی به کار برد. در اینجا به ساخت دو نوع دیوارپوش ساده )با قاب ساده( و 

لمسه دوزی )با صفحه و اسفنج( پرداخته می شود.

فهرست مواد اولیه

تصویرمشخصاتنوع مادهردیف

ابعاد 20 × 40 × 700 میلی متر )2 عدد(چوب نراد یا صنوبر1
ابعاد 20 × 40 × 500 میلی متر )2 عدد(

سفید درودگری، پلی وینیل استات )PVA(چسب چوب2

به ابعاد 700 × 900 میلی مترپارچه3
مخمل یا کتان با طرح دلخواه

ارتفاع سوزن 12 میلی مترسوزن منگنه4

15 کیلویی به ضخامت 50 میلی متراسفنج5

مشمع با پشت بند پارچه ای چرم مصنوعی6

خام، بدون روکش یا با روکش)آماده(دکمة منگنه 7

مخصوص لمسهنخ 8



133

فصل پنجمـ  تزیینات پارچه ای 

تصویرمشخصاتنوع مادهردیف

معمولی، به قطر 8 میلی مترمته 9

به قطر 20 میلی مترمتة ِگردبُر10

نوع بلندسوزن رویه کوبی11

تجهیزات

تصویرمشخصاتنام ابزارردیف

کشویی با قطر تیغه 300 میلی متراره فارسی بر1

نیوماتیک یا دستیمنگنه زن2

خیاطی 10 اینچ قیچی3

نواری، فلزی، 3 متریمتر4

اندازة بزرگکاتر5

شارژی یا برقیدریل6
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پروژة 1ـ ساخت دیوارپوش ساده
برای ساخت دیوارپوش های دکوراتیو، ابتدا یک قاب )فریم( چوبی ساخته و پارچه یا چرم )مصنوعی( یا سایر 
مواد مشابه بر روی آن کشیده می شود. این کار را در تعداد محدود می توان با استفاده از منگنه زن دستی انجام 
داد، اما برای تعداد زیاد و پوشش سطح بیشتري از دیوار، باید از منگنه زن نیوماتیک )بادی( استفاده کرد تا 

سرعت الزم برای انجام کار فراهم شود.

فعالیت
 کارگاهی 

نکات ایمنی هنگام کار
ـ هنرجو باید لباس کار مناسب به تن داشته باشد و از لوازم ایمني فردي استفاده کند.

ـ هنرجو باید به هشدارهای ایمنی هنرآموز خود و نیز پوسترهای ایمنی توجه کامل نماید.
ـ هنگام برش قطعات با اره فارسی بر باید قطعه کار با گیره محکم شود تا دست آزاد شده و به دور از تیغه قرار گیرد.
ـ هنگام استفاده از منگنه زن مراقبت شود تا سوزن به دست برخورد نکند؛ و از گرفتن دستگاه منگنه زن به طرف 

خود و افراد دیگر پرهیز شود.
ـ هنگام کار توجه شود زیر پا کامالً تمیز باشد تا به خوبی تعادل موقع کار حفظ شود.

ـ از چسب چوب باید به اندازه کافی استفاده شود. استفادة بیش از حد چسب چوب نه تنها موجب محکم تر 
شدن اتصال نشده، بلکه باعث کثیف شدن قطعه کار، ابزار و لباس کار هنرجو می شود.

نکات ایمنی

مرحله 1ـ ساخت قاب چوبی
برای ساخت قاب چوبی کافی است که 4 عدد قید چوبی با توجه به ابعاد قاب که 500 × 700 میلی متر است، تهیه 
کنید. یعنی 2 قید به طول 700 و 2 قید به طول 500 میلی متر مانند شکل 17 نیاز است. در این پروژه ابعاد مقطع 
قیدها 20×40 میلی متر در نظر گرفته شده است. البته این اندازه با توجه به ابعاد و نوع دیوارپوش می تواند تغییر کند.

برای این کار باید از چوب مناسب استفاده کرد اما نیاز به استفاده از چوب درجة یک نیست و چوب های نرم 
مانند نراد )روسی( از سوزنی برگان و چوب صنوبر از پهن برگان برای این کار پیشنهاد می شود. چون در این نوع 
کار چوب در زیر کار استفاده می شود و نمای آن در کار مشخص نیست، نیاز به چوب خوش نقش و نگار نبوده و 
بهتر است از چوب نرم استفاده شود تا منگنه زنی آن ساده تر باشد. چوب هایی که در ساخت پالت استفاده شده و 

با قیمت ارزان در بازار عرضه می شوند نیز برای این کار مناسب هستند. 

نکته

پس از اینکه قطعات چوبی مورد نیاز برای قاب آماده شد، باید چهار گوشة آنها به هم متصل شود. ساده ترین نوع برای 
این کار اتصال فارسی )45 درجه( ساده )سر به سر( با چسب است که توسط منگنه در دو طرف محکم می  شود. 
برای این کار از ماشین ارة فارسی بر استفاده می شود و باید آن را روی زاویة 45 درجه مانند شکل 18 تنظیم کرد.
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شکل 18ـ تنظیم صفحه ارة فارسی بر روی زاویۀ 45 درجهشکل 17ـ چهار قید مورد نیاز ساخت قاب

ابتدا یک طرف تمام قطعات چوبی را فارسی )برش 
با  ابتدا قطعه کار را  45 درجه( کنید؛ برای این کار، 
گیرة دستگاه محکم بسته و ثابت کنید )شکل 19( 
و سپس برش بزنید )شکل 20(. اندازة قاب را گرفته 
قرینة آن طرف که فارسی  و قطعات چوب را دقیقاً 
بریده شده بود، فارسی برش بزنید. برای اینکه قطعات 
از  می توانید   21 مانند شکل  شوند  اندازه  هم  کاماًل 
روی  را  آن  و  کرده،  استفاده  دیگر  قطعة  یک  اندازة 
قطعة دیگر قرار داده و قطعة زیرین را برش بزنید؛ و 
همچنین می توانید دو قطعه را روی یکدیگر قرار داده 
و هم زمان برش بزنید تا قطعات یک اندازه شده و کار 

نیز سریع تر انجام شود )شکل 22(.

شکل 19ـ بستن قطعه کار با گیره برای دقت و ایمنی بیشتر

شکل20ـ برش فارسی یا 45 درجه با اره فارسی بر

شکل 21ـ بریدن یک قطعه هم اندازة قطعه دیگر شکل 22ـ بریدن دو قطعه با هم
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در شکل 23 قطعات برش خورده و آماده شده است. در این مرحله سِر قطعات را دوتا دوتا )دو قطعه چهار گوشة 
قاب( چسب زده )شکل 24( و در کنار هم )شکل 25( قرار داده و با زدن 2 یا 3 منگنه مانند شکل 26 ثابت و محکم 
کنید. گوشه های دوم تا چهارم را نیز به ترتیب منگنه بزنید )شکل 27(. منگنه باید دو طرف زده شود. می توان یک 
طرف تمام قطعات را منگنه زد و سپس طرف پشت را مانند شکل 28 منگنه زد، یا می توان پشت و روی هر گوشه را 
منگنه زد و به گوشة بعدی پرداخت. پس از اینکه هر چهار طرف منگنه شد قاب کامل شده را در یک جای مسطح 

قرار می دهیم تا خشک شود.

شکل 24ـ چسب زدن سر قطعاتشکل 23ـ قطعات قاب، برش فارسی خورده و آماده شده

شکل 26ـ زدن 2 یا 3 منگنه در گوشۀ قابشکل 25ـ قرار دادن دو قطعه درکنار هم برای منگنه زدن

شکل 28ـ منگنه زدن پشت قابشکل 27ـ منگنه زدن گوشه های دیگر قاب
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شکل 30ـ بستن قاب با استفاده از گیرة تسمه ای

روش دیگری که برای ساخت قاب وجود دارد، استفاده از گیرة تسمه ای یا گیرة قاب شکل 29 است که با آن می توان 
قاب را بدون استفاده از منگنه بست تا خشک شود )شکل 30(.

شکل29ـ گیرة تسمه ای مخصوص قاب

چرا برای خشک شدن قاب باید آن را در یک محل مسطح به صورت تراز قرار داد؟فکر کنید

مرحله 2ـ نصب پارچه
در ابتدا باید برای پوشش سطح قاب چوبی، پارچه را ببرید. پارچة انتخاب شده بهتر است حدود 7 تا 8 سانتی متر از هر 
طرف بزرگ تر بریده شود. برای این کار پارچه را روی میز قرار داده و قاب را روی آن قرار دهید و با فاصلة الزم از دور 

تا دور قاب مانند شکل 31 پارچه را برش بزنید. پس از برش پارچه آن را با منگنه روی قاب نصب کنید.
برای این کار می توانید از گوشه ها )شکل 32( و یا از وسط قاب )شکل 33( شروع کنید و در آخر گوشه ها را 
منگنه کنید. در هر صورت باید طوری کار کنید که در سطح پارچه چین و چروک نیفتد. پس از اینکه تمام دور 

تا دور قاب )شکل های33 تا 37( را منگنه زدید، پارچة اضافه را با استفاده از کاتر برش بزنید )شکل 38(.

شکل 32ـ منگنه زدن گوشه قابشکل 31ـ برش پارچه
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شکل 34ـ منگنه زدن یک گوشۀ دیگر از قابشکل 33ـ منگنه زدن وسط قاب

شکل 36ـ منگنه زدن وسط قاب در ضلع دیگرشکل 35ـ منگنه زدن یک گوشه دیگر

شکل 38ـ برش پارچۀ اضافه با کاترشکل 37ـ منگنه زدن ضلع آخر قاب

در شکل 39 پشت دیوارپوش پس از نصب پارچه و برش اضافه های پارچه، و در شکل 40 طرف روی قاب آماده، 
نشان داده شده است.
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شکل 40ـ  دیوارپوش آمادهشکل 39ـ پشت قاب پس از برش پارچه های اضافه

پروژة 2ـ ساخت دیوارپوش تزیینی لمسه کاری
یکی دیگر از کارهای تزیینی که می توان روی دیوارپوش ها انجام داد، لمسه کاری است. این کار مشابه 
لمسه کاری در مبلمان است با این تفاوت که در مبلمان بر روي پشتی انواع مبلمان کالسیک و راحتی به کار 
می رود، ولي در دیوارپوش بر روی یک سطح صاف استفاده می شود. البته لمسه کاري برای درهای سالن های 

اجتماعات نیز کاربرد دارد.

روش کار:
ابتدا یک صفحه از جنس تخته چندالیه به ابعاد مورد نیاز تهیه کنید )شکل 41(. لبه های تخته مورد استفاده 
باید با استفاده از نوارهای چوبی ضخیم و تقویت شود )شکل 42(. برای نصب آن به دیوار از فیتینگ های چوبی 

با لبه های شیب دار استفاده مي شود که جزئیات آن در شکل 43 نشان داده شده است.

ـ نوارهاي چوبي لبه تخته با فیتینگ های نصبشکل 41ـ تخته لمسه کاری ـ جزئیات نصبشکل 42 شکل 43

در لمسه کاری برای عبور نخ، سطح تخته باید سوراخ شود و بهتر است ابتدا نقشة سوراخ ها روی یک کاغذ ترسیم 
شود تا کار دقیق تر انجام شود. تقسیم بندی های روی کاغذ باید روی تخته با مقیاس اصلی پیاده شده و ترسیم 
شوند)شکل 44(.  این اندازه ها را روی تخته عالمت گذاری و خط کشی کنید)شکل 45(.  خط کشی مانند شطرنج 
انجام می شود و خطوط عمودی و افقی همدیگر را قطع می کنند. برای خط کشی مي توان از خط کش های بلند 

استفاده کرد و برای دقت بیشتر بهتر است دو طرف آن را با گیره بست.

فعالیت
 کارگاهی 
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شکل 45ـ  اندازه گیری تقسیم بندیشکل 44ـ نقشۀ تقسیم بندی تخته

شکل 47ـ عالمت گذاری با خط کششکل 46ـ بستن خط کش با گیره

پس از به دست آمدن تقاطع ها، مراکز سوراخ را طبق نقشه و مانند شکل 48 با ماژیک عالمت گذاری کنید تا پر رنگ 
شده و هنگام سوراخ کاری اشتباه نشود. حاال متة مناسب )شکل 49( را انتخاب کنید و درون سه نظام دریل محکم 
ببندید. مراکز تعیین شده را با دریل سوراخ کنید تا از آن طرف تخته خارج شود )شکل 50(.  پس از اینکه سوراخ کاری 

تمام شد، )شکل 51( سطح تخته را سنباده بزنید تا تیزی لبة سوراخ ها گرفته شود.

شکل 49ـ متۀ مناسبشکل 48ـ عالمت گذاری محل سوراخ ها با ماژیک

شکل 51ـ  تخته با سوراخ های کاملشکل 50ـ   سوراخ کاری تخته



141

فصل پنجمـ  تزیینات پارچه ای 

در این مرحله باید اسفنج را روی تخته چسباند. اسفنج را کمی بزرگ تر برش دهید تا چسباندن آن راحت تر باشد. 
با استفاده از چسب، که می تواند به صورت اسپری یا پیستوله باشد، هم روی تخته و هم روی اسفنج چسب بزنید 
و آنها را به هم بچسبانید و منتظر بمانید تا خشک شود. پس از خشک شدن چسب، اسفنج اضافه را با استفاده 

از چاقوی برقی برش دهید )شکل هاي 52 و 53(.

شکل 53  ـ چسب زدن زیر اسفنجشکل 52  ـ چسب زدن روی تخته

شکل 55  ـ برش عرضی اضافۀ اسفنجشکل 54  ـ برش طولی اضافۀ اسفنج

یک سوزن بلند برداشته و آن را از زیر تخته، از داخل 
سوراخ عبور دهید تا باال آمده و از روی اسفنج دیده شود 
و همانجا را عالمت بگذارید )شکل 56(. به این ترتیب 
تمام سوراخ های روی تخته، بر روی اسفنج عالمت گذاری 

می شوند. یک متة گردبر )شکل 57( انتخاب کرده و به 
دریل ببندید و با آن محل های عالمت زده شدة روی 
اسفنج را سوراخ کنید )شکل 58(. سپس لبة تخته را نیز 

با اسفنج بپوشانید )شکل 59(.

شکل 57  ـ بستن متۀ گردبرشکل 56  ـ عالمت گذاری محل سوراخ ها روی اسفنج
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بعد از سوراخ کاری بهتر است روی آن را با یک الیه از جنس گان پوشش دهید )شکل 60(. این کار مانند چسباندن 
اسفنج با چسب انجام می شود )شکل 61(. پس از اینکه لبه ها نیز چسبانده شد، با قیچی اضافه های روکش را دور تا 
دور مانند شکل 62 ببرید. حاال برای اینکه سوراخ های روی اسفنج دیده شوند با قیچی برش کوچکی روی سوراخ ها 

بدهید تا دکمة لمسه بهتر در جای خود قرار گیرد. )شکل 63(

شکل 59  ـ چسباندن اسفنج به لبۀ تختهشکل 58  ـ سوراخ کاری اسفنج با متۀ گردبر

البته این کار به روش های دیگر نیز انجام می شود، به طور مثال برای پوشش لبة تخته می توان همان اسفنج رویی 
را کمی بزرگ تر گرفت تا روی لبه ها را نیز بپوشاند و یا ممکن است در مواردی از روکش گان استفاده نشود و 
همچنین بدون سوراخ کاری اسفنج نیز می توان عملیات لمسه را انجام داد ولی سوراخ کاری این امکان را به وجود 

می آورد که دکمه های لمسه با عمق بهتری روی سطح قرار بگیرد.

نکته

شکل 61  ـ اسپری کردن چسب بر روی اسفنجشکل 60  ـ پوشش اسفنج با یک الیه گان

شکل 63  ـ چاک دادن گان در محل سوراخ های لمسهشکل 62  ـ برش اضافۀ  گان در کناره ها
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برای تهیة دکمه به دو روش می توان عمل کرد. اول 
دکمة  دوم ساخت  روش  و  بازار  از  آماده  دکمة  تهیة 
از  آن  تهیة  روش   64 شکل  در  که  است  قابلمه اي 
جنس چرم مصنوعی نشان داده شده است. مالحظه 
مي کنید که براي تهیة آن ابتدا باید چرم مصنوعی را به 

صورت دایره هایي به اندازة الزم )بزرگ تر از قطر دکمه( 
خط کشی کرده و آنها را ببرید و همراه با قطعات دکمه 
در یکدیگر جا بزنید )شکل 65(. براي تهیه و جازدن 
از دستگاه پرس دستی  قابلمه اي مي توان  دکمه های 

دکمه نیز استفاده کرد.

شکل 65  ـ جازدن دکمه قابلمهشکل 64  ـ خط کشی برای دکمه روی چرم مصنوعی

نخ لمسه را متناسب با تعداد دکمه ها )به طوری که برای هر دکمه طول نخ حدوداً 30 سانتی متر باشد( با قیچی 
ببرید. از تمام دکمه ها نخ را رد کنید )شکل66( و یک گره بزنید تا نخ حرکت نکند.

طول نخ باید دوال محاسبه شود ضخامت اسفنج را در نظر بگیرید همچنین مجموع اینها برابر طول نخ است و 
مقداری اضافه برای اینکه با دست بتوان آن را کشید و در زیر منگنه زد در محاسبات خود لحاظ کنید.

نکته

نخ ها را یکی یکی از سوراخ ها رد کنید )شکل67(. برای رد کردن نخ دکمه از سوراخ اسفنج و تخته، می توانید از 
سوزن لمسه استفاده کنید. برای اینکه نخ ها محکم در جای خود ثابت شوند بهتر است آنها را با چند منگنه مانند 
شکل 68 در زیر محکم کنید تا پس از مدتی تحت فشار اسفنج فشرده، از جای خود در نروند )کنده نشوند(. پس 
از اینکه از تمام سوراخ ها نخ را رد کردید و آنها را مرتب کردید )شکل 69(، لبه ها را صاف کرده و در زیر با منگنه 

ثابت کنید تا صاف و تمیز باشد )شکل های 70 و 71(.

شکل 67ـ شروع نصب دکمه هاشکل 66ـ نخ رد کردن از دکمه های لمسه
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شکل 69ـ تنظیم خطوط لمسهشکل 68ـ منگنه کردن نخ در زیر تخته

شکل 71ـ لمسه کاری کامل دیوارپوش تزیینیشکل 70ـ صاف کردن لبه های لمسه

برای لمسه کاري ماشین های مختلفي وجود دارد که براي انجام  این کار به تعداد زیاد، بهتر است از آنها استفاده 
شود، زیرا لمسه کاري دستی بسیار زمان بر است.

نکته

دربارة لمسه کاری به روش ماشینی تحقیق کنید و نتیجة آن را در کالس ارائه دهید. تحقیق کنید

پرده

پرده از جایگاه مهمی در زیباسازي هر فضایی برخوردار است و بخش چشمگیری از سطوح دیوارها را پوشش 
می دهد. برخی معتقدند که پرده، لباس خانه است. پرده نقش مهمی را در تزیین پنجره ها و نقاط مختلف خانه 
و در نهایت در زیباسازي طراحی داخلی منزل ایفا می کند. پنجره ها نقش مهمی در زیبایی و جلوه نقاط مختلف 
خانه دارند. نور از مهم ترین عناصر زیباسازي عناصر داخلی است و پنجره ها اصلی ترین منبع تأمین نور طبیعی 
هستند. پرده تأثیر مستقیمی بر نمای پنجره و احساسی که می توان از آن دریافت کرد، دارد. بنابراین، انتخاب 
پردة خوب و مناسب برای پنجره ها، در زیباسازي داخلی بسیار اهمیت دارد. تغییر پرده ها می تواند فضای خانه 
را به طور کامل تغییر دهد و آن را از یکنواختی و یا حتی ناهماهنگی خارج کند. پرده ها در دکوراسیون سنتی، 

رایج ترین عناصری هستند که دارای جزئیات کاملی هستند.
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در گذشته میزان پارچه ای که در پرده ها استفاده می شد، نشان دهندة ثروت افراد بود. در دنیای امروز، پرده های 
سنتی به یک عنصر مهم در طراحی فضا تبدیل شده اند.

نقش پرده  ها در دکوراسیون منزل
پرده ها یکی از عناصر مهم در دکوراسیون منزل به شمار رفته و به خانه فضایی متفاوت می بخشند، از این رو انتخاب 
پرده بسیار اهمیت دارد. پرده عالوه بر اینکه یک حریم خصوصی ایجاد می کند، به فضای پیرامون ما گرما و انرژی نیز 
می بخشد. پرده را باید هماهنگ و متقارن با دکوراسیون داخلی منزل که ممکن است کالسیک، سنتی، و یا مدرن 
باشد، انتخاب کرد )شکل های 72 تا 74(. تعیین طرح، نقشه، جنس و بافت پرده بسیار مهم است و باید با تدبیر و 

ظرافت صورت گیرد. برای هریک از قسمت های خانه باید پردة خاصی در نظر گرفت.

شکل 74ـ پردة کالسیکشکل 73ـ پرده با طرح سنتیشکل 72ـ پرده با طرح مدرن

اتاق پذیرایی یکی از قسمت های مهم است که در مقابل دید مهمانان قرار دارد، به این علت انتخاب صحیح پردة 
آن از اهمیت باالیی برخوردار است. در اتاق پذیرایی اصوالً چیدمان پرده ها در قالب ترکیبی از واالن، پردة اصلی و 
پردة آستری است. رنگ پردة نشیمن را از میان رنگ های سفید، شیری، کرم، بژ و قهوه ای انتخاب می کنند؛ مگر 
اینکه دکوراسیون داخلی از رنگ های شاد باشد و بخواهند پرده ها نیز متناسب با همان طرح و رنگ انتخاب شود. در 
خانه ای که سقف آن کوتاه است، برای بزرگ جلوه دادن آن می توان چوب پرده ها را باالتر از حد معمول نصب کرد. 
پرده ها هرچقدر باالتر نصب شوند، فضا بزرگ تر به نظر می رسد. در خانه های کوچک، برای بزرگ تر به نظر رسیدن 
خانه می توان پنجره ها را یکسره کرد و اگر پنجره  کوچک باشد می توان از پردة یکسره بهره برد. در پنجره های کوتاه 
از پرده هایی استفاده مي شود که طرحی ساده دارند و تنها قسمت انتهایی آن طرح دار است ولی در پرده های بلند 

می توان در قسمت باالیی نیز طرح های برجسته به کار برد.

در انتخاب پرده برای اتاق خواب نیز باید از ظرافت خاصی پیروی کرد. برای زیباسازي پردة اتاق خواب می توان در 
فصل هاي مختلف از جنس و بافت متفاوتی استفاده نمود، برای مثال در تابستان از پرده های نازک و حریری استفاده 
شود تا هم گرمای کمتری بگیرد و هم حس خنکی به فضا ببخشد. برای زمستان هم می توان از پرده های ضخیم از 
جنس مخمل و رنگ های گرم استفاده کرد. در تابستان، استفاده از رنگ های سفید، کرم، شیری و گل بهی پیشنهاد 

مي شود و در زمستان نیز تلفیق رنگ های قهوه ای و فیروزه ای، قهوه ای و زرد، قرمز و بژ می تواند مناسب باشد.
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انتخاب پرده برای کودکان و نوجوانان نیز باید بسیار دقیق و هوشمندانه صورت گیرد، زیرا رنگ ها بر روحیه و 
شادابي کودکان تأثیر بسزایي دارند. کودکان برای داشتن روحیة شاد، نیاز به رنگ های پرانرژی، گرم و خالق 

دارند. ترکیب رنگ های آبی، زرد، سبز و بنفش برای کودکان و نوجوانان، رویایی و بی نظیر است.
آشپزخانه نیز یکی دیگر از قسمت هایی است که پردة آن باید صحیح انتخاب شود. رنگ پردة آشپزخانه باید اشتها 
را تحریک کند و پرانرژی باشد، مانند رنگ های نارنجی، قرمز گوجه ای و زرد. از انتخاب پرده با رنگ های خنثی 
و سرد به شدت بپرهیزید. در انتخاب پردة آشپزخانه به رنگ دکوراسیون، نوع چیدمان و میزان نورگیری دقت 
کنید. برای پرده های آشپزخانه می توان پرده هایی از جنس حصیر بامبو و پرده های رولی و کنف نیز استفاده 
کرد. در نهایت، پردة آشپزخانه باید، ساده، زیبا و هماهنگ با دکوراسیون داخلی آشپزخانه باشد. اگر دیوارهای 
آشپزخانه کاماًل سفید است می توان از پردة ساده با طرح های گل دار استفاده کرد، زیرا این پرده جلوة بیشتری 

به فضا می بخشد.
پرده، نقش های کاربردی بسیار مهم و متعدد دیگری نیز در معماری داخلی به عهده دارد که ایفای هریک از آنها، 
باتوجه به نیازها و شرایطی از قبیل میزان نورگیری محل، نقشه و معماری ساختمان، سلیقه، چشم انداز بیرون 
و... متفاوت خواهد بود. با توجه به تنوع بسیار در طرح، رنگ و جنس پارچه های مصرفی، پرده می تواند طیف 

وسیعی از نیازها را برآورده نماید.

پرده در دکوراسیون داخلي خانه، نقش های زیادي دارد که عبارت اند از:
 ایجاد مکانی خصوصی؛ 1

 تزیینی کاربردی؛ 2

 صرفاً تزیینی؛ 3

 عاملی برای تفکیک فضاها؛ 4

 رفع نواقص ساختاری؛ 5

 مانعی برای ارتباط فضاها؛ 6

 مانع نفوذ گرما و سرما؛ 7

 مانع تابش نور شدید خورشید. 8

معیارهای انتخاب نوع پرده
در هر خانه، پنجره های متعددی در ابعاد و به اشکال مختلفی وجود دارد که هریک باید با پرده ای متناسب با 
ویژگیهای خاص خود پوشانده شوند. هنگام انتخاب پرده برای یک پنجره باید مدلی را برگزید که هم زیبا باشد 
و هم از نظر کاربردی، برای آن پنجره و دکوراسیون اطرافش مناسب باشد. مدل پنجره، خود یکی از عوامل 

متعددی است که در انتخاب پرده باید به آن توجه داشت.

ابعاد، نحوة باز و بسته شدن، چگونگی و محل قرار گرفتن پنجره در دیوار برخی از عواملي هستند که در انتخاب 
مدل پرده تأثیر دارند. مدل انتخابی شما برای پرده باید امکان باز و بسته شدن کامل و راحت پنجره ها و درهای 

شیشه ای را فراهم کند و مدل پرده نباید موجب ایجاد اشکال و مزاحمت در این امر شود.
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اگر پنجره در فرورفتگی دیوار قرار گرفته باشد، پرده را می توان درون این فرورفتگی یا بیرون از آن نصب کرد. اما نصب 
پرده در داخل فرورفتگی و در نتیجه، فاصلة بسیار کم آن با پنجره، اگرچه به زیبایی پرده و پنجره می افزاید، اما مانع 
عبور بخش اعظم نور می شود و فضا را تاریک می کند. همچنین در این صورت پرده باید از ابعاد قاب پنجره پیروی کند. 
در مقابل، نصب پرده در بیرون از قاب فرورفتگی دیوار، این امکان را فراهم مي کند که بتوانیم پرده را به طور کامل به دو 
طرف پنجره کشیده و جمع کنیم و در مواقع لزوم از نور بیشتری بهره مند شویم؛ همچنین می توان با توجه به سلیقة 

خود و متناسب با دکوراسیون اتاق، از پرده های بلند برای پنجره های کوتاه نیز استفاده کرد.
قبل از انتخاب پرده برای یک فضا باید عواملی را که در این کار اهمیت دارند، بررسی کرد. این عوامل عبارت اند از:

پرده ها ضمن فواید کاربردی، از نظر شکل ظاهری نیز متنوع بوده و می توان با انتخاب مدل پردة متناسب با دکوراسیون 
اتاق و همچنین در نظر گرفتن پارچه ای با طرح و رنگ مناسب و هماهنگ با سایر اجزای دکوراسیون منزل، ترکیبی 

زیبا و چشمگیر میان پرده و دکوراسیون اتاق ایجاد کرد.
اندازه و مقیاس پنجره های ناهنجار را می توان با استفاده از چوب پرده های بزرگ تر از عرض پنجره، یا پرده های پهن تر 
و بلندتر، و البته با در نظر گرفتن اندازه های یک اتاق، قابل تحمل نمود. در برخی اتاق ها، رادیاتور یا فن کویل در زیر 
پنجره قرار گرفته است؛ در این مواقع استفاده از تور یا حریر، عملی ترین و مناسب ترین کار است. موارد دیگری مانند 
جهت باز و بسته شدن پنجره )گشوده شدن به داخل یا خارج، افقی باز شدن پنجره یا باال رونده بودن آن( نیز باید در 
طراحی پرده در نظر گرفته شوند. در نظر داشته باشید که این پرده ها هستند که بخشي از حالت و احساس اتاق را بیان 
می کنند. پرده های کالسیکی که واالن و کنارة طراحی شده اي دارند، صحبت از رسمی بودن می کنند. باالروهای پفکی 

و واالن های لَخت و مالیم، فضایی آرامش بخش به وجود می آورند.

نوع و جنس پرده
نوع و جنس پرده بیشتر از هر عامل دیگری در نمای پرده ها تأثیر گذار هستند. در واقع طرح و جنس پارچه، درجة 
رسمی بودن پرده ها را تعیین می کند. انواع تور و حریر از نوع نازک و یا ضخیم، بی آنکه نور یا منظرة بیرون را کور 
کنند، قادرند نور مستقیم را مالیم کنند و به آرامش اتاق بیفزایند. هم زمان با ایجاد یک محیط خلوت، پردة توری برای 
جلوگیری دید از بیرون و پوشاندن مناظر نامطلوب بسیار مؤثر است. تورها از انعطاف قابل توجهی برای تزیین پنجره ها 

برخوردارند.

معیارهای انتخاب
 نوع پرده

اندازه و شکل و نوع پنجره

مقدار نورگیری طبیعی فضا

هماهنگي  با  دکوراسیون

مقدار پوشش سطح

مقدار  بودجه
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پردة توری را می توان با چین های ظریف و مالیم آراست. با استفاده از روش هاي تزیینی و طراحی مناسب، نواقص یک 
پنجره را می توان برطرف کرد. به عنوان مثال موارد زیر ذکر مي شود:

 پنجرة بلند و باریک را می توان با توسعه دادن و پهن تر گرفتن کناره های پرده، عریض تر جلوه داد و با شروع کردن  1

پرده از نقطة باالتر از پنجره، به آن ارتفاع داد.
 دو پنجرة ناهمگون که در کنار هم واقع شده اند را می توان، تنها به وسیلة استفاده از یک کنارة پرده برای هر کدام  2

و با تزیین و جمع کردن آن در جهت مخالف یکدیگر، به صورت جالبی همگون جلوه داد.
 برای یکنواخت کردن پنجره های یک اتاق که ممکن است یکی از پنجره ها کوتاه تر از دیگری باشد، مي توان چوب  3

پرده و یا واالن را به بلندی پنجرة دیگر نصب کرد تا هر دو یک قد به نظر بیایند.

شکل 75ـ پردة اتاق خواب

پردة مناسب براي فضاهاي مختلف

اتاق های نشیمن و ناهارخوری منازل که معموالً بیشتر از دیگر اتاق ها مورد استفاده هستند، بیانگر سبک و سلیقة 
دکوراسیون منزل هستند. اگر مدل های ساده مورد پسند باشد، بهتر است از پرده های سبک، تور یا حریر استفاده 
کرد )شکل 75(. براي فضاي رسمی و مجلسی تر، پیشنهاد مي شود از واالن دراپه یا کناره های آسترشده استفاده 
شود. این سبک ها براي اکثر پنجره ها مناسب است. نوع پارچه و تور و مفصل بودن طرح و یراق آالت، همگی میزان 
رسمی بودن طرح را بیان می کنند. پرده از نوع کالسیک یا پارچه های سنگین همراه با تور و طرحی متنوع، بیانگر 
شخصیتی رسمی و سنتی است. امروزه از نظر دکوراسیون، به اتاق ناهارخوری باید بیشترین توجه را معطوف داشت. 
این اتاق می تواند عملکردهای متفاوتی در یک خانه داشته باشد، از جمله اینکه به عنوان اتاق کار و یا حتی قسمتی 
از اتاق نشیمن از آن استفاده شود. اگر اتاق ناهارخوری فقط برای مواقع رسمی و میهمانی مورد استفاده قرار مي گیرد، 
پرده های شفاف و تورهای مرغوب و با کیفیت باال مي توانند زیبایی بخش اتاق باشند؛ به خصوص اینکه این گونه 
پارچه ها در مجاورت نور چلچراغ ها و یا نور آفتاب جذاب و درخشنده جلوه می کنند. اگر اتاق ناهارخوری قسمتی 
از اتاق نشیمن را تشکیل می دهد، توصیه مي شود از پارچه هایی استفاده شود که هم خاصیت کنترل نور خورشید 
را داشته باشند و هم در کنار زیبایی و جذابیت، بتوانند دید از بیرون به داخل منزل را محدود کنند. به هر حال از 
هر موقعیتی باید برای بیان احساس و زیباسازي خانه استفاده شود، حتی در مورد نقاط پر رفت و آمد خانه نیز باید 

این نکته را رعایت کرد.
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مهم ترین نکته در مورد پنجرة سرویس هاي بهداشتي 
منازل، ممنوعیت و کنترل دید از خارج به داخل است. 
مواقع  در  که  است  مناسب  پرده ای  فضاها  این  برای 
 .)76 )شکل  برد  باال  یا  و  زد  کنار  را  آن  بتوان  لزوم 
شید و تور می تواند در اینجا به کار رود. به خاطر وجود 
ابریشمی استفاده شود.  از پارچة  نباید  رطوبت هرگز 
به طور کلی سادگی در نوع پارچة پرده، طراحی پرده و 

دکور، مناسب ترین راه حل است.

شکل 76ـ پردة سرویس بهداشتی

سرویس های بهداشتی منزل

آشپزخانه
از  اعم  فراوانی  نور  به  آشپزخانه،  فضای  کلی  به طور 
براي  دلیل  این  به  دارد؛  احتیاج  مصنوعي  و  طبیعي 
مخصوص،  حاشیه ای  تورهای  آشپزخانه،  پنجره هاي 
کناره های  با  سانتي متر   90 تا   30 اندازه های  به 
هماهنگ و پرده های نیمه، که با رنگ و نقوش خود 
صمیمیت و شادی به فضا می دهند مناسب هستند و 
از ورود نور جلوگیری نمی کنند )شکل 77(. به دلیل 
بهتر  زود کثیف می شوند،  آشپزخانه  پرده های  اینکه 
شست و شو  قابل  پارچه های  جنس  از  پرده ها  است 
از  مملو  این فضا معموالً  باشند.  با طرح های ساده  و 
سرد  و  سنگی  سطوح  و  درخشنده  و  شفاف  وسایل 
است؛ بنابراین برای افزودن به گرمی و صمیمیت، باید 

سعی کرد از رنگ های شاد و پر انرژی استفاده شود.

شکل 77ـ پردة آشپزخانه
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اتاق کار و اتاق نشیمن یا تلویزیون
در این اتاق ها رایانه، قفسة کتاب، تلویزیون، اسباب بازی کودکان و مبلمان نرم و راحت، مرکزیت و اهمیت بیشتری 
دارند. تزیینات، دکوراسیون و پرده ها را سنگین و مالیم و در عین حال قابل باز و بسته شدن انتخاب کنید. شید، 
تور یا حریر با یک واالن ساده، فضایی راحت و گرم برای اتاق کار ایجاد می کنند )شکل 78(. برای اتاق نشیمن یا 

تلویزیون هر نوع پردة کرکره و یا پردة پارچه ای با طرح مالیم و ساده به خوبی انجام وظیفه می کند.

شکل 78ـ پردۀ اتاق کار

پنجره های بزرگ و زیبا بسیار چشم نواز و دلپذیر هستند، اما مشکالت زیادی هم برای گرم و یا خنک کردن اتاق ها 
ایجاد می کنند. با کمک پرده ها و دیگر تزیینات می توان این مشکل را حل کرد. بعضی از انواع پارچه ها طبیعتاً 

عایق های خوبی در برابر گرما و سرما هستند.
آفتاب، عمر پارچه ها را کوتاه کرده و رنگ آنها را به  سرعت از بین مي برد؛ بنابراین اگر در مناطق پرآفتاب زندگی 
می کنید، یا پنجره ای دارید که دائماً آفتاب گیر است، بهتر است از پارچه هایی استفاده کنید که کمرنگ بوده و نور 
آفتاب را دفع می کنند و در نتیجه کمتر رنگ خود را از دست می دهند. از طرفی پارچه های تیره، نور خورشید را 
جذب کرده و رنگ خود را از دست می دهند. برای محافظت پرده ها از نور خورشید و اشعه ماورای بنفش، بهتر است 
پرده را آستری سفید بزنید و یا براي پشت آنها از تور یا شید استفاده کنید. مواد مصنوعی و پلی استر در مقابل نور 
آفتاب مقاوم تر هستند و هر دوی آنها رنگشان تقریباً ثابت می ماند. در بعضی موارد الیاف مصنوعي استات را با ابریشم 

و کتان مخلوط می کنند تا مقاوم تر شوند.

راه حل هایی برای کنترل گرما و سرما
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پارچه دیواری

پارچه دیواری نوعی دیوارپوش است که مانند کاغذ دیواری براي پوشش دیوار به کار مي رود. مواد اولیة به کار رفته 
در این پوشش ها از نوع الیاف پارچه ای است. هر چند امروزه در بین مردم استفاده از پارچة دیواری هنوز نوپاست 
و نوع جدیدی از دیوارپوش محسوب می شود، ولی تاریخچه ای به مراتب قدیمی تر از کاغذ دیواری دارد. همچنان 
که در کشور ما در کاخ های پادشاهان نیز از آن  استفاده می شده است. پارچه های دیواري در انواع مختلفی از الیاف 
ارزان قیمت تا پارچه های خاص از جنس مخمل به کار مي روند. پارچة دیواری نسبت به کاغذ دیواری مزیت های 

خاص خودش را دارد.
طراحی دکوراسیون دیوار خانه از اساسی ترین کارهای دکوراسیون داخلی منزل بوده و براي این منظور، استفاده از 

رنگ و کاغذ دیواری به تنهایی پاسخگو نیست و می توان پارچه را برای طراحی زیباتر استفاده کرد.

کاربرد پارچه دیواری
کاربرد پارچه دیواری مانند کاغذ دیواری است )شکل 79( 
و روش نصبي مشابه با کاغذ دیواری دارد. پارچة دیواری 
برای زیبایی دکوراسیون داخلی منزل، دیوار اتاق هتل ها 
همچون کاغذ  دیواري  مي رود. پارچة  به کار  فروشگاه  یا  و 
دیواری داراي طرح ها و رنگ های متنوعي است. با چسب های 
در  و می توان  بوده  نصب  قابل  راحتی  به  خود  مخصوص 
ترکیب با کاغذ دیواري یا رنگ آمیزي از آن استفاده نمود. 
از پارچة دیواري بدون نیاز به چسباندن به دیوار و به صورت 

آویزان نیز مي توان استفاده کرد )شکل 80 و 81(.

شکل 79ـ پارچه دیواری پشت رخت آویز در فروشگاه

شکل 80  ـ پارچه دیواری آویزان شکل 81  ـ پارچه دیواری آویزان
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اندازه گیری دیوار:
با استفاده از متر، ارتفاع و عرض دیوار اندازه گیری می شود 

تا مساحت پارچة مورد نیاز مشخص شود.

انتخاب پارچه:
ابتدا باید از آلبوم پارچه های موجود، پارچه را انتخاب 
کرد. پارچة انتخاب شده باید بستر پارچه ای یا آکریلیک 
داشته باشد )شکل 82(. پارچه می تواند بنا به سفارش، 
دارای بستر )بستر پشتی( ضد آتش باشد. در بعضی موارد 
ممکن است با توجه به نوع اجرا و جنس پارچه قیمت 
کار باال رود. البته اجراي کار در مقیاس های کوچک نیز 

می تواند بر قیمت تأثیرگذار باشد.

مزایای پارچۀ دیواری
از مزایای پارچة دیواری می توان به طول عمر آن اشاره کرد. طول عمر اکثر پارچه های دیواری به طور متوسط نسبت 
به کاغذ دیواری و رنگ بیشتر است. نصب پارچه دیواری مثل نصب کاغذ بسیار آسان تر و سریع تر از رنگ کاري 
است. به دلیل استفاده از الیاف قابل انعطاف ضربات و فشارها را به دیوار منتقل نمی کند. ماندگاری و استحکام باالیی 

داشته و از همه مهم تر زیبایی خاص خود را دارد.

آماده سازی دیوار:
ابتدا ناهمواری های دیوار با استفاده از کاردک پهن، از 
بین برده می شود. سپس سوراخ های دیوار، پیچ، میخ 
و... با کاردک یا چاقو بتونه شده و در نهایت یک بتونة 
سرتاسری )پرایمر( بر روی دیوار کشیده مي شود که 
باید صبر کرد تا دیوار خشک  شده و برای نصب پارچه 

آماده شود.

نصب پارچه دیواری

شکل 82 ـ انتخاب پارچه دیواری

برش پارچه:
رول پارچه روی یک سطح صاف پهن شده و 10 سانتی متر 
بیشتر از اندازة گرفته شده، عالمت زده و با قیچی برش 

داده می شود )شکل 83(.
شکل 83 ـ برش پارچه
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نصب پارچه:
نوار پارچه را به طور عمودی در باالی دیوار نگه دارید 
و روی چسب فشار دهید و با استفاده از کاردک هوای 
از  پارچه  نوار  اولین  نصب  کنید.  خارج  را  پارچه  زیر 
همه دشوارتر است و باید کامالً عمودی نصب شود تا 
بقیة قطعات به طور عمودي و بدون فاصله در کنار آن 

قرار  گیرند.

چسب زدن دیوار:
قلم موی رنگ را در سطل چسب فرو ببرید و آن را صاف 
بر روی سطح دیوار کشیده و به تدریج کل سطح دیوار 

را چسب بزنید )شکل 84(.

شکل 84 ـ چسب زدن دیوار

برش اضافه های پارچه:
با استفاده از تیغ )کاتر( و کاردک اضافه های پارچه و روی 
سطوحي مانند پریز و کلید برق بریده می شوند )شکل 85(.

شکل 85 ـ برش اضافه پارچه روی دیوار
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شایستگی اجرای دیوار پوش پارچه ای

شرح کار:  
کنترل نقشه اجرایی، کنترل وضعیت دیوار مبنا از نظر تراز و شاقول بودن، بررسی موقعیت تجهیزات و خروجی تأسیسات، اجرای 
زیرسازی و سازة کار طبق نقشه ها، تعیین پارچه و برش آن طبق الگو، نصب پارچه بر روی سازة اصلی، نصب دیوارپوش بر روی 

دیوار، پرداخت نهایی

استاندارد عملکرد: 
اجرای دیوار پوش چوبی طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جزئیات نقشه های shop drawing، نشریه 55 و 92 سازمان برنامه   و 

بودجه مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان

شاخص ها:
دروندادی: رعایت ایمنی مدیریت منابع و مصالح، دقت در اجرا

فرایندی: کنترل نقشه ها، بررسی وضعیت دیوار، انتخاب سازة کار، نصب دیوارپوش روی سازه ، پرداخت نهایی
محصول: اجرای یک دیوارپوش پارچه ای به مساحت حدود 3 متر مربع

شرایط انجام کار :
شرایط مکان: کارگاه تزیینات چوبی پارچه ای 

زمان: 8 ساعت کاری
ابزار و تجهیزات:

اره فارسی بر، کمپرسور هوا، منگنه زن بادی، منگنه زن دستی، متر، قیچی، پیچ، تیغ برش، تراز، گونیا، چسب چوب،  
خط کش فلزی، دریل برقی، پارچه، شاسی فلزی، قاب چوبی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

بررسی دیوار از نظر تراز و شاقولی بودن و بررسی موقعیت و استقرار 1
خروجی تأسیسات

2

2برش قطعات قاب چوبی و اتصال آن ها به یگدیگر2

2برش و نصب پارچه 3

2نصب دیوارپوشی به دیوار و تنظیم آن4

شایستگی  های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  محیطی و نگرش: 
مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان و رعایت ایمنی

2

*میانگین نمرات

   * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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 سقف کاذب به چه منظور ساخته می شود؟
 معموالً در چه فضاهایی از سقف کاذب استفاده می شود؟
 در ساخت سقف کاذب از چه موادی استفاده می شود؟

 سقف کاذب پارچه ای چه نقشی در فضای معماری دارد؟

واحد یادگیری 6

شایستگی اجرای سقف کاذب پارچه ای

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این پودمان هنرجویان قادر خواهند بود که از مواد اولیة مورد نیاز مانند پارچه و سایر لوازم و ابزار مورد 
نیاز با توجه به طرح و نقشه، و بر اساس استانداردهای موجود، یک نمونه سقف کاذب پارچه ای را بسازند و در محل 

نصب کنند.
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سقف یکي از عناصر تأثیرگذار در کیفیت فضاي داخلي است. این عنصر به عنوان سطح نهایي محدود کننده در 
باالي سر افراد، مي تواند محلي براي قرارگیري تأسیسات الکتریکي و مکانیکي باشد. سقف کاذب نقش مهمی را 
در زیبایی سقف و سهولت در تعمیرات آن دارد. تأسیسات سقف، کابل ها و سیم کشی های برق و سایر تجهیزات 
روشنایی و مسیرهای عبور هوا را که ممکن است از سقف عبور کنند، می توان با سقف کاذب پوشش داد. سقف 
کاذب با توجه به نوع فضا و عملکرد آن، از مواد اولیة متنوعی مانند پارچه، چوب، گچ، تختة گچی، پی وی سی، 
صفحات آکوستیک، انواع ورق فلزی، انواع شیشه و کامپوزیت ساخته می شود. عالوه بر نقش پوشش دهی، سقف 

کاذب نقش تزیینی، جذب صدا و... را نیز می تواند داشته باشد.

مقدمه 

)Dropped Ceiling( سقف کاذب

این سقف برای پوشش سقف اصلی در ارتفاعی پایین تر از آن به کار می رود و در معماری داخلی به خوبی از این امکان 
استفاده شده است. سقف کاذب از نظر مواد اولیه دارای تنوع بسیاری است و یک طراح سقف کاذب باید با آن آشنایی 
داشته باشد تا بتواند با توجه به محل مورد استفاده و نقش سقف کاذب، از آنها در طرح خود استفاده کند. سقف های 
کاذب در اندازه ها و شکل های مختلف در بازار عرضه می شود و آشنایی طراح با این موارد به او کمک می کند تا نقشه های 
بهتری ارائه کند و پس از اجرا به همان زیبایی باشند که در نرم افزار از قبل به مشتری نشان داده شده است. طراحی 
سقف کاذب به تخصص خاصی نیاز دارد. یکی از مهم ترین نکات در طراحی سقف های کاذب این است که طرح باید 
قابلیت اجرا داشته باشد به طوری که مجری سقف کاذب بتواند بدون مراجعه به طراح به راحتی آن را اجرا کند؛ بنابراین 
طراح باید با انواع سقف کاذب و نوع کاربری آنها در شرایط مختلف آشنایی داشته باشد. این شرایط شامل چگونگی نصب 
به سقف اصلی، رطوبت محل و تغییرات دما در طول سال، آکوستیک بودن، نورپردازی، کاربرد تزیینی و کاهش هزینه 
هستند. نصب سریع و آسان سقف کاذب هم یکی از عواملي است که تولیدکنندگان در ساخت آن کوشش و رقابت 

می کنند. در شکل 1 تا 4 چند نوع سقف کاذب مشاهده می شود.

شکل2ـ سقف کاذب با پارچۀ نقاشي شدهشکل1ـ اجرای سقف کاذب با مواد صداگیر
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شکل4ـ سقف کاذب با پی وی سی و پارچهشکل3ـ اجرای سقف کاذب با فوم

مزایای سقف کاذب
استفاده از سقف کاذب در ساختمان، عالوه بر ایجاد فضایي برای پوشش و مخفی نگه داشتن عناصر زیر سقف امکانات 
دیگری نیز ایجاد مي کند مانند: تأسیسات زیر سقف اصلی، آکوستیک کردن فضا، ایجاد حجم های دکوراتیو، هدایت و 
جلوگیری از اتالف دما و رطوبت، نورپردازی مناسب با شرایط کار و زندگی و... . سقف کاذب عالوه بر زیبایی که به سقف 
داده و آن را از یکنواختی خارج می کند، هم چنین، معایب و ناهمواری های موجود در سقف، تجهیزات تهویه و روشنایی 

شده و تهویه هوا را امکان پذیر می سازد. و همچنین موجب یکنواختی و لطافت توزیع نور می شود.

مهم ترین مزایای سقف کاذب

پوشش دهی جذب صدا زیبایي

مواد اولیه مورد استفاده در سقف کاذب
سقف کاذب می تواند به صورت گچی، چوبی، فلزي )رنگی، روکش دار و...( ، کامپوزیت، پارچه ای و... ساخته و نصب شود. 
در بازار انواع مواد، با ابعاد مختلف توسط کارخانه ها تولید و در بازار به فروش می رسد که با توجه به کاربري فضا و نقش 

مورد نظر براي سقف کاذب )تزیینی، جذب کنندة صدا و...(، می تواند انتخاب و در محل نصب شود.
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در مواردی صفحات پرکنندة سقف کاذب در محل کارگاه ساخته مي شود.
نکته

در شکل های 5 تا 10 چند نمونه از مواد مناسب برای اجرای سقف کاذب مشاهده می شود.

شکل 6  ـ نحوة قرارگیري قطعات در کنار یکدیگرشکل 5  ـ تایل از جنس پی وی سی

شکل 10ـ چیدمان تایلشکل9ـ تایل چوبیشکل8  ـ چیدمان تایلشکل 7ـ تایل از نوعی کامپوزیت

حداقل 3 نوع فضای مختلف را که در آن سقف  کاذب به کار رفته، مشاهده کرده و مواد اولیة آنها را بررسی 
کنید و نتایج تحقیق خود را در کالس ارائه دهید.

تحقیق کنید

اجزای سقف کاذب
اجزای سقف کاذب عبارت اند از:

1ـ شبکۀ نگه دارنده:
معموالً سقف کاذب پس از ساخت سقف اصلي و دیوارها اجرا مي شود و براي اتصال آن به عناصر اصلي )سقف، جداره ها( 
باید تمهیدات الزم در طراحي و اجرا پیش بیني شود. استفاده از شبکة نگه دارنده یکي از رایج ترین این روش هاست. در 

این روش آویزهایی به سقف اصلی آویزان و محکم می شود.
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2ـ صفحات پرکننده:
این صفحات از جنس های مختلف ساخته شده و داخل 
شبکه قرار می گیرد. در شکل 11 یک نوع شبکه فلزی و در 

شکل 12 چند نوع صفحه مشاهده می شود.

شکل 11ـ شبکۀ نگه دارندة سقف کاذب از مواد فلزي

شکل 12ـ چند نوع صفحۀ پرکننده در طرح های مختلف برای سقف کاذب

اجراي سقف کاذب پارچه اي

صفحات پرکننده پارچه ای: براي اجراي سقف کاذب پارچه اي معموالً از دو روش زیر استفاده مي شود:

 استفاده از شبکة نگه دارنده و صفحات پارچه اي یا روکش پارچه )شکل 13(. 1

شبکة  در  آن  نصب  و  پارچه  با  آن  پوشش سطح  و  دیوارپوش،  مانند  چوبی  سادة  قاب های  از  استفاده    2

نگه دارندة سقف کاذب.

شکل 13ـ رنگ های مختلف پارچه برای سقف کاذب با صفحات پرکنندة پارچه ای
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ـ بررسی نقشه و جزئیات؛ 
ـ آماده سازی کارگاه براي کار در ارتفاع و رعایت موارد ایمنی )شکل 14(؛

ـ بررسی شبکه سقف کاذب و چگونگی اتصال آن به سقف اصلي و دیواره ها )شکل 15(؛
ـ بررسی مسیرهای تأسیساتی و سیم کشی زیر کار )شکل 16(؛

ـ آماده سازی پانل ها یا قاب ها؛ 
ـ برش پارچه  با توجه به ابعاد صفحات یا قاب ها؛

ـ کشیدن پارچه روی صفحات یا قاب ها ؛
ـ نصب صفحات آماده در محل شبکه سقف و پرداخت کردن اطراف سقف )شکل های 17 و 18(؛

مراحل اجرای سقف کاذب

شکل 14ـ استفاده از زیرپایی ایمن برای کار در ارتفاع
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آویز
سازة آویز از نوع )C48 یا UH36 ( که از یک طرف 
به قطعه آویز و از طرف دیگر به وسیله قطعه 
اتصال سقفی به سقف اصلی متصل می شود.

سازة باربر
سازة باربر از یک طرف به سازه 
تحتانی )پانل( و از طرف دیگر 
به سازة آویزه متصل می شود.

قطعۀ اتصال سازه به سازه
این قطعه سازه فوقانی و تحتانی را به یکدیگر 

متصل کرده و یک شبکة فلزی ایجاد می کند.

قطعۀ اتصال سقفی
به  را  آویز  سازة  قطعه  این 
سقف اصلی متصل می کند.

سازة تراز سقف
این سازه در تراز ساده صفحات 

گچی تحتانی اجرا می شود.

صفحۀ روکش دار گچی
به  گچی  روکش دار  صفحات 
 TN وسیله پیچ مخصوص از نوع
به سازه متصل می شود. سازه صفحات

سازه صفحات )پانل( در فواصل معین 40 یا 
50 سانتیمتر به سازه باربر متصل می شود.

اتصال مستقیم
از این سازه در جایی که ارتفاع تأسیساتی 
کمی مورد نظر باشد استفاده می شود.

نوار و بتونه درزگیر
تمامی درزها به وسیلة نوار و بتونه 
درزگیر، درزگیری و مسلح می شود.

تقریباً
10cm

a 1/3تقریباً a

b b b

c

شکل 15ـ در این نوع زیرسازي، صفحات با پیچ به شبکه متصل مي شوند.

تقریباً
10cm
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شکل 16ـ بررسی تأسیسات و محل عبور سیم برق

شکل 18ـ پرداخت درز بین دیوار و سقف کاذبشکل 17ـ نصب و تنظیم پنل در شبکه فلزی

یک شبکه فلزی برای یک سقف 4 × 3 متر ترسیم کنید و تعداد پنل ها را محاسبه کنید. با دور ریز 10 درصد 
چند متر مربع پنل الزم است؟ ابعاد پنل چقدر باشد که کمترین دور ریز را داشته باشد؟

40× 40 و 50× 50 و 60  × 60   ابعاد رایج صفحات در بازار برحسب سانتي متر:  

تمرین
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فصل پنجمـ  تزیینات پارچه ای 

شایستگی اجرای سقف کاذب پارچه ای

شرح کار:  
بررسی نقشه و جزییات، آماده سازی کارگاه جهت کار در ارتفاع، بررسی مسیرهای تأسیساتی، بررسی آویزهای موجود، اتصال 
آویزهای ویژه سقف کاذب به قطعات اصلی سازة کار، ساخت قاب های پارچه ای، اتصال قاب ها به سازة اصلی، تراز کردن کار و 

کنترل نهایی

استاندارد عملکرد: 
اجرای پوشش کاذب پارچه ای طبق نقشه ای فاز 1 و 2، جزییات و نقشه های shop drowing نشریه 55 و 92 سازمان برنامه  

و بودجه، مبحث 5 مقررات ملی ساختمان و استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

شاخص ها:
دروندادی: رعایت ایمنی مدیریت منابع و مصالح، دقت در اجرا

فرایندی: کنترل نقشه ها و بررسی وضعیت سقف مبنا، انتخاب نوع سازه، ساخت سازه، اتصال قطعات به سازة اصلی، کنترل نهایی
محصول: ساخت و اجرای یک سقف کاذب پارچه ای به مساحت حدود 3 متر مربع )محصور شده با دیوار(

شرایط انجام کار :
شرایط مکان: کارگاه تزیینات چوبی پارچه ای 

زمان: 8 ساعت کاری
ابزار و تجهیزات:

پارچه، پروفیل های چوبی و فلزی، چسب، وسایل و ابزار اتصال، چرخ خیاطی، تفنگ میخ کوب، دستگاه منگنه زن، متر، تراز، 
خط کش ، قیچی، کاتر، نخ، اتو

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده سازی کارگاه1

2برش پارچه و آماده سازی قاب ها2

2نصب پارچه روی قاب ها3

2نصب قطعات آماده شدن به سقف و تعبیه حفرة تأسیساتی4

شایستگی  های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  محیطی و نگرش: 
مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان و رعایت ایمنی

2

*میانگین نمرات

   * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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بسمه تعالی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی 
ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی 
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان 
ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس و مدیریت 
محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را 

در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود. 
کتاب تزیینات چوبی و پارچه ایـ  کد 211605
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