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پایدار،  توسعة  تحقق  و  فناوري ها  توسعه  گوناگون،  مشاغل  در  کار  دنیاي  تغییر  حال  در  شرایط 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامة تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامة 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 به طور 
رشته  در  مي شود.  نگرش  و  مهارت  دانش،  شامل  توانایي  است.  شده  تعریف  درست  و  استاندارد 

تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي درنظر گرفته است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تهیه نقشه های دو بعدی با رایانه

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

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

کتاب هاي درسي هر رشته است.
این درس، ششمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژۀ رشتة معماري داخلي در 
پایة 12 تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي 
شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در 

این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي تزیینات گچي و مبلمان پارچه اي و پلیمري شامل پنج پودمان است و هر پودمان 
داراي یک یا دو واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحلة 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 سامانة ثبت نمرات منظور مي نماید و نمرۀ 
قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. درصورت احرازنشدن 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 نمرۀ مستمر و نمرۀ شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر در یکي از 
پودمان ها نمرۀ قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي قرار گیرید 
و پودمان هاي قبول شده در مرحلة اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد نمي باشد. 

سخني با  هنرجویان عزیز



همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
براي شما  از سایر اجزای بسته آموزشي که  امکان استفاده  بر کتاب درسي شما  همچنین عالوه 
هنرجو  همراه  کتاب  آموزشي  بسته  اجزاي  این  از  یکي  دارد.  وجود  است،  تألیف شده  و  طراحي 
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 
 www.tvoccd.oerp.ir نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني

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 بستة 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 

درخصوص 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 شایستة جوانان برومند 

میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني وحرفه اي و کاردانش



در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي 
ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامة درسي رشته معماري داخلي طراحي و براساس آن 
محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال 
دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا دو 
واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي آن مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب 
مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آن آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي 
هر پودمان یک نمره در سامانة ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل 
12 مي باشد و نمرۀ 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 بستة آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است 
که الزم است به همراه 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 بستة یادگیری، روش های تدریس 
بودجه بندی  یادگیری محتوای کتاب،  رایج در  بر شایستگی، مشکالت  ارزشیابی مبتنی  کتاب، شیوۀ 
پاسخ  و  راهنما  دریافت  و  بهداشت  و  ایمنی  آموزش  غیرفنی،  شایستگی های  آموزشی  نکات  زمانی، 
فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. الزم به یادآوري 
است،کارنامة صادر شده در سال تحصیلي قبل براساس نمرۀ 5 پودمان بوده است و در هنگام آموزش 
ارزشیابي پیشرفت تحصیلي  به استاندارد  ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، مي بایست  و سنجش و 
بهداشت،  و  ایمني  رعایت  مراجعه گردد.  آموزشي  برنامه ریزي  و  پژوهش  توسط سازمان  منتشر شده 
مي باشند.  شایستگي  کسب  ملزومات  از  استاندارد  براساس  کلیدي  مراحل  و  غیرفني  شایستگي هاي 
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 دیوار جداکنندۀ گچي و تزیینات گچي ستون و سر ستون« که ابتدا به 
اجرای دیوارهاي جداکنندۀ گچی در فضاهاي داخلي پرداخته شده و سپس روش اجراي تزیینات گچي 

آماده بر روي ستون، سرستون و کناره هاي سقف آموزش داده مي شود.
پودمان دوم: عنوان »اجراي گچ کاري دیوار و سقف« را دارد، که در واحد یادگیري اول آن اجراي 

سخني با هنرآموزان گرامی



اندودهاي گچي بر روي دیوارهاي داخلي بیان شده و در ادامه اجراي اندود بر روی سقف پیگیري شده است.
اجراي  روش  و  اصول  پودمان  این  در  است.  گچي«  کاذب  سقف  »اجراي  عنوان  داراي  سوم:  پودمان 

سقف هاي گچي با استفاده از صفحات روکش دار گچی به صورت مرحله اي شرح داده شده است.
پودمان چهارم: »اجراي مبلمان پارچه اي« نام دارد. که در آن ضمن بیان اصول اجراي مبلمان پارچه اي، 

روش اجراي چند نمونه از انواع کاربردي آن آمده است.
پودمان پنجم: با عنوان »اجراي مبلمان پلیمري« مي باشد که در آن هنرجویان ضمن شناخت ویژگي هاي 
این دسته از مبلمان ها، روند تولید آن ها را در کارخانه هاي تولیدکننده فرامي گیرند و در پایان روش اتصال 

قطعات و بسته بندي آنها آموزش داده مي شود.
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 
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون

پودمان  1



2

1 برای ساخت دیوار های جداکننده از چه مصالحی می توان استفاده کرد؟
2 دیوار های جداکنندة گچی دارای چه انواعی هستند؟

3 دیوار های ساخته شده با صفحات روکش دار گچی دارای چه ویژگی هایی هستند؟
4 مراحل اجرای یک دیوارجداکننده با صفحات روکش دار گچی چگونه است؟

اجرای یک دیوار تأسیساتی به ارتفاع 2/70و طول 3 متر به همراه نصب یک عدد کلید برق و روشویی بر روی 
آن )درزگیری یک سمت و آماده کردن سطوح آن جهت رنگ آمیزی(

درای وال که با نام های پالستر بُرد، وال برد، جیپسون 
برد، شیت راک، پانل گچی و صفحات روکش دار گچی 
نیز شناخته می شود از گچ و افزودنی های دیگري که بین 
دو ورق کاغذی به صورت تخته شکل گرفته است، در 

دیوار های داخلی و سقف به کار می رود. 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  1 

شایستگی اجرای دیوارهاي جداکنندة گچی )درای وال(

استاندارد عملکرد

شکل 1ـ1



3

ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

این محصول اولین بار در سال 1916 تولید شد ولی 
جهانی  جنگ  اینکه  تا  نگرفت  قرار  استقبال  مورد 
بین  از  سال ها  این  در  زیادی  خانه های  و  شد  آغاز 
و  ارزان  خانه های  به دنبال  موقع  آن  در  مردم  رفت. 
سیستم،  این  ارزان بودن  به  باتوجه  که  بودند  سبک 
مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر بخش زیادی از 
ساختمان های کشورهای پیشرفته با بهره گیری از این 

است. شده  ساخته  سیستم 
شکل 2ـ1 

ساخت وساز خشک یا درای وال 

این سیستم شامل قاب های فوالدی سبک با مقاطع U ، C و L شکل است که صفحات روکش دارگچی )یا 
صفحات مسلح سیمانی( توسط پیچ به آنها متصل مي شود سپس به وسیلة پودرهای مخصوص محل درزها 
و روی پیچ ها پوشانده شده و آمادة نقاشی می گردد. در این نوع ساخت وساز از مالت خیس )مانند سیمان، 

ماسه و...( استفاده نمي شود بلکه صفحات به صورت خشک و آماده مورد استفاده قرار می گیرند.
اجراي این نوع ساخت وساز داراي مراحل زیر است:

1 نصب قاب فوالدی سبک به عنوان زیرسازی؛
2 نصب صفحات روکش دار گچی به وسیلة پیچ های مخصوص روی قاب فوالدی به عنوان پوشش؛

3 درزگیری درز میان صفحات به وسیلة نوار و بتونة مخصوص؛
4 اجرای پوشش نهایی؛ سطح به دست آمده یکپارچه و بدون درز می باشد که قابلیت اجرای رنگ، کاغذ 

دیواری و دیگر پوشش ها را در این مرحله خواهد داشت.
فرایند تولید صفحات روکش دار گچی )پانل(

ابتدا گچ و افزودنی های دیگر با آب مخلوط شده و بر روی کاغذ پانل ریخته می شود سپس کاغذ سمت دیگر 
پانل روی خمیر گچ قرار می گیرد که در این زمان ضخامت پانل تعیین می شود. در طول خط تولید، گچ 
گیرش اولیه و ثانویة خود را انجام می دهد و در مرحلة بعد چاپگر، مشخصات پانل را در پشت آن تایپ کرده و 
پانل با طول تعیین شده برش زده می شود.سپس پانل ها وارد دستگاه خشک کن شده و آب اضافی آنها تبخیر 

مي شود و پس از آن به صورت پالت، بسته بندی شده و به صورت قابل استفاده ارائه می گردد.

ـ  1ـ خط تولید پانل ـ  1ـ صفحات روکش دار گچی آماده برروی پالت چوبیشکل 3 شکل 4

پودر گچ و سایز افزودنی ها

کاغذ روکش

دستگاه برشچاپگر

خشک کن چند طبقه

واحد بسته بندی
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ویژگی های دیوار جداکنندة گچی )درای وال(:
دیوارهاي  لرزه اي  عملکرد  مناسب:  لرزه اي  عملکرد 
این  مزیت  مهم ترین  شک  بدون  گچي،  جداکنندة 
ایران  مانند  لرزه خیزي  کشور  در  ویژه  به  دیوار  نوع 
محسوب مي شود. این نوع دیوارها به خوبي مي توانند 
صفحه  بر  عمود  امتداد  در  زلزله  نیروهاي  مقابل  در 

کنند. مقاومت  خود 
سرعت اجرایي باال: سرعت اجرایي باال از ویژگي هاي 
اصلي دیوارهاي جداکنندة گچي است. همچنین، این 
از  پس  بالفاصله  رنگ آمیزي  قابلیت  داراي  دیوارها 
هستند  پوششي  گچ  اجرای  یا  و  بتونه  خشک شدن 
که سرعت اجراي باال و در نتیجه کاهش مدت زمان 
مؤثر  بسیار  سرمایه  سریع  بازگشت  و  پروژه  اجراي 

بود. خواهد 
تا  خشک  ساختارهاي  اجراي  آسان:  بسیار  اجراي 
حدي آسان است که در بسیاري از کشورهاي دنیا، 
فروشگاه هاي  از  را  ساختار  اجزاي  معمولي،  افراد 
با  و  نموده  خریداري  ساختماني  تجهیزات  و  مصالح 
مطالعة دستورالعمل هاي مربوطه و با استفاده از ابزار 

مي کنند. اقدام  آن  اجراي  به  نسبت  ساده 
دّقت باال در اجرا: به طور کلي ساختارهاي خشک، از 
مصادیق ساخت وساز صنعتي بناها به شمار مي روند. به 
دلیل روش اجرایي آسان و استاندارد، خطاهاي اجرایي 
عملیات  و  یافته  کاهش  آن  از  ناشي  هزینه هاي  و 
اجرایي با دورریز بسیار کم مصالح و صرفه جویي در 

مصالح، نیروي انساني و زمان همراه خواهد بود.
کاهش بار مردة ساختمان: این دیوار ها به طور متوسط 
60 تا 90 درصد نسبت به دیوارهاي بّنایي سبک ترند. به 
لحاظ اقتصادي، سبک سازي موجب مي شود که مخارج 

تأمین ایستایي سازه نیز کاهش یابد.
افزایش سطح مفید بنا: حداقل ضخامت در دیوارهاي 
به طور معمول حدود  بلوک سفالي  یا  و  آجر فشاري 
15 سانتي متر مي باشد؛ در حالي که حداقل ضخامت 
در دیوار گچي حدود 7/5 سانتي متر بوده که اختالف 

به طور  دیوار ها  این  از  استفاده  است.  توجهي  قابل 
متوسط باعث افزایش سطح مفید داخل ساختمان به 

میزان 10 درصد خواهد شد.
دستیابي به مشخصات فني موردنیاز طراح: رعایت 
)مانند  ساختمان  فیزیک  با  مرتبط  ویژگی های 
در  جداره  رفتار  و  حرارتي  عملکرد  صوتي،  عملکرد 
)مانند حداکثر  مکانیکي  ویژگی های  و  برابر حریق( 
ارتفاع مجاز، ظرفیت پذیرش بارهاي طره اي و رفتار 
و  آسایش  ایجاد شرایط  در  به سزایي  نقش  لرزه اي( 

دارند. فضا  از  مناسب  بهره برداري 
و  ساده  ابزار  از  استفاده  با  تعویض:  و  ترمیم  قابلیت 
به راحتي مي توان این نوع دیوارها را به راحتي ترمیم 

یا قطعات آنها را تعویض نمود.
قرارگیري  تأسیسات:  آسان  تعمیرات  و  دسترسي 
تأسیسات در فضاي خالي دیوار و دفن نشدن آن در 
داخل دیوار، عالوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش 
و  تعمیر  و  تأسیسات  به  دسترسي  تعمیرات،  هزینة 
از ساختمان  بهره برداري  را در مرحلة  آنها  نگهداري 

مي کند. آسان 
قابلیت  دیوار  نوع  این  باال:  شکل پذیری  قابلیت 
مي باشد. دارا  را  شکستگي ها  و  قوس  انواع  پذیرش 

ـ  1 شکل 5  
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

قابلیت اجرا بر روي کف تمام شده: از قابلیت هاي این نوع دیوار، امکان اجراي آن بر روي کف تمام شده 
این قابلیت، امکان تغییرات معماری را در آینده بسیار آسان مي نماید. مي باشد. 

حمل ونقل آسان و ارزان: مصالح ساختارهاي خشک، بسیار سبک و داراي حجم کم بوده که این امر موجب 
کاهش هزینه هاي حمل تا کارگاه و تسهیل در جابه جایي مصالح در محل کارگاه مي شود.

حوزة  در  پایدار  توسعة  تحقق  راستاي  در  ویژگي  این  مصرفي:  مصالح  حداقل  با  وسیع  سطوح  اجراي 
مي باشد. مؤثر  بسیار  معدني  تجدیدناپذیر  منابع  هدررفت  از  جلوگیري  در  و  بوده  ساختمان سازي 

اجزای تشکیل دهندة دیوارهای جداکنندة گچی )درای وال(:
1  انواع صفحات روکش دار گچی؛

3 پروفیل های زیرسازی؛

3  قطعات و اتصاالت؛

4 مواد درزگیری و آماده سازی سطوح.

انواع صفحات روکش دار گچی )پانل(

این صفحات داراي هستة گچي بوده و سطح و لبه هاي 
است.  شده  پوشانده  مخصوصي  کاغذ  با  آن ها  طولي 
یا   RG( معمولي  انواع  در  گچي  روکش دار  صفحات 
 ،)GKBI یا   MR( رطوبت  برابر  در  مقاوم   ،)GKB
مقاوم در برابر حریق )FR یا GKF(، مقاوم در برابر 
برابر  در  مقاوم  و   )GKFI یا   FM( رطوبت  و  حریق 
عرضه  و  تولید   )Diamant( ضربه  و  آتش  رطوبت، 
به عملکرد موردنیاز، در سیستم هاي  مي شوند. بسته 
درای وال مي توان از انواع صفحات گچي استفاده نمود.

شکل 6 ـ 1

همان طور که در متن باال مالحظه می کنید هر یک از صفحات روکش دار گچی با عالئم اختصاری 
ویژه ای در بازار شناخته می شوند ؛تحقیق کنیدعالمت اختصاری پانل ها مخفف چه واژه ای است؟

تحقیق کنید

)RG( پانل ساده
صفحات گچي ساده به طور عمومي در سیستم هاي ساخت وساز خشک )مانند دیوارهاي جداکننده، دیوارهاي 
پوششي و سقف هاي کاذب( مورد استفاده قرار مي گیرند. این صفحات داراي روکش کرم رنگ بوده و در امتداد 

محور میاني پشت آن ها مهر آبي یا مشکی چاپ شده است.

Diamant

FM
RG

FR

MR
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رنگ چاپگر در پشت پانلابعادضخامت
عالمت اختصاری 

بین المللی

6/5ـ9/5ـ12/5ـ15ـ18
میلي متر

عرض 120 و با طول های
280،250،240و300

سانتی متر
GKBآبی یا مشکی

ـ         1ـ مشخصات صفحة روکش دار گچي)پانل( در پشت آن شکل 8 ـ1ـ پانل هاي آماده شده RGشکل 7

)MR( پانل مقاوم در برابر رطوبت
پانل هایي هستند که گچ تشکیل دهندة آن ها با مواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده است. پانل هاي گچي 
قرار  استفاده  مورد  بهداشتي(  )مانند آشپزخانه ها و سرویس هاي  برابر رطوبت در فضاهاي مرطوب  در  مقاوم 
مي گیرند. این صفحات داراي روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میاني پشت آن ها مهر آبي چاپ شده است.

رنگ چاپگر در پشت پانلابعادضخامت
عالمت اختصاری 

بین المللی

12/5ـ 15ـ18
میلي متر

عرض 120 و با طول های
280،250،240و300

سانتی متر
GKBIآبی یا مشکی

ـ  1ـ پشت پانل  ـ  1ـ پانل هاي آمده شدة MRشکل 9 شکل 10
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

)FR( پانل مقاوم در برابر حریق
برابر  در  مقاوم  پانل هاي گچي  الیاف شیشه مي باشد.  آن ها حاوي  پانل هایي هستند که گچ تشکیل دهندة 
آتش سوزي در محل هایي که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد )مانند پوشش ستون ها و تیرهاي 
فوالدي،دیوار راهرو و پله های فرار( مورد استفاده قرار مي گیرند. این صفحات داراي روکش صورتي رنگ بوده 

و در امتداد محور میاني پشت آن ها مهر قرمز یا مشکی چاپ شده است.

رنگ چاپگر در پشت پانلابعادضخامت
عالمت اختصاری 

بین المللی

12/5ـ  15ـ  18
میلي متر

عرض 120 و با طول های
280،250،240و300

سانتی متر
GKFقرمز یا مشکی

ـ  1ـ پشت پانل شکل 12ـ 1ـ پانل هاي آماده شدهشکل 11

)FM( پانل مقاوم در برابر آتش سوزي و رطوبت
مي باشد.  رطوبت  برابر  در  مقاوم  مواد  و  الیاف شیشه  حاوي  آن ها  تشکیل دهندة  گچ  که  پانل هایي هستند 
پانل هاي گچي مقاوم در برابر حریق و رطوبت در محیط هایي که به طور همزمان خواص مقاومت در برابر 
حریق و رطوبت موردنیاز باشد )مانند چاه هاي تأسیساتي(، مورد استفاده قرار مي گیرند. این صفحات داراي 

روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میاني پشت آن ها مهر قرمز یا مشکی چاپ شده است.

عالمت اختصاری رنگ چاپگر در پشت پانلابعادضخامت
بین المللی

12/5ـ  15ـ  18
عرض 120 و با طول های
280،250،240و300

سانتی متر
GKFIقرمز یا مشکی



8

شکل 14ـ 1ـ پانل هاي آماده شدهشکل 13ـ 1ـ پشت پانل

)Diamant( پانل گچي ديامانت
 اين پانل از يک هسته گچي اشباع و روکش کاغذي مقاوم، با رنگ آبی در هر دو سمت آن تشکيل شده است. 
ويژگي هاي اين پانل باعث شده است بتوان به ساختاري با استحکام و مقاومت مکانيکي باال دست يافت و آن 
را در مکان هايی که ويژگی ضربه پذيری باالتری موردنياز است مانند ديوار مدارس به کار برد و در عين حال 

موارد مربوط به عايق بندي صوتي، حرارتي و مقاومت آن در برابر آتش سوزي نيز حفظ شود.

رنگ چاپگر در پشت پانلابعادضخامت
عالمت اختصاری 

بین المللی

12/5ـ  15ـ  18
عرض 120 و با طول های
280،250،240و300

سانتی متر
ــ

ـ  1ـ پشت پانل شکل 16ـ 1ـ پانل هاي آماده شدهشکل 15

به نظر شما نقش الياف شيشه ای در پانل های مقاوم در برابر حريق چيست؟ تحقیق کنید
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

صفحات مسلح سیماني: صفحات مسلح سیماني آکواپنل، ترکیبي از سیمان پرتلند، پرکننده هاي ویژه و 
مواد افزودني خاص بوده که پشت و رو و لبه هاي طولي آن ها به وسیلة شبکه اي از الیاف شیشه مسلح شده 
است. این صفحات در دو نوع خارجي و داخلي تولید مي شوند که به ترتیب در دیوارهاي خارجي )نما( و 
فضاهاي داخلي که در معرض رطوبت با درصد باال و یا آب ریزي مداوم هستند )مانند آشپزخانه هاي صنعتي، 

استخر و سونا(، به کار مي روند.

در سیستم های ساخت وساز خشک عالوه بر صفحات روکش دار گچی از صفحات سیمانی نیز استفاده 
می گردد.

نکته

شکل 18ـ1ـ پانل هاي آماده شدهشکل 17ـ 1ـ پشت پانل

پروفیل های زیرسازی 

این پروفیل ها از شکل دهي ورق هاي فوالدي گالوانیزه به روش نورد سرد تولید مي شوند.

شکل19ـ1ـ پروفیل های فوالدی گالوانیزه

)RENNUR( Uسازة افقی یا رانر
در  را  فوالدي  قاب  ساختار  افقي  جزء  رانر،  سازة 
دیوارهاي خشک تشکیل مي دهد. این سازه در کف 
عمل  اِستادها  به عنوان هادي  و  شده  اجرا  سقف  و 
مي نماید. همچنین، از این سازه در بخش هاي افقي 
 U پروفیل  این  مقطع  استفاده مي شود.  نیز  بازشوها 
استاد  انواع  با  متناسب  اندازه هاي  در  و  بوده  شکل 
)50، 70، 75 و 100میلي متر( و در دو نوع براساس 

مي شود. عرضه  و  تولید  بین المللی  استانداردهاي 
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این قطعه در محل سقف و کف نصب می گردد. و ضخامت آنها 0/5 میلی متر است.

شکل 21ـ1ـ رانرشکل 20ـ1ـ رانر

)STUD( C سازة عمودی یا اِستاد
سازه استاد، جزء عمودي ساختار قاب فوالدي را در دیوارهاي خشک تشکیل مي دهد. این سازه ها به صورت 
قائم و در فواصل 30، 40 یا 60 سانتي متر از یکدیگر نصب شده و به عنوان زیرسازي براي نصب پانل ها عمل 
مي نمایند. مقطع این پروفیل C شکل بوده و در اندازه هاي 50، 70، 75 و 100 میلي متر )عمق جان( و طول 

3 متر و سفارشی براساس استانداردهاي بین المللی تولید و عرضه مي شود.
ضخامت ورق استادها 0/6میلی متر می باشد. 

شکل 23ـ1ـ استادشکل 22ـ1ـ استاد

باید عرض استاد ها متناسب با عرض رانر ها انتخاب شود.
نکته
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

قطعات و اتصاالت

یا  و  سازه  به  پانل  اتصال  برای  پیچ ها  این  پیچ ها: 
اتصال سازه به سازه به کار می رود و دارای انواع نوک 

می باشد. سرمته دار  و  تیز 
پیچ های اتصال پانل به سازه

 پیچ TN )نوک تیز(؛
 پیچ TB )سرمته دار(.

پیچ معمولي)نوك تیز(براي اتصال پانل به سازه 
به  پانل  اتصال  جهت  تیز  نوک  پیچ   :TN معمولی 
از 0/7 میلی متر کاربرد  با ضخامت کمتر  سازه هایي 
دارد و با حروف TN نمایش داده می شود. این پیچ 
می باشد. میلی متر  اندازه های55،  45،  25،35  دارای 

)TN(ـ  1ـ پیچ هاي معمولي نوك تیز شکل 24

 :)TB( پیچ سر مته دار براي اتصال پانل به سازه
با ضخامت  به سازه هایی  پانل  اتصال  این پیچ جهت 
بیشتر از 0/7میلی متر تا 2/25 میلی متر کاربرد دارد 
و با حروف TBنمایش داده می شود. پیچ سرمته دار 
دارای اندازه های 55، 45، 35، 25 میلی متر می باشد.

)TB(ـ  1ـ پیچ سرمته دار شکل 25

پیچ های اتصال سازه به سازه
 پیچ LN )نوک تیز(؛

 پیچ LB )سرمته دار(.
پیچ سازه به سازة نوك معمولی )LN(: این پیچ 
برای اتصال سازه ها به هم استفاده می شود به شرط 
اینکه مجموع ضخامت دو قطعة مورد اتصال از 0/7 
میلی متر بیشتر نگردد. این نوع پیچ 9 میلی متر طول 

داشته و با LN  نمایش داده می شود.

)LN( ـ  1ـ پیچ نوك معمولی شکل 26
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پیچ  این   :)LB(مته دار سر  سازة  به  سازه  پیچ 
به  می شود  استفاده  هم  به  سازه ها  اتصال  برای  نیز 
اتصال  مورد  قطعة  دو  ضخامت  مجموع  اینکه  شرط 
میلی متر کمتر  از 2/25  ولی  بیشتر  از 0/7میلی متر 
باشد و در طول 9/5 میلی متر بوده و با  LB نمایش 

می شود. داده 
ـ  1 شکل 27

 :)FN( پیچ اتصال سازه به سیستم های درای وال
از پیچ هاي نوع FN )نوک تیز( براي اتصال سازه هاي 
ساختار هاي  به  میلي متر   0/7 تا  ضخامت  با  فلزي 
سر  پیچ،  نوع  این  ویژگي  مي شود.  استفاده  خشک 
اتصال خوبي میان  اجازه مي دهد  بوده که  تخت آن 
فوقاني  رانر  اتصال  شود.  ایجاد  زیرین  سطح  و  سازه 
موارد  از  وال،  درای  کاذب  به سقف  وال  درای  دیوار 
به   FN پیچ  که  شود  توجه  است.   FN پیچ  کاربرد 
زیرسازي فلزي ساختار خشک متصل مي شود )نه به 
الیه پوششي تنها(. پیچ هاي FN در طول هاي 35 و 

مي شوند. عرضه  میلي متر   65

ـ  1 شکل 28

بولت ها
برای نصب بار هایی مانند کابینت، تلویزیون دیواری، 
اسپیلیت، تابلو و.... از این بولت ها و قطعات نصب بار 

استفاده می گردد.

سه  تا  یک  برای  )جمع شونده(  پروانه ای  بولت 
الیه پانل: برای نصب بار های سنگین مانند کابینت 
استفاده  جمع شونده  بولت های  این  از  تلویزیون  و 

دارند. نیز  پالستیکی  مدل  بولت ها  این  می شود. 
ـ  1ـ بولت پروانه ای شکل 29

مهار حلزونی: این مهار در دو مدل پالستیکی و فلزی موجود می باشد و برای بارهایی تا وزن 11 کیلوگرم 
مناسب است.

ـ  1ـ مهار حلزونی فلزی ـ  1ـ مهار حلزونی پالستیکیشکل 30 شکل 31
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

قالب X : این قالب برای نصب بار های سبک مانند ساعت و تابلو استفاده می گردد.

ـ  1ـ برای بار تا 5 کیلوگرم ـ  1ـ برای بار تا10کیلوگرمشکل 32 ـ  1ـ برای بار تا 15 کیلوگرمشکل 33 شکل 34

مصالح درزگیری

مي خواهیم یک جاحوله ای به وزن 10 کیلوگرم بر روی دیوار نصب کنیم. این کار با استفاده از کدام 
یک از موارد ذکر شده  مناسب تر است؟

پرسش و
 پاسخ گروهی

این مصالح شامل نوار درزگیر، نوارچسب جداکننده )تِرن فیکس(، سازه یا نوار محافظ گوشه )ُکرنِربید(، بتونه 
درزگیر )فوگن فولر( و پودر پوشش نهایی )ماستیک( مي باشد.

شکل 35ـ1

سازة محافظ گوشه

ترن فیکس
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نوار درز گیر: این نوار از جنس فایبرگالس بوده و در 
بتونه نصب می گردد.  به همراه  پانل ها  بین  درز های 
ترک خوردن  از  جلوگیری  نوار،  این  نصب  از  هدف 
بتونه می باشد. ضمناً نوع کاغذی این نوار نیز در بازار 

است. موجود 

شکل 37ـ 1ـ نوار درزگیر

کاربرد نوار چسب جداکننده )ترن فیکس( به عنوان مصالح درزگیری چیست؟ تحقیق کنید

دیوارهای جدا کنندة درای وال 

به دیوار هایی گفته می شود که فضا ها را از نظر محدوده و نوع کاربری از هم جدا می کنند )این دیوار ها باربر 
نمی باشند(.

و دارای انواع زیر هستند:
1  دیوار جداکنندة ساده؛

2  دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکي باال؛
3  دیوار جداکننده با عملکرد صوتي باال؛

4  دیوار جداکننده تأسیساتي.

انواع نوارها
با  دیوار  اتصال  بین سطح  نوار  این  نوار فوم عایق: 
آن،  از  استفاده  هدف  و  گرفته  قرار  پیراموني  عناصر 
نوار  این  مي باشد.  ساختار  صوتي  عملکرد  بهبود 
را  رانر  و کل جان  باشد  تکه  یک  به صورت  مي تواند 
پوشش دهد یا به صورت دو ردیف نوار عایق به عرض 

گیرد. قرار  رانر  زیر  میلي متر،   15

شکل 36ـ 1ـ نوار فوم عایق
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

مصالح و ابزار های موردنیاز جهت اجرا

واحدمقدارابزار مصرفیردیف

دستگاه1رندة پانل با تیغة یدکي1

دستگاه2کاتر برش با تیغة یدکي2

عدد1ارة برش پانل3

عدد2قیچي ورق بر 4

دستگاه1پخ زن پانل 5

عدد1جک نگه دارندة پانل6

دستگاه2پیچ گوشتی برقی )اسکروگان قابل تنظیم(7
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واحدمقدارابزار مصرفیردیف

عدد1ظرف تهیة بتونه8

عدد2لیسة 20 سانتی9

دستگاه2کاردک بتونه با پیچ گوشتي10

عدد1ریسمان رنگي11

دستگاه1انبرپانچ12

دستگاه1سمبادة دستي13

عدد1تراز 50 سانتي متري14

عدد1گونیای 50 سانتي متري15
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

واحدمقدارابزار مصرفیردیف

عدد1سوهان گرد16

عدد1همزن 17

عدد1مالة نازک کاري به همراه تیغة شانه اي18

عدد2متر )5 متری(19

عدد1دریل20

مصالح موردنیاز جهت اجرای دیوار جداکننده )درای وال(

محل کاربردواحدتعدادنام کاال

اجرای دیوار شاخه14سازة استاد 70

اجرای دیوار شاخه3سازة رانر 70

RG12.5 اجرای دیوار برگ6پانل

MR12.5 اجرای دیوار برگ3پانل

اجرای دیوار رول1فوم زیر رانر

TN25اجرای دیواربسته1پیچ پانل
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مصالح موردنیاز جهت اجرای دیوار جداکننده )درای وال(

TN35اجرای دیواربسته1پیچ پانل

اجرای عایق کاری در دیوارسطل1عایق آبی

اجرای عایق کاری در دیوارمتر1نوار عایق آبی

 x بارگذاری در دیوارعدد2قالب

بارگذاری در دیوارعدد1مهار حلزونی

KM10 نصب روشویی در دیوارعدد2مهار

نصب روشویی در دیوارعدد1تراورس

SP60 نصب تأسیسات عدد1سازة پشتیبان

SC47 نصب تأسیساتعدد2قطعة اتصال

نصب در دیوارعدد1چهارچوب درب فلزی

درزگیری دیواررول1نوار مش 

درزگیری دیوارکیسه1بتونة درزگیر

آماده سازی سطح دیوارکیسه1ماستیک

نصب تأسیسات الکتریکی در دیوارعدد1قوطی برق معمولی

نصب تأسیسات الکتریکی در دیوارعدد1قوطی برق درای وال

F47 نصب تأسیسات الکتریکی در دیوارشاخه1سازة

دیوار جداکنندة ساده
ساختار این دیوار شامل یک ردیف سازه و یک الیه پانل در هر طرف می باشد. استفاده از حداقل مصالح ممکن 
جهت اجرای دیوار، سطح اشغال بسیار کم و سادگی اجرا از ویژگی های این نوع دیوار می باشد. این دیوار برای 
تقسیمات داخلی واحد های مسکونی، اداری و یا در هر کاربری که اجرای یک دیوار با سرعت اجرایی باال و 

حداقل مصالح و هزینه مطرح باشد، استفاده می گردد.
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

اجرای دیوار جداکنندة ساده

هم  را  ساده  کنندة  جدا  دیوار های  اجرا،  زمان  در 
مي توان روی کف تمام شده مثل سنگ، سرامیک... 
و هم روی کف سازه ای )بتن سقف( اجرا نمود؛ ولي 
پیشنهاد می شود اجرا روی کف تمام شده انجام شود.

مراحل اجرای دیوار جداکنندة ساده
الف( ترسیم مسیر دیوار بر روی زمین: این کار با 
استناد به نقشه های ساختمان و به وسیلة ریسمان رنگی 
انجام می شود. ابتدا مسیر دیوار روی کف موجود ترسیم 
می گردد و سپس رانر کف بر روی زمین نصب می گردد.

شکل 38ـ1ـ ترتیب قرارگیری الیه های تشکیل دهنده دیوار 
جداکنندة ساده

شکل 39ـ 1ـ مشخص کردن محل نصب 
رانر کف با ریسمان رنگی

شکل 41ـ 1ـ پس از برش بال ها، رانر خم شکل 40ـ 1ـ برش بال های رانر با قیچی
و راست شده تا از محل جان برش بخورد.

ب( نصب فوم عایق در پشت رانرها: این نوار از جنس فوم بوده و در پشت سازه های پیرامونی دیوار ها 
نصب می گردد. هدف از نصب این نوار، بهبود عملکرد صوتی دیوار و همچنین جلوگیری از لرزش و ارتعاش 

دیوار می باشد.

شکل 44ـ 1ـ اجرای نوار عایق )یا دو ردیف 
سیلیکون( برپشت جان رانر کف و سقف

شکل 43ـ 1ـ اتصال رانر به کف )سوراخ 
کردن رانر و کف(

شکل 42ـ 1ـ اتصال رانر به کف با رول 
پالك
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توجه داشته باشید در زمانی که دیوار جداکننده بر روی کف نهایی 
اجرا می گردد، می توان به جای نوار فوم عایق از چسب سیلیکون  نیز 

نمود. استفاده 

ـ  1 شکل45

ج( انتقال مسیر ریسمان رنگی زمین به سقف: این کار را می توان به وسیله شاقول، شمشه و تراز، یا تراز 
لیزری انجام داد به گونه اي که در نهایت دو خط روی زمین و سقف با هم موازی بوده و شاقول گردند.

بتنی  کف  روی  دیوار،  اجرای  که  درصورتی 
انجام گردد، الزم است زیر رانر کف، فوم عایق 
به عرض 30 ـ 40 سانتی متر قرار داده شود تا 
پس از اجرای کامل دیوار، فوم عایق از دوطرف 
باال آورده و روی پانل گچی دیوار کشیده شود. 
موجود  آب  نفوذ  از  مي شود  باعث  کار  این 

کف سازی به پانل جلوگیری شود.

نکته

شکل 46ـ 1ـ انتقال تصویر رانر کف به 
سقف ) با استفاده از استاد و رانر (

شکل 47ـ 1ـ مشخص کردن محل 
نصب رانر سقف با ریسمان رنگی

شکل 48ـ 1ـ نصب رانر سقف

ـ  1ـ جزئیات اتصال دیوار جداکنندة ساده به کف سازه ای شکل 49

  پانل
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

د( اتصال رانر به کف و سقف: در محل ترسیم ریسمان رنگی، رانر 
کف و سقف باید توسط پیچ و رول پالک به زمین و سقف متصل 
گردند. فاصلة هر پیچ از پیچ دیگر حداکثر 60 سانتی متر می باشد.

توجه شود که فاصلة اولین و آخرین عامل اتصال از سازه نباید از 
باشد. بیشتر  10 سانتي متر 

ـ  1 شکل 50  

و  تیرچه  جنس  از  اصلی  سقف  که  درصورتی 
بلوک پلی استایرن بوده و سازة رانر موازی و بین 
پلی  بلوک  به  رانر  اتصال  نحوة  باشد،  تیرچه ها 

استایرن به چه صورتی است؟

تحقیق کنید

نصب استادها )قید های عمودی(: در این مرحله باید از ابتدای دیوار اقدام به قراردادن استاد ها نموده و به 
جز استاد اول که تابع دیوار مبنای شروع می باشد، همة آنها را شاقول کرد.

از محل شروع دیوار، تمام استادها باید در یک جهت قرار گیرند. فاصلة بین استادها عموماً مي تواند 60، 40، 
یا 30 سانتی متر باشد که این فاصله براساس میزان رفت و آمد فضا، بارهای وارده به دیوار مانند تلویزیون، 

کابینت، قاب عکس و برمبنای ساختار پیشنهادی تعیین می شود.
طول استادها باید در حدود 0/5 الی 1 سانتی متر از فاصلة بین رانر سقف و کف، کوتاه تر بریده شود و این 

کوتاهی به صورت خالصی )فاصله خالی( در باال قرار داده می شود.

ـ  1 شکل 51  

شکل 52  ـ1ـ نصب استاد بر روی 
ساختار جانبی

ـ  1ـ اتصال استاد به دیوار  شکل 53  
بنایی با رول پالك

شکل 54  ـ 1ـ اجرای استاد ها ) به صورت 
شاقولی(
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برش سازه ها باید با قیچی مخصوص برش سازه انجام شود و براي این کار ابتدا بال ها بریده شده و سپس 
اقدام به برش جان می شود.

شکل 56  ـ1شکل 55  ـ 1

نصب پانل ها
پانل های گچی در طول های 240 تا300 سانتی متر تولید می شوند.

در زمان نصب پانل ها باید دّقت شود که طول آنها از فاصلة بین سقف تا کف به اندازة یک سانتی متر کوتاه تر 
بریده شود و این کوتاهی از سمت کف لحاظ گردد به نحوی که بین کف و زیر پانل 1 سانتی متر فاصله باشد. 

این فاصله توسط جک پایی و یا تکه های کوچک پانل ایجاد می گردد.

در صورتی که میزان بارهای وارده به دیوار بیشتر از 85 کیلوگرم بر متر طول باشد، از دیوار با مقاومت 
مکانیکی باال استفاده می شود.

توجه

چرا طول استاد به اندازة 5 الی 10 میلی متر باید کوتاه تر بریده شود؟ تحقیق کنید

ـ  1ـ زیر سازی تکمیل شده ـ  1ـ حمــل پانــل بــه 57     شــکل 58  
ســادگی بــا گیــرة مخصــوص و توســط 

دونفــر  انجــام می شــود.

ـ  1ـپانل هــا بــه وســیله جک  شــکل 59  
مخصــوص بــه نحوی بــر روی زیرســازی 
ــانتی متر  ــک س ــه ی ــد ک ــرار می گیرن ق

با کــف فاصلــه داشــته باشــند .
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

ـ  1 ـ برای نصب پانل ها از پیچ  شکل 60  
مخصوص استفاده می شود.

ـ 1ـ نحوة صحیح در دست  شکل 61  
گرفتن پیچ گوشتی برقی 

ـ 1ـ اجرای پانل ها در یک  شکل 62  
طرف دیوار

پانل ها در یک سمت دیوار با عرض 120 سانتي متر) عرض کامل پانل( نصب می گردند و تا انتهای دیوار به 
همین صورت ادامه می یابند؛ ولی در سمت دیگر باید با پانل به عرض 60 سانتی متری شروع گردد تا حالت 

درز روی درز در دیوار ایجاد نگردد.

شکل 63  ـ1

برش پانل ها با کاتر مخصوص انجام می گردد. ابتدا پانل از یک طرف 
)در محل برش( خط کشی شده و توسط شمشه یا خط کش با طول 
بلند و به وسیلة کاتر بریده می شود و سپس برگردانده شده و سمت 

دیگر پانل با کاتر برش داده می شود.
پس از برش کاری، پانل ها توسط پیچ پانل به سازه ها نصب می شوند. 

طول پیچ باید متناسب با ضخامت پانل انتخاب شود. 

شکل 64   ـ1

طول پیچ باید 1 سانتی متر از ضخامت پانل بیشتر باشد.
فاصله بین پیچ ها در دیوار یک الیه پانل، 25 سانتی متر درنظر گرفته می شود.

نکته

60 cm

120 cm
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شکل 65  ـ1

پانل به رانر باال پیچ نمی شود ولی الزم است به رانر پایین 
پیچ گردد. همچنین پانل نباید به محل تقاطع استاد و رانر 

در دیوار پیچ گردد.

نکته

درصورتی که ارتفاع دیوار بیشتر از طول پانل باشد، پانل ها باید در ارتفاع به صورت دو تکه نصب شوند و 
حتماً باید پشت درز افقی ایجاد شده، ساپورت افقی )پشت بند( قرار داده شود. این پشت بند می تواند از 

سازة رانر یا استاد انتخاب شود و پانل ها نیز باید به آن )پشت بند( پیچ گردند.

نکته مهم

درز های افقی به وجود آمده باید به صورت حصیر چین )باال و پایین( و با فاصلة حداقل 40 سانتي متر از هم 
قرار گیرند.

پس از اجرای پانل های یک طرف دیوار، اقدام به قراردادن عایق معدنی )پشم سنگ( نموده و سپس پانل هاي 
طرف دیگر را نصب می کنیم. توصیه می شود ضخامت عایق معدنی از 80 درصد فضای داخل دیوار بیشتر نباشد.

ـ  1 ـ  1شکل 66   شکل 67  

معدنی  پشم  عایق  ـ اجرای  ـ   1   68 شکل 
که  شود  )توجه  استاد ها  بین  فواصل  در 

تأسیسات در مرحلة قبل اجرا شده است(.

ـ  1ـ اجرای پانل ها در طرف  شکل 69  
دیگر دیوار

ـ  1ـ دیوار تکمیل شده شکل 70  
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

درصورتی که دیوار بر روی کف سازه ای )کف تمام نشده( اجرا شود، الزم است موارد زیر درنظر گرفته شوند:

چرا ضخامت عایق معدنی نباید از 80 درصد فضای داخل دیوار بیشتر باشد؟ تحقیق کنید

  کف باید کاماًل تراز و صاف باشد و در صورت وجود 
پستی و بلندی، باید با تمهیداتی وضعیت آن اصالح شود.
 در طرفین دیوار باید تا تراز کف سازی نهایی، یک 

شکل 71ـ1ـ اجرای نامناسب رانر بر 
روی کف سازه ای

پل  ایجاد  از  ترتیب  بدین  شود.  اجرا  فوم  نوار  الیه 
صوتی و نیز از نفوذ رطوبت مالت کف سازی و آسیب 

می شود. جلوگیری  صفحات  به 
 کف سازی باید پس از اجرای صفحات صورت بگیرد 

تا از دفن رانر در مالت کف سازی جلوگیری شود.

شکل 72ـ 1ـ در این جزئیات، دیوار در داخل کف سازه ای 
دفن شده است.

نوار عایق

پانل

استاد

رانر
کف سازی

کف سازه ای

عامل اتصال

اتصال دیوار به کف سازه ای

برخی از جزئیات متداول دیوار جداکنندة ساده

)T شکل 74ـ1ـ جزئیات پالن از اتصال دو دیوار یک الیه به یکدیگر )اتصال

خمیر درزبند 
یا نوار عایق
استاد
TN پیچ
نوار و بتونه درزگیر

رانر

پانل
رانر

عایق پشم معدنی
TN پیچ

نوار و بتونه درزگیر

سازه )یا نوار( محافظ گوشه

شکل 73ـ1ـ جزئیات پالن از اتصال دو دیوار یک الیه به 
یکدیگر )اتصال گوشه(
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دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی باال

ساختار این دیوار شامل یک ردیف سازه و دو الیه پانل در هر طرف می باشد.
آنها  مهم ترین  که  دارد  خوبی  بسیار  عملکردی  مشخصات  دیوار  این 

است. آن  باالی  مکانیکی  مقاومت 
بارگذاری  تحت  یا  و  ضربه  معرض  در  که  محل هایی  در  دیوار  این 
سنگ، کاشی، کابینت و بارهای دیگر هستند، به کار می رود. دیوارهای 
و  بهداشتی  سرویس  آشپزخانه،  پله،  راه  راهرو،  ورودی،  سرسرای 
کالس های درس به دلیل پر رفت وآمدبودن از جمله محل هایی هستند 

که این دیوار در آنها اجرا می شود.
مراحل ساخت این دیوار مشابه دیوار ساده می باشد، با این تفاوت که 
دارای 2 الیه پانل در هر طرف است که این 2 الیه در هر سمت دیوار 

باید به صورت حصیر چین نصب گردند.

شکل 75ـ1ـ ترتیب قرارگیری الیه های 
تشکیل دهندة دیوار با مقاومت مکانیکی 

باال

فاصلة پیچ ها در الیة اول 75 و در الیة دوم 25 سانتی متر می باشد ) در صورت اجراي 2 الیه در یک روز(.
درصورتی که اجرا در روز های مختلف انجام شود، فاصة پیچ ها باید از هم 25 سانتی متر باشد.

در صورتی که دیوار در حال اجرا، عمود بر تیرچه ها قرار گیرد، می توان رانرها را در فاصلة حداکثر 
60 سانتي متر به خود تیرچه ها متصل نمود؛ در غیر این صورت برای زیرسازی رانر سقف، حتماً باید 

قوطی کشی کرد.

نکته

برخی از جزئیات متداول دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی باال

رانر
خمیر درزبند یا نوار عایق

استاد
TN پیچ
عایق پشم معدنی
نوار و بتونه درزگیر

شکل 77ـ1ـ جزئیات پالن از اتصال دو دیوار دو الیه به 
)T یکدیگر )اتصال

رانر
عایق پشم معدنی

TN پیچ

نوار و بتونه درزگیر

سازه )یا نوار( محافظ گوشه

شکل 76ـ 1ـ جزئیات پالن از اتصال دو دیوار دو الیه به 
یکدیگر )اتصال گوشه(
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

دیوار جداکننده با عملکرد صوتي باال
 

این دیواردارای دو ردیف سازه می باشد، که با فاصلة4 میلی متر از هم 
قرارداده می شوند و از هر طرف دو ردیف پانل نصب می گردد. داخل 

فضای دیوار نیز دو ردیف عایق معدنی قرار داده می شود.
این دیوار، پیشنهاد بسیار مناسبی برای دیوار جداکننده بین واحد های 
فضاهای  و  بیمارستانی  بستری  فضاهای  هتل،  اتاق های  مسکونی، 

باالیی است. عایق صوتی  دارای  دیوار  این  دیوار آموزشی می باشد.  در  الیه ها  ترتیب  78ـ1ـ  شکل 
جداکننده با عملکرد صوتی باال

چرا این دیوار برای جداسازی دو واحد مسکونی یا اتاق هاي هتل از یکدیگر مناسب می باشد؟ تحقیق کنید

 اجرای دیوار جداکننده با عملکرد صوتي باال: پس از تعیین مسیر دیوار همانند دیوار های ساده، اقدام به 
نصب رانر های کف و سقف می نماییم. الزم به ذکر است که نصب نوار فوم در پشت رانرها اجباری می باشد.

ـ    1ـ  اجرای قاب پیرامونی دوم شکل 80   ـ  1ـ تکمیل قاب پیرامونی اول شکل 79

در مرحلة بعد قطعات فوم )5 *5 سانتی متر و به ضخامت 4 میلی متر( در فواصل حداکثر 50 سانتي متر بر 
روي استادهاي یک ردیف سازه چسبانده مي شوند و استادهاي مجاور، مماس بر این قطعات قرار مي گیرند.

شکل 81ـ1ـ اجرای نوار عایق بر روی 
استاد ها

شکل 83ـ1ـ اجرای ردیف اول استاد ها شکل 82ـ1ـ برش نوار های عایق
)به صورت شاقولی(
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ـ  1ـ اجرای ردیف دوم استادها ـ  1ـ زیرسازی تکمیل شدهشکل84   ـ  1ـ اجرای پانل ها در یک شکل 85   شکل 86  
طرف دیوار

پس از این کار پانل هاي یک سمت نصب شده و سپس عایق معدنی)پشم سنگ( در هر دو ردیف قرار داده 
مي شود. در مرحلة بعد پانل هاي سمت دیگر روی سازه ها نصب می شوند. )دو الیه در هر سمت دیوار(.

ـ  1ـ اجرای عایق پشم معدنی ـ  1ـ اجرای پانل ها در هر طرف شکل 87   شکل 88  
دیوار

ـ  1ـ اجرای الیة دوم پانل ها شکل 89   

برخی از جزئیات متداول دیوار جداکننده با عملکرد صوتی باال

در هر سمت دیوار وضعیت حصیر چین پانل ها باید رعایت گردد.
نکته

شکل 91ـ1ـ جزئیات پالن از اتصال دو دیوار دو الیه با 
عملکرد صوتی باال به یکدیگر )اتصال گوشه(

TN پیچ

نوار و بتونه درزگیر

سازه )یا نوار( محافظ گوشه

نوار عایق

استاد

استاد
عایق پشم معدنی

رانر
پانل

نوار و بتونه درزگیر
TN پیچ

شکل 90ـ1ـ جزئیات پالن از اتصال دو دیوار دو الیه با 
)T عملکرد صوتی باال به یکدیگر )اتصال
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

دیوار جداکنندة تأسیساتي

این دیوار برای عبور انواع تأسیسات اعم از لوله های آب و فاضالب و 
استفاده در فضاهای مرطوب یا محل مسیرهای قائم تأسیساتی مورد 
استفاده قرار می گیرد. اجرای دو ردیف سازه با فاصله، امکان عبور 

تاسیسات را بدون برخورد باسازه ها میّسر می نماید.
بادبند نیز می تواند مورد استفاده  این دیوار در محل قاب ها از جمله 
قرارگیرد. در این حالت سازة بادبند در فاصله بین دو ردیف سازه قرار 

می گیرد.
دو ردیف استادگذاری با فاصلة مناسب، برای عبور تأسیسات، مطابق 
با اصول سازه گذاری اجرا می گردد. پس از آن استادها )برای تحمل 
بارهای وارده به پانل های دوطرف دیوار( توسط تکه های پانل به هم 

متصل می شوند.

در  الیه ها  قرارگیری  ترتیب  92ـ1ـ  شکل 
دیوار جداکنندة تأسیساتی

اجرای دیوار جداکنندة تأسیساتی

زیرسازی آن همانند اجرای دیوار ساده نصب می گردد )فاصلة دو 
ردیف سازه بستگی به میزان ابعاد تأسیسات دارد(.

ـ  1ـ دو ردیف قاب با فاصله از  شکل 94
یکدیگر اجرا می شود

ـ  1ـ اجرای ردیف اول استاد ها ـ  1ـ شاقولي کردن ردیف اول شکل 95 شکل 96
استاد ها

)ارتفاع 30  پانل  قطعات  نصب  شکل 93ـ1ـ 
سانتی متر و اتصال حداقل با 6 پیچ(

پس از نصب قطعات پانل ها و اتصال استادها به هم، نوبت به نصب 
و اجرای تأسیسات داخل دیوار می رسد که پس از آن اقدام به نصب 
پانل های یک سمت دیوار کرده، سپس پشم سنگ را داخل استاد 

قرار داده و در نهایت پانل های سمت دیگر نصب می گردد.
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ـ  1ـ استاد های ردیف اول  شکل 97
و دوم به وسیلة برش هایی از پانل به 

یکدیگر وصل می شوند.

ـ  1ـ اجرای پانل ها در یک  شکل 98
طرف دیوار

ـ  1ـ اجرای عایق معدنی شکل 99

ـ  1ـ اجرای پانل ها در طرف  شکل 100
دیگر دیوار

ـ  1ـ اجرای الیة دوم پانل ها ـ  1ـ ایجاد خروجی تأسیسات شکل 101 شکل 102
به وسیلة ِگرد بُر
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

جدول ارتفاعی دیوارهاي جداکننده )درای وال(

ارتفاع مجاز دیوار

ضخامت 
پانل گچی

 نوع
استاد ساختار بدون کد حریقنوع دیوار

منطقه پررفت وآمد2 منطقه کم رفت وآمد1

60 40 30 60 40 30 )cm( فاصلة استاد ها از یکدیگر

ـ ـ ـ *2/2 *2/85 2/85

12/5

50 C

ـساده 3/25 4/25 3/15 3/75 4/25 70 C

4/5 5/25 5/8 4/5 5/25 5/8 100 C

ـ *2/25 2/25 *3/2 3/2 3/55

2×12/5

50 C

با مقاومت 
ـمکانیکی باال 4/5 5/1 3/7 4/5 5/1 70 C

5/35 6/3 6/95 5/35 6/3 6/95 100 C

ـ ـ 2/2 *2/95 3/15 3/5

2×12/5

50 C
با عایق صوتی 

2/25*باال 4/35 4/85 3/75 4/35 4/85 70 C

5/05 5/85 6/45 5/05 5/85 6/45 100 C

*2/3 2/6 4/1 2/95 3/6 4/1

2×12/5

50 C

4/35تأسیساتی 5/2 5/8 4/35 5/2 5/8 70 C

6/1 7/1 7/7 6/1 7/1 7/7 100 C

برای اجرای یک دیوار به ارتفاع 3/45متر در منطقة کم رفت و  آمد، نوع سازه و فاصلة آنها از یکدیگر 
را بیان نمایید.

تحقیق کنید

* ارتفاع مجاز بدون در نظر گرفتن بارگذاری روی دیوار در نظر گرفته شده است.

1- محل هایی مانند منازل مسکونی
2-محل هایی مانند مدارس،بیمارستان و هتل.
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به صورت  نیاز  مورد  طول  می شود  توصیه  می رود  باال  صورت  این  به  پروژه ها  در  کمکی  سازة  هزینة  چون 
گردد. تهیه  سفارشی 

نصب چهارچوب در دیوارهای جداکنندة گچی

انواع روش نصب
الف( نصب چهارچوب پس از اجرای قاب: در این روش، جنس چهار چوب می تواند از چوب، pvc، آلومینیوم 
و... باشد. این چهار چوب به صورت تو پر و یا قوطی است. در این روش به دلیل اینکه دیوار و چهارچوب با 
یکدیگر در یک سطح قرار می گیرند، می توان چهارچوب را بعد از اجرای دیوار و قاب، درمحل نصب و اجرا 

نمود.
ب( روش نصب هم زمان چهارچوب و قاب: در این روش، چهارچوب از نوع قاب تو خالی است و مانند 
شکل، داخل چهارچوب، ورق جوش داده شده است. ارتفاع این صفحات حداقل 10سانتي متر و عرض آن ها 
متناسب با عرض چهارچوب و ضخامت آن ها معادل با ضخامت ورق چهارچوب )حدود 2 میلي متر( مي باشد.
در ایران غالباً از مقاطع فلزي تو خالی براي چهارچوب در استفاده مي شود. قبل از نصب چنین چهارچوب هایي، 

پیش بیني زیر الزم خواهد بود:

مقدار u همان مقدار همپوشانی1 در اتصال است که معادل 10 برابر عرض استاد می باشد.
)به عنوان مثال اگر سازه استاد C70 باشد سازه ها هر یک به میزان 70 سانتی متر می بایست در داخل هم 

همپوشانی داشته باشند(.

 استاد 1

 استاد 2 استاد 2

رانر استاد 3

 استاد 2

 استاد 1 استاد 1

برای حل این مشکل دو راهکار پیشنهاد می گردد:
الف( سفارش استاد با طول بلندتر به نحوی 
نظر  مورد  طول  به  برشکاری  اندکی  با  که 

کنیم. پیدا  دست 
ب( روش دستی یا استفاده از روش افزایش 

طول استاد به طرق زیر: 
)شکل  استاد  دو  توسط  همپوشانی  ب1 ( 

.)1 103ـ
جدول  مطابق  استاد  سه  از  ب2  (  استفاده 

104ـ1(. )شکل  همپوشانی 
ب3  (  استفاده از دو استاد و رانر مطابق جدول 

شکل 105ـ1شکل 104ـ1شکل 103ـ1همپوشانی )شکل105ـ1(.

  اندازة دهانة باز مقطع فلزي باید به اندازة ضخامت دیوار )عرض استاد به عالوة مجموع ضخامت پانل ها( باشد.

Over Lap ـ1

نکات مهم اجرایی
روش افزایش طول استادها: گاهی اوقات پیش می آید که ارتفاع دیوارهای در حال ساخت از طول استادها 

بلندتر باشد.
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

شکل 108ـ1شکل 107ـ1              شکل 106ـ1             

در سیستم دیوار جداکنندة گچي )درای وال( برای اتصال قاب در به دیوار به جای شاخک ها از صفحات 
فلزی استفاده می شود.

نکته

صفحه نصب

چهارچوب در

ـ1ـ محل قرارگیری صفحات نصب در چهارچوب های فلزی شکل 110ـ1ـ مقدار B در حدود 1/5 سانتي متر می باشدشکل 109
 

مراحل اجرا در روش نصب هم زمان چهارچوب و قاب
 آماده سازي چهارچوب: در دو عضو قائم چهارچوب، حداقل سه عدد صفحة فلزي )در هر طرف( به وسیلة 
اتصال جوش تعبیه مي شود. همچنین یک عدد صفحة فلزي در عضو افقي باالی چهارچوب تعبیه مي گردد. 
با  ارتفاع این صفحات حداقل 10سانتي متر، عرض آنها متناسب با عرض چهارچوب و ضخامت آنها معادل 
ضخامت ورق چهارچوب )حدود 2 میلي متر( مي باشد )شکل زیر، موقعیت اتصال صفحات فلزي به چهارچوب 

را نمایش مي دهد(.
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  اجراي قاب پیراموني: براي نصب چهارچوب در، 
باید یک بازشو به ترتیب زیر اجرا نمود: 

در مجاورت چهارچوب، بخشي از رانر کف )به اندازة 
20 سانتي متر( برش خورده و رو به باال خم مي شود 
اجرا شده  سازه اي  روي کف  بر  رانر  که  )در صورتي 
باشد، نیازي به برش آن نیست، چرا که پس از اجراي 
کف سازي، این بخش از رانر در کف دفن خواهد شد(.

شکل 112ـ1

شکل 111ـ1

چرا صفحة فلزی به فاصله 1/5 سانتی متر به داخل قاب در جوش داده می شود؟  بحث گروهی

پوشش کاری سمت دوم
)به اصول حصیرچینی پانل ها در دو سمت دیوار توجه شود(

پوشش کاری سمت اول
)به برش L شکل پانل ها در محل بازشوی در توجه شود(
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

 شکل 115ـ1ـ خم کردن انتهای رانر کف شکل 114ـ1ـ نصب رانر کفشکل 113ـ1ـ برش انتهای رانرهای کف  

استادها در رانر سقف، کف و خم ها قرار مي گیرند. باالي استادها به وسیلة پیچ LB به رانر سقف پیچ شده و 
پایین آنها موقتاً به وسیلة پانچ به رانر کف و خم ها متصل مي گردد که در هنگام نصب صفحات، اتصال نهایي 

پایین استادها توسط پیچ TB تأمین مي گردد.

ـ         1ـ اتصال باالي استاد با پیچ LBشکل 117ـ1ـ اتصال پایین استاد با پانچشکل 116ـ1ـ نصب استاد اول             شکل 118
 نصب چهارچوب

چهارچوب در، توسط پیچ LB در محل صفحات نصب به استادهاي طرفین متصل مي گردد. از نظر سلسله 
مراتب اجرایي، ابتدا یک استاد به طور شاقول نصب و چهارچوب در محل خود مستقر مي شود. سپس استاد 
دوم نصب و چهارچوب به صورت شاقول و تراز به هر دو استاد متصل مي گردد. در انتها نعل درگاه در محل 

خود مستقر و به استادها و چهارچوب متصل مي شود.

شکل 121ـ1ـ اتصال پایین استاد با پانچ شکل 120ـ 1ـ نصب استاد دومشکل 119ـ1ـ استقرار چهارچوب در 
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پیچ  توسط  چهارچوب  125ـ1ـ  شکل 
LB در محل صفحات به استاد ها متصل 

می شود. 

شکل 126ـ1ـ عالمت گذاری انتهای رانر 
نعل درگاه به صورت فارسی بر ) به اندازة 

20 سانتي متر(

شکل 127ـ1ـ  برش انتهای رانر نعل درگاه

LB ـ اتصال باالی استاد با پیچ ـ1 شکل 123ـ1ـ اتصال چهارچوب به استاد شکل 122
اول

شکل 124ـ1ـ اتصال چهارچوب به استاد 
دوم

در بخش فوقاني قاب، از یک قطعه رانر به عنوان نعل درگاه استفاده مي شود. طول این سازه، به اندازة عرض 
به صورت  بال ها  انتها،  از هر  اندازة 20 سانتي متر  به  اضافة 40 سانتي متر در نظر گرفته مي شود.  به  بازشو 
فارسي بر، برش خورده و دو سر رانر رو به پایین خم مي شوند )جهت برش بال رانر باید به گونه اي باشد که 
زائده به وجود آمده، بر روي استاد تکیه داشته باشد(. عضو حاصله به گونه اي در بخش فوقاني قاب قرار داده 
مي شود که دهانة باز آن رو به سقف باشد. این نعل درگاه با استفاده از پانچ به استادهاي مجاور متصل مي شود. 
دو قطعة استاد به عنوان زیرسازي در محل کتیبه نصب مي شوند. براي این منظور دو قطعه استاد به اندازة 
ارتفاع کتیبه منهاي 5 میلي متر )براي سهولت اجرا( در رانر نعل درگاه و رانر سقف قرار مي گیرند. این دو سازه 

به رانر ها متصل نمي شوند تا در هنگام نصب صفحات، قابلیت جابه جایي و تنظیم داشته باشند.  
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

تقویت قاب پیراموني: براي حصول اطمینان از استحکام ساختار )به ویژه جهت جلوگیري از انتقال لرزش هاي 
ناشي از باز و بسته شدن در(، استادها در طرفین چهارچوب توسط رانر تقویت مي شوند. رانر تقویتي، در کل طول 
استاد اجرا مي شود )با این توضیح که براي سهولت در نصب، رانر تقویتي را مي توان قدري کوتاه تر برید تا در 
رانرهاي سقف و کف نفوذ نکرده و سبب باز شدن آنها نشود(. براي این منظور، رانر تقویتي موقتاً توسط پرچ به 

استاد متصل مي شود تا در هنگام نصب صفحات، اتصال نهایي میان این دو سازه توسط پیچ TB تأمین  گردد.

شکل 128ـ1ـ خم کردن انتهای رانر 
نعل درگاه

شکل 130ـ1ـ اتصال رانر نعل درگاه به شکل 129ـ1ـ استقرار رانر نعل درگاه
استاد ها با پانچ

شکل 133ـ1ـ تقویت استاد دوم با رانرشکل 132ـ1ـ تقویت استاد اول با رانرشکل 131ـ1ـ استقرار استاد های کتیبه

مراحل بیان شده براي درهایي با وزن حداکثر 25 کیلوگرم و ابعاد متعارف مناسب است. براي اجراي 
درهایي با وزن و ابعاد نامتعارف، استفاده از سازه کشي فوالدي و انتقال بار به بدنه اصلي ساختمان 
الزم خواهد بود. در صورت استفاده از پروفیل قوطي فوالدي، تعیین مقطع مورد نیاز باید توسط طراح 

سازه ای کار تعیین گردد. 

نکته
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شکل 140ـ1ـ پانل گذاری در یک سمت 
دیوار تکمیل شده

دور  سوم  پانل  اجرای  141ـ1ـ  شکل 
)پانل ها  عایق گذاری  از  پس  چهارچوب 
نسبت به سمت اول به شکل حصیرچین 

اجرا می شوند(.

شکل 142ـ1ـ پیچ زنی پانل در حاشیة 
دور چهارچوب

شکل 134ـ1ـ رانر تقویتی توسط پرچ 
به استاد متصل می شود. 

شکل 135ـ1ـ قاب بندی و تقویت بازشوی 
در تکمیل شده است.

شکل 136ـ1ـ اجرای استاد های دیوار

 نصب صفحات
دقت شود که در محل بازشو، پانل باید به شکل »L« بریده شود.

چهارچوب 137ـ1ـ زیرسازی تکمیل شده  دور  اول  پانل  اجرای  138ـ1ـ 
)پانل ها به شکل»L« برش داده می شوند(. 

ـ اجرای پانل دوم دور چهارچوب شکل 139ـ1



39

ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

اجراي تأسیسات مکانیکي و نصب ادوات بر روی دیوار جداکنندة گچی 

شکل 143ـ 1ـ اجرای پانل چهارم دور 
چهارچوب

شکل 144ـ1ـ پیچ زنی در حاشیة 
چهارچوب و تکمیل پوشش کاری

به نظر شما چرا پانل در محل بازشو به شکل»L« بریده می شود؟ بحث وگفت گو

لوله کشي
در  که  فاضالب  و  آب  لوله هاي  اجراي  جهت 
مسیرهاي قائم قرار دارند، از سازة پشتیبان مشابه 
تصویر روبه رو استفاده مي شود. این سازه به عنوان 
یک صفحة پشتیبان عمل کرده که لوله ها و زانویي ها 
بر روي آن نصب مي شوند. این سازة پشتیبان توسط 
در  متصل مي شود.  مجاور  استادهاي  به   ،LN پیچ 
دیوارهاي تأسیساتي، براي عبور تأسیسات افقي بین 
 U یا   C سازة  قطعه  یک  مي توان  سازه  ردیف  دو 
از  و  نمود  متصل  طرف  دو  استادهاي  به  را  شکل 

کرد. استفاده  لوله ها  مهار  مناسب جهت  بست 

نکات فني اجرای تأسیسات مکانیکی بر روی دیوار جداکنندة گچی
  جهت اجراي خروجي لوله هاي آب و فاضالب در صفحات، از گردبر استفاده مي شود. اندازة قطر گردبر باید 
10 میلي متر از قطر لولة خروجي بیشتر باشد. درز بین لولة خروجي و بخش برش خورده، به وسیلة خمیر 

درزبند مناسب )نظیر چسب سیلیکون( درزبندي مي شود.

شکل 145ـ1

الف( مناسب جهت تأسیسات 
مکانیکی

SP60

SC47

ب( مناسب جهت تأسیسات 
الکتریکی
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 در صورتي که قطر خروجي از 16 سانتي متر بیشتر باشد، خروجي مذکور بازشو تلقي شده و از قواعد اجراي 
بازشوها پیروي مي کند. در این حالت، اطراف خروجي باید توسط یک قاب ساخته شده با سازه هاي C و U شکل 

تقویت شده، تا یکپارچگي و انسجام ساختار حفظ شود.
 در صورت قرارگیري سازة پشتیبان در مجاورت استاد اول متصل به دیوار، از یک قطعه رانر کمکي )به 
طول حداقل 30 سانتي متر( براي اتصال سازة پشتیبان استفاده مي شود. براي این منظور، رانر کمکي موقتاً 
به وسیلة پانچ به استاد متصل گردیده که در هنگام نصب صفحات، اتصال نهایي میان این دو سازه توسط پیچ 

TB تأمین مي گردد.

 شکل 147ـ1شکل 146ـ1

چرا محل لوله در پانل باید یک سانتي متر بزرگ تر بریده شود؟  تحقیق کنید

شکل 148ـ1

نصب روشویي
براي نصب لگن روشویي )اعم از دیواري و یا پایه دار(، از یک قطعه چوب عمل آوري شده به طول 56 )36 
سانتي متر براي استادگذاري با فاصله 40 سانتي متر(، ارتفاع 30 و ضخامت 4 سانتي متر استفاده مي شود. این 
تخته چوبي که اصطالحاً »تراورس« نامیده مي شود، به وسیلة پیچ TN35 به فواصل حداکثر 5 سانتي متر 
به استادهاي طرفین متصل مي شود. در صورت استفاده از قطعات چوبي با ضخامت کمتر )نظیر تخته چند 
الیي چوبي به ضخامت 20 میلي متر(، مي توان از دو قطعة نبشي L25 براي نصب تراورس به سازه هاي مجاور 

استفاده نمود.

)چوب اشباع شده به ضخامت 4 سانتی متر(
نبشیتراورس

 TN پیچ
)تخته چندالیی چوبی به ضخامت 23 م.م(  مهار ویژه روشویی

 TN مهار ویژه روشوییپیچ
LB پیچ

تراورس
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

شکل 150ـ1شکل 149ـ1                   

بست افقی از پانل برش خورده

 TNپیچ 

 تراورس
 )چوب اشباع شده به ضخامت 4 سانتی متر( 

استاد
  LN پیچ  
 SP60 سازه پشتیبان

شکل 151ـ1

mm5 mm5قطر لوله
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پس از نصب تراورس، باید عامل اتصال ویژة نصب روشویي )مطابق تصاویر زیر( به تراورس متصل شود. 
حداقل قطر و طول مناسب براي این عامل اتصال به ترتیب 8 و 135 میلي متر مي باشد. 

مراحل نصب روشویي
شکل 153ـ1شکل 152ـ1

 L25 شکل 154ـ1ـ اتصال قطعات نبشی
به استاد های مجاور

تختة   ( تراورس  اتصال  155ـ1ـ  شکل 
 L25 چند الیی( به قطعات نبشی

شکل 156ـ1ـ تعیین محل خروجی های 
تأسیساتی

ـ      1ـ ایجاد خروجی های تأسیساتی  شکل 157
به وسیلة گردبر

به  روشویی  مهار  اتصال  ـ  ـ                  1 158 شکل 
تراورس

ـ   1ـ اجرای خمیر درزبند در  شکل 159
اطراف خروجی های تأسیساتی
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

کف سازي و عایق کاري مناسب در فضاهای مرطوب برای اجرای دیوار جداکنندة گچی

پیش بیني  دیوار  در  تراورس  که  مواردي  در 
نشده باشد، مي توان لگن روشویي را به وسیلة 
متصل  موجود  دیوار  به  ویژه اي  صلیبي  مهار 

نمود. 

نکته

شکل 160ـ1ـ قطعة نگه دارنده برای اتصال لگن روشویی به دیوار

کف سازي
در صورتي که دیوار بر روي کف تمام نشده اجرا شده باشد، از یک الیه نوار فوم جهت جداسازي کف سازي و 
صفحات گچي استفاده مي شود تا از نفوذ رطوبت مالت کف سازي و آسیب به صفحات جلوگیري شود. براي 
این منظور، از یک الیه نوار فوم عایق به عرض حداقل 30 سانتي متر استفاده مي شود که از زیر رانر تا روي 

پاشنة دو سمت دیوار امتداد مي یابد)مراجعه به شکل 1-72(.
پس از تکمیل ساختار دیوار، کف فضای مرطوب با مالت ماسه و سیمان با شیب مناسب کف سازي شده به 
گونه اي که سطح حاصله یکپارچه، مستحکم، صاف، عاري از آلودگي و آمادة پذیرش الیة عایق باشد. پس از 

اجراي کف سازي، عایق کاري کف انجام مي شود. براي عایق کاري کف، به دو روش زیر مي توان عمل نمود:
1  عایق کاري با قیر و گوني یا مشمع های قیراندود: در صورتي که از قیر و گوني یا مشمع های قیراندود 
استفاده شود، به دلیل ضخامت زیاد الیة عایق پانل، باید از ساختار دو الیه استفاده نمود. در این حالت، الیة دوم 
پانل با فاصله از کف اجرا شده تا الیة عایق در فرو رفتگي به وجود آمده جاسازي شود و برجستگي ایجاد ننماید.

پرایمر
چسب کاشی
کاشی
  مشمع های قیراندود یا قیر وگونی
خمیر درزبند
 فتیله درزبند
 نوار عایق            
بتونه درزگیر

خمیر درزبند 

یا نوار عایق

شکل 161ـ1



44

2  عایق کاري با عایق رطوبتي پلیمری: این محصول، جایگزین عایق هاي رطوبتي سنتي مي باشد. مزیت 
استفاده از عایق رطوبتي پلیمری، ضخامت کم غشاي حاصل از آن است )حدود 2 تا 3 میلي متر( که امکان 
اجراي دیوارهاي تک الیه را در فضاهای مرطوب فراهم مي سازد. از دیگر مزایاي مهم این محصول، امکان 

اجراي کاشي )به وسیلة چسب کاشي پایة سیماني( بر روي آن است.
براي اجراي این نوع عایق، ابتدا سطح کار آماده سازي شده و سپس با عایق رطوبتي پوشش داده مي شود 
به گونه اي که الیة عایق، کف را به طور کامل پوشش داده و تا ارتفاع مورد نظر بر روي دیوار امتداد یابد. نقاط 

حساس مانند کنج ها و آب روها باید با استفاده از یک الیة الیافي مخصوص، مسلح  شوند.

مراحل اجرا :
1 پس از تکمیل اجرای دیوار، محل اتصال دیوار و کف اصلی با چسب سیلیکون درزگیری می گردد.

2 پس از خشک شدن چسب و تمیز کردن کف و دیوار ها از خاک، عایق پلیمری اجرا می گردد.
3 یک نوار عایق بر روی عایق پلیمري قرارداده می شود )جهت تقویت محل اتصال دیوار و کف(.

4 مجدداً سطح نوار عایق را با عایق پلیمری آغشته کرده و تمامی نوار در زیر عایق پوشانده می شود.
5 پس از خشک شدن عایق )حدود 6 ساعت( مجدداً بر روی کف، عایق کاری انجام می گردد. 

6 چسب کاشی به صورت شانه ای و یکنواخت روي سطح کشیده شده و کاشی ها بر روی آن نصب مي شوند. 

عایق رطوبتی پلیمری
)یا پرایمر(

چسب کاشی
کاشی
الیاف مسلح کننده 

خمیر درزبند

فتیله درزبند
نوار عایق
بتونه درزگیر
خمیر درزبندیا نوار عایق

شکل 162ـ1

نصب سنگ و کاشي بر روی سطح دیوارهای جداکنندة گچی
قطعات پالک )نظیر کاشي، سنگ و آجر پالک( با وزن حداکثر 40 کیلوگرم بر متر مربع با استفاده از چسب 
کاشي مناسب بر روي دیوارهاي خشک اجرا مي شوند. قطعات سنگین تر باید به صورت مستقل از دیوار و 
با استفاده از اتصاالت مکانیکي به بدنة اصلي ساختمان متصل گردند تا بار آنها به دیوار وارد نشود )اجراي 
خشک(. چسب هاي کاشي از نوع پایة سیماني بوده و در رده هاي مقاومتي مختلف تولید مي شوند. نوع چسب 
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

کاشي مورد مصرف بر اساس کاربرد، جنس، وزن و ابعاد قطعات مورد استفاده انتخاب مي شود. 
قبل از اجراي چسب کاشي، سطح پانل ها از هر گونه چربي و گرد و غبار پاک سازي شده و یک الیه پرایمر 
نسبت  )با  رقیق شده  پلیمری  عایق رطوبتي  از  این منظور، مي توان  براي  اجرا مي شود.  آن  بر روي  مناسب 

نمود. استفاده  به 4پیمانه آب(  1پیمانه عایق رطوبتي 
اجراي الیة پرایمر؛ بنا به دالیل زیر ضروري مي باشد:

1 الیة پرایمر، موجب کنترل میزان نفوذپذیري و خاصیت جذب سطح پانل مي شود. بدین ترتیب آب موجود 
براي آب گیري )هیدراسیون(  در مالت چسب کاشي، جذب کاغذ روکش صفحات نمي شود، رطوبت کافي 

ذرات سیماني حفظ شده و از »سوختن« مالت جلوگیري مي شود.
2 عبور پرایمر از کاغذ روکش و نفوذ آن در هسته گچي صفحات، موجب بهبود چسبندگي کاغذ روکش به 

سطح هستة گچي مي شود.
3 الیة پرایمر به عنوان یک عامل شیمیایي عمل نموده و باعث افزایش قدرت چسبندگي چسب کاشي به 

سطح پانل ها مي شود.
پس از نصب سنگ یا کاشي، بندکشي با استفاده از مالت بندکشي صورت مي گیرد. مالت هاي بندکشي داراي 

پایة سیماني بوده و در رنگ هاي متنوع تولید مي شوند. 

نکات فني: 
  در نصب سنگ و کاشي، مي توان با حفظ فواصل متعارف استادها )60 سانتي متر(، از یک الیة صفحه گچي 
با ضخامت 18میلي متر به جاي دو الیه صفحة گچي به ضخامت 12/5 میلي متر استفاده نمود. همچنین، 
در صورت تقلیل فواصل استادها به 40 سانتي متر، مي توان از یک الیه صفحه گچي با ضخامت 12/5یا 15 

میلي متر به جاي دو الیه صفحه گچي به ضخامت 12/5 میلي متر استفاده نمود.
  در دیوارهایي که با سنگ و کاشي پوشش مي شوند، استفاده از صفحات گچي با لبه گونیا )VK( توصیه 
مي شود. در صورت استفاده از صفحات گچي با لبة پخ دار )AK(، صفحات باید با بتونه و نوار درزگیر، درزگیري 

شوند )در ساختارهاي دو الیه، استفاده از نوار درزگیر در الیة زیرین الزم نیست(.
یکدیگر  به  کاشي ها  لبة  از چسباندن  و  پذیرد  بند صورت  با  کاشي  نصب  عملیات  که  مي گردد  توصیه    

شود. خودداري 
  در فضاهای مرطوب، توصیه مي شود که کاشي کاري پس از اجراي عایق رطوبتي کف و پوشش نهایي آن 

انجام شود.
  هنگام کاشي کاری براي جلوگیري از ایجاد ترک در محل تقاطع دیوار با دیوار یا دیوار با کف باید فاصله اي 
در محل اتصال در نظر گرفته شود )چفت(. پس از اتمام کاشي کاري، تقاطع هاي مذکور به وسیلة خمیر درزبند 

مناسب )نظیر چسب سیلیکون( درزبندي مي شوند.

نصب قرنیز
 براي اجراي قرنیز سنگي بر روي دیوار خشک، از چسب کاشي استفاده مي شود )قبل از اجراي چسب، 

مي شود(. اعمال  پرایمر 
 براي اجراي قرنیز چوبي بر روي دیوار خشک، از چسب چوب و پیچ TN استفاده مي شود.
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 براي اجراي قرنیز پي وي سي بر روي دیوار خشک، از چسب فوري و سیلیکون استفاده مي شود. 
 براي قرنیزهاي پي وي سي که به صورت کشویي )یا کلیک( اجرا مي شوند، قطعة کشویي به وسیلة پیچ 

TN به ساختار دیوار متصل مي شود.
 براي اجراي قرنیز به صورت توکار، باید از ساختار دو الیة پانل استفاده نمود. در این حالت، الیة دوم پانل با 

فاصله از کف اجرا شده تا قرنیز در فرورفتگي به وجود آمده جاسازي شود.
نصب رادیاتور

به  این سازه، وزن رادیاتور  از  با استفاده  از سازة پشتیبان استفاده مي شود.  بر دیوارها،  براي نصب رادیاتور 
سازه هاي دیوار منتقل مي شود. سازة پشتیبان به وسیلةپیچ LN به استادهاي مجاور متصل مي شود. هر یک 

از قالب هاي نگه دارندة رادیاتور، توسط 4 عدد پیچ سرمته دار به سازة پشتیبان متصل مي شود.

رانر کمکی به طول 300 م.م جهت 
اتصال سازة پشتیبان  

 پیچ LN   سازة پشتیبانSP60  پیچ سرمته دار

شکل 163ـ1

شکل 164ـ1

پیچ سرمته دار

  SP60سازة پشتیبان

 LN پیچ
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

اجراي تأسیسات الکتریکي بر روی دیوارهای جداکنندة گچی

سیم کشي
در دیوارهاي درال وال، سیم کشي به روش معمول )استفاده از لولة pvc( صورت مي گیرد. براي عبور تأسیسات 
افقي، بازشوهایي بر روي استادها وجود دارد. عالوه بر بازشوهاي کارخانه اي موجود بر روي استادها، مي توان بر 
روي این سازه ها بازشوهاي اضافي جهت عبور تأسیسات ایجاد نمود. ابعاد و تعداد بازشوهاي اضافي بر اساس 

جدول زیر تعیین مي شود.

استاد تعداد
الیه هاي پوششي

حداکثر
بازشوهاي 

اضافي

C70/CW75
C100/CW100

تک الیه 1 عدد براي هر 
استاد

چند الیه 2 عدد براي هر 
استاد

C50/CW50 چند الیه 1 عدد براي هر 
استاد

شکل 165ـ1ـ بازشوهای 
عبور تأسیسات

نصب کلید، پریز و جعبه تقسیم
نصب قوطي هاي برق در دیوارهاي درای وال به دو روش صورت مي گیرد:

1  نصب قوطي هاي برق فلزي توکار: مزیت این روش، ایستایي بسیار خوب قوطي و استقامت و دوام در 
زمان بهره برداري مي باشد. در این روش از قطعة اتصال سازة پشتیبان استفاده مي شود. قوطي هاي برق  فلزي 
متداول در بازار، داراي ابعاد )عمق( 40، )عرض( 70 و )ارتفاع( 70 میلي متر بوده که عمدتاً در دیوارهاي 
بنایي استفاده مي شود. به دلیل فراواني و آشنایي پیمانکاران تأسیساتي با این نوع قوطي برق، استفاده از آن 
در دیوارهاي خشک نیز معمول شده است. براي دیوارهاي تک الیه مي توان از قوطي هاي برق به عمق 40 
میلي متر استفاده نمود؛ اما براي دیوارهاي دو الیه، استفاده از قوطي هاي برق با عمق 60 میلي متر توصیه 
مي گردد. نکته مهم در استفاده از قوطي هاي برق با عمق 60 میلي متر، وجود فاصلة 25 میلي متري میان 
ورودي لولة برق و لبة قوطي مي باشد. فاصلة مذکور، داخل ضخامت صفحات نفوذ کرده و اتصال مناسب میان 

کلید و پریز با قوطي برق را امکان پذیر مي نماید.
روش نصب: قوطي برق به وسیلة پیچ LB به سازة پشتیبان متصل مي شود.

استاد C بر اساس استاندارد EN و استاد CW بر اساس استاندارد DIN تولید می شود.
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پانچ

300mm

 قوطی برق فلزی
استاد

SC 47 قطعه اتصال 

 F47 سازه
LN پیچ

  LB پیچ

  LB پیچ

رانر کمکی جهت اتصال سازه پشتیبان 

شکل 166ـ1

پشتیبان  اتصال  قطعة  167ـ1ـ  شکل 
به صورت کشویی در سازه F47 قرارداده 

می شود. 

شکل 170ـ 1ـ تأسیسات تکمیل شده

شکل 168ـ1ـ اتصال سازةپشتیبان به 
استاد های مجاور

تأسیساتی  خروجی های  171ـ1ـ  شکل 
می شوند  ایجاد  سوهان  و  اره  وسیلة  به 
با سازة  برق  فلزی  قوطی های  نصب  )در 
از  قبل  خروجی،  برش کاری  پشتیبان، 

نصب پانل صورت می گیرد(

شکل 169ـ1ـ اتصال قوطی برق به 
سازة پشتیبان

برق می تواند پس  شکل 172ـ1ـ قوطی 
متصل  پشتیبان  سازة  به  پانل  نصب  از 

شود. 
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ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

محل برش با توجه به شکل قوطی برش داده می شود. مثاًل در محل قوطي برق دایره ای شکل، برش پانل 
به وسیلة گردبر انجام مي شود. اندازة قطر گردبر باید به گونه اي انتخاب شود که سطح برش خورده به صورت 

یک دایرة کامل، اطراف در قوطي برق را فرا گیرد.
برای قوطی به شکل مربع، با استفاده از ارة چاقویي و سوهان، حفرة موجود، به صورت یک مربع، شکل داده مي شود.

2 نصب قوطي هاي برق ویژه دیوار خشک: در این روش، از قوطي هاي پالستیکي که ویژة این نوع دیوارها 
طراحي و تولید شده اند، استفاده مي شود.

این روش داراي مزایاي زیر است:
 حذف سازة پشتیبان؛

 نصب آسان در هر نقطه از دیوار؛
 قابل تنظیم و هماهنگ با افزایش تعداد الیه هاي پوششي دیوار؛

 عمق نفوذ کم؛
 امکان تولید قوطي ها به صورت چند تایي و متصل به هم.

روش نصب:
 مرکز هندسي قوطي برق بر روي صفحة گچي تعیین مي شود.

 صفحة گچي به وسیلة گردبر برش داده مي شود )با قطر متناسب با قوطي برق مورد مصرف(.
 این نوع قوطي دو عدد گیره دارد که به وسیلة پیچ، قابل تنظیم مي باشند. با استفاده از یک پیچ گوشتي، 

فّک گیره ها جمع شده و قوطي برق با پانل درگیر و به آن متصل مي شود.

تأسیساتی  خروجی های  173ـ1ـ  شکل 
به وسیلة گردبر ایجاد می شوند. 

شکل 174ـ1ـ گیره های متحرك قوطی برق 
توسط پیچ گوشتی قابل تنظیم می باشند.

ـ  در  حالی که گیره ها  باز هستند،   ـ   1 شکل 175
قوطی برق در محل خود قرار  می گیرد.

شکل 176ـ1ـ گیره ها توسط پیچ گوشتی 
جمع می شوند.

شکل 177ـ1ـ گیره ها با پانل درگیر شده 
و قوطی برق در جای خود محکم می شود.

شکل 871ـ1ـ پس از نصب قوطی،
 پریز برق نصب می گردد.
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نکات فني در اجرای تأسیسات الکتریکی دیوارهای جداکنندة گچی:
برای برش پانل در محل قوطي برق، باید از ابزار و روش اجرایي مناسب استفاده نمود؛ در غیر این صورت، 

کیفیت کار به اندازة قابل توجهي کاهش خواهد یافت.
در دیوارهاي خشک باید از نصب پشت به پشت قوطي هاي برق پرهیز نمود. رعایت نکردن این نکته، عملکرد 

دیوار را در برابر حریق و صوت، به میزان قابل توجهي کاهش خواهد داد.

درزگیری و آماده سازی سطوح دیوارهای جداکنندة گچی

قوطی برق

شکل 179ـ1ـ نصب غیر مجاز قوطی های برق در دیوارهای دارای کد حریق و یا عایق صوتی

بتونة درزگیر 
بتونة درزگیر مخصوص، براي درزگیري و بتونه کاري صفحات روکش دار گچي به کار مي رود. این بتونه، همراه 
با نوار درزگیر اجرا شده و بدین ترتیب ساختاري مسلح و مستحکم تشکیل مي شود. این ماده به صورت الیه اي 
نازک با ضخامت 1 تا 2 میلي متر اجرا مي گردد. در صورت اجراي بتونه به شکل چند مرحله اي، مي توان تا 

ضخامت حداکثر 10 میلي متر از این ماده استفاده نمود.
ماستیک 

ماستیک جهت دستیابي به سطحي صاف و یکدست، بر روي سطوح ایجاد شده با پانل هاي گچي اجرا مي شود. 
سطح به دست آمده با این محصول، زیرسازي بسیار مناسبي براي پوشش نهایي کار )به ویژه در رنگ آمیزی( مي باشد.

روش تهیة بتونة درزگیر: براي تهیة این نوع بتونه، پودر بتونه و آب به نسبت 10 به 9 )10 پیمانه پودر 
بتونه و9 الی 10پیمانه آب( و به ترتیب زیر مخلوط مي شوند:

  آب را داخل ظرف مخصوص تهیة بتونه ریخته و پودر بتونه به آرامي  به آن اضافه مي شود.
  به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر بتونه تمامي  آب روي سطح را جذب نموده و به حالت خمیري در آید.

 با استفاده از کمچه، بتونه را به مدت 1 تا 2 دقیقه مخلوط نموده تا خمیري یکدست حاصل شود. 
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روش تهیة ماستیک: براي تهیة ماستیک، پودر ماستیک و آب به نسبت 10کیلوگرم به 6 الی 7 لیتر آب 
الزم است که به ترتیب زیر مخلوط مي شوند:

  آب را داخل ظرف مناسبي ریخته و پودر ماستیک به آرامي  به آن اضافه مي شود.
  به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر ماستیک تمامي آب روي سطح را جذب نموده و به حالت خمیري در آید.
  با استفاده از همزن الکتریکي، ماستیک را به مدت 2 تا 3 دقیقه مخلوط کرده تا خمیري یکدست حاصل شود.

  مجدداً به مدت 2 دقیقه صبر کرده تا فعل و انفعاالت شیمیایي صورت گیرد.
  مجدداً با استفاده از همزن الکتریکي، ماستیک را به مدت 2 دقیقه مخلوط کرده تا خمیر حاصله آمادة 

مصرف شود.

شکل 180ـ1  

شکل 183ـ1   

شکل 188ـ1 شکل 187ـ1 شکل 186ـ1 

شکل 185ـ1  شکل 184ـ1  

 شکل 182ـ1شکل 181ـ1  
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مراحل اجرای درزگیري صفحات روکش دار گچي

  بتونه و ماستیک را نباید با سایر موادي که باعث ایجاد تغییرات در خواص شیمیایي و یا مشخصات 
فیزیکي این محصوالت مي گردد، ترکیب نمود.

  هنگامي که خمیر بتونه یا ماستیک سفت شدند، نمي توان با اضافه نمودن آب و هم زدن مجدد، آن 
را براي استفاده مجدد آماده کرد )چنین مالتي غیر قابل استفاده مي باشد(.

  هنگام کار با بتونه و ماستیک، مالت اضافة باقی ماندة روی ابزار )کاردک، لیسه و ماله( را نباید به 
مالت درون ظرف برگرداند؛ زیرا باعث کوتاه شدن زمان گیرش بتونه و ماستیک درون ظرف خواهد شد.

  ظروف آماده سازي مالت و ابزار کار باید بالفاصله پس از اتمام کار با آب تمیز شسته شوند؛ در غیر 
این صورت، مواد روي آنها خشک شده و تمیزکاري آنها دشوار خواهد شد.

نکته

1  مرحلة اول: بررسی و اقدامات اولیه
  عملیات درزگیری باید پس از اتمام مراحل اجرای ساختمان صورت گیرد. 
 قبل از شروع عملیات درزگیري الزم است تمامي  سطح کاماًل تمیز 

و عاري از هر گونه گرد و غبار و چربي باشد.

شکل189ـ1
  وضعیت کلیة پیچ ها از نظر اجراي صحیح بررسي شود. در صورت 
بیرون زدگي سر  پانل،  کاغذ روکش  پارگي  قبیل  از  وجود مشکالتي 

پیچ ها و عدم رعایت فواصل مجاز، معایب باید بر طرف شوند.

شکل 190ـ1
  تمامي  لبه هاي برش خورده بررسي شوند. در صورت عدم اجراي 
پخ و یا پرداخت، پانل باید از زیرسازي جدا و روي میز کار )یا پالت( 
ماله ای  ساب  به وسیلة  و  شود  زده  پخ  زن،  پخ  دستگاه  وسیلة  به 

پرداخت شود.
  درزهاي میان صفحات بررسي شوند. باید فاصله اي به اندازة 2 

میلي متر میان هر دو صفحة مجاور وجود داشته باشد.

شکل 191ـ1ـ پخ زدن لبه ها



53

ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

حرکت کاردک در این مرحله باید در جهت عمود بر درز باشد، به گونه اي که بتونه کاماًل در درز بین 
دو صفحه نفوذ کند.

نکته

در این مرحله، رطوبت زیر و روي نوار درزگیر یکسان شده و از تغییر شکل و جدا شدن نوار جلوگیري 
مي شود.

نکته

بسته به شرایط محیطي، ممکن است خشک شدن کامل بتونه تا 24 ساعت طول بکشد. 
نکته

باید توجه نمود که مقطع نوار درزگیر کاغذي داراي انحنا است؛ بدین معني که یک سمت آن مقعر 
و سمت دیگرش محدب مي باشد. توجه شود که حتماً سمت محدب نوار بر روي بتونة اجرا شده قرار 
داده شود. این کار اجازه مي دهد که حباب هاي هواي موجود در بتونه، از زیر نوار خارج شوند. چنانچه 
نوار از سمت مقعر بر روي بتونه قرار داده شود، حباب هاي هوا در زیر نوار محبوس گشته و در نتیجه 

چسبندگي الزم میان نوار و بتونه برقرار نمي شود.

نکته

2  مرحلة دوم: درزگیری لبه ها و کنج ها
الف(درزگیري لبه هاي کارخانه اي )لبه هاي برش نخورده(

در این مرحله و به کمک اقدامات زیر، درز توسط بتونه پر شده و نوار درزگیر در محل خود تثبیت مي شود:
  با استفاده از کاردک پیچ گوشتي دار، یک الیه بتونه به پهناي 10 سانتي متر و ضخامت 3 میلي متر در 

محل درز اجرا مي شود.

  نوار درزگیر بر روي بتونه قرار داده شده و به وسیلة کاردک، از باال به پایین روي بتونه فشرده مي شود، 
به گونه اي که بتونة اضافي از طرفین نوار بیرون بزند. 

  اضافات بتونه بر روي سطح نوار کشیده و بالفاصله جمع مي شود. حرکت کاردک در این قسمت نیز از باال 
به پایین مي باشد.

  کار، رها شده تا بتونه در این مرحله به طور کامل خشک شود.
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در این مرحله و به کمک اقدامات زیر، ساختار درزها مستحکم شده و با صفحات گچي،یکپارچه مي شود.
 با استفاده از لیسه یا مالة استیل، یک الیه بتونه به پهناي 20 سانتي متر و با ضخامتي که نوار درزگیر محو 

شود، بر روي الیة قبلي اجرا مي شود.
 کار، رها شده تا بتونه  این مرحله نیز به طور کامل خشک شود.

الیة  )اجرای  کار  بعدی  مرحلة  براي  و  شده  پرداخت  خشک،  بتونة  سطح  ماله اي،  ساب  از  استفاده  با   
مي شود. مهیا  آماده سازی( 

 شکل 194ـ1 شکل 193ـ1شکل 192ـ1

شکل 195ـ1                     

شکل 197ـ1

شکل 196ـ1

ب(درزگیري لبه هاي برش خورده: کلیة مراحل اجرا مانند درزگیري 
در  بتونه  الیة  پهناي  که  تفاوت  این  با  مي باشد،  کارخانه اي  لبه هاي 

مرحلة دوم، 30 سانتي متر مي باشد.
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شکل 198ـ1

شکل 199ـ1

ج(درزگیري کنج هاي خارجي با سازة محافظ گوشه )کرنربید فلزي(
گام اول

 سطح سازة محافظ گوشه به وسیلة مواد چربي زدا تمیز مي شود.
 سازة محافظ گوشه، روي کنج دیوار قرار گرفته و به وسیلة چکش الستیکي و دستگاه کرنربید کوب نصب 

مي شود. فاصلة ضربات، حداکثر 35 سانتي متر مي باشد.

در بتونه کاري درزهاي برش خورده، الیة دوم بتونه نسبت به بتونه کاري درزهاي کارخانه اي پهن تر 
می باشد. دلیل این امر این است که فرو رفتگي موجود در لبه هاي کارخانه اي، نوار و بتونة درزگیر را در 
خود جاي داده و بر آمدگي در محل درز کمتر مي باشد؛ حال آنکه در لبه هاي برش خورده، فرورفتگي 
مذکور وجود نداشته و بر آمدگي در محل درز محسوس تر بوده و لذا براي محو کردن این برآمدگي، 

نیاز به الیة دوم و بتونه پهن تري خواهد بود.

نکته

نباشد، سازة  در صورتی که دستگاه کرنربید کوب در دسترس 
محافظ گوشه را می توان با بتونه نصب نمود.

نکته

گام دوم
پهناي 20  به  بتونه  استیل، یک الیه  مالة  یا  لیسه  از  استفاده  با    
روي  بر  شود،  محو  گوشه  محافظ  سازه  که  ضخامتي  و  سانتي متر 

مي شود. اجرا  کنج  طرف  دو  در  و  کرنربید 
  کار، رها شده تا بتونة این مرحله به طور کامل خشک شود.

 با استفاده از ساب ماله اي، سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي 
مرحلة بعدی کار )اجرای الیه آماده سازی( مهیا مي شود.
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د(درزگیري کنج هاي خارجي با نوار محافظ گوشه )کرنربید 
کاغذي(

گام اول
  نوار محافظ گوشه به وسیلة دست از وسط تا زده مي شود.

 با استفاده از کاردک پیچ گوشتي دار )یا لیسه(، یک الیه بتونه به پهناي 
10 سانتي متر و ضخامت3 میلي متر، بر دو طرف کنج اجرا مي شود.

 کرنربید بر روي بتونه قرار داده شده و با انگشت شست و سبابه 
به آن فشار وارد مي شود، به گونه اي که بتونه هاي اضافي از طرفین 

آن خارج شود.
نوار  روي  پایین  به  باال  از  خارجي،  زاویه  کاردک  از  استفاده  با   
محافظ گوشه کشیده شود تا سطح آن هموار و کنجي کاماًل گونیا 

آید. به دست  یکنواخت  و 
 به وسیلة کاردک پیچ گوشتي دار )لیسه(، اضافات بتونه بر روي سطح 

کرنربید کشیده و بالفاصله جمع شود. 
 کار، رها شده تا بتونه  این مرحله به طور کامل خشک شود. 

گام دوم
با سازة محافظ  مانند مرحله دوم در درزگیري کنج هاي خارجي   

مي شود.  عمل  گوشه 

براي  کاغذي:  درزگیر  نوار  با  خارجي  کنج هاي  ه(درزگیري 
درزگیري کنج هاي خارجي اي که در معرض ضربه نیستند )مانند 
کنج هاي خارجي در سقف ها(، در صورت وجود مهارت کافي، مي توان 
از نوار درزگیر کاغذي به جاي کرنربید استفاده نمود. کلیة مراحل 
اجرا مانند درزگیري کنج هاي خارجي با نوار محافظ گوشه مي باشد.

شکل 200ـ1  

شکل 202ـ1 

شکل 204ـ1

شکل 201ـ1

شکل 203ـ1
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براي درزگیري کنج داخلي اي که  و(درزگیري کنج هاي داخلي ـ فصل مشترك دو ساختار خشک: 
در فصل مشترک دو ساختار خشک قرار دارد )مانند محل تقاطع دو دیوار یا یک دیوار و یک سقف(، از نوار 
نوار محافظ گوشه  با  مانند درزگیري کنج هاي خارجي  اجرا  استفاده مي شود. کلیة مراحل  درزگیر کاغذي 

مي باشد؛ با این تفاوت که از کاردک زاویة داخلي استفاده مي شود.

درزگیري کنج هاي داخلي ـ فصل مشترك ساختار خشک و بّنایي: براي درزگیري کنج داخلي که در 
فصل مشترک ساختار خشک و بّنایي قرار دارد )مانند محل تقاطع یک دیوار با یک دیوار بّنایي، یک دیوار 
با یک سقف بّنایي، یا یک سقف درای وال با یک دیوار بّنایي(، از نوار چسب جداکنندة مخصوص استفاده 
مي شود؛ بدین ترتیب که قبل از عملیات نصب، نوار چسب جداکنندة مخصوص بر روي سازه چسبانده شده و 

پس از عملیات درزگیري و خشک شدن بتونه، اضافات آن به وسیلة تیغ برش جدا مي شود.

شکل 205ـ1  

شکل 208ـ1 شکل 207ـ1

 شکل 206ـ1

چنانچه از کاردک پیچ گوشتي دار )لیسه( براي درزگیري کنج هاي داخلي استفاده شود، احتمال پاره 
شدن نوار درزگیر )توسط گوشة تیز کاردک( وجود دارد؛ بنابراین براي جلوگیري از بروز این مشکل، 

درزگیري کنج هاي داخلي باید به وسیلة کاردک زاویه داخلي انجام شود. 

نکته
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اجراي بتونه در محل پیچ ها

 شکل 210ـ1شکل 209ـ1 

 شکل 211ـ1

بتونه در محل پیچ ها نیز اجرا مي شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از 
کاردک، بتونه در جهت عمودی کشیده شده و سپس با حرکت کاردک 
در جهت افقی بتونه جمع می شود. پس از خشک شدن بتونه، سطح آن 

به وسیلة ساب ماله اي پرداخت مي شود.

در صورتی که بتونه در دو جهت عمود بر هم کشیده نشود، حفره در محل پیچ به خوبی پر نخواهد شد.
نکته

آماده سازی صفحات روکش دار گچي 

باید  گچی  پانل  با  شده  ایجاد  سطوح  درزگیري،  مراحل  اتمام  از  پس 
برای پذیرش پوشش نهایي )رنگ، کاغذ دیواری، کاشی و...( آماده سازی 
شوند. بسته به نوع پوشش نهایي، ممکن است یک یا ترکیبی از الیه های 

آماده سازی زیر بر روی سطح پانل ها اجرا شود.
 اجرای ماستیک 

براي دستیابي به بهترین نتیجه در رنگ آمیزي، پس از عملیات درزگیري 
و خشک شدن آن و قبل از رنگ آمیزي، یک الیة نازک پوششي )1 تا 2 
میلي متر( با ماستیک روي تمام سطح کار اجرا می شود )ضخامت قابل 

شکل 212ـ1قبول، طی یک یا چند مرحلة کاری قابل دستیابی است(.
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 پرایمر زنی)اجراي پرایمر(
گچي،  صفحات  جذب  میزان  و  نفوذپذیری  درجة  آوردن  پایین  براي 
پس از عملیات درزگیري و قبل از کاشی کاری، اجرای کاغذ دیواری یا 
رنگ آمیزي با رنگ روغنی، اجرای الیة پرایمر بر روي کل سطح کار الزم 
خواهد بود. در اجرای کاشی و کاغذ دیواری، حذف الیة پرایمر موجب 
می شود که اتصال مناسب ایجاد نشده و پوشش هاي مذکور از پانل جدا 
باعث  پرایمر  الیة  روغنی، حذف  رنگ  با  رنگ آمیزي  شوند. درخصوص 

ـ   روشن در سطح کار می شود. ایجاد حالت سایه 
شکل 213ـ1

نکات فنی برای آماده سازی صفحات روکش دار گچی
براي یکسان سازي روش درزگیری و آماده سازی سطوح ایجاد شده با پانل گچی، نکات زیر در اجرای مراحل 

درزگیری و نوع الیة آماده سازی برای کاربرد های مختلف به شرح زیر توصیه مي گردد. 
 استفاده از پوشش های قلیایی )نظیر رنگ های آهکی و سیلیکاتی( بر روی صفحات گچی مجاز نمی باشد.

 برای نصب کاغذ دیواری، باید از پرایمر ویژه و چسب سلولزی استفاده نمود؛ تا در صورت جداسازی کاغذ 
دیواری در آینده، به کاغذ روکش پانل آسیب نرسد. همچنین باید از جریان مناسب هوا در محیط اطمینان 

حاصل نمود تا چسب مذکور به سرعت خشک شود.
 هنگامی که کاغذ روکش پانل بر اثر شرایط نگه داری نامناسب و رطوبت مداوم دچار کپک زدگی شده باشد، 
پانل ها باید خشک شده و سطح آنها از کپک پاک سازی شود و سپس کل سطح آنها توسط پرایمر )با پایة 
آب( آغشته گردد. پس از طی این مراحل، می توان پانل ها را نصب، درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی 

آماده سازی نمود.
 هنگامی که کاغذ روکش پانل بر اثر شرایط نگهداری نامناسب و تابش مداوم نور خورشید تغییر رنگ داده 
باشد )زرد رنگ شده باشد(، کل سطح پانل ها باید توسط پرایمر )با پایة آب( آغشته شده و سپس آنها را نصب، 

درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی آماده سازی نمود.
 قبل از اجرای بتونه یا ماستیک، سطح کار باید از هر گونه آلودگی و گرد و غبار تمیز شود. 

 آب مورد استفاده برای تهیة بتونه و ماستیک باید کاماًل تمیز و عاری از هرگونه مواد اضافی و آلوده باشد. 
بنابراین بهتر است از آب آشامیدنی برای این منظور استفاده شود. 

 برای نگهداری پودر بتونه و ماستیک، کیسه ها باید در محل خشک روی پالت و به دور از آب، رطوبت، 
آفتاب و گرما قرار گیرند. 

 زمان مصرف پودر بتونه و ماستیک )در بسته بندی استاندارد و در شرایط انبارش متعارف(، 6 ماه پس از 
تاریخ تولید می باشد. بدیهی است که پس از باز شدن پاکت، پودر بتونه و ماستیک را باید ظرف مدت کوتاهی 

مصرف نمود )حداکثر تا 7 روز(.
 زمان استفاده از خمیر بتونه و ماستیک، به ترتیب و به طور میانگین 45 و 220 دقیقه می باشد. زمان های 
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مذکور در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و بدیهی است با توجه به شرایط محیطی، متغیر خواهند بود؛ 
بدین معنی که هر چه درجه حرارت محیط باالتر و درصد رطوبت نسبی هوا پایین تر باشد )شرایط آب و هوایی 

گرم و خشک(، زمان های مذکور کاهش خواهند یافت. 
 بتونه و ماستیک در دمای بین 5 درجة سانتی گراد و تا کمتر از 40 درجة سانتی گراد قابل اجرا می باشند. 
استفاده از این مواد در دماهای پایین تر )به دلیل احتمال یخ زدگی مالت( و در دماهای باالتر )به دلیل احتمال 

خشک شدن مالت، پیش از گیرش شیمیایی( مجاز نمی باشد. 
 نسبت باالی آب به گچ و نیز انبار کردن طوالنی مدت گچ سبب افزایش زمان گیرش آن می گردد. بدین 
معنی که هرچه مالت رقیق تری آماده گردد به دلیل افزایش زمان گیرش، مدت طوالنی تری در معرض جریان 
هوا قرار گرفته و قسمتی از آب مورد نیاز برای کامل شدن گیرش تبخیر می شود. در این حالت مالت به جای 

گیرش، خشک می شود و از استحکام مناسبی برخوردار نخواهد بود. 
 قرار گرفتن مالت در معرض جریان باد نیز سبب تبخیر آب سطحی مالت و مانع از گیرش آن می شود. 

 این امر باعث جلوگیری از استحکام مالت و بروز ترک بر روی سطح خواهد شد. 
 بتونه و ماستیک را نباید با سایر موادی که باعث ایجاد تغییرات در خواص شیمیایی و یا مشخصات فیزیکی 
این محصوالت می گردد، ترکیب نمود. این عمل نوعي فریب و غّش در کار بوده و سبب کاهش کیفیت کار 

مي شود.
 ضخامت مالت کار شده اگر از مقادیر مجاز بیشتر و یا کمتر باشد، بر روی استحکام مالت اثر می گذارد. 

 اگر سطح زیر کار متخلخل باشد، سبب کوتاه شدن زمان گیرش مالت مي شود و این نقص بر روی خواص 
مکانیکی آن از جمله چسبندگی و استحکام، اثر منفي می گذارد. 

 ماستیک را نمی توان به عنوان بتونه درزگیر در ساختارهای خشک استفاده نمود.
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ارزشیابی شایستگی اجرای دیوارهاي جداکنندة گچی

شرح کار: بررسی و کنترل نقشه های اجرایی و جزئیات، بازدید از محل اجرا، تعیین مقدار مصالح مورد نیاز سازة کار، 
تعیین نحوه اتصال سازه به عناصر ساختمانی، ساخت سازه و ترازو و شاقولی کردن آن، تعیین مقدار و برش صفحات 

گچی، نصب صفحات گچی به سازه، پرداخت نهایی و رنگ

استاندارد عملکرد: اجرای جداکننده گچی طبق نقشه های فاز 1 و 2 جزییات و shop drowing، نشریه 55 و 
92 سازمان برنامه و بودجه، مبحث 3 و 5 مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مؤسسه ملی استاندارد

شاخص ها: 
 دروندادی: رعایت ایمنی، صرفه جویی، انتخاب صحیح ابزار، مدیریت صحیح منابع و مصالح، استفاده از لوازم ایمنی، 

دفع مناسب ضایعات و برگرداندن ضایعات به چرخة بازیافت
 فرایندی : کنترل نقشه و جزئیات، بازدید از فضا، ساخت سازه، اتصال صفحات گچي جداکننده به سازه، پرداخت نهایی

 محصول: اجرای یک جداکننده گچی به مساحت 5 متر مربع در 5 ساعت کاری

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کارگاه ساختمان 

زمان: 5 ساعت
پانل،  بر، پخ زن  پانل، قیچي ورق  ارة برش  تیغة یدکي،  با  تیغه یدکي، کاتر برش  با  پانل  رنده  ابزار و تجهیزات: 
جک نگه دارندة پانل، دریل، پیچ گوشتی برقی، ظرف تهیة بتونه، لیسه، کاردک بتونه با پیچ گوشتي، ریسمان رنگي، 
انبرپانچ،  سمبادة دستي، تراز، گونیا، سوهان گرد، همزن، مالة نازک کاري به همراه تیغة شانه اي، متر، مقاطع فلزی، 

متر، گچ برگ، وسایل عالمت گذاری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف
2آماده سازی کارگاه1
2کنترل الزامات پیش آمده ناشی از معماری2
2اجرای سازة نگهدارندة جداکننده گچی3
2اجرای جداکنندة گچی4
2پرداخت کلی جداکنندة گچی و تحویل نهایی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش: مدیریت کیفیت، مدیریت 

مواد و تجهیزات

2

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

شایستگي اجراي تزیینات گچي ستون و سرستون

1 از چه زماني از تکنیک گچ بري در معماري ایران استفاده مي شده است؟
2 گچ بري در دروه هاي مختلف تاریخي چه تغییراتي داشته است؟

3 در چه بناهایي آثارگچ بري ویژه اي وجود دارد؟
4 مراحل اجراي گچ بري با استفاده از ابزارهاي آماده چگونه است؟

پس از پایان این واحد یادگیري هنرجو مي تواند با استفاده از ابزار، تجهیزات و مصالح مورد نیاز و بر اساس 
اصول اجراي گچ بري ستون و سر ستون، اجراي تزیینات گچي یک ستون را به همراه سرستون آن با ابزار 

آمادة گچ بری انجام دهد. 

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد
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تاریخچة گچ بری

نقش برجسته هایی که از گچ تشکیل می شوند معموالً 
کنده کاری  و  گچ  بریدن  دارند.  کار  و  سر  بریدن،  با 
گچ بری  حال،  به  تا  گذشته  از  را   آن  روی  کردن 

می گویند.
تاریخ، روند پیشرفت  گچ بری در دوران های مختلف 
را طی کرده و در حال حاضر نیز آثار آن در فضاهای 
مختلف به صورت گسترده ای دیده می شود. از گچ بری 
در نمای درونی ساختمان ها از جمله بناهای عمومی  و 
خصوصی با سبک های مختلف استفاده شده است. به 
همین دلیل گچ بري نشانگر سال ها تمّدن و فرهنگ 
ظاهر  معماری،  کالبد  در  که  است  بوم  و  مرز  این 
می شود و هر شکل از آن، معنا، مفهوم و پیامی  خاص 

در بر دارد.
معماری  در  بی همتا  هنری  پدیده های  از  گچ بری 
گچ بری  هنر  پیشینة  می رود.  شمار  به  ایران  سنتی 
در ایران، به 2500 سال پیش و قبل از ساخت آجر 
در  انعطاف پذیری  و  سبب گیرایی  به  گچ  می رسد. 
معماری  تزیینات  در  و  بنا  ساختار  بخشِی  استحکام 
دورة اسالمی نیز کاربرد ویژه ای دارد. ایرانیان، اقسام 
کرده اند  تکمیل  و  تجربه  ابداع،  را  گچ بری  عملیات 
پدید  متوالی  سبک های  در  شاهکار  ِسلسله  یک  و 
نمی توان  را  همتایشان  دیگر  جای  در  که  آورده اند 
در  گچ  از  استفاده  و  گچ کاری  کلی  به طور  یافت. 
ایران، سابقه ای طوالنی دارد. به عنوان مثال می توان 
کاوش های  از  مکشوفه  گچ بری  اثر  قدیمی ترین 
ببریم.  نام  علمی  انجام شده در هفت تپة خوزستان 
این نمونه، از قدیمی ترین اثر گچ بری در دوران پیش 
از تاریخ ایران و متعلق به هنر و تمدن ایالمی  است. 
در دورة هخامنشی و اشکانی هم به طور ساده و گاه 
به صورت ترکیبی و تلفیقی از این هنر استفاده شده 
روش های  و  تکنیک ها  ساسانی،  دوران  در  اما  است. 
خاصی به همراه نقوش و نماد های مختلف حیوانی، 
به کار  هندسی،  فرم های  در  نیز  و  انسانی  و  گیاهی 

و  روش ها  به کارگیری  از  مجموع  در  و  شده  گرفته 
مناظر  گچ بری ها،  روی  در  نمادها  و  عناصر  تلفیق 
در  تحوالتی  توجهی عرضه گردید که موجب  جالب 
دیگر هنرهای عهد ساسانی و بعدها هنرهای دوران 
ایران شد. مرزهای  از  و خارج  ایران  در  اسالم  اولّیة 

گچ بری یکی از پدیده ها و هنرهای ارزنده، بخصوص در 
عصر ساسانی و دارای الگوهای کامل تر و پیشرفته تري 
از سایر هنرها و بیان کنندة تاریخ هنر عهد ساسانی 
است. به گواهی آرایه های گچی که باستان شناسان 
آنها را در کاوش هاي مدائن )تیسفون( کشف کرده اند 
و همچنین به گواهی نقش های گچی  که در نزدیکی 
از  ساسانی  روزگار  از  ایرانیان  آمده،  به دست  ورامین 
استفاده  معماري  در  تزیینی  نقش های  برای  گچ، 

می کرده اند.
از  استفاده  به  اسالمی  نیز  دورة  در  ایراني،  معماران 
نقش  ادعا  این  برای  دلیل  بهترین  دادند.  ادامه  گچ 
جامع  مسجد  طاق های  در  دقیق  گچی  نگار های  و 
کهن ترین  از  یکی  که  مي باشد  آن  محراب  و  نایین 
مسجد های ایرانی است و تا کنون بر جای مانده است. 
این مسجد، داراي نقش های گچی دقیقي مانند خود 
بنا است. براي تزیینات گچي آن از شکل های گیاهی 
و هندسی استفاده شده است که انسان را به یاد نقش 
خرابه های  در  که  عباسی  خلفای  دورة  نگارهای  و 
سامّرا پیدا شده است می اندازد، اما از نظر کتیبه هایی 
که با خط خوش بر مسجد نایین نقش بسته است، با 

آن تفاوت دارد.

شکل 214ـ1ـ گچ بری محراب مسجد جامع نایین



64

از گچ بری های ایرانی روزگار سلجوقیان، آثاری به دست 
ما رسیده است که اشکالی از انسان و حیوان در آنها 
مشاهده مي شود و از نظر هنری بسیار گرانبها هستند. 
از سوی دیگر، کاوشگران در ساوه و ری به نمونه هایی 
از تزیینات گچی رنگی و زیبا، دست یافته اند. اوج هنر 
گچ بری ها و تزیینات گچی، در بناهای دورة اسالمی  به 
قرن هشتم هجری بر می گردد که در آن زمان، محراب 
دارای  و  می شد  ساخته  گچ  از  مسجد ها  از  بسیاری 
شکل 215ـ1ـ بخشی از گچ بری محراب اولجاتیونقش های دقیقی بودند که نوشته های گچی، بر زیبایی 

و جذابیت آنها می افزود.
یکی از مهم ترین و گران بهاترین این محراب ها، محراب اولجاتیو، در مسجد جامع اصفهان است که تاریخ 710 

هجری قمري و نام سازندة آن، »بَدر« را در خود دارد.
هنرمندان ایرانی، در بیشتر موارد نقش ها را بر گچ می کندند و آنها را قالب نمی گرفتند. از همین رو آرایه های 
گچی ایران، تهی از حالت ساختگی و مالل آوري است که تزیینات گچی قالب ریزی شده در بیشتر موارد این نقص 
را دارند. موضوعات تزیینی برگرفته شده در گچ بری، انواع گوناگوني دارند. برخی از آنها برگرفته از اشکال هندسی 

و  اشکال  از  برگرفته  الگوهای  اسلیمی،  نقوش  مانند 
برخی دیگر از کتیبه های خطي می باشد. از غنی ترین 
در  حیدریه  مسجد  گچ بری،  دارای  ساختمان های 
قزوین، گنبد علویان در همدان، مسجد جامع اصفهان 
است. هنرمندان صنعتگر ایران در قرن های 10 و 12 
هجری، به کاربرد تزیینات گچی در کاخ ها و خانه ها و 
رنگ آمیزی آنها با دقت و تنوع روی آوردند، به گونه ای 
که این نقش ها، بسیار به نقاشی ها و صفحات تذهیب 
شباهت  دوره،  آن  به  منسوب  کتاب های خطی  شدة 

دارند.
شکل 216ـ1ـ مسجد حیدریه در قزوین 

امروزه به دلیل اهمیت یافتن سرعت ساخت و ساز و کم کردن هزینه های ساختمان و تزیینات دستی، اجرای 
تزیینات گچی به صورت سنتی آن کمتر متداول بوده و از ابزارهای آماده )پیش ساخته( که دارای نقوشی 
مشابه نمونه های سنتی هستند، استفاده مي شود. از متداول ترین ابزارهای پیش ساخته می توان به ابزارهایی 

از جنس گچ پلی استایرن و پلی یورتان اشاره کرد.

نمونه هایی از گچ بری هایي که در بناهای تاریخي استان محل زندگی شما وجود دارد، پیدا کرده و 
ضمن ارائة آنها در کالس، پیرامون الگوهای استفاده شدة چنین گچ بري هایي بحث و گفت وگو کنید.

تحقیق کنید
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شکل 217ـ1

ضمن شناسایی استادان گچ کاری درمحل زندگی خود، نمونه هایی از کارهای آنها را در کالس ارائه 
دهید.

تحقیق کنید

ابزار های پیش ساخته براي تزیین فضاهاي داخلي بر سه نوع اند:
1 گچی،

2 پلی استایرن؛
3 پلی یورتان.

 ابزار پیش ساخته گچی:
با توجه به نیاز معماران امروز، متعلقات پیش ساخته 
به صورت انبوه تولید می شوند. گچ بری پیش ساخته در 
کشورهای دیگر نیز به صورت سنتي رشد کرد و با گذر 
در  روند  این  درآمد.  به صورت صنعتی  هنر  این  زمان 
کشور ما نیز طي شده است و در حال حاضر با توسعه 
صنعت ساختمان و خانه سازی به صورت انبوه، تزیینات 
داخلی مربوط به گچ بری با استفاده از این روش سرعت 
گرفته است. طرح بیشتر ابزارهاي پیش ساخته گچي 
تولید شده متناسب با فرهنگ، سلیقه و بر اساس نقوش 

غني گذشتة ما مي باشد.

انواع گچ بری
به طور کلی گچ بری های انجام شده با استفاده از ابزارهاي آماده را مي توان به سه دسته تقسیم 

کرد:
الف( طرح های زمینه و سطوح: یک سطح را به طور کلی و یا تکه  تکه با نظمی خاص زیر پوشش طرحی 

مانند طرح هایی که در سقف، دیوار،در و یا قابی گچی 
که بر روی دیوار است قرار می دهند.

در اجرا، قطعات پیش ساختة یک طرح را به صورت کلی 
یا تکه تکه با الگویی خاص در کنار هم قرار می دهند. 

شکل 218ـ1
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یک  گچ بری،  نوع  این  در  حاشیه:  طرح های  ب( 
طرح به صورت ممتد یا تکه تکه با الگویی خاص در 

می گیرد. قرار  و...  پله  سقف،راه  کناره های 

شکل219ـ1ـ طرح حاشیه

شکل220ـ1ـ طرح تک و ویژه

شکل 221ـ1

جاهای  در  این طرح ها  ویژه:  و  ج( طرح های تک 
جاهایی  در  و  می شوند  اجرا  تکی  به صورت  خاص 
مانند سرستون، سر قاب، شومینه، سردر و …. قرار 

می گیرند.

الف(پلی استایرن معمولی: پلی استایرني با نام اختصاری GPPS که جهت مصارف عمومی مورد استفاده 
قرار می گیرد و معموالً باید دارای خواصي نظیر مقاومت خوب در برابر حرارت، قدرت ضربه پذیری مناسب و 
سّیالیت خوب در هنگام فرایند باشد. این نوع پلی استایرن عایق بوده و استحکام باالیی دارد و به همین دلیل 

در مصارف الکتریکی به کار برده می شود. 

 ابزارهاي پیش ساخته از پلی استایرن
استایرن  مونومر  از  مصنوعی  پلیمر  یک  پلی استایرن 
)یک ماده پتروشیمی( است که به سه نوع معمولی، 

انبساطی وجود دارد. مقاوم و 
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اختصاری  نام  با  استایرن  پلی  نوع  این  ب( پلی استایرن مقاوم: 
impact polystyrene( HIPSـhigh( مقاوم به ضربه است و به 

همین دلیل در ساخت ظروف و بدنة لوازم خانگی کاربرد دارد. 

شکل 222ـ1 

ج(پلی استایرن انبساطی )یونولیت(
 ،)Expanded polystyrene( EPSاین نوع پلی استایرن با نام اختصاری
نوعی پلیمر سفید رنگ است که به آن یک عامل حجم دهنده اضافه شده 

است. پلي استایرن انبساطي در ایران با نام یونولیت شناخته می شود.
پلی  فشردة  فوم  صفحات  استایرن:  پلی  فشردة  فوم  صفحات 
استایرن، متشکل از ساختار پلی استایرن معمولی بوده که دارای بافت 
تو در توي به هم فشرده و خالی از حفره می باشند که به صورت تزریقی 
تولید می گردند. این صفحات دارای ویژگی هایي چون قیمت مناسب، 
عدم انتشار گاز سمی  در هنگام آتش سوزی، جذب آب پایین، قدرت 

عایق بندی و استحکام باال می باشند.

شکل 223ـ1

 ابزارهای پیش ساختة پلی یورتان
پلی یورتان ها 1 به شکل های مختلف از جمله فوم های نرم، فوم های سخت؛ 
االستومرها، ترموپالستیک االستومرها، رزین، پوشش و… در دنیا کاربرد 
دارند. یکی از کاربردهای پلی یورتان ها، استفاده به عنوان ابزار پیش 
ساخته دکوراتیو با هدف ایجاد طرح ها و جلوه های زیبای دکوراتیو در 

فضای داخلی و نمای خارجی ساختمان می باشد.
ابزار پیش ساختة دکوراتیو پلی یورتان در انواع ابزار مختلف از جمله
 گلویی، نور مخفی، پروفیل های قاب، قرنیز، قاب های پیرامونی در و 
پنجره، طاقچه ها، گل ها و گنبدهای زیبای سقفی، قطعات تزیینی و

 چراغدان های دیواری، ستون و سرستون تهیه می شود. این انواع متنوع امکان ایجاد طرح ها و جلوه های زیبای 
تزیینی را درانواع سبک ها برای طراحان فراهم می آورد.

polyurethane ـ1

شکل 224ـ1
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مهم ترین ویژگی های ابزارهای پیش ساختة پلی یورتان عبارت است از:
1 دانسیته و استحکام باال؛

2 مقاوم در برابر رطوبت، کپک، محیط های اسیدی و قلیایی؛
3 تنوع در طرح، ماندگاری طوالنی و دوام باال؛

4 برش و نصب آسان و سریع )با چسب مخصوص یا میخ(؛
قابلیت نصب به روی کلیه سطوح گچ، درای وال، سیمان، سنگ،کاشی، فلز، چوب، کابینت، مبلمان و   5

کاذب؛ سقف های 
6 رنگ پذیری باال با انواع رنگ های ساختمانی و قابلیت پتینه کاری،

7 سبکی.

اجرای ابزارگچی بر روی دیوار 

جدول ابزار و تجهیزات و مصالح 

تصویرمشخصاتنام

100 میلی متری با دستة چوبی،فلزی یا کمچه
پالستیکی

مخصوص نازک کاری به ابعاد 280×130 ماله
میلی متر

طول آن متناسب با ضخامت ابزار باشدمیخ

دستة فلزی با وزن 0/5 تا 1 کیلوگرمچکش

نیوماتیک)بادی( یا دستی میخ بادی



69

ل : اجرای دیوار جداکنندة گچی و تزیینات گچی ستون و سرستون پودمان او ّ

تصویرمشخصاتنام

مخصوص اتصال ابزار پلی یورتان و گچی به چسب مخصوص
صورت تیوپی

چوبی با اتصاالت محکم،دارای کفی مستطیل چهارپایه
شکل

مراحل اجرا
1 آماده سازي کارگاه

2 رولوة محل نصب ابزارها
3 برش ابزارها متناسب با ابعاد مورد نظر

4 اجراي بتونة  درزگیر بر روي دیوار 
5 اجراي ابزار گچي بر روي الیة بتونة خشک شده

6 جدا کردن اضافات چسب پس از اتصال کامل ابزار به سطح زیر آن 

شکل 226ـ 1ـ اندازه گیریشکل 225ـ 1ـ تمیز کردن سطح کار

شکل 228ـ 1ـ برش فارسی بر قطعات کنج شکل 227ـ 1ـ اندازه گیری قطعه کار برای برش
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شکل 230ـ 1ـ آغشته کردن پشت کار به چسبشکل 229ـ 1ـ کنترل گونیا بودن قطعات قبل از نصب

شکل 232ـ 1ـ نصب قطعة نهاییشکل 231ـ 1ـ نصب قطعه

شکل 233ـ 1ـ اتصال قطعات در کنج

 اجراي ابزار گچی به روش تر)سنتی(
زیر  روش  به  تر(،  روش  )به  گچي  ابزار  اجراي  براي 

مي شود: عمل 
جنس  از  دیوار  و  سقف  روی  بر  اجرا  که  آنجایی  از 
نوار  ابتدا  شود،  می  انجام  روکش دار  گچی  صفحات 
چسب جداکننده ترن فیکس )در یک یا چند ردیف( 
بر روي سطح سقف کاذب اجرا شده، به نحوي که کل 

سطح تماس ابزار با سقف کاذب پوشیده شده و میان ابزار و سقف انفصال ایجاد شود.
با استفاده از ماله یا کاردک دندانه دار، یک الیه بتونه درزگیر به صورت شانه اي بر روي سطح دیوارجداکننده 

درای وال )در محدوده اجراي ابزار( اجرا مي شود.
پس از خشک شدن الیه بتونه، ابزار گچي به روش متداول بر روي آن اجرا مي شود.

پس از خشک شدن ابزار، اضافات نوار چسب جداکننده به وسیله تیغ برش جدا مي شود.
تذکر: در این روش، ابزار تنها به دیوار متصل است؛ لذا اجراي ابزار با اندازه و وزن غیر متعارف توصیه نمي شود. 
در صورت نیاز، براي ایجاد استحکام بیشتر مي توان در محل استادها پیچ هاي TN اضافي را به عنوان گل میخ 
اجرا نمود. در این صورت باید از پیچ TN بلند استفاده نمود، به نحوي که ضمن عبور از الیه هاي پوششي و 

نفوذ در سازه، بخشي از پیچ از سطح پنل بیرون بماند. 
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اجراي ابزارهاي پیش ساختة پلی یورتان یا پلی استایرن 
این ابزار ها از جنس پلی یورتان یا پلی استایرن بوده که با چسب مناسب 
)نظیر چسب چوب( بر روی ساختار درای وال نصب می شوند. به واسطة 

تولید صنعتی این قطعات، سطح زیر کار باید صاف و گونیا باشد.
پلی یورتان نشان  از جنس  اجرای یک سرستون  در تصاویر زیر مراحل 

است. داده شده 

شکل234ـ 1ـ اجرای بتونه)زیر سازی(

شکل 237ـ 1ـ اجرای اندود گچ

شکل 241ـ 1ـ چسب زدن پشت قطعه

شکل 244ـ 1ـ سرستون پلی یورتان

شکل235ـ 1ـ ترسیم نقشة شابلون

شکل 238ـ 1ـ کشیدن ابزار 

شکل 242ـ 1ـ اتصال قطعة اول به ستون

شکل245ـ 1ـ نصب قطعة پلی یورتان با 
چسب

شکل 236ـ 1ـ برش شابلون

شکل 239ـ 1ـ تمیز کردن اطراف کار

شکل 240ـ 1ـ ابزار نهایی

شکل243ـ 1ـ اتصال قطعة دوم 

شکل246ـ 1ـ محکم کردن قطعة به وسیلة 
میخ
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ارزشیابی شایستگی اجراي تزیینات گچي ستون و سرستون

شرح کار: کنترل ستون مبنا و تأسیسات آن، کنترل تراز و شاقول بودن ستون مبنا، نقشه خوانی الگوي گچ بري، 
نصب و اجرای الگوی گچ بری، پرداخت طبق جدول نازک کاری 

 ،  Shopdrawing جزئیات  و   2 و   1 فاز  نقشه های  طبق  گچی  سرستون  و  ستون  اجرای  عملکرد:  استاندارد 
استاندارد مرکز تحقیقات صنعتی ایران ، مشخصات فنی خصوصی پروژه ، نشریه 55 و 92 سازمان برنامه و بودجه و 

مباحث 3 و 4 و 5 مقررات ملی ساختمان

شاخص ها: 
 دروندادی: رعایت ایمنی موقع کاردر ارتفاع، استفاده از ماسک، کاله و عینک، انتخاب صحیح ابزار، مدیریت صحیح 

منابع و مصالح، رعایت اصول و چرخه مربوط به بازیافت مواد
 فرایندی : کنترل ستون مبنا و تأسیسات، اجرای زیرسازی و اتصال آن به سقف و کف،  نقشه خوانی گچ کاری، 
اجرای گچ کاری، تهیه الگوی گچ بری، نصب الگوهای گچ بری پیش ساخته روی سر ستون یا ستون، اجرای تزیینات 

نهایی، پرداخت نهایی)رنگ(
 محصول: اجرای تزیینات گچی بر روی یک ستون و سر ستون گچی با استفاده از ابزار آماده به ارتفاع 280 سانتی متر 

و محیط 160 سانتی متر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کارگاه  ساختمان

زمان: دو مرحله هر کدام 2 ساعت
ابزار وتجهیزات: ابزار گچي، آب، ابزار پرداخت گچ، شابلون، ماله، تراز، انبر، قیچی، متر، ابزارعالمت زدن، شاقول، 

گونیا، چسب، رنگ، قلم مو

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2آماده سازی کارگاه1

2کنترل سفت کاری2

2اجرای زیرسازی3

2اجرای گچ بری )نصب ابزارها(4

2پرداخت نهایی و تحویل کار5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش: مدیریت کیفیت، مدیریت 

مواد و تجهیزات
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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پودمان دوم :اجرای گچ کاری دیوار و سقف

اجرای گچ کاری دیوار و سقف

پودمان  2
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 در فضاهاي داخلي از چه اندودهايي به عنوان پوشش روي سفت كاري ديوار استفاده مي شود؟ 1
 اندود گچ براي پوشش ديوار چه فضاهايي مناسب است؟ 2

 اندود گچ براي ديوارچگونه تهيه مي شود؟ 3
 براي اجراي اندود گچي روي ديوار به چه ابزار، مصالح و تجهيزاتي نياز است؟ 4

 مراحل اجراي اندود گچي ديوار كدام اند؟ 5

پس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجوقادر خواهد بود با رعايت استانداردهاي مربوطه، پس از ساخت اندود گچي، 
با استفاده از ابزار و تجهيزات مورد نياز اندود سادة گچي يك ديوار به مساحت سه متر مربع را انجام دهد.

پس از اجراي سفت كاري ساختمان مانند اجراي سازه، ساخت ديوارها، نصب درها و پنجره ها، به منظور زيبا 
شدن فضاهاي داخلي و افزايش بهداشت و تميزي محيط، روي عناصر سفت كاري با مواد و مصالح مناسب 

پوشانده مي شود.
اندودها و مالت هاي گچي يكي از قديمي ترين مصالح براي پوشش سطوح داخلي و حتي نماهاي خارجي بنا 
در ايران بوده است. در حال حاضر نيز رايج ترين راه اندودكردن ديوارهاي داخلي در نقاط خشك، سفيدكاري 
به كمك مالت گچي است. ويژگي هاي گچ سبب شده است كه هنرمندان، آثار زيباي گچ بري را خلق كنند 
كه در مكان هاي عمومي و خانه ها زينت بخش فضاهاي داخلي و نماهاي خارجي باشد. )شكل 1ـ2 و 2ـ2(

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  3 

شایستگي اجراي دیوارپوش گچي

استاندارد عملکرد

شکل 2ـ2ـ گچ بري نماي بيرونيشکل 1ـ2ـ گچ بري سقف
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گچ ساختماني 

گچ از مواد چسبانندة ساختماني است كه از پختن سنگ گچ در دماي 180 درجة سانتي گراد به دست مي آيد. 
چنانچه به سنگ گچ تا حدود200 درجة سانتی گراد حرارت دهند، آب بيشتری را از دست داده و به گچ اندود 

تبديل مي گردد. اين گرد سفيد رنگ به سرعت با آب متبلور و سخت مي شود.
گچ خالص، سفيد رنگ است، ولی ناخالصی ها سبب تغيير رنگ آن مي شوند. وجود ذغال، آن را خاكستری، 

هيدروكسيد آهن آن را زرد روشن، FeO آن را كبود چرک و Fe2O3 آن را به رنگ قرمز در مي آورد. 
گچ، بيشتر به عنوان مالت و اندود به كار مي رود و از آن، مالت هاي گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه و صفحات 
پيش ساختةگچي ساخته مي شود. بلوک هاي گچي از ديگر محصوالت مالت هاي گچي است. گچ ساختماني 
به دو نوع زيركاري و پرداخت گروه بندي شده است. انواع ديگر گچ مورد مصرف در ساختمان عبارت اند از گچ 

مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگيری كه در ايران آن را به نام گيپتون مي شناسند. 
منظور از اندودكاري، اجرای پوشش روية ديوارهای ساختمان با انواع مالت های آبی و هوايی است. اندودكاری 
در  بهداشت  رعايت  و  آن  زيبايی  فضا،  از  بهره برداری  قابليت  سبب  ديوارها،  به  بخشي  استحكام  بر  عالوه 

مي شود.  ساختمان 
اندودها با توجه به محل اجرای آنها، با مصالح مختلف اجرا مي شوند اما به طور كلي به دو دستة داخلی و 
خارجی تقسيم بندی مي شوند. اندودهای داخلی مانند گچ و خاک، گچ و كاهگل در قسمت هايی از ساختمان 
اجرا مي شوند كه دور از رطوبت باشند و در ساير قسمت های داخلی و خارجی ساختمان كه رطوبت وجود 
داشته باشد، از انواع اندودهای سيمانی استفاده مي شود. انواع اندودها خود به دو الية آستر )زيره( و رويه 

مي شوند. تقسيم 
ايجاد مي كند كه مي توان تزييناتي مانند  اندودكاری، سطحی كاماًل يكنواخت، هموار و گاه صيقلی  اجرای 

نقاشي و كاغذ ديواري را بر روي آن اجرا كرد.
اندود در بسياری مواقع، عايق حرارتی در مقابل آتش سوزی ها نيز هست، زيرا وجود 2/5 سانتی متر اندود، 
پوشش بسيار مناسبی برای فوالدهای به كار رفته در اسكلت و استخوان بندی ساختمان به شمار می آيد.

در جدول 1ـ2ـ موارد مصرف انواع گچ ها ارائه شده است.

جدول 1ـ2

موارد مصرفنوع گچ

كارهای عمومی مانند مالت های گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه، توليد قطعات پيش H2O ,CaSO4 0/5 گچ ساختماني
ساخته و بلوک های گچی، بتن گچی در نقاطی كه ميزان رطوبت نسبی هوا كمتر 

از 60 درصد باشد.

اندودهای داخلی در مناطقی كه رطوبت نسبی هوا كمتر از 60 درصد باشد.H2O ,CaSO4 0/3 گچ اندود 
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مالت گچ
 اين مالت از پاشيدن گچ در آب به دست مي آيد. مالت گچ پس از 10 دقيقه شروع به خودگيري مي كند و 
پس از 25 دقيقه خودگيري آن خاتمه مي پذيرد، به همين دليل بايد دوغاب گچ قبل از ده دقيقه و مالت آن 

پيش از 25 دقيقه به مصرف برسد.
براي ساختن اين مالت، از گچ الك شدة نرم استفاده مي شود و براي سفيد كاري روي كاهگل، گچ و خاک و 
بتن به كار مي رود. به علت چسبندگي زياد و سرعت خودگيري اين مالت، از آن براي اندود روية زير سقف نيز 
استفاده مي شود. مالت گچ در موقع گرفتن، با آب تركيب و به سنگ گچ تبديل مي شود اما در گروه مالت هاي 

هوايي قرار مي گيرد، زيرا در آب وا مي رود و براي سخت ماندن به هوا نياز دارد. 
مالت گچ و خاك

به دليل اقتصادي بودن مالت گچ و خاک و همچنين ميزان چسبندگي متناسب آن، از اين مالت براي اندود 
زير سقف و ديوارهاي داخلي استفاده مي شود. مالت گچ و خاک از اختالط گچ و خاک رس به نسبت مساوي 
تهيه مي شود. البته با توجه به تندگير و كندگير بودن گچ ممكن است ميزان خاک رس كمتر يا بيشتر شود. 
افزودن خاک رس و آهك به گچ نيز آن را كندگير مي كند و گچ را برای مصرف در اندود مناسب مي سازد. 
اين مالت براي اندود روي سطوح داخلي بنا، اعم از آجري، بلوک سيماني يا سنگي و بتن مسلح به كار مي رود. 
اندود گچ وخاک جز الية آستر است و در اندودكاری داخلی ساختمان، طاق زنی و تيغه سازی مصرف مي شود. 
هدف از اجرای اندود گچ و خاک اين است كه به يك سطح صاف و بدون خلل و فرج برسيم تا بتوانيم اندود 

رويه و سپس رنگ آميزی روي آن را انجام دهيم.
براي تهية مالت گچ و خاک مناسب بايد خاک رس معمولی سرند شده وكاماًل خشك باشد و همچنين در 
جای خشك و بدون مواد زايد، مخلوط شده و برای استفاده آماده شود. براي تهية اين مالت ابتدا گچ و خاک 
بايد به خوبي با هم مخلوط شوند و قبل از اينكه به آب اضافه شوند به صورت مخلوط شده، يك يا دو بار با 

سرند چشم بلبلي سرند شوند. 
بهتر است براي حفظ رطوبت مالت و نيز آميخته نشدن مواد اضافي با آن، مخلوط گچ و خاک بر روی ورق 

فلزی آماده شود .
در حال حاضر خاک رس كيسه ای غربال شده، در پاكت های پالستيكی به صورت آماده برای مصرف در بازار 

وجود داردكه در صورت خشك بودن، سبب سرعت بخشي به كار مي شود.

با بررسي منابع اينترنتي و يا كتابخانه اي تحقيق كنيد كه آيا نمونه اي از اندودهاي گچي وجود دارد 
كه در برابر رطوبت مقاوم باشد و بتوان آن را در مكان هاي مرطوب يا نماي ساختمان به كار برد؟ محل 

خالي جدول 1ـ2 را برای آن پر كنيد.

تحقيق کنيد

مالت گچ و خاک بايد بالفاصله پس از آماده شدن، مصرف شود. از به كار بردن مالت مانده و گرفته 
شده و خيس كردن دوبارة آن بايد خودداري شود. 

نکته
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مالت گچ و ماسه
مالت گچ و ماسه، از مخلوط كردن گچ و ماسة ريزدانه ساخته مي شود كه مي توان از آن به جاي مالت گچ و 
خاک براي زيرسازي اندود ها در نقاطي كه ماسه بادي يا ساحلي يا رودخانه اي ريزدانه فراوان است، استفاده 

كرد. درشت ترين دانة ماسه براي اين نوع مالت 2 ميلي متر است.
دوغاب گچ

برای ساختن دوغاب گچ، مانند ساختن مالت گچ عمل مي نمايند با اين تفاوت كه از آب بيشتری استفاده 
مي كنند به طوری كه مالت كاماًل رقيق و روان باشد. از دوغاب گچ برای پر كردن درزهای تاق ضربی استفاده 
مي نمايند. از نظر زمان مصرف، دوغاب گچ را قبل از ازدياد حجم گچ و مالت گچ را تقريباً بعد از ازدياد حجم 

گچ مصرف مي كنند.
در استانداردهای صنعتی ايران به گچ ساختماني، گچ زيركار و به گچ اندود، گچ پرداخت گفته مي شود.

تحقيق كنيد چه عاملي سبب ايجاد آلوئك در اندودهاي گچي مي شود؟فعاليت

نکات مهم در خصوص اندودکاري روي ديوار مصالح بّنايي با اندود گچ و خاك
1ـ سطح اندودکاري

الف( بايد از گرد و خاک و مالت هاي اضافه كاماًل تميز شود. گرد و خاک روی سطح ديوار، سبب نچسبيدن 
مالت اندود به سفت كاری می شود. به همين سبب برای اتصال مالت اندود با سفت كاری و استخوان بندی 
ساختمان، ناگزير بايد سطح ديوار كاماًل جارو شود تا گرد و خاک موجود بر سطوح آجر و بندهای عمودی و 

افقی، از بين برود.
ب( چنانچه سطح زير اندودكاري شامل مصالح متنوعي باشد )مانند ديوار آجري و ستون فلزي كه به علت 
ضريب انقباض و انبساط متفاوت در محل فصل مشترک آنها ايجاد ترک مي شود( بايد از تور سيمي استفاده 

شود.
ج( هنگام اندود كاري بايد سطح زيرآن كاماًل با آب يا دوغاب مرطوب شده و بالفاصله روي آن اندود شود. اين 
عمل مانع از جذب بيش از حد آب مالت توسط مصالح بّنايي مي شود. چنانچه آب مالت به هر دليلي از بين 

برود، موجب سوختن مالت و عدم چسبندگي آن مي شود.
د( چنانچه سطح زير اندود ديوار يا سقف، عايقكاري شده باشد، بايد قباًل زير اندود )روي سطح عايقكاري شده( 

به منظور ايجاد چسبندگي، يك اليه تور سيمي نصب شود.

چنانچه در اندود گچ و خاک، مقدار خاک از گچ بيشتر باشد، به اين مالت، كم مايه يا در اصطالح گلون توجه
گفته مي شود و در اين صورت خطر ترک برداشتن اندود وجود دارد كه باعث تكه تكه و جداشدن اندود 
از سفت كاری می شود. همچنين اگر نسبت آب و مخلوط گچ و خاک به درستي رعايت نشود، اندود 

دچار همين مشكل مي شود.
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ه( در صورتي كه قشر زيرين، فاقد شرايط الزم به منظور چسبندگي اندود رويي به آن باشد، بايد آن را به 
وسيلة خراش دادن، زبر كرد تا جداشدگي ناشي از عدم چسبندگي به وجود نيايد.

2ـ اندود کاري
الف( چنانچه ضخامت اندودكاري بيش از 3 سانتي متر باشد، بايد در چندمرحله )دست( اجرا شود. زيرا الية 
سطحي اندودهاي ضخيم، زودتر و اليه هاي زيرين ديرتر خشك مي شوند و اين مسئله موجب ايجاد ترک در 

سطح اندود مي گردد. لذا اندودكاري بايد حداقل داراي دو قشر آستر و رويه باشد )شكل 3ـ2(.
ب( الية زيرين قبل از شروع الية بعدي بايد مرطوب شود )شكل4ـ2(.

ج( از اجراي اندود بر روي آستري كه هنوز كاماًل خشك نشده است بايد خودداري شود. اين امر موجب بروز 
لكه هاي نم و عرق در سطح اندود مي گردد.

د( اندود بايد كاماًل به سطح زيرين بچسبد. محل هاي ترک خورده و قسمت هايي از اندود كاري كه فضاي خالي 
پشت آنها با ضربه زدن مشخص مي شود، بايد ترميم شوند.

با شمشة  اندازه گيري  آن هنگام  ناهمواري  به طوري كه  باشد  موج  بدون  و  كاماًل صاف  بايد  رويه  هـ( سطح 
نباشد.  بيشتر  ميلي متر   2 از  3 متري، 

3ـ نگه داري از اندود 
الف( از يخ زدن اندود، قبل از آنكه كاماًل خود را گرفته باشد و نيز از خشك شدن سريع آن بايد جلوگيري كرد. 
لذا از خشك كردن اندود در فضاي آزاد )در برابر وزش باد يا تابش خورشيد( يا حرارت مصنوعي خودداري 
شود. براي سطوح داخلي بايد پنجره ها بسته باشند و براي سطوح خارجي بايد از آب پاشي مداوم يا پوشش 

مناسب براي حفظ رطوبت اندود استفاده شود. 
ب( سطح اندود شده بايد در تمام مدت ساخت و ساز در برابر صدمات احتمالي محافظت شود.

جدول 2ـ2ـ ابزار، تجهيزات و مصالح براي اجراي اندود گچ و خاك ديوار

تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف

و گچ ساختماني1 مرغوب  نوع  از  گچ سفيد ساختماني 
استاندارد نشان  داراي 

خاک رس محلي، داراي دانه هاي ريزتر خاک رس2
از 0/002 ميلي متر
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تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف

آشاميدنيآب3

50 استانبولي4 قطر  به  بّنايي،گالوانيزه،  مخصوص 
سانتي متر

داراي ديوار چوبي، تورهاي فوالدي ضد سرند چشم بلبلي5
زنگ، مقطع گرد، به قطر 50 سانتی متر

و شمشة بّنايی6  70،100 طول هاي  به   4×4 قوطي 
زنگ  فلز  جنس  از  سانتي متري   300

آلومينيوم يا  نزن 

صفحة ضد زنگ، دسته چوبي يا پليمري، مالة بّنايی7
ابعاد 20×10 سانتي متر

جنس فلزي زنگ نزن، از نوع سرگرد يا كمچة بّنايي8
سر تخت به طول 20 تا 30 سانتي متر 

و ابعاد صفحه 12×8 سانتي متر

بشكة آب
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صفحة فلزي، دستة فلزی، چوبی يا كاردک9
پالستيكی 

از نوع فلزي، داراي لبه يك دست، دستة ليسه بّنايي10
مقاومت  از  سري  ارگونومي،  با  مناسب 
مناسب در برابر فشار و سايش برخوردار 

باشد.

ريسمان نايلوني، مخصوص بّنايي، همراه ريسماِن كار11
با قرقره

طول شاقول12 به  ريسمان  و  تركي  با  مخروطي 
فلزي جنس  از  3متر، 

5 متري، فلزي، داراي قفل، اندازه گذاري متر13
ميلي متري و اينچي

مخصوص عمليات بّنايي، چوبي يا فلزيگونيا14
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تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف

و تيشة بّنايی 15 تخت  سر  يك  بّنايي،  متوسط  تيشه 
يك سر با لبه تيز به عرض 10 تا 15 
الستيكي،  يا  چوبي  دسته  سانتي متر، 
اتصال مناسب سري به دسته، سري با 
فوالد  از جنس  و  يكدست  و  لبه صاف 

و ضد زنگ  مقاوم 

صفحة فوالدي زنگ نزن، با دستة چوبي، بيل16
اتصال مناسب سري با دسته

قدرت فرغون17 فلزي،  بادي،  الستيكي  چرخ 
و  مناسب  كنترل  قابليت  مناسب،  مانور 
راحت، استحكام باالي ورق كاسه اصلي 
و چرخ ها، كنترل چفت و بست بازوي جلو 
و دسته ها، كپه پرسي شاسي لوله ای، پايه 

ليتر گرد، گنجايش حداقل 45 

در ظرفيت 5 ليتر، داراي دسته مناسب سطل18
براي حمل و جابه جايي، از جنس پالستيك 

يا فلز زنگ نزن

چوب روسي، به طول 3 مترتختة زير پايي 19

از خرک20 شده  ساخته  فلزي،  يا  چوبي  نوع 
چهارتراش هايی به ابعاد 8×8 يا 10×10 

سانتي متر
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حمل، نردبان21 قابل  استاندارد،  نشان  داراي 
دوطرفه، داراي ارتفاع 1/5 تا 2 متر، فلزي 

چوبي يا 

پارچه اي، داراي لبه مناسب در پشت سر كاله22
آن داراي بندي كه قابليت تنظيم بر روي 
سر افراد را داشته باشند، از جنس قابل 

شست وشو

نوع حفاظتي مخصوص كارهاي سبك و عينك محافظ23
ايمني اموري كه احتمال آسيب رساندن 
به چشم در اثر پرتاب اشياي ريز وجود 
دارد، محافظ در برابر ضربه، محافظ در 

برابر گرد و غبار

الك و مالة گچ كاري از وسايل مهم در تهيه و اجراي اندود هستند كه انتخاب درست آنها سبب افزايش كيفيت 
كار مي شود. به همين دليل در ادامه شرح مختصري از آنها ارائه مي شود.

الك های  مي شوند.  تقسيم بندی  دانه  درشت  و  دانه  ريز  دستة  دو  به  كلی  به طور  الك ها  کاری:  گچ  الک 
درشت دانه را با قطرچشمه های الك و الك های ريزدانه را با نمرة الك معرفي مي نمايند. منظور از نمرة الك 

به عنوان  است.  الك  طولی چشمه های  هراينچ  در  سوراخ ها  تعداد 
مثال الك يك اينچ، از انواع الك های درشت دانه مي باشد كه قطر 
چشمه های آن، يك اينچ يا 25/4 ميلی متر است و الك نمرة صد، 
از نوع الك های ريزدانه بوده و تعداد سوراخ های موجود در هر اينچ 
طولی چشمه های آن، صد سوراخ مي باشد. شكل 3ـ2 انواع الك های 

گچ كاری را نشان مي دهد.
شکل 3ـ2ـ الک ها
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مراحل اجراي اندود گچ وخاك و گچ روي دیوار 

مالة گچ کاری: از ماله برای صاف كردن سطح اندود استفاده مي شود. ماله ها با توجه به انواع اندود آستر و 
رويه با هم متفاوت بوده و از ماله های ظريف تر برای اندود رويه استفاده مي شود. در شكل 4ـ2 انواع ماله را 

مي كنيد. مشاهده 

ماله اندودکشیماله بندکشیماله مخصوص سيمان کاریماله کشته کشی

براي اجراي اندود نهايي و آماده كردن سطح ديوار براي اجراي نازک كاري نهايي مانند اجراي نقاشي يا نصب 
كاغذ ديواري، بايد بستر الزم براي اجراي اندود گچي آماده شود. در زير مراحل اجرايي آماده سازي سطح 

ديوار نشان داده شده است.
 بررسي نقشه و مترة كار؛ 1

 تهية مصالح و وسايل الزم؛ 2
 آماده سازي سطح ديوار براي اجراي آستر؛ 3

 اجراي الية آستر )زيره(؛ 4
 اجراي اندود گچي؛ 5

 اجراي سفيدكاري)گچ كشته(. 6

مرحلة اول: بررسي نقشه و برآورد مصالح الزم
واحد اندازه گيری اندودكاری، مطابق سطح اندود و بر حسب متر مربع است. در اين مرحله با توجه به نقشه، 
ابعاد ديوارهايی را كه قرار است اندود شوند اندازه گيری نموده و سطح اندودكاری را محاسبه مي نماييم. الزم 
به ذكر است كه در نقشه های ساختمانی تحت عنوان نقشه های فاز 2 جداولی ارائه مي شود كه اندود آستر و 
روية ديوارهای موجود درفضاهای مختلف نقشه را مشخص مي نمايند كه به اين جداول، جداول نازک كاری 

گفته مي شود.
مرحلة دوم: تهية مصالح و وسايل الزم

پيش از شروع عمليات اندودكاري ديوار، بر اساس محاسباتي كه در رابطه با مصالح مورد نياز صورت گرفته 
است، مواد و مصالح بايد تهيه شده و در محل اجرا قرار بگيرند. ابزار و تجهيزات مورد نياز نيز از ديگر مواردي 
است كه قبل از اجرا بايد تهيه شده و سالم بودن آنها مورد بررسي قرار بگيرد. به عنوان مثال، متناسب با مقدار 

مصرف، بايد آب سالم در داخل بشكه اي در محل آماده شود.

شکل 4ـ2ـ چند نوع ماله
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مرحلة سوم: کنترل و آماده سازي سطح ديوار براي اجراي آستر
ابتدا بايد سطح نماي ديوار را تميز و مرطوب كرده و به منظور ايجاد چسبندگي قشر آستر به جدار ديوار، 

بندهاي افقي و عمودي آجرها يا بلوک سيماني را خالي نمود. 
الية آستر كه با مالت گچ و خاک و به ضخامت دو سانتي متر روي نماي آجري يا بلوک سيماني كه به صورت 

گري اجرا شده است، انجام مي شود.
برای اجرای يكنواخت و صاف اين اندود، سطح ديوار را به سطوح كوچكی تقسيم می كنند كه در ادامه به 

می پردازيم. آن  تشريح 
برای تخت بودن، همچنين شاقول بودن سطح فوقانی اندود با نواحی تحتانی، قبل از شروع مراحل اندودكاری، 

بايد قائم يا غير قائم بودن ديوار به وسيلة شاقولی بررسی شود.
ديوار زيركاردر هر طبقه نبايد بيش از 10 ميلی متر از حالت شاقولی انحراف داشته باشد. همچنين برآمدگی و 
فرورفتگی در بدنه ديوار زيركار، نبايد از 10 ميلی متر بيشتر باشد. به تورفتگی سطوح در اصطالح »كاس« و به 
برآمدگی سطوح »قوز« يا سينه كردن می گويند كه با ريسمان كشی مناسب ضخامت كرم در سه كنج تعيين 
می شود. چنانچه ديوار، پيشامدگی و يا تورفتگی داشته باشد، اين نقص با كم و زياد كردن ضخامت كرم برطرف 
خواهد شد. براي پيشگيری از ايجاد ضخامت نامعقول اندود گچ و خاک، بهتر است ابتدا سطح موردنظر را با 
شمشة بلند بررسی نموده و برجسته ترين نقطة سطح را مبنای كرم بندی قرار داد و روی اين قسمت كرم هايی 

به ضخامت حدود 1 تا 2 سانتي متر ايجاد نمود. 

در آجركاري، از آجرهايی كه به مواد چربی آلوده هستند جداً بايد خودداری شود، زيرا چربی اين آجرها توجه
در كار مشخص خواهد شد. اين نقص را در اصطالح، »داغ آجرهای چرب در سفت كاری« می گويند.

مطمئناً آثار داغ اين آجرها پس از تمام شدن كار و پس از گچ كاری و رنگ كاری، پوشيده نخواهد شد.

مرحلة چهارم: اجراي اندود گچ و خاك
الف( اجراي ُکُرم بندی: مقدمة اجرای اندود گچ و خاک بر روي سطوح، كرم بندی است. كرم بندي عبارت 
 5×5×1/5 تقريبی  ابعاد  به  و  مستطيل  مكعب  به شكل  خاک  و  گچ  مالت  از  شده  ساخته  قطعات  از  است 
سانتي متر كه در نقاط مختلف ديوار به عنوان سطح مبنای اندود كاری اجرا مي شود. پس از تميز كردن و 
مرطوب كردن سطح ديوار، مقداری اندود آستركاری)مثاًل اندود گچ( را به ضخامت حدود 2 سانتی متر در 
گوشة پايين ديوار به فاصلة تقريبی 30 سانتی متر باالتر از كف با ماله پهن و سطح آن را صاف می كنند كه 
به اين قطعة گچی »ُكُرم« می گويند )شكل 5 ـ2( . ساخت كرم گوشه ديگر ديوار را نيز به همين صورت انجام 

)شكل 6  ـ2(. می شود 
با استفاده از ريسمان كار كرم های ميانی در بخش پايين ديوار به فاصلة 1 متر از يكديگر اجرا می شود )شكل 

7ـ2ـ الف و ب(.
سپس در قسمت باالی ديوار و در امتداد ُكُرم پايينی مقداری گچ پهن كرده و بالفاصله آن را با كرم پايينی 
را تنظيم كرده و سطح آن را صاف می كنند  بودن، ضخامت آن  يا زياد  شاقولی می كنند و در صورت كم 
)شكل8  ـ2ـ الف(. اين كرم بندي را در چهارگوشة ديوار و فاصلة افقی بين كرم ها انجام می دهند )شكل8ـ2ـ   ب(.
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توجه داشته باشيد اندود گچ كاری نبايد از 3 قشر )اليه( كمتر باشد، ضخامت حداقل آن 2/5 سانتي متر و 
شامل 1/5 سانتي متر قشر گچ و خاک،1سانتي متر اندود گچ و 2ميلی متر گچ كشتة پرداختی است. 

فاصله در  اندازۀ 2/5 سانتی متر  به  را  نيمه آجر  شکل 5  ـ2ـ 
نبش ديوار قرار می دهيم. فاصلة ديوار و نيمه آجر را با مالت 
دو  به  مالت  يا  کمچه  وسيلة  به  و  مي کنيم  پر  کرم بندي  گچ 
نگه داشتن آن صبر  ثابت  با  و  طرف سفت کاري پخ مي زنيم 

مي کنيم تا سفت شود.

شکل 6ـ2ـ نيمه آجر در ضلع مجاور با فاصلة ذکر شده از هر 
طرف، در نبش ديوار گذاشته می شود و همانند اجراي کرم در 

مرحله قبل،کرم گذاري اين نبش نيز انجام مي شود.

 نيمه جهت
کرم گيری

 فاصله
مالت خور

کرم نبش با پيش آمدگی

با گرفتن مالت و اهرم كردن نيمه، با دست يا ضربه زدن به وسيلة ته تيشه، جداسازی نيمة آجر از كرم 
گچی انجام گرفته و كرم مشخص می شود. سپس به وسيلة تيغة ماله يا لبة كمچه زائده های كرم را 

می تراشند.

نکته

ديوار،  پايين  شدۀ  ساخته  کرم  دو  بين  الف(  7ـ2ـ  شکل 
دربند  ميخ،  کوبيدن  با  ريسمان کشی  می شود.  ريسمان کشی 

آجر انجام می گيرد.
ريسمان کشی بين دو کرم را می توان با نگه داری ريسماِن کار 

در راستای دو کرم اولی و آخری انجام داد. 

شکل 7ـ2ـ ب( با توجه به نکات ياد شده،کرم ميانی پايين 
ديوار نيز ساخته می شود.

ميخ
ريسمان کار

کرم ميانی

اندود پخ شده

ريسمان کار کشی بين دو کرم

نيمه با رعايت فاصله از ديوار
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ب( شمشه گيری کرم های گوشه: پس از اجرای كرم های سطح ديوار، با استفاده از شمشه و مالت گچ و 
خاک، به شمشه گيری بين كرم های باال و پايين اقدام مي گردد. به اين صورت كه يك شمشة آلومينيومی بلند 
را روی كرم های باال و پايين قرار داده و فاصلة بين ديوار و شمشه را با مالت گچ و خاک پر مي نمايند و پس 
از خود گيری مالت و سفت شدن آن، شمشه را جدا نموده و ساير كرم ها را به همين صورت شمشه گيری 

مي نمايند )شكل 9ـ2(.
ج( شمشه گيری ُکُرم های ميانی: پس از شمشه گيری دو سمت ديوار، بين دو كرم بااليی را ريسمان كشی 
كرده و كرم های ميانی را به فاصلة حداكثر يك متر از يكديگر طوری بر سطح ديوار پهن می كنيم كه مماس 
بر ريسماِن كار باشند. همين كار را بين دو كرم پايينی انجام می دهيم. سپس بين كرم های باال و پايين را 
شمشه گيری می كنيم. بدين ترتيب ديوار به وسيلة شمشه های گچی به قسمت های تقريباً يك متری تقسيم 

)10ـ2(. می شود 

ـ الف(  براي اجراي کرم بندی بااليی، همانند کرم هاي قبلي ـ2 شکل 8
مالت گچ و خاك يا گچ در اندازۀ مصرفی در کرم بندی، حدوداً 
ماله  وسيلة  به  شده  آماده  مالت  می شود.  ساخته  مشت  يک 
زيرين کشيده  کرم  راستای  در  بااليی،  ناحية  انتهايی ترين  در 
می شود و سپس از اطراف به آجرکاری پخ می شود. سطح کرم را 
به ضخامت 2/5 سانتی متر صاف می کنند. آنگاه به وسيلة شاقول 

کردن، قائم سازی دو کرم بااليی و پايينی انجام می پذيرد.

شکل 8ـ2ـ ب( در ادامه، دو کرم بااليي ديوار نيز با رعايت 
آنچه که در مراحل قبلي گفته شد اجرا مي شود.

شکل 10ـ2ـ اجرای کرم بندیشکل 9ـ2ـ شروع کرم بندی

 شمشه گچی
دو نبش

نخ شاقول

کرم فوقانی

وزنه شاقول

شمشه شاقول سازی کرم دو نبش
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د( پرکردن متن شمشه ها: منظور از متن، فاصلة بين شمشه های گچی است كه در اين مرحله بايد توسط 
مالت گچ و خاک اندود گردد. به اين عمل، پر كردن متن بين شمشه ها گفته مي شود. عمل پركردن متن بين 
شمشه ها به وسيلة مالة آستركاری و در نهايت با شمشه ای به طول بزرگ تر از فاصلة بين شمشه های گچی از پايين 

به باال، صاف و مسطح مي گردد به طوری كه بين شمشه ها نقاط برجسته و تو خالی باقی نماند )شكل 11ـ2(.

 ماله كشی نهايی نيز به منظور تسطيح كامل در ادامه صورت می گيرد )شكل 12ـ2(. به اين منظور خاک رس غربال 
شده و گچ را به نسبت 1به 1 به صورت خشك، در يك محل تميز، كاماًل مخلوط می كنيم. مقداری از اين مخلوط 
را در استانبولی كه داخل آن آب ريخته ايم، می پاشيم و آن را با دست قدری ورز می دهيم تا مالت خميری 
همگنی به دست آيد. به علت خودگيری نسبتاً سريع گچ، مقدار مالتی كه هر بار در استانبولی ساخته می شود، 
بستگی به مهارت و سرعت گچ كار دارد كه بتواند قبل از خودگيري مالت، نسبت به مصرف آن اقدام نمايد. قبل 
از پركردن متن شمشه ها، ديوار را مرطوب می كنيم و سپس مالت گچ و خاک را بر روی ماله گذاشته با ضربه بر 

ديوار می زنيم و ماله را از پايين به سمت باال می كشيم.
معموالً نسبت خاک رس به گچ از 1 به 2 تا 1به 1 تغيير مي كند و اين نسبت، به كيفيت گچ بستگی دارد. 

يعنی هر چه گچ با كيفيت تر باشد مي توان مقدار خاک را افزايش داد. 
اين عمل را چندين بار انجام می دهيم تا فضای خالی بين دو شمشة گچی پر شود. بالفاصله با شمشة چوبی 
يا فلزی، سطح بين دو شمشة گچی، »شمشه كش« می شود تا سطح نسبتاً صاف و يكنواختی به وجود آيد. 
هرگاه در سطح اندود، گودی هايی وجود داشته باشد، مقداری مالت خميری شل را با ماله می كشيم تا سطحی 
صاف به وجود آيد. توجه داشته باشيد كه سطح اين اندود نبايد صيقلی باشد تا بتواند با اندود رويه، درگيری 

مناسبی داشته باشد.
روش كشيدن مالت گچ وخاک بين شمشه ها به شرح زير است:

پس از به هم زدن گچ و خاک و آب، سمت كم آِب مالت )قسمت سفت تر مالت( را با يك دست برداشته، 
روی ماله می گذاريد و با فشار به سطح آجركاری بكشيد. ماله را بايد به گونه ای حركت دهيد تا مالت از ماله 
نريزد. در اين هنگام، ماله را از پايين به باال بكشيد. بايد توجه داشته باشيد كه لبة زيرين ماله بايد به سطح 

شکل 12ـ2ـ ماله کشي نهايي براي تسطيح سطح گچ وخاك 

اندود کاری پشت کار و بغل کش نبش به وسيله ی گروه ديگر

ماله کشی بر سطح اندود

شکل 11ـ2ـ شمشة کش کردن متن

شمشه گيری نبش کار

شمشه ميانی پشت کار

اندود کاری

شمشه ی بغل کش 
نبش پشت کار
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سطح اندودكاری بايد كاماًل مسطح اما زبر باشد. اين حالت سبب پيوند روية گچ كاری با اندود آستر گچ توجه
و خاک می شود.

امروزه با پيشرفت فناوري و استفاده از ماشين آالت، كارهای ساختمانی نيز با سرعت و دقت بيشتری انجام 
مي شوند. به طور مثال استفاده از ماشين گچ پاش در پر كردن متن بين شمشه ها، سرعت عمل اين كار را 

به صورت قابل توجهی افزايش مي دهد )شكل14ـ2(.

شکل 14ـ2ـ به علت سرعت باالي اجراي اندود، هم زمان با پاشش آن بايد شمشه کشي انجام گيرد.

برای اجرای مرحلة بعدی يعنی سفيد كاری بايد اندود گچ و خاک خشك شود. پس از اتمام مرحله اجرای 
اندود گچ و خاک، ابزار و تجهيزات را تميز كرده و كارگاه را از اندود های اضافی پاک كنيد.

شکل13ـ2ـ الف و ب( شمشه کشی بين کرم ها

كار بچسبد و لبة بااليی آن از ديوار به اندازة پنج ميلی متر فاصله داشته باشد. هميشه ماله به هر طرفی كه 
حركت می كند بايد يك لبة آن روی سطح كار و لبة ديگر آن با سطح كار فاصله داشته باشد تا ماله بتواند به 

حركت خود ادامه دهد.
اگر ماله به طرف راست حركت می كند، لبة چپ آن به كار می چسبد و لبة راست آن از ديوار جدا می شود و 

اگر به طرف چپ حركت می كند لبة راست ماله به ديوار چسبيده، لبة چپ آن از ديوار جدا می گردد.

در اجراي آستر گچ و خاک بعد از اتمام كرم بندي و كامل كردن شمشه ها مي توان بالفاصله متن كار 
را با گچ و خاک پر كرد.

نکته
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ـ     مصالح،ابزار و تجهيزات اجراي سفيدکاري ديوار جدول 3ـ2 

تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف

گچ ساختماني مخصوص اندود رويه، داراي نشان گچ اندود1
استاندارد

آشاميدنيآب2

مخصوص بّنايي، گالوانيزه، به قطر 50 سانتي متراستانبولي3

داراي ديوار چوبي، تورهاي فوالدي ضد زنگ، سرند چشم بلبلي4
مقطع گرد، به قطر 50 سانتي متر

دسته مالة بّنايی5 زنگ،  ضد  پرداخت،صفحة  مخصوص   
سانتي متر  10×20 ابعاد  پليمري،  يا  چوبي 

صفحة فلزي، مخصوص پاک كردن ابزار، دارای كاردک6
دستة چوبی، فلزی يا پالستيكی

بشكة آب
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و متر7 متري  ميلي  قفل،  داراي  فلزي،  متري،   5
اينچي

چوبي، بيل8 دستة  با  نزن،  زنگ  فوالدي  صفحة 
دسته با  سري  مناسب  اتصال 

چرخ الستيكي بادي، فلزي،قدرت مانور مناسب، فرغون9
قابليت كنترل مناسب و راحت، استحكام باالي 
ورق كاسه اصلي و چرخ ها،  كنترل چفت و بست 
بازوي جلو و دسته ها، كپه پرسي شاسي لوله ای ، 

پايه گرد، حداقل ظرفيت 45 ليتری

در ظرفيت 5 ليتر، داراي دسته مناسب براي سطل10
حمل و جابه جايي، از جنس پالستيك يا فلز 

زنگ نزن

چوب روسي، به طول 3 مترتخته زير پايي 11

نوع چوبي يا فلزي، ساخته شده  از چهارتراش هايی خرک12
به ابعاد 8×8 يا 10×10 سانتي متر

داراي نشان استاندارد،قابل حمل،دوطرفه،داراي نردبان13
ارتفاع 1/5 تا 2 متر،فلزي يا چوبي



91

پودمان دوم :اجرای گچ کاری دیوار و سقف

تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف

پارچه اي، داراي لبه مناسب در پشت سر آن كاله14
سر  روي  بر  تنظيم  قابليت  كه  بندي  داراي 
افراد را داشته باشند، از جنس قابل شست وشو

و عينك محافظ15 سبك  كارهاي  مخصوص  حفاظتي  نوع 
به  رساندن  آسيب  احتمال  كه  اموري  ايمني 
دارد،  وجود  ريز  اشياي  پرتاب  اثر  در  چشم 
گرد  برابر  در  محافظ  ضربه،  برابر  در  محافظ 

غبار و 

مرحلة پنجم: اجراي سفيد کاري ديوار با گچ زنده)گچ آماده(
عملياتي كه در آن به وسيلة مالت گچي، ديوار را اندود و پرداخت مي كنند، »سفيدكاري« ناميده مي شود. 
مرحلة سفيدكاري با گچ، پس از اجراي آستر انجام مي شود. براي آماده كردن مالت گچ ابتدا گچ را غربال 
كرده و سپس مقداری آب در استانبولی ريخته و گچ غربال شده را داخل آب می پاشيم به طوری كه سطح آب 
پيدا باشد. بالفاصله آب و گچ را با پنجة دست به هم می زنيم و آن را حدود 20 ثانيه رها می كنيم تا دانه های 
گچ، مقداری از آب را به خود جذب كنند. 3 بار عمل هم زدن را انجام می دهيم تا مالت گچ، حالت خميری 
نرم به خود بگيرد. مقداری از مالت ساخته شده را با دست از استانبولی برداشته و بر روی ماله می گذاريم و از 
پايين به باال آن را بر روی ديوار می كشيم و پهن می كنيم و سپس ماله را با فشار مناسب، در جهات مختلف 

می كشيم تا سطحی صاف به ضخامت حدود 7 ميلی متر ايجاد شود.

شکل16ـ2 شکل15ـ2



92
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تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف

گچ ساختماني مخصوص اندود رويه، داراي گچ اندود1
استاندارد نشان 

آشاميدنيآب2

مخصوص بّنايي،گالوانيزه، به قطر 50 سانتي متراستانبولي3

نوع تخت،داراي ديوار چوبي، تورهاي فوالدي الك 4
ضد زنگ، مقطع گرد، به قطر 50 سانتي متر

 مخصوص پرداخت،صفحة ضد زنگ، دسته مالة بّنايی5
چوبي يا پليمري، ابعاد 20×10 سانتي متر

ابزار، كاردک6 كردن  پاک  مخصوص  فلزي،  صفحة 
پالستيكی يا  چوبی  فلزی،  دستة  دارای 

بشكة آب



93

پودمان دوم :اجرای گچ کاری دیوار و سقف

تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف

چوبي، بيل7 دستة  با  نزن،  زنگ  فوالدي  صفحة 
دسته با  سري  مناسب  اتصال 

چرخ الستيكي بادي، فلزي، قدرت مانور مناسب، فرغون8
قابليت كنترل مناسب و راحت، استحكام باالي 
و  چفت  چرخ ها، كنترل  و  اصلي  كاسه  ورق 
بست بازوي جلو و دسته ها، كپه پرسي، شاسي 
لوله ای ، پاية گرد، دارای ظرفيت حداقل 45 ليتر

در ظرفيت 5 ليتر، داراي دسته مناسب براي سطل9
حمل و جابه جايي، از جنس پالستيك يا فلز 

زنگ نزن

چوب روسي، به طول 3 مترتخته زير پايي 10

نوع چوبي يا فلزي، ساخته شده از چهارتراش هايی خرک11
به ابعاد 8×8 يا 10×10 سانتي متر

داراي نشان استاندارد، قابل حمل، دوطرفه، نردبان12
داراي ارتفاع 1/5 تا 2 متر، فلزي يا چوبي
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تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف

پارچه اي، داراي لبه مناسب در پشت سر آن كاله13
داراي بندي كه قابليت تنظيم بر روي سر افراد 

را داشته باشند، از جنس قابل شست وشو

و عينك محافظ14 سبك  كارهاي  مخصوص  حفاظتي  نوع 
ايمني اموري كه احتمال آسيب رساندن به 
دارد،  وجود  ريز  اشياي  پرتاب  دراثر  چشم 
محافظ در برابر ضربه، محافظ در برابر گرد 

غبار و 

مرحلة ششم: پرداخت با گچ کشته
به علت سرعت خودگيري مالت گچ، پس از اندودكاري با آن، سطح همواري به دست نمي آيد. بنابراين، پس 
از اتمام اين مرحله، يك الية  نازک از مالت گچ كشته را كه داراي سرعت خودگيري كمتري است بر روي 

سطح ديوار يا سقف اندود مي نمايند.
دانه های گچ كشته بايد خيلی ريز و نرم باشند. بنابراين، گچ را با الك تخت نرم، الك می كنيم. گچ الك شده را 
داخل استانبولی كه مقداری آب دارد می پاشيم و بالفاصله آن را با پنجة دست كاماًل به هم می زنيم. عمل به 
هم زدن )ورز دادن( به طور متناوب آنقدر انجام می شود تا دانه های گچ كاماًل سيراب شوند. اگر مالت سفت 
شود، می توان قدری آب به آن اضافه كرد و آن را ورز داد تا گيرايی خود را از دست بدهد و اصطالحاً كشته 
شود. چون سرعت خودگيري گچ بسيار زياد است، به وسيلة ورز دادن بيش از حد )10 تا 12 دقيقه( و افزايش 
ميزان آب، آن را كند گير مي نمايند. اين مالت، قبل از خشك شدن سخت نمی شود و در اصطالح بّنايی به آن 
»گچ كشته« مي گويند. مالت يا گچ كشته به علت آنكه سخت نمی شود، به كارگران گچ كار فرصت مي دهد 
تا سطوح وسيعی را به كمك آن با ماله كاماًل صيقلی نمايد. اين مالت را به ضخامت نيم تا يك ميلی متر به 

وسيلة ماله، برای تسطيح و پوشاندن ُخلل و ُفرج سفيدكاری به كار می برند. 

بايد توجه داشت كه ضخامت الية  گچ كشته حداكثر نبايد از يك ميلی متر تجاوز كند زيرا در غير اين 
صورت پوسته پوسته شده و از سطح كار جدا می شود.

نکته

ندارند مگر  برابر رطوبت مقاومتي  برابر هوا سخت مي شوند ولي در  به ذكر است مالت هاي گچي در  الزم 
باشند. تهيه شده  كارخانه  در  منظور  به همين  كه  گچ هاي مخصوصي 

استادان حرفه اي گچ كار، زبره اي كه از الك كردن براي تهية گچ كشته به جا مي ماند، براي ساخت گچ و خاک 
استفاده كرده و آن را دور نمي ريزند.
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انطباق با مشخصات و استانداردها 

تحقيق كنيد استادان گچ كاري براي جلوگيري از انتقال سفيدي گچ كاري به لباس افرادي كه به آن فعاليت
تكيه مي دهند، چه تمهيداتي انديشيده اند؟ 

گچ مصرفی در هر پروژه بايد از نظر ويژگی های فيزيكی، شيميايی، مكانيكی و ساير مشخصه ها با آنچه كه در 
نقشه ها، مشخصات فنی خصوصی، دستور كارها و ساير مدارک پروژه ذكر شده است، مطابقت داشته باشد. 
نوع گچ به لحاظ كيفيت، كارخانة سازنده و تناسب آن برای مصارف خاص، بايد قباًل به تصويب دستگاه نظارت 
برسد. ويژگی های شيميايی و فيزيكی گچ ساختمانی و روش های آزمايش آن بايد مطابق استاندارد ملی ايران 

به شمارة 269 باشد.
ويژگي هاي عمومي و مالحظات کاربردي گچ 

الف( در استاندارد ملی شمارة 269 ايران، گچ ساختمانی به انواع آستری )زيركار( و پرداخت )رويه( گروه بندی 
شده و شرايط و روش های آزمايش آنها تشريح شده است. 

ب( قطعات گچي، نبايد براي ساخت اعضاي باربر مورد استفاده قرار گيرند.
ج( حتي المقدور استفاده از مالت گچ براي چسبانيدن اعضای باربر بّنايي بايد محدود شود.

د( چنانچه گچ يا فراورده هاي گچي به خصوص در مناطق مرطوب، در مجاورت قطعات فوالدي قرار مي گيرند، 
پيش از گچ كاري بايد قطعات فوالدي را با رنگ هاي ضدزنگ رنگ آميزی نمود.

هـ( در مناطق مرطوب، گچ و فراورده هاي گچي نبايد در مجاورت بتن مورد استفاده قرار گيرند.
ـ 2 باشد. در مكان هايی  و( طبق استاندارد ملی شمارة 269 ويژگی های فيزيكی انواع گچ بايد مطابق جدول 5  
كه رطوبت نسبی هوا در بيشتر اوقات بيش از 60 درصد باشد، مصرف گچ ساختماني مناسب نيست. در اين 

شرايط بايد از گچ مرمري و يا مالت گچ و آهك استفاده شود.

ـ    ويژگي هاي فيزيکي انواع گچ ساختماني ـ 2  جدول 5

زمان دانه بندينوع گچ
گيرش)دقيقه(

مقاومت 
فشاري

 )مگا پاسگال(

مقاومت 
خمشي

مانده روي الک چشمة الک )مگا پاسگال(
)درصد وزني(

گچ زيركاري 
)ساختماني(

2/5
1/4
0/5

صفر 
كمتر از 5
8 تا 15

10 4 تا 8
تا 
15

حداقل 2/5حداقل 7

گچ پرداخت 
)اندود(

0/5
0/25

صفر
كمتر از 2
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خاک رس خالص، سفيد رنگ است و ناخالصی ها، آن را رنگين مي كنند. خاک رس كبود حاوی، FeO ياخاک 
نباتی است، خاک رس سياه يا خاكستری كم و بيش دارای زغال است. خاک رس سرخ Fe2O و خاک رس 

زرد، هيدروكسيد آهن به همراه دارد. 
در  آنچه  با  ساير مشخصه ها  و  فيزيكی، شيميايی  ويژگی های  نظر  از  بايد  پروژه  هر  در  خاک رس مصرفی 
باشد. همچنين خاک رس  داشته  مطابقت  است،  ذكر شده  پروژه  مدارک  ديگر  و  فنی  نقشه ها، مشخصات 

باشد. نباتی  بقايای  آلی، ريشة گياهان و ساير  مواد  از  و عاری  بايد خالص  مصرفی 
نکات فنی اندودکاری

برای اينكه اندودكاری خوب و مناسبي داشته باشيم رعايت نكات زير الزامی است:
 اندود ضخيم در يك اليه اجرا نشود. 1

 الية اندود به خصوص الية رويه بايد بر روی آستری كه كاماًل سفت شده باشد، اجرا گردد. 2
 نسبت بين مواد چسباننده و پركننده به طور صحيح انتخاب شود. 3

 از مصرف دوبارة مالت فاسد شده يا سفت شده جداً خودداری شود. 4
 برای جلوگيری از ترک هايی كه در فصل مشترک دو نوع مصالح مختلف مانند ديوار آجری و ستون فلزی  5

ايجاد مي شوند، بايد از تور سيمی استفاده شود.
 مرز بين اندود گچ با ساير مصالح از قبيل چهارچوب ها، قرنيزها و ... نيز بايد از چفت استفاده شود. چفت،  6
شياری است كه اندود گچ را در لبة چهارچوب ها و قرنيزها گود مي كند تا در اين نواحی، ترک خوردگی و 

نمای نامناسب نازک كاری نمايان نشود.

شکل 18ـ2ـ جزئيات ترسيمی درز قاب درشکل17ـ2ـ درز )چفت( کنار قاب در

قاب در

سه عدد شاخک از تسمهمالت ماسه و سيمان

چفت)درز(
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مطابق مراحلي كه در زير آمده است اجراي اندود گچ و خاک، سفيدكاري و گچ كشته را در كارگاه فعاليت
ساختمانی بر روی ديوار انجام دهيد. 

مرحلة اول: پس از تهية فهرستي از مصالح و لوازم مصرفي، آنها را از انبار كارگاه تحويل بگيريد. 
مرحلة دوم: صحت كاركرد هر يك از ابزار و تجهيزات را پيش از مصرف كنترل نماييد. 
مرحلةسوم: پس از تهية گچ و خاک براي ساخت كرم ها، اقدام به اجراي كرم ها كنيد.

مرحلة چهارم: كرم ها را در محل مناسب با توجه به كنترل سطح از نظر شاقولی اجرا كنيد.
مرحلة پنجم: با توجه به مطالبی كه آموخته ايد، گچ و خاک الزم برای شمشه گيری را آماده كرده و 

بين كرم ها را شمشه گيری نماييد.
مرحلة ششم: متن بين شمشه ها را پرنموده و شمشه كشی نماييد.

مرحلة هفتم: پس از تهية مالت و كنترل وسايل اجراي كار، به اجراي سفيدكاري ديوار اقدام نماييد.
مرحلة هشتم: مالت گچ كشته را ساخته و آن را با ضخامت كم )حداكثر دو ميلي متر(روي پوشش 

بكشيد. سفيدكاري 
در پايان، اطراف كار و وسايلي را كه استفاده كرده ايد تميز نموده و برای كنترل كار، به استاد كار و 

هنرآموز خود مراجعه نماييد. فاصلة زمانی الزم ميان هر مرحله از كار را رعايت كنيد.

رواداری ها
منظور از رواداری، ميزان خطای مجاز در اجرای عمليات است و مقادير آن در هر نوع عمليات اجرايی، توسط 

آيين نامه ها و استانداردهای فنی مشخص مي گردد. 
رواداری همواری سطوح برای اندود با كيفيت عالی تا 2 ميلی متر، برای اندود با كيفيت خوب 2 تا 3 ميلی متر 
و برای اندود با كيفيتی قابل قبول 3 تا 5 ميلی متر است كه به وسيلة شمشة 3 متری در جهات مختلف كنترل 

مي گردد.
حداقل دورۀ مراقبت

دورة مراقبت و فاصلة زمانی بين اجرای قشرها بستگی به نوع مالت دارد. حداقل دورة مراقبت و نگه داری 
رطوبت برای هر قشر، 2 روز است.
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ارزشیابی شایستگي اجراي دیوارپوش گچي

شرح کار: رولوة ديوار،  بررسی و تعيين مسيرهای برق و تأسيسات، ريسمان كشی جهت تعيين ميزان انحنای ديوار و 
تعيين تعداد و ضخامت كرم ها، مهيا كردن مالت گچ و خاک برای كرم، اجراي كرم بندی، ساخت مالت گچ و خاک برای 
پر كردن فاصله  بين كرم ها، كنترل سطح گچ و خاک، ساخت مالت گچ اندود و اجرای آن، اجرای مالت گچ پرداختی

استاندارد عملکرد: اجرای ديوارپوش گچی طبق  نقشه های فاز 1 و 2 جزييات و shop drowing ، نشريه 55 
و 92سازمان برنامه و بودجه و مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

شاخص ها: 
 دروندادی: استفاده از وسايل ايمنی چون دستكش، ماسك، تعيين مقدار گچ در هر مرحله از كار برای اتالف گچ، 

كنترل زمان برای جلوگيری از سفت شدن گچ
اجرای  و خاک،  آماده سازی گچ  ريسمان كشی،  نقشه،  تأسيساتی طبق  ديوار،كنترل مسير های  رولوه  فرايندی:   
كرم ها با فاصله ای كه شمشه حركت كند، آماده كردن گچ و خاک، پر كردن بين شمشه ها و كنترل سطح گچ و 

خاک، آماده كردن گچ، اجراي گچ  اندود، ساخت گچ كشته و اجراي گچ كشته   
 محصول: ساخت يك ديوار پوش گچی به مساحت 5 متر مربع كه دارای چفت و گوشه باشد.

شرايط انجام کار و ابزار و تجهيزات: 
مکان: كارگاه ساختمان

زمان:مرحله اندود گچ و خاک 4 ساعت، اندود گچ 2 ساعت و گچ كشته 1 ساعت  
ابزارو تجهيزات: گچ ساختماني، گچ اندود، الك تخت، خاک رس، آب، استانبولي، سرند چشم بلبلي، شمشه، ماله، 
كمچه بّنايي، كاردک، ريسمان كار، متر، گونيا، تيشه، بيل، ليسه بّنايي، شاقول، فرغون، سطل، تختة زير پايي، خرک، 

نردبان، كاله، عينك محافظ

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کاررديف
2آماده سازی كارگاه1
2كنترل سفت كاری2
2اجرای زيرسازی3
2اجرای پوشش گچی4
2اجرای پوشش نهايی گچی )اندود گچ كشته(5
2پرداخت نهايی6

توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های 
زمان،  مديريت  كيفيت،  مديريت  و نگرش:  زيست محيطی 

تجهيزات  و  مواد  مديريت 
2

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد. 
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 آماده سازي زير سقف براي اجراي روية نهايي چگونه انجام مي شود؟ 1
 از چه مصالحي مي توان براي پوشاندن سازه هاي نمايان زير سقف استفاده كرد؟ 2

 اجراي اندود گچ و خاک در سقف هايي كه با روش هاي اجراي متفاوت ساخته شده اند، چگونه است؟ 3
 مهم ترين نكات در آماده سازي كارگاه براي اجراي اندود گچ و خاک چه مواردي است؟ 4

ساخت  از  پس  مربوطه،  استانداردهاي  رعايت  با  بود  خواهد  قادر  هنرجو  يادگيري  واحد  اين  اتمام  از  پس 
اندودهاي گچي، با استفاده از ابزار و تجهيزات مورد نياز اندود سادة گچي يك سقف ساخته شده از تيرچه 

بلوک به مساحت سه متر مربع را انجام دهد.

فاصلة  دارد.  آن  به  و كيفيت بخشي  تعريف فضا  از عناصر معماري، نقش عمده اي در  به عنوان يكي  سقف 
سقف از كف،رنگ،جنس و بافت مصالحي كه در ساخت آن به كار رفته است، همگي بر ادراک فضايي استفاده 
ارتفاع فضا، عبور كانال هاي تأسيساتي  از فضا مؤثر مي باشند. به طور معمول براي متناسب سازي  كنندگان 
و زيبايي آن، بخش سازه اي سقف با مواد و مصالح مختلفي پوشانده مي شود. در مكان هايي كه تنها هدف، 
پوشش بخش سازه اي است از انواع اندودها از جمله اندود گچي براي اين منظور استفاده شده و اليه اي براي 

اجراي نازک كاري نهايي ايجاد مي كند )شكل 19ـ2 و 20ـ2(.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  4 

شایستگي اجراي پوشش گچی سقف

استاندارد عملکرد

شکل 20ـ2ـ سقف سازه ايشکل 19ـ2ـ سقف با کانال تأسيساتي
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اين  انواع  از  گاهي نيز الزم است براي پوشش كانال ها و تجهيزات تأسيساتي، سقف كاذب اجرا كرد. يكي 
اجرا مي شود. رابيتس  با  سقف ها، سقف كاذب گچي است كه 

يكي از خاصيت هاي مهم گچ، عايق صوتي بودن آن است. گچ ارتعاشات صوتي را حدود 60 تا 70 درصد جذب 
كرده و مانع انعكاس آن مي گردد.

اكثر سقف ها امروزه از تيرچه و بلوک ساخته مي شوند كه اندودكردن آنها با گچ و خاک به سهولت صورت 
مي گيرد. از آنجايي كه سقف در هنگام تيرريزي و بلوک ريزي به صورت تراز اجرا شده است، نياز به اجراي 
كرم بندي ندارد و پس از كشيدن اندود گچ و خاک بر روي آن، بخش هاي مختلف سطح با شمشه هم تراز 

مي شوند.
در سقف هايي كه به صورت طاق ضربي اجرا مي شوند، ناهمواري هايي پس از اجرا، ايجاد مي شود كه برطرف 

كردن آنها نياز به كرم بندي و تراز كردن سقف مي باشد.

جدول 6ـ 2ـ  ابزار، تجهيزات و مصالح مورد نياز براي اجراي اندود گچ و خاك، سفيد کاري و اجرا ي کشته در سقف 

تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف
گچ سفيد ساختماني از نوع مرغوب و داراي گچ ساختماني1

نشان استاندارد

خاک رس محلي، داراي دانه هاي ريزتر از خاک رس2
0/002 ميلي متر

آشاميدنيآب3

بشكة آب
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تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف
مخصوص بّنايي، گالوانيزه، به قطر 50 استانبولي4

سانتي متر

داراي ديوار چوبي، تورهاي فوالدي ضد زنگ، سرند چشم بلبلي5
مقطع گرد، به قطر 50 سانتي متر

نوع تخت، داراي ديوار چوبي، تورهاي فوالدي الك6
ضد زنگ، مقطع گرد، به قطر 50 سانتي متر

از قوطي 4×4 به طول هاي 70،100 و 300 شمشة بّنايی7
سانتي متري از جنس فلز زنگ نزن يا آلومينيوم

 در دو نوع معمولي و پرداختي، صفحة ضد مالة بّنايی8
زنگ، دسته چوبي يا پليمري، ابعاد 20×10 

سانتي متر

جنس فلزي زنگ نزن از نوع سرگرد يا سر كمچة بّنايي9
ابعاد  تخت به طول 20 تا 30 سانتي متر و 

سانتي متر  8×12 صفحه 

دارای كاردک10 ابزار،  كردن  پاک  مخصوص  فلزي، 
پالستيكی يا  فلزی  چوبی،  دستة 
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تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف
از نوع فلزي، داراي لبه يكدست، دسته مناسب ليسة بّنايي11

با ارگونومي، سري از مقاومت مناسب در برابر 
فشار و سايش برخوردار باشد.

اندازه گذاري متر12 قفل،  داراي  فلزي،  متري،   5
اينچي و  ميلي متري 

مخصوص عمليات بّنايي، چوبي يا فلزيگونيا13

يك تيشة بّنايی 14 و  تخت  سر  يك  بّنايي،  متوسط  تيشه 
سر با لبه تيز به عرض 10 تا 15 سانتي متر، 
دسته چوبي يا الستيكي، اتصال مناسب سري 
از  و  و يكدست  لبه صاف  با  به دسته، سري 

جنس فوالد مقاوم و ضد زنگ 

چوبي، بيل15 دستة  با  نزن،  زنگ  فوالدي  صفحة 
دسته با  سري  مناسب  اتصال 

چرخ الستيكي بادي، فلزي، قدرت مانور مناسب، فرغون)چرخ دستي(16
قابليت كنترل مناسب و راحت،استحكام باالي 
و  چفت  چرخ ها،  كنترل  و  اصلي  كاسه  ورق 
بست بازوي جلو و دسته ها، كپه پرسي، شاسي 

لوله ای، پايه گرد، حداقل ظرفيت 45 ليتر
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تصويرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالح رديف
با ظرفيت 5 ليتر، داراي دسته مناسب براي سطل17

حمل و جابه جايي، از جنس پالستيك يا فلز 
زنگ نزن

چوب روسي، به طول 3 مترتختة زير پايي 18

نوع چوبي يا فلزي، ساخته شده از چهارتراش هايی خرک19
به ابعاد 8×8 يا 10×10 سانتي متر

داراي نشان استاندارد، قابل حمل، دوطرفه، نردبان20
داراي ارتفاع 1/5 تا 2 متر، فلزي يا چوبي

پارچه اي، داراي لبه مناسب در پشت سر آن كاله21
سر  روي  بر  تنظيم  قابليت  كه  بندي  داراي 
افراد را داشته باشند، از جنس قابل شست وشو

و عينك محافظ22 سبك  كارهاي  مخصوص  حفاظتي  نوع 
ايمني اموري كه احتمال آسيب رساندن به 
دارد،  وجود  ريز  اشياي  پرتاب  اثر  در  چشم 
محافظ در برابر ضربه، محافظ در برابر گرد 

غبار و 
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ممكن است در روند تشريح كار ، از برخي از ابزار و تجهيزات نامي ذكر نشده باشد اما در جدول درج شده باشند. 
ذكر اين موارد به دليل احتمال ايجاد شرايط خاص در حين كار و لزوم استفاده از آنها صورت گرفته است. 

مراحل اجرايي كار اندود گچي بر روي سقف همانند ديگر فعاليت هاي كارگاهي نيازمند آماده سازي كارگاه، 
تهيه مصالح، ابزار و تجهيزات الزم است. مراحل اجراي اندود بر روي سقف اجرا شده با تيرچه بلوک به شرح 

زير است:
 بررسي نقشه و مترة كار؛ 1

 تهية مصالح و وسايل الزم؛ 2
 آماده سازي سطح ديوار براي اجراي آستر؛ 3

 اجراي الية آستر )زيره(؛ 4
 اجراي اندود گچي؛ 5
 اجراي گچ كشته. 6

مرحلةاول: بررسي نقشه و مترۀ کار
در جداول  اندود سقف  نوع  است.  مربع  متر  بر حسب  اندودها  اندود سقف، همانند ساير  اندازه گيري  واحد 
نازک كاري درج مي شود كه پيش از آغاز بايد آن را كنترل كرد ؛ زيرا در برخي موارد، از سقف كاذب استفاده 

مي شود و اندود مستقيم روي سقف اجرا نمي شود.
مرحلة دوم:  تهية مصالح و وسايل الزم

مطابق محاسباتي كه قبل از اجراي اندود انجام مي شود، مصالح، ابزار و تجهيزات الزم بايد در كارگاه موجود 
باشند تا كمبود هر كدام در حين كار سبب تغيير برنامةكاري و يا تأخير انجام آن نشود )شكل 21ـ2(.

مراحل اجراي کار اندود »گچ و خاك« و »گچ« روي سقف

شکل 21ـ2
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مرحلة سوم: کنترل و آماده سازي سطح ديوار براي اجراي آستر
وجود گرد و غبار بر روي سطح زيرين سقف يا نخاله هاي ساختماني چسبيده به آن سبب مي شود تا اندود 
اجرا شده به خوبي به آن نچسبيده و كيفيت نهايي كار مطلوب نباشد؛ از اين رو پيش از آغاز كار ساخت و 
اجراي اندود آستر بايد با فرچه يا جاروي مناسب، گرد و خاک را پاک كرد و قطعات چسبيده به سقف را از 

آن جدا كرده و محل برآمدگي هاي احتمالي را كاماًل صاف نمود )شكل22ـ2(. 

شکل22ـ2

شکل23ـ2

مرحلة چهارم: اجراي اندود گچ و خاك و شمشه کشي آن 
به دليل تراز بودن سقف هايي نظير سقف تيرچه بلوک، آنرا كرم بندي نمي كنيم و تنها در صورت وسيع بودن سقف 
مي توان براي يكسان اجرا شدن اندود آن را به قسمت هاي كوچك تر تقسيم كرد. از مالت گچ و خاک به علت 
چسبندگي خوب آن، براي اندود زير سقف نيز استفاده مي شود. پس از تهية اندود به اندازة مصرف، مقداري 
از مالت را با دست از داخل استانبولي برداشته و با ماله روي سقف مي كشيم . با حركت ماله به صورت رفت و 
برگشت بر روي مالت، آن را صاف مي كنيم. پس از اتمام يك استانبولي از مالت و قبل از خودگيري مالت گچ و 
خاک، شمشه كشي انجام مي شود. كشيدن شمشه بر روي سقف به صورت چپ و راست و نيم دايره اجرا مي شود 
تا مالت اضافي از سقف جدا شده و روي شمشه قرار بگيرد. با هر بار پايين آوردن شمشه، مالت اضافه از روي آن 

پاک شده و دوباره به شمشه كشي ادامه داده مي شود )شكل23ـ2(. 
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مرحلة پنجم: اجراي سفيد کاري سقف با گچ زنده )گچ آماده(
براي سفيد كاري سقف، پس از تهية مالت گچ، آن را با مالة مشابه اجراي گچ و خاک ـ البته با دقت بيشتري ـ 

روي سقف مي كشند كه به اين ماله، مالة پرداخت گفته می شود. 
همان طور كه ذكر شد مالت گچ برای اجراي اندود در مناطق خشك مناسب است و آن را نمی توان در نقاطی 
كه رطوبت نسبی هوا از 60 درصد تجاوز مي كند، مصرف كرد. برای اين نواحی مالت گچ و آهك مناسب تر 
است. افزودن 3 پيمانه خمير آهك به يك پيمانه گچ يا دو قسمت وزنی گرد آهك شكفته به يك قسمت 
گچ، آن را كندگير كرده و برای قشر رويی مناسب مي سازد . برای مناطق مرطوب، مالت گچ و آهك مذكور 
مناسب تر است زيرا پس از مدتی كه از مصرف آن گذشت، آهك با گرفتن گاز كربن از هوا به سنگ آهك 

تبديل مي شود كه جسمی سخت و در برابر آب و بخار پايدار است.
در شرايطی كه سقف دارای شبكة رابيتس است يا بسيار هموار است می توان سفيدكاری را بدون اجرای اندود 

گچ و خاک انجام داد)شكل های24ـ2 و 25ـ2(.

شکل 24ـ2

شکل 26ـ2

شکل 25ـ2

شکل 27ـ2

اجرا  ديوار  بخش  مشابه  شود،  استفاده  سقف  سفيدكاری  اجرای  برای  گچ  پاشش  شيوة  از  كه  صورتی  در 
می شود)شكل های 26ـ2 و 25ـ2(.
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مرحلة ششم: پرداخت با گچ کشته
براي اجراي كاماًل يكنواخت سطح سفيدكاري سقف، از كشته كشي يا همان اجراي گچ كشته روي سقف 

مي شود. استفاده 
پس از كشيدن گچ كشته، سقفي صاف و يكدست ايجاد مي شود كه پس از رنگ آميزي، در صورت روشن 
شدن المپ و برخورد نور با سقف، داراي موج نيست. سطح اندود شده بايد فاقد موج، ناهمواري،ترک، لك و 
جداشدگي باشد. در مورد رويه هاي صيقلي كه نور را منعكس كرده و ناهمواري را با شدت بيشتري آشكار 

مي سازند، اجرا بايد با دقت بيشتري توأم باشد.
يكي از موارد تأثير گذار بر كيفيت اندود، آب مصرفي براي تهية آن است. آب مصرفي بايد خالص، شفاف، 
عاری از مواد نفتی، اسيد، روغن، نمك های محلول، مواد آلی و فضوالت باشد. از به كار بردن آب دريا يا آب 
رودخانه هاي گل آلود بايد خودداری شود. آب چاه بايد به نحوی باال كشيده شود كه عاری از ذرات كوچك 
گل و الی باشد. آب قابل شرب برای اندودكاری مناسب است، به هر حال ويژگی های آب بايد با مندرجات 

استانداردهاي ملي مطابقت داشته باشد.

حداقل دورة مراقبت

دوره مراقبت و فاصلة زمانی بين اجرای قشرها بستگی به نوع مالت دارد. حداقل دوره مراقبت و نگهداری 
رطوبت برای هر قشر، 2 روز است. فاصله زمانی اجرا بين قشر آستر و ميانی، نبايد از 2 روز كمتر باشد. فاصله 

زمانی اجرا بين قشر ميانی و رويه، بايد از 7 روز بيشتر باشد.
ضخامت و تعداد قشرهای اندودکاری

از كاهگل به عنوان قشر زيرين اندود گچ نبايد استفاده كرد، زيرا آب را مكيده و باد مي كند و پس از خشك 
شدن قشر رويه به حالت اوليه برنمی گردد و طبله مي كند . ضخامت اندود گچ كاری، حداقل 2/5 سانتي متر 
است و نبايد از 3 قشر كمتر باشد. ضخامت قشر گچ و خاک 1/5 سانتي متر و اندود گچ 1سانتي متر و گچ 

كشته پرداختی 2 ميلی متر است. 
زمان شروع و پايان گيرش به ترتيب برای گچ زودگير 2 و 15دقيقه، برای گچ معمولی 6 و 30 دقيقه است. 
شروع گرفتن برای گچ كندگير نبايد از 20 دقيقه بيشتر باشد. در صورت استفاده از آهك شكفته برای كندگير 

كردن تا 10 درصد وزن گچ، زمان شروع گرفتن به 12 دقيقه افزايش مي يابد.
نکات مهم ايمني در خصوص گچ کاري در ارتفاع

هنگام ماليدن گچ و خاک در ارتفاع نكات زير بايد مورد توجه قرار گرفته و رعايت شوند:
 استفاده از تجهيزات و ابزار مناسب با كار؛ 1

 رعايت شرايط فيزيكي استاندارد در محيط كار؛ 2
 ايمن سازي محيط؛ 3

 دقت و سرعت در انجام كار . 4



108

شکل28ـ2ـ خرك

وسايل و تجهيزات ايمني در اجراي اندود گچي سقف
تعريف و هدف از اجرای داربست: در فعاليت هاي ساختماني تا زمانی كه مجري روی زمين ايستاده است، 
مي تواند تا ارتفاع محدودی كار كند و برای ادامة كار در قسمت های باالتر، بايد وسيله ای را در زير پای خود 
قرار دهد. بديهی است هر چه ارتفاع بيشتر شود، وسيلة زير پا هم بايد بلندتر شود. يكي از اين وسايل در 

كارهای ساختمانی داربست نام دارد كه به دليل كاربرد بيشتر آن در گچ كاري به آن پرداخته مي شود.
داربست سازه اي است موقت كه در هنگام اجراي عمليات ساختماني به منظور دسترسي به ارتفاع بنا، حفظ و 

نگهداري مجريان فعاليت هاي ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد. 
انواع داربست ها

داربست های کوتاه: در ساختمان های با ارتفاع كم و در قسمت های داخلی، از داربست های كوتاه و سبك 
استفاده مي كنند. معموالً در اين مورد دو عدد بشكه و يك يا دو تخته زير پا قرار مي دهند، الزم به ذكر است 
كه اين كار اصولی و ايمن نيست،به خصوص مواقعی كه از بشكه به صورت خوابيده استفاده شود؛ زيرا چرخش 

ناگهانی بشكه، احتمال سقوط افرادي را كه بر روي آن ايستاده اند به دنبال خواهد داشت.
استفاده از خرک به خاطر امنيت بيشتر به مراتب بهتر از بشكه است. خرک ها را از چوب يا فلز مي سازند. 
خرک های چوبی را اگر با چهارتراش هايی به ابعاد 8×8 يا 10×10 سانتي متر بسازند و در آنها به اندازة كافی 
تخته های چپ و راست و دستك به كار برند، از كارايی خوبی برخوردار خواهند بود. وسايل اتصال در اين 
مورد چسب چوب و ميخ است. با استقرار حداقل 2 خرک و تخته های زيرپايی بر روی آنها، كارهای داخلی 
ساختمان از جمله طاق زنی، گچ كاری و ... را با تسلط مي توان انجام داد. حداكثر فاصلة دو خرک از يكديگر 
3 متر است و در صورت نياز، 2 خرک را مي توان روی هم قرار داد به شرط آنكه ارتفاع آنها از 4 متر بيشتر 

نشود )شكل28ـ2(.
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ساير انواع داربست ها عبارت اند از: 
داربست های بلند فلزی؛

داربست های مدوالر؛
داربست يا سكوی كار پيش آمده، كه چون در قسمت های خارجی ساختمان و ارتفاع های بلند از آنها استفاده 

مي شود، از بحث اين كتاب خارج هستند.
ضوابط ايمنی در داربست ها

1 قطعات و اجزاي چوبي به كار برده شده در داربست بايد بدون پوسيدگي، ترک خوردگي و ساير نواقصي 
باشد كه استحكام آن را به خطر مي اندازد. همچنين از رنگ كردن اجزاي چوبي داربست كه باعث پوشيده 

شدن اشكاالت و نواقص آن مي گردد، بايد خودداري شود.
 تخته هاي چوبي كه براي جايگاه داربست مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد صاف، بدون هرگونه زائده و  2
برجستگي و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند. كلية تخته ها بايد داراي ضخامت يكسان بوده و حداقل 
داراي 25 سانتي متر عرض و 5 سانتي متر ضخامت باشند و طوري در كنار يكديگر قرار داده و مهاربندي شوند 
كه به هيچ وجه جابه جا نشده و ابزار و مصالح از بين آنها به پايين سقوط نكند. همچنين عرض جايگاه بايد 

حداقل 50 سانتي متر و فاصلة تكيه گاه تخته ها حداكثر 250 سانتي متر باشد.
از  تا  قرار گيرد  تأييد  و  بازديد، كنترل  بايد در مواقع زير توسط شخص داراي صالحيت مورد   داربست  3

شود. حاصل  اطمينان  آن  ايمني  و  استحكام  پايداري، 
الف( قبل از شروِع استفاده از آن.

ب( حداقل هفته اي يك بار در حين استفاده.
ج( پس از هرگونه تغييرات يا ايجاد وقفه در استفاده از آن.

براي كوتاه مدت و  انباركردن مصالح ساختماني استفاده شود، مگر مصالحي كه  براي  نبايد  از داربست    4
براي انجام كار فوري مورد نياز باشد. در چنين حالتي نيز بايد جهت تعادل داربست، بار روي جايگاه به طور 

توزيع گردد. يكنواخت 
 در پايان كار روزانه، بايد كلية مصالح و ابزار كار از روي جايگاه داربست تخليه شود. 5

در واحد يادگيري اجراي پوشش گچي ديوار با ويژگي هاي كلي انواع گچ، مالت ها و اندودهاي گچي آشنا 
شديد. در اين بخش به معرفي چند نوع از مالت هاي گچي كه در حوزه حرفه اي و توسط استادان اين هنر به 

كار مي رود، پرداخته مي شود.
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برخي اصطالحات رايج در خصوص مالت هاي گچي و وسايل آن 
گچ و خاك دستي: سفت ترين حالت مالِت گچ و خاک است كه در بّنايي استفاده مي شود. اصطالح ُمشتي 
يا تيزون پر مايه نيز از ديگر نام هاي اين مالت است. از اين مالت براي كرم بندي،شمشه گيري و پر كردن 
متن شمشه ها استفاده مي شود. از ديگر موارد استفاده اين مالت مي توان به اجراي طاق ضربي، طاق هاي نما 
و طاق هاي جناغي اشاره كرد. با توجه به سفت بودن اين نوع مالت، تعلل در استفاده از آن سبب سفت شدن 

آن در استانبولي و هدر رفتنش مي شود.
گچ سفيد دستي: سفتي اين نوع از مالت گچي همانند گچ و خاک دستي است. براي نصب چهارچوب درها 
و پنجره ها، نگه داشتن موقت سنگ هاي پالک و به طور كلي در شرايطي كه نياز به نگه داشتن سريع قطعه اي 
داشته باشيم، استفاده مي شود. قبل از استفاده از گچ و خاک دستي و گچ سفيد دستي، سطح زير آنها بايد 

عاري از گرد و غبار باشد ؛ زيرا در غير اين صورت پس از مدتي سطح كار اجرا شده طبله مي كند. 
گچ عسلي:  اين نوع مالت گچي مقداري از گچ دستي شل تر بوده و ميزان غلظت آن مشابه غلظت عسل 
است. براي ساخت آن ،گچ را به آب اضافه كرده سپس دست را در كف استانبولي قرار داده و با حركت لرزشي، 
گچ با آب مخلوط مي شود. بايد دقت كرد كه مالت فقط يك بار ورز داده شود و پس از چند دقيقه از ساخت 
آن مي توان در شرايطي كه اصطالحاً از دست نريزيد آن را به كار برد. از اين گچ براي ساختن قالب گچي، 
دوغاب پشت طاق ضربي و لكه گيري هاي محدود استفاده مي شود. به عنوان مثال گاهي بر اثر تركيدگي لوله، 
گچ كاري دچار آسيب مي شود؛ در اين شرايط پس از رفع اشكال پيش آمده در لوله كشي، پس از تراشيدن 
گچ كاري و خشك كردن آجري كه ممكن است در زير گچ بري خيس شده باشد، اقدام به تهية گچ عسلي و 
گچ كاري مي كنيم. بعد از شمشه كشي روي آستر، روي آن را با گچ، سفيد كاري كرده و در پايان با گچ كشته 
پرداخت مي كنيم. از ديگر موارد استفاده از اين نوع مالت براي اجراي آستر روي رابيتس سقف كاذب است.
گچ آماده: گچ آماده به انواع گچ آمادة آستر، آماده براي كشته، آماده براي گچ بري و آماده براي ابزار زني 

تقسيم مي شود. مالت اين نوع گچ از نظر ميزان شل بودن، از نوع گچ عسلي شل تر است.
مالة سفت: در خصوص ماله، استادان حرفه اي به ماله اي كه خيلي از آن استفاده نشده است، مالة سفت 
مي گويند و از آن براي اجراي گچ و خاک استفاده مي كنند. مرغوب ترين نوع ماله، مالة پرداختي نام دارد كه 
بر اثر كار فراوان، ورقة آن نازک شده است و از آن براي كشته كشي استفاده مي شود. گچ كارها از اين ماله كه 
اصطالحاً به آن مالة از كار درآمده مي گويند به خوبي نگهداري مي كنند و پس از مصرف، آن را تميز كرده و 

به روغن آغشته مي كنند و در كيسه هايي نظير جوراب هاي كهنه نگهداري مي كنند. 
گچ بري سنتي: در گذشته،گچ بري سنتي از نظر طرح و نقش به پنج صورت كلي انجام مي شد كه برخي از 

آنها هنوز اجرا مي شوند. اين گچ بري ها عبارت اند از: 
 گچ بري با نقوش هندسي؛ 1
 گچ بري با نقوش گياهي؛ 2
 گچ بري با نقوش انساني؛ 3

 گچ بري با نقوش حيواني و پرندگان؛  4
 نقوش كتيبه )شكل هاي 29ـ2 تا 33ـ2(. 5
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شکل 29ـ2ـ گچ بري با نقوش هندسي

شکل 31ـ2ـ گچ بري با نقوش انساني

شکل 30ـ2ـ گچ بري با نقوش گياهي

شکل 32ـ2ـ گچ بري با نقوش حيواني و پرندگان 

شکل 33ـ2ـ نقوش کتيبه 

تحقيق كنيد كه هر كدام از نقوش ذكر شده داراي چه ويژگي هايي بودند؟فعاليت

هنرمندي در گچ بري: نقش ها گاه كاماًل بغرنج و پيچيده هستند و پنچ يا شش جزء در هم بافته دارند كه 
در جهات مختلف و متضاد سير می كنند. گچ بر بايد پيش بينی كند كه شكل نهايی از نقطة شروع در نخستين 
)عميق ترين( اليه چگونه تكوين خواهد يافت و وقتی به سطح می رسد و با ساير اجزا جمع می شود، در كدام 
نقطه بايد پديدار شود و شبيه چه چيزی بايد باشد. حافظه، تخيل و دقت زيادي الزم است تا حاصل كار، 
معقول و يكدست باشد نه آشفته و در هم، چون اگر بديهه سازی بر نظم و برنامه ريزی غلبه كند، خطر آشفتگی 

و ابهام وجود خواهد داشت )شكل 34ـ2(. 
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در گذشته اجراي گچ بري  اجراي گچ بري سنتي: 
به دو صورت »قالبي« و »درجا« معمول بوده است.
گچ بري قالبي: در اين روش، طرح دلخواه بر اساس 
مكان نصب و ابعاد موردنظر، با قالب گچي در كارگاه 
و  چسب  گچ،  از  استفاده  با  سپس  و  مي شد  تهيه 
ميخ هاي چوبي در محل مورد نظر نصب مي شد. پس 
با  را  ميخ ها  روي  نصب،  مرحلة  رسيدن  اتمام  به  از 
گچ مي پوشاندند و گچ بري هاي ظريفي روي آن اجرا 
مي كردند. به اين گونه گچ بري روي ميخ، »نرگسي« 
مي گفتند. سرعت باالي انجام كار و قيمت ارزان آن 

شکل35ـ2ـ مراحل اجراي 
گچ بري به شيوۀ درجا 

شکل 34ـ2ـ نمونه هايی از گچ بری های ظريف و پيچيده، 
محراب مسجد جامع ابرکوه

سبب استفادة بيشتر از آن نسبت به شيوة درجا شده است. الزم به ذكر است كه گچ بري قالبي از نظر ارزش 
هنري نمي تواند با گچ بري درجا برابري كند. البته نوعي از اين گچ بري كه با عنوان »گچ بري پته« شناخته 

مي شود ارزش ويژه اي دارد.
گچ بري درجا: براي اجراي اين نوع گچ بري، سطح زيرين كار بايد صاف و يكدست، اما در اصطالح بايد به 
صورت زبره باشد تا اتصال خوبي با زمينة گچ بري پيدا كند. بر روي سطح زبر، بر حسب ضخامتي كه قرار بود 
گچ بري داشته باشد، اندود گچ آماده كشيده مي شد. اين اندود كاماًل صاف و در تمام قسمت ها داراي ضخامت 
يكساني بود. قبل از اجراي مراحل ذكر شده، طرح مورد نظر را روي كاغذ پياده كرده و سراسر خطوط را با 
سوزن سوراخ مي كردند و با پارچة نازكي كه داخل آن خاكة ذغال ريخته و گره زده بودند، روي سوراخ ها 
)خطوط طرح( به آرامي مي كوبيدند تا خاكة ذغال از سوراخ ها رد شده و طرح مورد نظر،روي سطح اندود پياده 

شود. بعد از جمع كردن كاغذ طرح آماده بود. به اين شيوه در اصطالح بّنايي »گرته زني« مي گويند.
در مرحلة پاياني، از ابزارهاي خاص گچ بري براي كندن نقش موردنظر استفاده مي كردند. براي از بين بردن 
چين هاي به وجود آمده با پنبة كاماًل نرم و خيس شده به آرامي روي گچ بري مي كشيدند تا كار صاف شود. 
به اين بخش كار، »پنبه آب زني« گفته مي شد. چنانچه در حين اجرا، خلل و فرجي بر روي سطح گچ بري 
پديد مي آمد با گچ كشته سوراخ ها را پر كرده و پس از اطمينان از پر شدن همة حفره ها، عمل پنبه آب زني 

را روي سطح سوراخ ها اجرا مي كردند)شكل 35ـ2(. 
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خاصيت شكل پذيري باالي گچ سبب شده است در هنر گچ بري در طول تاريخ از آن بسيار استفاده شود. 
يكي از شيوه هايي كه به واسطة آن، هنرمندان آثار زيبا و ماندگاري را خلق كرده اند، حكاكي روي گچ است. 
براي اين كار نخست قطعة بزرگی از خميرگچ را به ديوار می چسبانند تا پاية طرحی باشد كه به صورت كلی 
در نظر گرفته شده است. وقتی گچ، كمی خود را گرفت، نقش های اصلی و صورت ها حكاكی می شود و در 
صورت لزوم، قطعات كوچك گچ را به آن می افزايند. سرانجام وقتی گچ خشك و تقريباً مثل سنگ شد، آن 
را صيقل می دهند تا سطوح صاف و خوشايندي پيدا كند. همة اينها خيلی دشوارتر از آن است كه به نظر 
می رسد. آخرين كار، سفيدكاری است كه سبب می شود روكار تقريباً حالت مرمری پيدا كند. عالوه بر اين، 
گچ  بر از مزيت كار سنگ تراش در كاركردن روی يك مادة همگون و بادوام برخوردار نيست چون گچ همواره 
در حال سخت شدن است بنابراين او بايد يك قطعه را در يك زمان كاماًل تمام كند. برخی از نقش های گچ بری 
كاماًل گرد و در واقع سه بعدی هستند و بايد به صورت اليه اليه )در سه تا شش اليه و گاه بيشتر( و هر يك 

جداگانه ساخته شود.

انواع گچ بري از نظر ميزان ضخامت يا نوع اجرا را نام ببريد.فعاليت

در گذشته براي دستيابي به رنگ مورد نظر در گچ بري از چه موادي استفاده مي كردند و هر كدام چه 
رنگي را توليد مي كرد؟ 

تحقيق کنيد

رنگ آميزي اندود گچي در گذشته
گچ پس از خشك شدن، به رنگ سفيد بّراق كه در نزد ايرانيان رنگ مطلوب و زيبايي است تبديل مي شود. 
با اين وجود براي دستيابي به رنگ هاي ديگر، رنگ دلخواه را به آن اضافه مي كردند. مثاًل با اضافه كردن گل 

اُخرا، رنگ گل بهي به دست مي آمد.

تعيين زمان آغاز و پايان گرفتن گچ
اگر در يك ظرف، مقداری آب بريزيم و روی آن به مقدارالزم گچ اضافه كنيم )به مقدار مصرف (، شروع زمان 
سخت شدن مالت از لحظه ای است كه اگر روي مخلوط را به وسيلة ميخی خط بياندازيم، بالفاصله جای خط پر 
نشود. پايان زمان سخت شدن آن نيز زمانی است كه اگر روی مالت سخت شده با انگشت ضربه بزنيم، روی مالت 
در محلی كه ضربه زده ايم آب ظاهر نشود )مقدار اين ضربه بايد در حدود 0/5 كيلو گرم بر سانتي متر مربع باشد(.
گچ پس از سخت شدن، شكل پذيری خود را از دست مي دهد  و ديگر قابل مصرف نيست. بايد توجه داشت 
كه نبايد سخت شدن گچ را با خشك شدن آن اشتباه كرد. خشك شدن گچ با توجه به گرمی و سردی هوا 
ممكن است از چند ساعت تا چند روز به طول بينجامد. خشك شدن گچ وقتی پايان مي يابد كه رنگ آن 

كاماًل سفيد شود.
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تنظيم زمان گيرايي اندودهاي گچي 
گچ ساختمانی بايد زود شروع به گرفتن و سخت شدن كند و سخت شدن آن نيز بايد خيلی زود پايان يابد. 
گچ ساختمانی مرغوب آن است كه زمان گرفتن آن زودتر از 8 دقيقه شروع نشود و حداكثر ديرتر از 25 
دقيقه شروع به گرفتن نكند و پايان سخت شدن آن نيز نبايد زودتر از 20 دقيقه و ديرتر از يك ساعت باشد.
از آنجايي كه در كارهاي تزييني گچ بري، زمان بيشتري براي فرم دهي به گچ نياز است، از اين رو با مواد 
افزودني،گيرش گچ را به تأخير مي اندازند همان طور گاهي نيز آن را تندگير مي كنند. نوع و مقدار اين مواد 

افزودني به شرح زير است: 
نمک طعام: اگر 0/5 درصد وزن گچ، به آن نمك طعام اضافه كنيم آن را تندگير كرده و زمان گيرش آن را 

به 5 دقيقه مي رسانيم.
اگر از 1 تا 4 در صد وزن گچ، به آن نمك طعام اضافه كنيم  زمان گيرش آن به 3/5 دقيقه مي رسد. حال اگر 
در صد نمك طعام را هر قدر اضافه كنيم، زمان گيرش به تعويق مي افتد و گچ كند گيرتر مي شود به طوری 
كه با افزودن 10 در صد نمك طعام، شروع زمان گرفتن گچ به 12/5 دقيقه مي رسد. افزودن بيشتر از اين 

مقدار سبب كند گير شدن آن مي شود.
سريش و سريشم: مادة ديگري كه به مالت اضافه مي كنند، سريش )با ريشه گياهي( و سريُشم )با ريشه 
حيواني(  است. اين دو افزودني همواره مالت را كندگير مي كنند و موقعي از آنها استفاده مي شود كه براي 
اجراي گچ بري يا چسبندگي تزيينات الحاقي به سطح گچ از قبيل آينه كاري، به زمان بيشتري نياز باشد. 
اگر به مالت گچ از 1 تا 6 درصد وزن آن سريش اضافه كنيم آغاز گرفتن گچ از 12/5دقيقه تا 38 دقيقه به 
تأخير مي افتد. الزم به يادآوری است كه سريش نوعی چسب گياهی مي باشد كه در صنعت صحافی به وفور 

مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اگر به مالت گچ از 0/1 تا 0/5 در صد وزن گچ سريشم اضافه كنيم زمان آغاز سخت شدن آن از 10 دقيقه 

تا 2 ساعت به تأخير مي افتد.
براکس: با افزودن 0/5 تا 1 در صد وزن گچ،براكس به فرمول H2O, Na2B4O7، زمان آغاز گرفتن گچ از 15 

دقيقه تا 1/5 ساعت به تأخير مي افتد.
 خاك رس: اگر به مالت گچ از 10 تا 50 درصد وزن آن خاک رس اضافه كنيم )مالت گچ و خاک( آغاز 

گرفتن آن حداكثر تا 12/5 دقيقه به تأخير مي افتد.
زاج سفيد: ماده ديگر زاج سفيد است كه نسبت به نمك طعام نتيجة معكوس دارد؛ يعني اگر ميزان افزودني 

كم )1 درصد مالت( باشد، مالت را كندگير و اگر بيشتر )5 درصد مالت( باشد، مالت زودگير خواهد شد.
اگر به مالت گچ تا يك درصد وزن آن، زاج سفيد اضافه كنند زمان آغاز گرفتن آن تا 15/5 دقيقه به تأخير 
مي افتد ولی اگر مقدار زاج سفيد را اضافه كرده و آن را تا 5 در صد برسانند، مالت گچ تندگير شده و زمان 

آغاز گرفتن آن به 7 دقيقه مي رسد.

آب گرم در زمان گرفتن تأثيری چندانی ندارد.
نکته
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پودمان دوم :اجرای گچ کاری دیوار و سقف

مقاوم کردن اندود گچ در مقابل رطوبت 
در فضاهايی از آپارتمان های مسكونی مانند سقف حمام، توالت و يا آشپزخانه كه اندود گچ در مقابل بخار آب 
قرار دارد برای آنكه بخار آب به گچ آسيبی نرساند روی آن را با يك يا چند اليه رنگ روغن مي پوشانند تا 
بدين وسيله مقاومت آن در مقابل آب و مخصوصاً بخار آب زيادتر گردد. ولی اين رنگ روغن نمی تواند گچ را 
صد در صد در مقابل آب مقاوم نمايد و باز هم بعد از چندی، سقف يا ديوار اين گونه فضاها در اثر مجاورت 
با بخار آب  طبله مي كند. گچ پليمري تا اندازه زيادي اين اشكال را برطرف كرده است. اجراي اين نوع اندود 

گچي به صورت پاششي انجام مي گيرد. 

تحقيق كنيد گچ هاي پليمري داراي چه ويژگي هايي هستند؟ خواص آن را با گچ ساختماني مقايسه فعاليت
كرده و در كالس ارائه دهيد.

نکات اجرايي در خصوص محل مصرف گچ 
معموالً مصرف گچ در ساختمان برای اعضاي باربر نيست و بلكه فقط برای نازک كاری به كار مي رود. زيرا اگر 
مالت گچ پس از سخت و خشك شدن بتواند وزن خود را تحمل كند كافی است. در آزمايش هايی كه به عمل 
آمده معلوم شده است كه مقاومت فشاری گِچ سخت شده بيش از 30 كيلوگرم بر سانتي متر مربع و مقاومت 
كششی آن بيش از 5 كيلوگرم بر سانتي مترمربع نيست و اين دو رقم فقط برای مصرف گچ در ساختمان برای 

نازک كاری كافی است.
انبار کردن گچ

اگر گچ به صورت فله به كارگاه ساختماني وارد شود بايد بالفاصله مصرف شود، زيرا گچ ميل تركيبی شديدی با 
آب داشته و حتی رطوبت هوا را جذب مي كند و پس از مدتی نه چندان طوالنی فاسد مي شود و زمان مخلوط 
كردن آن با آب، ازدياد حجم پيدا نكرده و سخت نمی شود. اما اگر پاكت هاي گچ به صورت صحيحی انبار شوند 

به طوری كه دور از رطوبت باشند مي توان حتی پس از يك سال هم از آنها استفاده نمود.
ايجاد فاصلة  از زمين فاصله داشته باشد بچينند. برای  بايد آن را روی تخته هايی كه  انبار كردن گچ  برای 
از  گچ  پاكت هاي  فاصلة  نمود.  استفاده  سفالی  بلوک  يا  آجر  قطعات  از  مي توان  زمين  از  زيرگچ  تخته های 
ديوارهای انبارحداقل بايد 20 سانتي متر باشد. بايد توجه كرد كه حداكثر مي توان 10 پاكت گچ را روی هم 
چيد زيرا ممكن است گچ داخل پاكت های پايين تر در اثر وزن پاكت های بااليی به يكديگر چسبيده و كلوخه 
شود. به طور كلي گچ را طوری بايد انبار نمود كه هوا به راحتی بتواند بين پاكت هاي آن جريان پيدا كند.

انبار كردن طوالني مدت گچ به همان دليلي كه ذكر شد، از قدرت چسبندگي آن مي كاهد. به همين 
دليل در هنگام خريد گچ، الزم است به تاريخ توليد آن توجه شود.

نکته
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علت ترك خوردن گچ کاري ديوار و سقف
گاهي در ساختمان مالحظه مي شود كه سطوح گچ كاري شده پس از خشك و سخت شدن، ترک مي خورد. 

اين ترک خوردگي مي تواند به يكي از داليل زير به وجود آيد:
  در صورتي كه درصد وزني آب نسبت به گچ زياد باشد. زيرا پس از خشك شدن گچ، حجم آن كم شده  1

و نمي تواند حجم آب مصرف شده در مالت را پر كند.
 در شرايطي كه ضخامت مالتي كه روي ديوار كشيده مي شود از 7ـ8 سانتي متر بيشتر بوده و در يك مرحله  2
كشيده شود. در اين حالت، الية رويي گچ به دليل مجاورت با هوا سريع خشك مي شود ولي اليه هاي دروني 
هنوز مرطوب هستند و در ساعات بعدي كه اين اليه ها شروع به خشك شدن مي كنند براي خروج بخارهاي 

ناشي از خشك شدن آنها ترک هايي در سطوح بااليي براي خروج آنها ايجاد مي شود.
  اگر زماني كه اقدام به گچ كاري مي شود، دماي هوا زير صفر درجه باشد؛ قبل از سخت شدن گچ، آب  3
داخل مالت يخ زده و مانع انجام فعل و انفعاالت شيميايي براي گيرش گچ مي شود. پس از ذوب يخ،گچ فاسد 

مي شود و به انبساط خود ادامه نداده و ترک هايي در سطح آن ايجاد مي گردد.
  برخي از ترک هاي گچ كاري در اثر نشست ساختمان به وجود مي آيند كه اين ترک ها به شكل خطوطي  4

با زاوية 45 درجه خود را نشان مي دهند.
  گاهي سطوح زير گچ كاري كه در طول روز در معرض گرما و تابش آفتاب بوده و در شب خنك مي شوند،  5

دچار انبساط يا انقباض شده و سبب ايجاد ترک در گچ كاري مي شوند.
  سرايت كردن رطوبت روكش گچي تازه به سطوح زيرين سيماني يا آهكي مي تواند يكي ديگر از داليل  6

بروز ترک خوردگي در روية گچ كاري باشد.
دماي محيط مصرف گچ: با توجه به آنكه گچ در موقع مالت سازی گرما توليد مي كند، به همين دليل از 
لحاظ تئوری مي توان مالت گچ را در دماهای زير صفر نيز مصرف نمود ولی عماًل در كارگاه ها بايد از اين كار 

پرهيز شود. مالت هاي گچي نبايد در دماي كمتر از 5 درجة سانتي گراد مصرف شوند. 
 تخريب و  ترميم سفيدکاری: برخی اوقات، سفيدكاری نما به علت رطوبت پشت ديوار يا آب دادن سقف، 
تغيير رنگ مي دهد . برای اصالح آن ابتدا بايد نسبت به رفع عيب، اقدام كرده و عايقكاری پشت ديوار يا 
سقف اصالح گردد . پس از تعمير آجركاری در صورت لزوم و خشك شدن محل، بسته به اينكه اندود زير 
بقية  با  تعمير شده  قسمت  اندود  كه  گردد  اتخاذ  ترتيبی  بايد  باشد،  و خاک  گچ  يا  و  كاهگل  سفيدكاری، 
قسمت ها همگن باشد تا بعداً ترک نخورد. پس از اينكه اندود گچ و خاک و يا كاهگل خشك شد، سفيدكاری 
و كشته كشی انجام مي شود. برای اينكه محل تالقی سفيدكاری نو و كهنه قابل رؤيت نباشد، پنبة آبدار يا ابر 

نمناک را روی دو بند سفيدكاری به آرامی مي كشند تا يكنواختی كامل در سطح به وجود آيد.
مجاورت گچ با فلزات: مالت گچ اگر در مجاورت آهن، روی و يا سرب قرار بگيرد با آنها تركيب شده و توليد 
سولفات مي كند و در نتيجه موجب ضعيف شدن قطعة به كار رفته مي شود. به همين دليل در ساختمان 
مخصوصاً ساختمان هايی كه اسكلت آنها فلزی است و يا داراي سقف طاق ضربی هستند، حتماً بايد روی تمام 
قطعات فلزی را قبل از اجراي طاق ضربی و مصرف هر گونه گچ، با يك اليه از روغن مخصوص كه به آن ضد 

زنگ مي گويند، پوشاند تا بدين وسيله از فساد آهن جلوگيری گردد.
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ارزشیابی شایستگي اجراي پوشش گچي سقف

ارتفاع، بررسی مسيرهای تأسيساتی،  ساخت  شرح کار: بررسی نقشه و جزئيات، آماده سازی محل جهت كار در 
مالت گچ و خاک، اجراي آستر، تسطيح پوشش آستر با شمشه كشی، اجراي اندود گچي، ساختن اندود گچ كشته و 

اجراي آن 

استاندارد عملکرد: اجرای پوشش سقف گچی طبق نقشه های فاز 1 و 2 ، جزييات و shop drowing ، نشريه 55 و 
92سازمان برنامه و بودجه ، مبحث 5 مقررات ملی ساختمان و  مشخصات فنی خصوصی پروژه

شاخص ها: 
 دروندادی: رعايت ايمنی موقع كار در ارتفاع استفاده از لوازم ايمنی حين اجرای كار )كاله( ، انتخاب صحيح ابزار، مديريت 

منابع و  مصالح
 فرايندی : نقشه خوانی ، آماده سازی محل جهت كار در ارتفاع ، بررسی مسيرهای تأسيسات و پوشاندن آنها ، تهية 

مالت به اندازة مورد نياز ،اجرا و تسطيح اندود گچ و خاک، گچ كاري، اجراي گچ كشته
 محصول: اجرای يك سقف محصور شده توسط ديوار به مساحت 5 متر مربع با مالت گچ

شرايط انجام کار و ابزار و تجهيزات: 
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
ابزار و تجهيزات: گچ ساختماني، گچ اندود، الك تخت، خاک رس، آب، استانبولي، سرند چشم بلبلي، شمشه، ماله، 
كمچه بّنايي، كاردک، متر، گونيا، تيشه، بيل، ليسة بّنايي، فرغون، سطل، تختة زيرپايي، خرک، نردبان، كاله، عينك 

محافظ

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کاررديف
2آماده سازی كارگاه1
2كنترل سفت كاری 2
2اجرای زير سازي3
2اجرای پوشش گچي4
2اجرای پوشش نهايي گچ كاري5
2پرداخت نهايی 6

زيست  توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های 
محيطی و نگرش: مديريت كيفيت، مديريت زمان، مديريت مواد 

و تجهيزات 
2

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



118



119

پودمان سوم : اجرای سقف کاذب گچی

اجرای سقف کاذب گچی

پودمان  3
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1 برای ساخت سقف های کاذب از چه مصالحی می توان استفاده کرد؟
2 سقف های کاذب گچی دارای چه انواعی هستند؟ 

3 سقف های کاذب ساخته شده با صفحات روکش دار گچی دارای چه ویژگی هایی هستند؟
4 مراحل اجرای یک سقف کاذب با صفحات روکش دار گچی چگونه است؟

 اجرای یک سقف کاذب با طول و عرض 3 متر به همراه درزگیری و آماده کردن سطوح آن جهت رنگ آمیزی
)میزان فاصله سقف کاذب تا سقف اصلی 20 الی 50 سانتی متر درنظر گرفته شود(.

سقف کاذب شاخه ای از معماری داخلی است که برای پوشش سقف اصلی )زیر سقف( به کار می رود. از پیشینة 
طراحی و اجرای این سقف اطالعات زیادی در دست نیست. معلوم نیست اولین کسانی که از سقف کاذب 
استفاده کرده اند چقدر از کاربردهای مختلِف آن آگاهی داشته اند، اما سقف کاذب در زمانی کوتاه جای خود 

را در صنعت ساختمان پیدا کرد. برخی از سقف های کاذب در تصاویر زیر نشان داده شده است.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  5 

شایستگی اجرای سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی

استاندارد عملکرد

شکل 1ـ3ـ سقف کاذب چوبی

شکل 5  ـ3ـ سقف کاذب با صفحات روکش دار گچیشکل 4ـ3ـ سقف کاذب مشبك 

شکل 3ـ3ـ سقف کاذب فلزیشکل 2ـ3ـ سقف کاذب رابیتس  
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برخی از کاربرد های سقف کاذب عبارت اند از :
  متناسب سازی فضای داخلی؛

  اجرای تزیینات در فضاهای داخلی؛
  عبور تأسیسات از پشت آن

شکل 6  ـ3

شکل 7ـ3

ویژگی های سقف کاذب با صفحات روکش دار گچی )درای وال(

این  اجرای  باالی  از عوامل مهم در سرعت  اجرای سریع زیرسازی و نصب صفحات،  سرعت اجرایی باال: 
ساختار است، به طوری که با حداقل نیروی انسانی می توان در کمترین زمان ممکن سطوح وسیعی را پوشش 
داد. همچنین، سقف های کاذب یکپارچه با صفحات روکش دار گچی، بالفاصله پس از خشک شدن بتونه و یا 
الیة پوششی قابلیت رنگ آمیزی دارند که این ویژگی خود در کاهش زمان اجرا تأثیرگذار خواهد بود. سرعت 

اجرایی باال در کاهش هزینه های زمان و بازگشت سریع سرمایه بسیار مؤثر است.
اجرای آسان: اجرای ساختارهای خشک به حدی آسان است که در بسیاری از کشورهای دنیا، افراد معمولی، 
مصالح مورد نیاز را از فروشگاه های مصالح ساختمانی خریداری نموده و با مطالعة دستورالعمل های مربوطه و 

با استفاده از ابزار ساده، خود نسبت به اجرای آن اقدام می نمایند.
دقت باال در اجرا: به طور کلی، ساختارهای خشک از مصادیق ساخت وساز صنعتی بناها به شمار می روند. به 
دلیل روش اجرایی آسان و استاندارد، خطاهای اجرایی و هزینه های ناشی از آن کاهش یافته و عملیات اجرایی 

با دورریز بسیار کم مصالح و صرفه جویی در مصالح، نیروی انسانی و زمان همراه است.
انعطاف معماری باال: این ساختار از نظر معماری بسیار منعطف بوده و در ساخت سقف های معلق تزیینی 
ویژه  به  یکپارچه،  کاذب  مزیت سقف  مهم ترین  اخیر  بدون شک، خصوصیت  دارد.  ویژه  کاربرد  )دکوراتیو( 
در کشوری با معماری غنی همچون ایران به شمار می رود. این ساختار دارای قابلیت پذیرش انواع اشکال، 

شکست ها و طرح های تزیینی بوده که حتی در مرحلة بهره برداری از بنا نیز قابل اجرا می باشند.
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شکل 8  ـ3

کاذب  سقف های  در  آویز:  پیش بینی  به  نیاز  عدم 
معمولی که از رابیتس استفاده می شود، قبل از اجرای 
سقف نیاز به پیش بینی آویز وجود دارد، ولی دراین 
نوع از سقف های کاذب، آویزگیری جزء خود ساختار 
بوده و پس از اتمام کارهای سازه ای و تأسیساتی، به 

راحتی قابل اجراست. 
مقاومت  عوامل  مهم ترین  زلزله:  برابر  در  مقاومت 
این ساختار در برابر زلزله، سبکی وزن آن و بهره گیری 
از اتصاالت و مهارهای استاندارد و مستحکم می باشد. 
وزن این نوع سقف ها بسیار کم است به طوری که این 

مقدار برای ساختار تک الیه با پانل 12/5 میلی متری کمتر از 15 کیلوگرم بر متر مربع می باشد )با احتساب 
وزن زیرسازی(.

برابر  در  مقاومت  و  حرارتی  عملکرد  صوتی،  )عملکرد  نظر  مورد  فنی  مشخصات  به  دستیابی 
آتش سوزی(: با توجه به بهره گیری از اجزای استاندارد و انجام آزمایش های گوناگون در این نوع ساختارها، 
کمیت های مرتبط با فیزیک ساختمان )مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و مقاومت در برابر آتش( از 
طریق مدارک فنی در دسترس می باشد. به عالوه، برای دستیابی به کمیت های خاص، ساختارهای ویژه قابل 
طراحی می باشند. این ویژگی اجازه می دهد که طراحان و سازندگان، معیارهای فنی مورد نظر خود را در 
طراحی و اجرای بنا پیاده سازی نموده و با انتخاب ساختار مورد نظر، کمیت هایی نظیر عبور حرارت، صوت و 
مقاومت در برابر آتش سوزی را تحت کنترل در آورند )امکانی که غالباً برای ساختارهای بّنایی وجود ندارد(.

اجزای تشکیل دهنده سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی 

1 انواع صفحات روکش دار گچی؛
2 پروفیل های زیرسازی؛

3 قطعات و اتصاالت؛
4 مواد درزگیری و آماده سازی سطوح.

1ـ انواع صفحات روکش دار گچی )پانل(
است.  شده  پوشانده  مخصوص  کاغذ  با  آنها  طولی  لبه های  و  و سطح  بوده  هستةگچی  دارای  این صفحات 
صفحات روکش دار گچی در انواع معمولی، مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم در برابر حریق، مقاوم در برابر حریق 
نیاز، در  مورد  به عملکرد  بسته  و عرضه می شوند.  تولید  و ضربه  آتش  برابر رطوبت،  در  مقاوم  و  و رطوبت 

نمود. استفاده  انواع صفحات گچی  از  درای وال می توان  سیستم های 

در سیستم های ساخت وساز خشک عالوه بر صفحات روکش دارگچی از صفحات سیمانی نیز استفاده 
می گردد.

نکته
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صفحات مسلح سیمانی: صفحات مسلح سیمانی آکواپنل، ترکیبی از سیمان پرتلند، پرکننده های ویژه و 
مواد افزودنی خاص بوده که پشت و رو و لبه های طولی آنها به وسیلة شبکه ای از الیاف شیشه مسلح شده است. 
این صفحات در دو نوع خارجی و داخلی تولید می شوند که به ترتیب در دیوارهای خارجی )نما( و فضاهای 
داخلی که در معرض رطوبت با درصد باال و یا آب ریزی مداوم هستند )مانند آشپزخانه های صنعتی، استخر 

و سونا(، به کار می روند.

شکل 10ـ3ـ یك پالت کامل از پانل های سیمانیشکل 9ـ3ـ مشخصات پانل            

2ـ پروفیل های زیرسازی 
این پروفیل ها از شکل دهی ورق های فوالدی گالوانیزه به روش نورد سرد تولید می شوند.

 آویز نانیوس: از این قطعه جهت اتصال زیرسازی 
می شود.  استفاده  اصلی  سقف  به  کاذب  سقف 
خصوصیات برجسته فنی آویز نانیوس شامل سهولت 
و سرعت زیاد در آویزگیری، مقاومت در برابر زلزله و 
ارتفاع قابل توجه آویز )بیش از 4 متر( می باشد. آویز 

از چهار جزء تشکیل شده است: نانیوس 

CD60F47L25Uh36

             NF براساس استاندارد        DIN بر اساس استاندارد             NF براساس استاندارد
شکل 12ـ3

NF براساس استاندارد
شکل 13ـ3 شکل 11ـ3

شکل 14ـ3ـ اجزای آویز نانیوس
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1  قطعةاتصال سقفی )که از این پس آویز گفته می شود(؛
2  قطعة رابط )برای افزایش ارتفاع آویز(؛ 

3  قطعة اتصال به زیرسازی که خود این قطعه در دو نوع رکاب دار و بدون رکاب )که از این پس به ترتیب 
رکاب و چنگک گفته می شود( و در دو اندازه، برای سازه های DC60 و F 47 تولید و عرضه می شود؛

4  سوزن تنظیم ارتفاع )که از این پس پین گفته می شود(.

  براکت: زمانی که فاصله سقف کاذب با سقف اصلی 
کم است، از این قطعه جهت اتصال زیرسازی سقف 
کاذب به سقف اصلی استفاده می شود. براکت در دو 
اندازه، برای سازه های CD 60 و F 47 تولید و عرضه 

می شود.

شکل 15ـ3ـ رکاب 
نانیوس

شکل 16ـ3ـ چنگك 
نانیوس

شکل 19ـ3ـ قطعة رابط شکل 18ـ3ـ پین نانیوسشکل 17ـ3ـ آویز نانیوس

شکل 20ـ3ـ براکت

  سازة تراز: این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. 
همچنین، این سازه می تواند نقش باربری داشته باشد و به عنوان تکیه گاه در حاشیة سقف عمل نماید و یا به 
عنوان یک عضو الزامی در ساختارهای دارای عایق بندی صوتی یا دارای کد آتش سوزی نیز به کار گرفته شود. 
عالوه بر کاربردهای مذکور، از این سازه جهت زیرسازی در محل شکست های سقف نیز استفاده می شود. سازه 

تراز در دو نوع با نام های UD 28 )با مقطع ناودانی( و L 25 )با مقطع نبشی( تولید و عرضه می شود.

 L 25 شکل 21ـ3ـ سازه تراز
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F47 شکل 23ـ3ـ سازه سقفی

CD60 شکل 25ـ3ـ سازه سقفی

شکل 24ـ3ـ ابعاد جان سازه 47 و بال سازه 17 میلی متر می باشد.

شکل 26ـ3ـ ابعاد جان سازه 60 و بال آن 27 میلی متر می باشد.

 UD28 شکل 22ـ3ـ سازه تراز

  سازه سقفی: این سازه جزء اصلی زیرسازی سقف های کاذب یکپارچه را تشکیل می دهد که به عنوان 
سازة باربر و یا سازة پانل خور عمل می کند. مقطع این سازه C شکل بوده و در دو نوع با نام های CD 60 و 

F 47 تولید و عرضه می شود.

  قطعة اتصال طولی: از این قطعه جهت اتصال سازه های باربر یا پانل خور در امتداد طولی یکدیگر استفاده 
می شود. این قطعه دارای مقطع “W” شکل بوده و در دو اندازه، برای سازه های CD60 و F47 تولید و عرضه 

می شود.
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CD 60شکل 27ـ3ـ قطعة اتصال طولیF 47 شکل 28ـ3ـ قطعة اتصال طولی

  اتصال پل )بست اتصال کامل(: از این قطعه در سقف های یکپارچه جهت اتصال سازة باربر )فوقانی( به 
 CD 60 سازة پانل خور )تحتانی( و ایجاد یک شبکه استفاده می شود. این قطعه در دو اندازه، برای سازه های

و F 47 تولید و عرضه می شود.

CD 60شکل 29ـ3ـ قطعة اتصال کاملF 47 شکل 30ـ3ـ قطعة اتصال کامل

که  جایی  در  قطعه  این  از  نیمه:  اتصال  قطعة    
استفاده  نباشد،  مقدور  پل  اتصال  قطعة  از  استفاده 
 CD 60می شود. این قطعه در دو اندازه، برای سازه های

و عرضه می شود.  تولید   F 47و

شکل 31ـ3ـ قطعة اتصال نیمه
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ایجاد  این سازه جهت  از  بید(:  لبه )جی  سازة    
صفحات  آزاد  انتهای  در  یکنواخت  و  صاف  لبه های 
ایجاد  بر  عالوه  لبه  سازة  می شود.  استفاده  گچی 
لبه های یکنواخت، از لبه های آزاد صفحات نیز محافظت 
فصل  در  سازه،  این  کاربردهای  از  یکی  می نماید. 
شده  کاشی کاری  دیوارهای  با  کاذب  سقف  مشترک 

می باشد. 
شکل 32ـ3ـ سازة لبه )جی بید(

  سازة درز انقطاع )جداکننده یا کنترل کننده(: 
این سازه جهت ایجاد درز انقطاع در سقف های پیوسته 
با وسعت زیاد و یا در محل هایی که یک سقف کاذب 
کاربرد  می شود،  ایجاد  دیوار  شکست  اثر  بر  باریک 
دارد. سازه های درز انقطاع در اقسام مختلف و برای 

انواع کاربردها تولید می شوند.

شکل 33ـ3ـ سازة درز انقطاع

قطعات و اتصاالت

  انواع پیچ ها
این پیچ ها برای اتصال پانل به سازه و یا اتصال سازه به سازه به کار می روند و دارای انواع نوک تیز و سرمته دار 

می باشد.
1 پیچ های اتصال پانل به سازه 

  پیچ TN )نوک تیز(
  پیچ TB )سرمته دار(.

پیچ معمولی )نوک تیز(برای اتصال پانل به سازة معمولی )TN(: پیچ نوک تیزجهت اتصال پانل به سازه هایی 
با ضخامت کمتر از 0/7 میلی متر کاربرد دارد و با حرف TN نمایش داده می شود.

این پیچ دارای اندازه های 55 و 45 و 35 و 25 میلی متر می باشد.
از  بیشتر  با ضخامت  سازه هایی  به  پانل  اتصال  پیچ جهت  این   :)TB( به سازه  پانل  داراتصال  پیچ سرمته 
0/7میلی مترتا 2/25 میلی متر کاربرد دارد و با حرف TB نمایش داده می شود. این پیچ دارای اندازه های 55 

و 45 و 35 و 25 میلی متر می باشد.
2 پیچ های اتصال سازه به سازه 

  پیچ LN )نوک تیز(
  پیچ LB )سرمته دار(
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اینکه  اتصال سازه ها به هم استفاده می شود به شرط  این پیچ برای   :)LN( پیچ سازه به سازه با نوک تیز
مجموع ضخامت دو قطعة مورد اتصال از 0/7 میلی متر بیشتر نگردد. این نوع پیچ 9 میلی متر طول داشته و 

با LN نمایش داده می شود.
پیچ سازه به سازه نوع سرمته دار)LB(: این پیچ نیز برای اتصال سازه ها به هم استفاده می شود به شرط اینکه 
مجموع ضخامت دو قطعة مورد اتصال از 0/7 میلی متر بیشتر ولی از 2/25 میلی متر کمتر باشد. طول این نوع 

پیچ 9/5 میلی متر بوده و با LB نمایش داده می شود.
 FN از پیچ های نوع  :)FN( 3 پیچ اتصال سازه به سیستم های درای وال
)نوک تیز( برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 0/7 میلی متر به ساختار های 
خشک استفاده می شود. ویژگی این نوع پیچ، سر تخت آن بوده که اجازه می دهد 
دیوار  فوقانی  رانر  اتصال  شود.  ایجاد  زیرین  سطح  و  سازه  میان  خوبی  اتصال 
درای وال به سقف کاذب درای وال، از موارد کاربرد پیچ FN است. توجه شود که 
پیچ FN به زیرسازی فلزی ساختار خشک متصل می شود )نه به الیة پوششی 

تنها(. پیچ های FN در طول های 35 و 65 میلی متر عرضه می شوند.

4 پیچ و رول پالگ: از این عامل برای اتصال سازة تراز به دیوار زمینه استفاده 
قطر  با  رول پالگ  و  گالوانیزه  پیچ های  از  استفاده  این منظور،  برای  می شود. 

حداقل 4 میلی متر و طول حداقل 50 میلی متر توصیه می گردد.
مهار چکشی: از این قطعه برای اتصال آویز به سقف های بتنی استفاده می شود.

مهارهای ویژه اعضای توخالی: در صورتی که ایجاد اتصال با یک عضو توخالی 
مورد نظر باشد، عوامل اتصال گوناگونی از جمله مهار صلیبی و مهار جمع شونده 
مورد استفاده قرار می گیرد. نوع عامل اتصال بر اساس رده بارگذاری و نوع کاربرد 

تعیین می شود. برخی از کاربردهای این قطعات به شرح زیر می باشد:

شکل 34ـ3

 اتصال آویز سقف کاذب به بلوک سقفی )اعم از سفالی یا سیمانی( در سقف های تیرچه بلوکی؛
 اتصال قسمت فوقانی دیوار جداکننده به سقف کاذب؛ 

 آویزان نمودن برخی وسایل مانند یک چراغ سبک تا وزن 5 کیلو گرم مانند لوستر از سقف کاذب؛ 
 نصب ریل پرده به سقف کاذب.

شکل 35ـ3ـ مهار چکشی



129

پودمان سوم : اجرای سقف کاذب گچی

مصالح درزگیری

این مصالح شامل نوار درزگیر، نوار چسب جداکننده )ترن فیکس(، سازه یا نوار محافظ گوشه )کرنربید(، بتونه 
درزگیر )فوگن فولر( و گچ پوششی )ماستیک( می باشد.

نوار درز گیر: این نوار از جنس فایبرگالس بوده و در درز های بین پانل ها به همراه بتونه نصب می گردد. هدف 
از نصب این نوار، جلوگیری از ترک خوردن بتونه می باشد. ضمناً نوع کاغذی این نوار نیز در بازار موجود است.

شکل 37ـ3ـ پودر بتونه شکل 36ـ3ـ نوار درزگیر                                  
درزگیری 

شکل 39ـ3ـ سازه )یا نوار( شکل 38ـ3ـ پودر ماستیك                       
محافظ گوشه

کاربرد نوار محافظ گوشه)کرنربید( در درزگیری چیست؟ تحقیق کنید

سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی

به سقف هایی گفته می شود که فضا ها را از نظر محدوده، از سقف اصلی جدا می کنند و دارای انواع زیر هستند:
الف( سقف های یکپارچه شامل 

1 سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه
2  سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه
3  سقف کاذب خود ایستا )بدون آویز(

ب( سقف های مشبك شامل 
1  سقف های کاذب مشبک با تایل گچی

2  سقف های کاذب مشبک با تایل معدنی
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مصالح و ابزار های مورد نیاز جهت اجرای سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی

واحدمقدارابزار مصرفیردیف

دستگاه1رندة پانل با تیغه یدکی1

دستگاه2کاتر برش با تیغة یدکی2

عدد1ارة برش پانل3

عدد2قیچی ورق بر 4

دستگاه1پخ زن پانل 5

عدد1دریل6

دستگاه2پیچ گوشتی برقی )اسکروگان قابل تنظیم(7

عدد1ظرف تهیة بتونه8
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واحدمقدارابزار مصرفیردیف

عدد2لیسة20 سانتی9

عدد2کاردک بتونه با پیچ گوشتی10

عدد1ریسمان رنگی11

عدد1انبرپانچ12

عدد1سمبادة دستی13

عدد1تراز 50 سانتی متری14

عدد1گونیای 50 سانتی متری15

عدد1سوهان گرد16
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واحدمقدارابزار مصرفیردیف

عدد1هم زن 17

تیغــة 18 همــراه  بــه  نــازک کاری  مالــة 
عدد1شــانه ای

عدد2متر )5 متری(19

مصالح مورد نیاز جهت اجرای سقف کاذب یکپارچه

توضیحات تکمیلیواحدتعدادنام کاال

 F 47 شاخه5سازة

CD 60شاخه5سازة

 UH 362شاخه

رکاب آویز نانیوس ـ پین نانیوسعدد25آویز نانیوس

RG 12/5برگ6پانل

CD 60 و F 47از هر کدامعدد50بست کامل 

 TN 25بسته1پیچ پانل

HT 90عدد30بست

LN 9عدد50پیچ

UD 28ـ رانر L 25از هر کدامشاخه3نبشی

CT 205عدد10براکت
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مصالح مورد نیاز جهت اجرای سقف کاذب یکپارچه

توضیحات تکمیلیواحدتعدادنام کاال

درزگیری سقفرول1نوار مش درزگیری

درزگیری سقفکیسه1بتونة درزگیر

درزگیری سقفکیسه1ماستیک

 سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه 
ساختار این سقف شامل یک زیرسازی فوالدی سبک با سازه گذاری در دو جهت عمود برهم است که پانل ها 
در یک یا دو الیه بر روی آن نصب می شوند. با توجه به عملکرد باالی این سقف کاذب، می توان از این نوع 

سقف کاذب در بسیاری از فضاها و در طرح های تزیینی متنوع و زیبا استفاده نمود.

شکل 40ـ3

فاصله بین آویزها

فاصله بین سازه های پانل خور

ابعاد به میلی متر D112a سقف کاذب 

ربر
ی با

ه ها
ساز

ه بین 
فاصل
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 سقف کاذب با سازه گذاری یك طرفه
ساختار این سقف شامل یک زیرسازی فوالدی سبک با سازه گذاری در یک جهت بوده که پانل ها در یک یا 
دو الیه بر روی آن نصب می شوند. زمانی که یک سقف کاذب با سرعت اجرایی باال و حداقل مصالح و هزینه 
در نظر باشد، این نوع سقف کاذب گزینة بسیار مناسبی خواهد بود. به لحاظ اجرایی توصیه می شود که از این 

نوع سقف کاذب با در نظر گرفتن شرایط زیر استفاده شود:
 مساحت سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع؛

 ابعاد یکی از اضالع سقف کاذب کمتر از 4 متر؛ 
 ارتفاع آویزگیری کمتر از 50 سانتی متر؛

 سقف کاذب ساده و فاقد شکست.
در  استایرنی  پلی  بلوک های  با  بلوک  تیرچه  سقف های  در  کاذب،  سقف  نوع  این  کاربردهای  از  نمونه  یک 
واحدهای مسکونی است، که ارتفاع آویز در آن معموالً کم بوده و سقف کاذب در یک سطح محدود و فاقد 

می شود. اجرا  شکست 

پیش از اجرای کار الزم است کنترل نقشه و مطابقت آن با وضع موجود انجام شود. در این صورت اگر اجرای کار نیاز 
به پیش بینی های خاص داشته باشد، در این بخش می توان تدابیر الزم را اندیشیده و از بروز مشکالت اجرایی احتمالی 

پیشگیری نمود. 
روش اجرای سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه

1 آماده سازی وسایل و ابزار: وسایل و ابزار شامل وسایل جابه جایی پانل، ابزار برش، ابزار نصب و ابزار 
می باشند. درزگیری 

2 استخراج داده ها: قبل از اجرای زیرسازی، فاصله آویزها، فاصله سازه های باربر و فاصلة سازه های پانل خور 
بر اساس نوع پوشش کاری و ردة وزنی سقف کاذب، از طریق جداول موجود استخراج می شود.

فاصله بین آویزها

خور
ی پانل 

ه ها
ساز

ه بین 
فاصل

شکل 41ـ3



135

پودمان سوم : اجرای سقف کاذب گچی

UD28 شکل 42ـ3 ـL25شکل 43ـ3 ـ

3 اجرای زیرسازی سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه 
الف( اجرای سازه تراز:  به وسیلة ریسمان رنگ پاش، خط تراز سقف کاذب بر روی دیوار پیرامونی مشخص 
می شود. سازة تراز در محل خود به وسیلة عامل اتصال مناسب و در فواصل معین )مطابق جدول زیر( به دیوار 
زمینه متصل می گردد. توجه شود که در کلیة ساختارهای سقف کاذب یکپارچه، سازة تراز به دو صورت باربر 

و غیرباربر قابل اجرا است.

عامل اتصالدیوار زمینه

فاصلة عوامل اتصال )سانتی متر(

UD28L25

اتصال غیرباربراتصال باربراتصال غیرباربراتصال باربر

پیچ TN یا FN دیوار خشک
601003060

پیچ و رول پالگدیوار بّنایی

شکل 44ـ3ـ مشخص کردن محل نصب سازة 
تراز با ریسمان رنگی

شکل 45ـ3ـ نصب سازة تراز
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نکات فنی در خصوص اجرای زیرسازی
 فاصلة اولین عامل اتصال از انتهای سازة تراز نباید از 10 سانتی متر بیشتر باشد.

 برای اتصال سازة تراز به دیوار خشک می توان از پیچ TN یاFN استفاده نمود )پیچ ها به استادها متصل 
می شوند(. درصورتی که زیرسازی در محل اتصال وجود نداشته باشد، می توان قبل از پانل گذاری، یک نوار 
نظر  مورد  تراز  در  سراسری  به صورت  را  میلی متر   0/6 و ضخامت  عرض 100  به  گالوانیزه  فوالدی  تسمة 

به وسیلة پانچ یا پرچ بر روی استادها اجرا نمود تا زیرسازی در تمام نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.
 در صورت بّنایی بودن دیوار پیرامونی، سازة تراز پس از نازک کاری و بر روی پوشش نهایی گچ دیوار اجرا 
می شود. همچنین، باید نوار چسب جداکننده در حد فاصل سازة تراز و دیوار قرار گیرد. درصورت نیاز به ایجاد 
خط سایه در فصل مشترک دیوار و سقف )به ویژه در دیوار هایی با پوشش کاشی یا سنگ( می توان پانل را با 
فاصله از دیوار اجرا نمود و لبه آن را به وسیله سازة لبه )جی بید( پوشش داد. در این صورت استفاده از نوار 

چسب جداکننده الزم نخواهد بود.
 در لبه های باربر، نشیمن گاه سازه های پانل خور یا باربر بر روی بال سازه تراز باید حداقل 20 میلی متر 

باشد.
 در لبه های غیر باربر، حداکثر کنسول در سازةCD 60، 15 سانتی متر، در سازةF 47 10 سانتی متر و در 

پانل گچی 10 سانتی متر است.
در لبه های غیرباربر، به کارگیری سازة تراز اختیاری است؛ ولی نصب آن، اجرای سقف را آسان تر می نماید. در 

صورت وجود سازة تراز، توصیه می شود صفحات پانل ها در حاشیة کار به آن پیچ شوند.

سازه های  مسیر  تعیین  برای  ریسمان کشی:  ب( 
باربر و آویزها در سقف، و همچنین تنظیم تراز بودن 
فاصلة  نمود.  ریسمان کشی  به  اقدام  باید  زیرسازی، 
از  و  بوده  باربر  سازه های  فاصلة  همان  ریسمان ها، 

می گردد. استخراج  مربوطه  جدول 
از آنجایی که سازه های باربر روی سازة پانل خور قرار 
می گیرند، ریسمان کشی زیر سازة باربر، به اندازة بال 

سازه، باالتر از سازة تراز قرار می گیرد. 
شکل 46ـ3

برای تعیین مسیر سازه های باربر و آویزها در سقف، وهمچنین تنظیم تراز بودن زیرسازی در سقف ها 
با ابعاد بزرگ، باید از تراز لیزری استفاده نمود.

نکته

ج( اجرای آویزها: به وسیلة ریسمان رنگ پاش، محل اجرای آویزها، که همان مسیر ریسمان کشی سازه های 
باربر است، بر روی سقف اصلی مشخص می شود. با استفاده از عامل اتصال مناسب، آویز با طول مناسب به 
سقف اصلی متصل می شود. برای این منظور و بسته به نوع و شرایط سقف اصلی، می توان از مهارچکشی )برای 
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سقف های بتنی( و یا مهارهای ویژة اعضای توخالی )برای بلوک های سقفی سفالی یا سیمانی در سقف های 
موجود  جداول  طریق  از  کاذب،  سقف  وزنی  رده  اساس  بر  آویزها  بین  فاصلة  نمود.  استفاده  بلوک(  تیرچه 

استخراج می شود. در صورت نیاز به افزایش ارتفاع آویز، از قطعة رابط نانیوس استفاده می شود.

شکل 48ـ3ـ تکمیل شدن آویزهاشکل 47ـ3ـ اتصال آویز به سقف اصلی

نکات فنی در خصوص اجرای آویزها
 قبل از اجرای هرگونه آویز، باید وضعیت سقف اصلی از نظر استحکام بررسی شود )به ویژه در سقف های 
تیرچه بلوک و سقف های بتنی(. همچنین، برای انتخاب نوع عامل اتصال، باید از مناسب بودن آن برای سقف 

اصلی اطمینان حاصل نمود.
 آویزگیری از عناصر تأسیساتی موجود در فضای پشت سقف کاذب تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و آویزها 
تنها باید به سقف اصلی متصل شوند. رعایت نکردن اصول ذکرشده، می تواند موجب ناپایداری سقف کاذب و 

یا انتقال ارتعاشات و لرزش ها )ناشی از تأسیسات( و ایجاد ترک در محل درزها شود.
 زمانی که ارتفاع آویزگیری کم است، جهت اتصال زیرسازی به سقف اصلی، از براکت استفاده می شود. برای 
این منظور، براکت توسط عامل اتصال مناسب به سقف اصلی متصل شده و پروفیل های باربر توسط دو عدد 

پیچ LN به براکت متصل می شوند.
 در صورت وجود شرایط زیر، می توان از آویزهای ترکیبی به جای آویز نانیوس استفاده نمود:

 ساختار بدون کد حریق؛
 ارتفاع آویز گیری کمتر از 150 سانتی متر.

آویز ترکیبی 1: این آویز ترکیبی، از قطعة اتصال سقفیHT 90 و سازةU 50 ساخته می شود. برای این منظور، 
قطعةHT 90 به سقف اصلی متصل شده و سازةU 50 توسط دو عدد پیچ LN به آن متصل می شود. انتهای 
سازةU 50 به صورت زبانه بریده می شود تا بتواند سازة سقفی را دربرگیرد. سازه سقفی به وسیلة دو عدد پیچ 

LB به سازةU 50 متصل می شود.
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HT 90 شکل 49ـ3ـ U 50  شکل 50  ـ3ـ

UH 36شکل 55  ـ3ـ

آویز ترکیبی 2: این آویز ترکیبی، از قطعة اتصال سقفیHT 90، سازةUH 36 و براکت ساخته می شود. برای این 
منظور، قطعة HT90 به سقف اصلی متصل شده و سازة UH 36 توسط دو عدد پیچ LN به آن متصل می شود. 
برای اتصال سازة سقفی به این آویز ترکیبی، از براکت استفاده می شود؛ بدین ترتیب که براکت مانند یک رکاب، 
سازة سقفی را احاطه کرده و توسط دو عدد پیچ LN به سازةUH 36 متصل شده و سپس سازة سقفی توسط دو 

عدد پیچ LB به براکت متصل می شود.

ـ  آویز ترکیبی شکل 51ـ3     شکل 52ـ3 

شکل 54 ـ3شکل 53ـ3
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د( اجرای سازه های باربر: سازه های باربر توسط رکاب به آویز متصل می شوند. با توجه به تراز مورد نظر، رکاب 
توسط سوزن تنظیم ارتفاع به آویز متصل می شود. سازة باربر توسط دو عدد پیچ LN به رکاب متصل می شود.

شکل 56  ـ3ـ باز کردن رکاب                                                        

شکل 58  ـ3ـ اتصال سازة باربر به رکاب 
   LN توسط پیچ

شکل 59  ـ3ـ سازه های باربر تکمیل 
شده

شکل 57  ـ3ـ بستن رکاب

ه( اجرای سازه های پانل خور: سازه های پانل خور، عمود بر سازه های باربر نصب می گردند. سازه های پانل خور 
توسط پل یا قطعة اتصال نیمه، به سازه های باربر متصل می شوند. فاصلة اولین پانل خور از دیوار جانبی حداکثر 

10 سانتی متر می باشد. 

شکل 60  ـ3ـ اتصال سازة پانل خور به 
سازة باربر توسط پل  

شکل 61  ـ3ـ زیرسازی تکمیل شده
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اجرای زیرسازی سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه
 

روش اجرای زیرسازی در سقف D 112 b، مشابه سقف D 112 a می باشد؛ با این تفاوت که سازه گذاری در 
یک جهت انجام می شود. در اجرای این نوع سقف باید توجه نمود که برای اتصال سازه ها به آویز، از چنگک 
استفاده می شود؛ زیرا در صورت استفاده از رکاب، اتصال صفحات به زیرسازی به خوبی صورت نمی گیرد. در 

ضمن، این قطعه فقط برای سازةCD 60 ساخته شده است.
در سقف D 112 B با سازةF 47 باید از آویز ترکیبی مطابق شکل زیر استفاده نمود: 

افزایش طول سازه های سقفی: سازه های سقفی در طول 4 متر تولید می شوند. برای افزایش طول این نوع 
سازه ها، از قطعة اتصال طولی استفاده می شود. 

شکل 62  ـ3ـ آویز ترکیبی جهت D 112 b و 
F 47سازه

 شکل 63  ـ3ـ  نانیوس چنگك

نصب الیة عایق معدنی: در صورت نیاز، نصب الیة عایق در 
این  اجرای  می گیرد.  صورت  کاذب  سقف  پشت  خالی  فضای 
الیه باید به گونه ای باشد که شکاف، درز و یا فاصلة خالی بین 
قطعات عایق وجود نداشته باشد. همچنین، اصول حصیرچینی1 

در نصب الیة عایق باید رعایت شود. 

1ـ بافتی شبیه حصیر به طوری که درزهای کنارهم در یک راستا قرار نگیرند.

شکل 64ـ3ـ قطعة اتصال طولی 
F 47برای

CD 60شکل 65ـ3ـ قطعة اتصال طولی برای 

شکل 66ـ3ـ نصب الیه عایق معدنی

در سقف قطعه  این  از  استفاده 
D112b مجاز نمی باشد.

نکته
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تذکر: در صورت اجرای الیة عایق، باید وزن آن را در تعیین ردة وزنی سقف کاذب در نظر گرفت. حداکثر 
وزن مجاز الیة عایق، 5 کیلوگرم بر متر مربع است. در ضمن اجرای این عایق به صورت رولی انجام می گردد.

نصب صفحات: در این بخش فقط به برخی از اصول نصب پانل ها اشاره شده است. 
 برای دستیابی به حداکثر استحکام در ساختار، باید پانل ها به 
کارخانه ای(  )لبه های  آنها  طولی  راستای  که  شوند  نصب  نحوی 
حالت،  این  در  گیرد.  قرار  پانل خور  سازه های  راستای  بر  عمود 
لبه های برش خورده در محل سازه های پانل خور قرار می گیرند )به 
عنوان یک قاعدة همیشگی در سقف های کاذب، همواره یک سازه 

باید لبه برش خورده پانل را پشتیبانی نماید(.
 اتصال صفحات گچی به زیرسازی، به وسیلة پیچ مخصوص و 
با استفاده از دستگاه پیچ زن قابل تنظیم صورت می گیرد. پیچ 
مورد مصرف برای نصب پانل باید به گونه ای انتخاب شود که پس 
از عبور از الیه های پوششی، حداقل 10 میلی متر در سازة زیرین 

نفوذ کند.
 فاصلة مجاز اجرای پیچ ها بر روی صفحات گچی، 17 سانتی متر می باشد. 

نکات فنی در خصوص نصب صفحات گچی
 نصب صفحات باید از وسط سقف آغاز و به حاشیه ها ختم شود. همچنین می توان نصب صفحات را از یک 

کنج آغاز نموده و در هر دو امتداد طولی و عرضی، به طور همگن نصب صفحات را ادامه داد. 
 درصورتی که اجرای پوشش سقف مطابق اصول گفته شده انجام نگیرد، موجب ایجاد ترک بر اثر خیز سقف 

کاذب خواهد شد. 
 در کلیه ساختارهای تک الیه و دوالیه، پانل ها باید به صورت حصیرچین اجرا شوند. برای این منظور، فاصله 
دو درز باید حداقل 40 سانتی متر در نظر گرفته شود. عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در 

طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود.
 در سقف های پیوسته با وسعت زیاد، برای کنترل انبساط و انقباض قطعات و پیشگیری از ترک خوردن 
سقف، از درز انقطاع )جداکننده( استفاده می شود. به طور معمول برای فواصل حداکثر هر 15 متر در هر یک 

از امتداد های طولی و یا عرضی سقف های پیوسته، درز انقطاع در نظر گرفته می شود. 

ـ اتصال پانل به زیرسازی توسط پیچ ـ3 شکل 67

شکل 69ـ3شکل 68ـ3   

در اجرای درزهای انقطاع، عالوه بر ایجاد درز در الیه های پوششی، باید به جداسازی زیرسازی ساختار 
نیز توجه شود. 

نکته
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مبانی طراحی زیرسازی در سقف کاذب گچی
1 تعیین وزن سقف کاذب بر اساس نوع پوشش کاری:  محاسبة فاصلة قطعات زیرسازی با توجه به وزن 
صفحات روکش دار گچی و اجرای زیرسازی انجام می شود )به طور مثال اگر در زیر سقف کاذب، سقف دیگری 

اجرا گردد، وزن تمامی سقف ها محاسبه و در ردة وزنی سقف اول اضافه می گردد(.
2 محاسبة بارهای اضافه: در صورت اضافه نمودن الحاقات اضافی )نظیر الیة عایق(، بار اضافی اعمال شده 

باید در محاسبه ردة وزنی سقف کاذب لحاظ گردد.

3 تعیین فواصل مجاز: بر اساس ردة وزنی محاسبه شده و نوع مقاومت در برابر حریق؛ فواصل مجاز آویزها، 
با  زیرسازی  عناصر  فواصل  می شوند.  تعیین  مربوطه  اساس جداول  بر  پانل خور  سازه های  و  باربر  سازه های 

حروف اختصاری زیر،در جداول درج شده اند:
a: فاصلة آویز ها )دهانه تکیه گاهی سازه های باربر(؛

c: فاصلة سازه های باربر )دهانة تکیه گاهی سازه های پانل خور(؛
b: فاصلة سازه های پانل خور )دهانة تکیه گاهی پانل ها(؛

حداکثر بار مجاز وارده بر اثر عایق گذاری، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.
نکته

* در صورتی که فاصله های سازه های پانل 800 میلی متر باشد معتبر است.

فاصله های 
سازه های باربر 

c[mm]

a [mm] فاصله آویزها
رده وزنی سقف کاذب

کمتر از 15 
کیلوگرم

کمتر از 30 
کیلوگرم

کمتر از 50 
کیلوگرم

5001200950800
6001150900750
7001100850*700
8001050800*700
ـ9001000800

ـ1000950750
ـ750*1100900
ــ1200900

سقف های کاذب یکپارچه )با دو ردیف سازه( با 
F47 سازه

سقف های کاذب یکپارچه )با دو ردیف سازه( با 
CD60 سازه

فاصله های 
سازه های باربر 

c[mm]

a [mm] فاصله آویزها
رده وزنی سقف کاذب

کمتر از 15 
کیلوگرم

کمتر از 30 
کیلوگرم

کمتر از 50 
کیلوگرم

500950750650
600900700600
700850700550
ـ800800650
ـ900800600

ــ1000750
ــ1100750
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سقف های کاذب یکپارچه )با یك ردیف سازه(

a [mm] فاصله آویزها
رده وزنی سقف کاذب

کمتر از 30 کیلوگرمکمتر از 15 کیلوگرم

1100900

 در صورت باربر بودن نبشی، فاصلة اولین آویز مطابق جدول حساب می گردد؛ در غیر این صورت، فاصلة آویز 
تا دیوار روبه رو حداکثر 20 سانتی متر )با سازهF 47( یا 25 سانتی متر )با سازةCD 60( خواهد بود.

 در صورت باربر بودن نبشی، فاصلة اولین سازة باربر مطابق جدول حساب می گردد؛ در غیر این صورت، فاصلة 
اولین سازه باربر تا دیوار،حداکثر 10 سانتی متر )با سازةF 47( یا 15 سانتی متر )با سازةCD 60( خواهد بود.

باربر بودن  اولین آویز در زمان  شکل 70ـ3ـ فاصلة 
سازة تراز )سقف یکپارچه با دو ردیف سازه(

شکل 72ـ3ـ فاصلة اولین سازة باربر تا دیوار کناری 
با دو  یکپارچه  تراز )سقف  بودن سازة  باربر  زمان  در 

ردیف سازه(

غیرباربر  زمان  در  آویز  اولین  فاصلة  71ـ3ـ  شکل 
بودن سازة تراز )سقف یکپارچه با دو ردیف سازه(

شکل 73ـ3ـ فاصلة اولین سازة باربر تا دیوار کناری 
با  تراز )سقف یکپارچه  در زمان غیرباربر بودن سازة 

دو ردیف سازه(

F47 سازه CD60 سازه

a [mm] فاصله آویزها
رده وزنی سقف کاذب

کمتر از 30 کیلوگرمکمتر از 15 کیلوگرم

12501200
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درزگیری و آماده سازی سطوح

بودن  باربر  اولین آویز در زمان  شکل 74ـ3ـ فاصلة 
سازة تراز )سقف یکپارچه با یك ردیف سازه(

غیرباربر  زمان  در  آویز  اولین  فاصلة  75ـ3ـ  شکل 
بودن سازة تراز )سقف یکپارچه با یك ردیف سازه(

شکل 76ـ3ـ فاصلة اولین سازه باربر تا دیوار کناری 
با یك  باربر بودن سازة تراز )سقف یکپارچه  در زمان 

ردیف سازه(

شکل 77ـ3ـ فاصلة اولین سازة باربر تا دیوار کناری 
با  یکپارچه  )سقف  تراز  سازة  بودن  غیرباربر  زمان  در 

یك ردیف سازه(

بتونة درزگیر: بتونة درزگیر مخصوص، برای درزگیری و بتونه کاری صفحات روکش دار گچی به کار می رود. 
این بتونه، همراه با نوار درزگیر اجرا شده و بدین ترتیب ساختاری مسطح و مستحکم تشکیل می شود. این 
ماده به صورت الیه ای نازک با ضخامت 1 تا 2 میلی متر اجرا می گردد. در صورت اجرای بتونه به شکل چند 

مرحله ای، می توان تا ضخامت حداکثر 10 میلی متر از این ماده استفاده نمود.
ماستیك: ماستیک جهت دستیابی به سطحی صاف و یک دست، بر روی سطوح ایجاد شده با پانل های گچی 
اجرا می شود. سطح به دست آمده با این محصول، زیرسازی بسیار مناسبی برای پوشش نهایی کار )به ویژه در 

رنگ آمیزی( می باشد.
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تهیة بتونه درزگیر و ماستیك: تهیة بتونة درزگیر و ماستیک مشابه بخش اجرای دیوار جداکننده می باشد.

شکل 78ـ3

 وضعیت کلیة پیچ ها از نظر اجرای صحیح بررسی شود. در صورت 
وجود مشکالتی از قبیل پارگی کاغذ روکش پانل، بیرون زدگی سر 

پیچ ها و عدم رعایت فواصل مجاز، معایب باید بر طرف شوند.

شکل 79 ـ3

 تمامی لبه های برش خورده بررسی شوند. در صورت عدم اجرای 
)یا  کار  میز  روی  و  جدا  زیرسازی  از  باید  پانل  پرداخت،  یا  و  پخ 
پالت( به وسیلة دستگاه پخ زن، پخ زده شود و به وسیلة ساب ماله ای 

پرداخت شود.

شکل 80  ـ3ـ پخ زدن

مرحلة اول:بررسی ها و اقدامات اولیه در خصوص درزگیری 
صفحات روکش دار گچی در سقف

ساختمان  اجرای  مراحل  اتمام  از  پس  باید  درزگیری  عملیات   
گیرد.  صورت 

کاماًل  تمامی سطح  از شروع عملیات درزگیری الزم است  قبل   
تمیز و عاری از هر گونه گرد و غبار و چربی باشد.

 درزهای میان صفحات بررسی شوند. باید فاصله ای به اندازة 2 میلی متر میان هر دو صفحة مجاور وجود 
باشد. داشته 

مراحل اجرای درزگیری صفحات روکش دار گچی در سقف
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مرحلة دوم: درزگیری لبه ها
الف(درزگیری لبه های کارخانه ای )لبه های برش نخورده(

 درزگیری مراحل انجام این بخش نیز همانند اجرای دیوار جداکننده 
صورت می گیرد.

در این مرحله و به کمک اقدامات زیر، ساختار درز ها مستحکم شده 
و با صفحات گچی، یکپارچه می شود.

 با استفاده از لیسه یا ماله استیل، یک الیه بتونه به پهنای 20 
سانتی متر و با ضخامتی که نوار درزگیر محو شود، بر روی الیة قبلی 

اجرا می شود.
 کار، رها شده تا بتونة این مرحله نیز به طور کامل خشک شود.

 با استفاده از ساب ماله ای، سطح بتونة خشک، پرداخت شده و 
برای مرحلة بعدی کار )اجرای الیة آماده سازی( مهیا می شود.

شکل 82ـ3ـ قرار دادن نوار درزگیر بر روی 
بتونه

ب( درزگیری لبه های برش خورده

کلیة مراحل اجرا مانند درزگیری لبه های کارخانه ای می باشد، با این 
تفاوت که پهنای الیة بتونه در مرحلة دوم 30 سانتی متر می باشد.

درز  درمحل  بتونه  الیة  اجرای  81ـ3ـ  شکل 
)کاردک درجهت عمود بر درز کشیده می شود 

تا بتونه کاماًل در درز نفوذ کند(. 

شکل 83  ـ3
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ج( درزگیری کنج های خارجی با نوار درزگیر کاغذی
نیستند  ضربه  معرض  در  که  خارجی ای  کنج های  درزگیری  برای 
)مانند کنج های خارجی در سقف ها(، در صورت وجود مهارت کافی، 
می توان از نوار درزگیر کاغذی به جای کرنربید استفاده نمود. کلیة 
مراحل اجرا مانند درزگیری کنج های خارجی با نوار محافظ گوشه 

می باشد.

پهن تر  کارخانه ای  درزهای  بتونه کاری  به  نسبت  بتونه  دوم  الیة  خورده،  برش  درزهای  بتونه کاری  در 
می باشد. دلیل این امر این است که فرورفتگی موجود در لبه های کارخانه ای، نوار و بتونة درزگیر را در 
خود جای داده و برآمدگی در محل درز کمتر می باشد؛ حال آنکه در لبه های برش خورده، فرورفتگی 
مذکور وجود نداشته و برآمدگی در محل درز محسوس تر بوده و لذا برای محو کردن این برآمدگی، نیاز 

به الیة دوم و بتونة پهن تری خواهد بود.

نکته

د( درزگیری کنج های داخلی فصل مشترک دو ساختار خشك

درزگیری کنج های داخلی فصل مشترک ساختار خشك و بّنایی: برای درزگیری کنج داخلی که در 
فصل مشترک ساختار خشک و بّنایی قرار دارد )مانند محل تقاطع یک دیوار با یک دیوار بّنایی، یک دیوار با 
یک سقف بّنایی یا یک سقف درای وال با یک دیوار بّنایی(، از نوار چسب جداکنندة مخصوص استفاده می شود؛ 
بدین ترتیب که قبل از عملیات نصب، نوار چسب جدا کنندة مخصوص بر روی سازه چسبانده شده و پس از 

عملیات درزگیری و خشک شدن بتونه، اضافات آن به وسیلة تیغ برش جدا می شود.

شکل 84  ـ3ـ قرار دادن نوار درزگیر بر روی 
بتونه

فیکس  ترن  نوار  چسباندن  85  ـ3ـ  شکل 
بر روی سازه

جداکننده  چسب  نوار  شکل  86  ـ3ـ  شکل 
پس از نصب سازه ها
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مشترک  فصل  در  بتونه کاری  87  ـ3ـ  شکل 
دیوار خشك و سقف بّنایی

چسب  نوار  اضافات  برش  88  ـ3ـ  شکل 
جداکننده پس از خشك شدن بتونه

مرحله 3: اجرای بتونه در محل پیچ ها
با  ابتدا  که  ترتیب  بدین  می شود.  اجرا  نیز  پیچ ها  محل  در  بتونه 
استفاده از کاردک، بتونه در جهت عمودی کشیده شده و سپس با 
حرکت کاردک در جهت افقی بتونه جمع می شود. پس از خشک 

به وسیلة ساب ماله ای پرداخت می شود. بتونه، سطح آن  شدن 

شکل 89  ـ3

در صورتی که بتونه در دو جهت عمود بر هم کشیده نشود، 
حفره در محل پیچ به خوبی پر نخواهد شد.

نکته

مرحله 4: آماده سازی صفحات روکش دار گچی: پس از اتمام مراحل درزگیری، سطوح ایجاد شده با پانل 
گچی باید برای پذیرش پوشش نهایی )رنگ، کاغذ دیواری، کاشی و...(، آماده سازی شوند. بسته به نوع پوشش 

نهایی، ممکن است یک یا ترکیبی از الیه های آماده سازی زیر بر روی سطح پانل ها اجرا شود. 

شکل 90  ـ3ـ اجرای ماستیك 

در  نتیجه  بهترین  به  دستیابی  برای  ماستیك:  الف(اجرای 
رنگ آمیزی، پس از عملیات درزگیری و خشک شدن آن و قبل از 
رنگ آمیزی، یک الیة نازک پوششی )1 تا 2 میلی متر( با ماستیک 
روی تمام سطح کار اجرا می شود )ضخامت قابل قبول، طی یک یا 

است(. قابل دستیابی  کاری  مرحلة  چند 
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ب(اجرای پرایمرزنی: برای پایین آوردن درجة نفوذپذیری و میزان 
جذب صفحات گچی، پس از عملیات درزگیری و قبل از کاشی کاری، 
اجرای کاغذ دیواری یا رنگ آمیزی با رنگ روغنی، اجرای الیة پرایمر 
بر روی کل سطح کار الزم خواهد بود. در اجرای کاشی و کاغذ دیواری، 
حذف الیة پرایمر موجب می شود که اتصال مناسب ایجاد نگشته و 
پوشش های مذکور از پانل جدا شوند. در خصوص رنگ آمیزی با رنگ 
روغنی، حذف الیة پرایمر باعث ایجاد حالت سایه و روشن در سطح 

کار می شود.
شکل 91  ـ3

سطوح کیفی درزگیری و آماده سازی
برای یکسان سازی روش درزگیری و آماده سازی سطوح ایجاد شده با پانل گچی، مراحل درزگیری و نوع الیة 

آماده سازی برای کاربردهای مختلف همانند نکات فنی است که در اجرای دیوار جداکننده ذکر شده است.

سقف کاذب مشبک 

تایل های سقفی تشکیل می شوند. شبکة  و  )T شکل(  از شبکة سازه های سپری  سقف های کاذب مشبک، 
مذکور به وسیله آویزهای قابل تنظیم به سقف اصلی متصل گردیده و تایل ها به صورت وزنی، درون این شبکه 
ترتیب  بدین  و  نموده  فراهم  را  از الیة عایق  استفاده  امکان  قرار می گیرند. فضای خالی پشت سقف کاذب 
می توان به مشخصات عملکردی نظیر جذب صوت باال دست یافت. ویژگی های مثبت فراوان این نوع سقف 
کاذب باعث گسترش استفاده از آن در فضاهای اداری، تجاری، درمانی و آموزشی شده است. این نوع سقف را 

می توان به تنهایی یا در ترکیب با سقف کاذب یکپارچه اجرا نمود.

شکل 92ـ3ـ نحوة استقرار سازه های سقف مشبك
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نصب سریع و آسان: اجرای سریع و آسان زیرسازی، قرار دادن تایل ها به صورت وزنی )بدون نیاز به اجرای 
پیچ( و عدم نیاز به درزگیری و رنگ آمیزی، عوامل مهم در سرعت باالی اجرای این نوع سقف بوده، به طوری 
که با حداقل نیروی انسانی می توان در کمترین زمان ممکن سطوح وسیعی را پوشش داد. سرعت اجرایی باال 

در کاهش هزینه های زمان و بازگشت سریع سرمایه بسیار مؤثر است.
حذف عملیات رنگ آمیزی: در صورت استفاده از تایل های پیش رنگ شده و یا تایل های روکش دار، عملیات 

رنگ آمیزی به طور کامل حذف شده و بدین ترتیب زمان اجرای کار 
کاهش خواهد یافت. 

دسترسی آسان به فضای تأسیساتی: با توجه به این که تایل های 
سقفی تنها به واسطه وزن خود در درون شبکة معلق قرار دارند، 
سقف  پشت  تأسیساتی  فضای  به  آسان  و  سریع  دسترسی  امکان 
و  تعمیر  ویژگی،  این  می گردد.  میسر  تایل ها  برداشت  با  کاذب 
بسیار  ساختمان  از  بهره برداری  مرحلة  در  را  تأسیسات  نگهداری 

می سازد. آسان 
تعمیر و نگهداری آسان: در صورت آسیب دیدگی تایل ها، نیازی 
و  برداشت  با  تنها  و  نبوده  ترمیمی  یا  تعمیری  عملیات  انجام  به 

می شود. بر طرف  دیدگی  آسیب  تایل ها،  جایگزینی 
تنظیم شرایط آکوستیکی فضا: یکی از کاربرد های متداول این نوع 
سقف، تنظیم شرایط آکوستیکی فضا از طریق جذب صوت است. در 

این حالت از تایل های آکوستیک )جاذب صوت( استفاده می شود.
کاذب  سقف  شده  تمام  نمونة  93ـ3ـ  شکل 

مشبك

اجزای سقف کاذب مشبک

به لحاظ جنس درانواع  بوده و  ابعاد 60 ×60 سانتی متر  تایل های سقفی دارای  معموالً  تایل های سقفی: 
بازار عرضه می شوند. به  گچی، معدنی،پلیمری و چوبی 

از  گچی  تایل های  روکش  می شوند.  تولید  روکش  بدون  یا  روکش دار  پیش رنگ،  به صورت  گچی  تایل های 
جنس P.V.C )بر روی تایل( و یا آلومینیوم )بر پشت تایل( می باشد. تایل های با روکش P.V.C و تایل های 
پیش رنگ شده نیازی به رنگ آمیزی نداشته و بدین ترتیب سرعت کار باال می رود. در مکان هایی که احتمال 
نظیر  تأسیساتی و مناطق شرجی  لوله های  )مانند محل عبور  تایل وجود دارد  بر پشت  تعرق و ریزش آب 
شمال یا جنوب کشور(، تایل های با روکش آلومینیوم استفاده می شوند. تایل های بدون روکش، دارای قابلیت 

هستند. رنگ آمیزی 
از نظر خواص صوتی، تایل های سقفی در دو نوع ساده )فاقد خواص صوتی( و آکوستیک )جاذب صوت( تولید 
می شوند. تایل های آکوستیک بیشتر در ساختمان هایی نظیر سینماها، آمفی تئاترها، بانک ها، فروشگاه های 
بزرگ و دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند. تایل های آکوستیک در رده های جذب صوت مختلف و برای 

مصارف گوناگون تولید می شوند.
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آویز: برای این نوع سقف، آویزهای مختلفی وجود دارد که معمول ترین آنها آویز با مفتول گالوانیزه )به قطر 
4 میلی متر( و فنر دوتایی )جهت تنظیم ارتفاع( می باشد.

مزایای استفاده از آویز فنر دوبل:
 مقاوم در برابر زنگ زدگی؛

 قابلیت تنظیم دقیق؛
 قابل استفادة مجدد؛

 آسیب نرساندن به پروفیل.

شکل 94ـ3ـ تایل های سقفی گچی اکوستیك

شکل 95ـ3ـ تایل های معدنی

شکل 96ـ3
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نبشی تراز: این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. 
همچنین، این سازه می تواند نقش باربری داشته باشد و به عنوان اولین تکیه گاه در حاشیة سقف عمل نماید. 
نبشی تراز در دو نوع ساده و دارای خط سایه ارائه می شود )نوع خط سایه دار، یک شیار تزیینی در محل 

اتصال به دیوار ایجاد می کند(.

سازه های سپری: سازه های این سیستم به صورت سپری )T شکل( بوده و در سه طول استاندارد 3600، 
1200 و 600 میلی متر تولید می شوند. ویژگی های شاخص سازه های این ساختار شامل موارد زیر است:

 وجود زبانه های اتصال کشویی )کلیک( در ابتدا و انتهای سازه که اجرای زیرسازی را سریع و آسان می نماید. 
 وجود شیارهای قائم در فواصل منظم بر روی جان سازه، که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ 

ابعاد مدوالر را تضمین می نماید.
 وجود سوراخ های مخصوص آویزگیری در فواصل منظم بر لبة جان سازه، که محل اتصال آویزها را مشخص 

و اندازه گذاری را آسان می کند.
 سطح زیرین بال، که نمای سازه است، با یک الیه ورق پیش رنگ شده، روکش گردیده است.

سازةT 3600: این سازه، جزء اصلی زیرسازی را تشکیل داده و وظیفة انتقال بار سقف کاذب را به آویز و 
در نتیجه به سقف اصلی، بر عهده دارد.

   L 24شکل 98ـ3ـ نبشی تراز دارای خط سایهشکل 97ـ3ـ نبشی تراز

T 3600ـ شیار قائم و سوراخ مخصوص شکل 100ـ3ـ زبانه های اتصال کشوییشکل 99ـ3ـ سازة شکل101ـ3
آویزگیری
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سازة T 1200: این سازة فرعی، سازه هایT 3600 را به یکدیگر 
متصل می کند.

T 1200شکل 102ـ3ـ سازة

سازة T 600: این سازة فرعی، سازه های T 1200 را به یکدیگر 
متصل می کند.

T 600 شکل 103ـ3ـ سازة

جدول مصالح و ابزار ها 

مصالح مورد نیاز جهت اجرای سقف کاذب مشبك

واحدتعدادنام کاال

شاخه6سپری 3600

شاخه10سپری 1200

شاخه20سپری 600

L 24شاخه4نبشی

عدد15آویز دوفنره

عدد10تایل گچی

HT 90عدد15بست
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بسته1انکر سقفی

TN25عدد100پیچ

گیرة تایل: از این قطعه جهت ثابت نگه داشتن تایل ها در داخل شبکه استفاده می شود. با استفاده از این 
بادهای شدید قرار  یا زمانی که در معرض وزش و کوران  تایل ها در مواقع تکان های شدید زلزله و  قطعه، 
می گیرند )به ویژه تایل های سبک(، در جای خود ثابت می مانند. گیره های تایل در انواع مختلف و با توجه به 

نوع سازه و ضخامت تایل تولید می شوند.

سازة درز انقطاع: در صورت نیاز به اجرای درز انقطاع در سقف 
استفاده می شود. انقطاع مخصوص  از سازة درز  مشبک، 

شکل 105ـ3شکل 104ـ3ـ گیرة تایل

شکل106ـ3ـ سازة درز انقطاع

روش اجرای سقف کاذب مشبک

بازدید از محل کارگاه و کنترل نقشه ها: پیش از اجرای کار کنترل نقشه،باید مطابق با وضع موجود انجام 
شود. در این صورت اگر اجرای کار نیاز به پیش بینی های خاص داشته باشد، در این بخش می توان تدابیر الزم 

را اندیشیده و از بروز مشکالت اجرایی احتمالی پیش گیری نمود.
اجرای نبشی تراز 

به وسیلة ریسمان رنگ پاش، خط تراز سقف کاذب بر روی دیوار پیرامونی مشخص می شود. نبشی تراز در 
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محل خود به وسیلة عامل اتصال مناسب و در فواصل معین به دیوار زمینه متصل می گردد. توجه شود که سازة 
تراز به دو صورت باربر و غیر باربر قابل اجراست.

عامل اتصالنوع دیوار 
فاصلة عوامل اتصال )سانتی متر(

اتصال غیرباربراتصال باربر

پیچ TN یا FN دیوار خشک
3060

پیچ و رول پالگدیوار بّنایی

نکات فنی در خصوص اجرای زیرسازی سقف کاذب مشبك:
 فاصلة اولین عامل اتصال از انتهای نبشی تراز نباید از 10 سانتی متر بیشتر باشد.

 در لبه های باربر، نشیمن گاه سازه های سپری بر روی بال سازة تراز باید حداقل 20 میلی متر باشد.
 حداکثر کنسول در سازة سپری 10 سانتی متر است. بنابراین در 
صورت اجرای لبة غیر باربر، اولین آویز باید در فاصلة حداکثر 10 

سانتی متر از دیوار اجرا شود.
 FNیا TN برای اتصال نبشی تراز به دیوار خشک می توان از پیچ
درصورتی که  می گردند(.  متصل  استادها  به  )پیچ ها  نمود  استفاده 
از  قبل  می توان  باشد،  نداشته  وجود  اتصال  محل  در  زیرسازی 
و   100 عرض  به  گالوانیزه  فوالدی  تسمة  نوار  یک  پانل گذاری، 
نظر  مورد  تراز  در  سراسری  به صورت  را  میلی متر   0/6 ضخامت 
به وسیلة پانچ یا پرچ، بر روی استادها اجرا نمود تا زیرسازی در تمام 

گردد. ایجاد  تراز سقف  در  نقاط 

نصب  محل  کردن  مشخص  107ـ3ـ  شکل 
سازة تراز با ریسمان رنگی

شکل 108ـ3ـ نصب سازة تراز پس از تعیین 
خط تراز سقف

شکل 109ـ3ـ فارسی بر شدن نبشی تراز
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 درصورت بّنایی بودن دیوار پیرامونی، نبشی تراز پس از نازک کاری 
و بر روی پوشش نهایی گچ دیوار اجرا می شود.

از قطعة  یا  باید به دقت فارسی بر شده   درگوشه ها، نبشی تراز 
شود. استفاده  خارجی  یا  داخلی  زاویة 

شکل 110ـ3ـ اجرای کامل سقف مشبك به 
روش قرینه سازی

قرینه سازی سقف
به واسطة مدوالر بودن این نوع سقف کاذب، آرایش تایل ها دارای اهمیت ویژه ای است. ایجاد اندازه های برابر 
در حاشیه های سقف، در زیبایی کار تمام شده اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا در زمان تقسیم فضای سقف، توصیه 
می شود که اندازه گذاری ها از وسط فضای مورد نظر انجام شود و یا طول و عرض فضا را تقسیم بر 60 )عرض 
تایل( نمود تا تعداد تایل سالم و مقدار باقی مانده مشخص گردد. سپس یکی از تایل ها را کم کرده و عدد 60 
)عرض تایل( را به باقی مانده اضافه کرده و تقسیم بر 2 می نماییم. عدد به دست آمده مقدار عرض تایل در 

هر طرف سقف خواهد بود.
L÷60=N تعداد تایل سالم                                 U= باقی مانده  
Nتایل 1ـ                   )U+ 60( ÷2= عرض تایل در هر طرف سقف  

مثال
طول سقف 650 سانتی متر است؛ مقدار قرینه سازی را محاسبه نمایید.

650 تقسیم بر60 =10 عدد تایل سالم و 50 سانتی متر باقیمانده.
9=1ـ10  
55 = 2÷110            110 = 60 + 50 سانتی متر عرض تایل هرطرف  

 اجرای آویزها
از هم،  به فواصل 120 سانتی متر  باشد،  تیرچه های سقف  بر  باید عمود  ابتدا مسیر سپری های 3600 که 
می شود.  داده  انتقال  اصلی  به سقف  شاقول  توسط  ریسمان ها  مسیر  تصویر  می شود. سپس  ریسمان کشی 
به وسیله ریسمان رنگ پاش، محل اجرای آویزها بر روی سقف اصلی مشخص می شود. با استفاده از عامل 

شکل 111ـ3ـ قرینه سازی
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اتصال مناسب، آویزها در فواصل حداکثر 120 سانتی متر به سقف اصلی متصل می شوند. با توجه به نوع و 
شرایط سقف اصلی، می توان از مهار چکشی )برای سقف های بتنی( و یا مهارهای ویژة اعضای توخالی )برای 

بلوک های سقفی سفالی یا سیمانی در سقف های تیرچه بلوک( استفاده نمود.

نکات فنی در خصوص اجرای آویز در سقف کاذب مشبك: 
 قبل از اجرای هر گونه آویز، باید وضعیت سقف اصلی از نظر استحکام بررسی شود )به ویژه در سقف های 
تیرچه بلوک و سقف های بتنی(. همچنین، برای انتخاب نوع عامل اتصال، باید از مناسب بودن آن برای سقف 

اصلی اطمینان حاصل نمود.
 در لبه های باربر و غیرباربر، فاصلة مجاز اولین آویز از دیوار به ترتیب حداکثر 40 و 10 سانتی متر می باشد. 

شکل 114ـ3ـ مهار ویژه اعضای توخالیشکل 113ـ3ـ مهار چکشیشکل 112ـ3ـ انکر سقفی

شکل 115ـ3

 برای آویزگیری با ارتفاع کمتر از 20 سانتی متر، استفاده از مفتول گالوانیزه با قطر حداقل 2 میلی متر، مشروط 
بر این که فاصلة آویزها از یکدیگر به 60 سانتی متر کاهش یابد، بالمانع است. در صورت آویزگیری با ارتفاع 
بیش از 20 سانتی متر، ممکن است در زمان بهره برداری،  مفتول دچار تغییر شکل )کرنش طولی( شده و سقف 

کاذب از حالت تنظیم )رگالژ( خارج شود. 

نکته
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T 3600اجرای سازه های اصلی سپری های
قبل از اجرای سپری 3600، باید یک برش خاص روی آن انجام شود تا باعث بریده شدن مقداری از سر 
سپری گردد. مقدار طولی این برش بستگی مستقیم به مقدار قرینه سازی سقف در ضلع موازی با سپری دارد 

که به شکل زیر انجام می شود:

آویزگیری از عناصر تأسیساتی موجود در فضای پشت سقف کاذب تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و 
آویزها تنها باید به سقف اصلی )سازه ای( متصل شوند.رعایت نکردن اصول ذکر شده می تواند موجب 

ناپایداری سقف کاذب شود.

نکته

شکل 116ـ3ـ اتصال قطعة HT 90 به سقف 
اصلی

شکل 117ـ3

اولین شکاف بعد از اندازه

اولین شکاف بعد از اندازه

15 cm

a cm

a cm

شکل 118ـ3

برای اینکه یکی از شیار های سپری T3600 معادل مقدار قرینه سازی اولیه شود به صورت زیر اقدام می نماییم.

a= مقدار اندازه قرینه سازی)به عنوان مثال 55 سانتی متر در قرینه سازی محاسبه شده است(.
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در لبة جان این سازه، سوراخ هایی به فواصل معین جهت اتصال 
به آویز تعبیه شده است. در انتهای آویز، یک خم )قالب( وجود 
دارد که با عبور این خم از سوراخ های موجود، اتصال میان آویز 
 120 فواصل  در   T سازه های3600  می شود.  قرار  بر  سازه  و 

سانتی متر به موازات یکدیگر اجرا می شوند.

T 3600شکل 119ـ3ـ اجرای سازه های اصلی

نکات فنی در خصوص اجرای سازة اصلی
  فاصلة اولین سازهT 3600 از دیوارجانبی حداکثر 60 سانتی متر می باشد.

  برای اتصال طولی سازه ها، در ابتدا و انتهای هر سازه یک زبانة اتصال کشویی )کلیک( وجود دارد که با فرو 
رفتن زبانه های مذکور در یکدیگر، سازه ها درگیر و اتصال طولی میان آنها بر قرار می گردد.

  اجرای آویز اضافه درطرفین محل اتصال دو سازة اصلی ضروری است.

T 1200اجرای سازه های فرعی
پس از اجرای سازه های اصلیT 3600، این سازه ها توسط سازه های فرعیT 1200 )که عمود بر سازه های 
اصلی اجرا می شوند( به یکدیگر متصل می گردند. برای این منظور، شیارهای قائمی به فواصل معین بر روی 
جان سازة اصلی تعبیه شده که سازه هایT 1200 در فواصل 60 سانتی متری به موازات یکدیگر و از طریق 

شیارهای موجود، به سازه هایT 3600 متصل می شوند.
T 600اجرای سازه های فرعی

پس از اجرای سازه های فرعیT 1200، این سازه ها توسط سازه های فرعیT 600 )که موازی سازه های اصلی 
اجرا می شوند( به یکدیگر متصل می گردند. برای این منظور، شیارهای قائمی به فواصل معین بر روی جان 
سازة T 1200 تعبیه شده که سازه هایT 600 از طریق شیارهای موجود، به سازه هایT 1200 متصل و 
آنها را به دو نیم تقسیم می کنند. بدین ترتیب چشمه هایی به ابعاد 60 × 60 سانتی متر حاصل گردیده که 

تایل ها در درون آنها قرار می گیرند.

T 3600شکل120ـ3ـ اتصال طولی سازه های

a= مقدار اندازه قرینه سازی)به عنوان مثال 55 سانتی متر در قرینه سازی محاسبه شده است(.
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اجرای اجزای بادبندی
برای سقف های کاذب با سطوح گسترده، اجرای عناصر بادبندی جهت مهار حرکات جانبی )برای مساحت 
حداکثر هر 25 متر مربع یک میله فوالدی( توصیه می گردد. برای این منظور، می توان از مفتول با قطر مناسب 

استفاده نمود.
تنظیم ارتفاع سقف )رگالژ(

آویز سقف مشبک دارای فنر تنظیم ارتفاع است. با فشردن بال های فنر مذکور به سمت یکدیگر، مفتول آویز 
آزاد شده و می توان ارتفاع آویز را به راحتی تنظیم نمود. تنظیم نهایی سقف کاذب پس از تایل گذاری به صورت 

شطرنجی انجام می شود. 

نصب الیة عایق
انرژی  تایل های گچی آکوستیک دارای سوراخ بوده و از طریق هدایت امواج صوتی به فضای پشت سقف، 
تایل ها، میزان جذب صوت در  از الیة پشم سنگ در پشت  استفاده  را کاهش می دهند. در صورت  صوتی 

یافت. افزایش خواهد  توجهی  قابل  میزان  به  آکوستیک  تایل های گچی 
تذکر: در صورت اجرای الیة عایق، باید وزن آن را در تعیین نوع زیرسازی در نظر گرفت. حداکثر وزن مجاز 

الیة عایق، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.
تایل گذاری 

پس از اجرای زیرسازی فلزی، تایل های مورد نظر در درون شبکه ها قرار داده می شوند )در صورت نیاز می توان 
از گیره های مخصوص نگه دارندة تایل استفاده نمود(. برای حفظ تمیزی تایل ها، توصیه می شود که در هنگام 

برش کاری و نصب، از دستکش کار تمیز استفاده شود.

      T 600شکل 122ـ3ـ تنظیم ارتفاع سقفشکل121ـ3ـ اجرای سازه های فرعی
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سایر نکات اجرایی در سقف کاذب مشبك
 به واسطة مدوالر بودن این نوع سقف کاذب، آرایش تایل ها دارای اهمیت ویژه ای است. ایجاد اندازه های 
برابر در حاشیه های سقف، در زیبایی کار تمام شده اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا در زمان تقسیم فضای سقف، 

توصیه می شود که اندازه گذاری ها از وسط فضای مورد نظر انجام شود.
 برای رفع مشکالت هندسی حاشیة سقف کاذب، می توان در پیرامون کار، از سقف کاذب یکپارچه )به صورت 
باکس( و در وسط کار از سقف کاذب مشبک استفاده نمود. در این حالت، با اندازه گذاری مناسب می توان 

سقف مشبک را بدون نیاز به برش کاری و با حفظ ابعاد مدول اجرا نمود. 
 در هنگام اجرای سقف کاذب مشبک، مکان یابی روشنایی ها، تجهیزات آتش نشانی و دریچه های تهویه در 

محل مناسب، باید پیش بینی شود.
 در سقف های کاذب مشبک، می توان شکست هایی با زاویة حداکثر 45 درجه اجرا نمود. سازه های باالیی و 
پایینی در این شکست ها، سازة اصلی )3600T( بوده و تنها یک ردیف تایل را می توان در این محل اجرا نمود. 

جهت  شطرنجی  تایل گذاری  123ـ3ـ  شکل 
ایجاد نشست اولیه

شکل 124ـ3ـ نحوة عبور تایل از میان سازه ها

شکل 125ـ3ـ ایجاد شکست در سازة سقف کاذب مشبك
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 برای ایجاد اختالف سطح میان دو سقف کاذب مشبک، می توان در محل تالقی دو سقف، از یک کتیبه 
استفاده نمود.

شکل 126ـ3

 ضوابط بارگذاری: بارهای نقطه ای با وزن کمتر از 500 گرم )نظیر روشنایی های کوچک( را می توان به طور 
مستقیم به تایل وارد نمود. بار الحاقاتی که وزن آنها بیش از مقدار مذکور است )مانند روشنایی های 60 × 60 

سانتی متر(، باید با آویزهای کمکی به سقف اصلی منتقل شود.

 5 تا  )حداکثر  بار  آویز  گیرة  127ـ3ـ  شکل 
کیلوگرم( 

یك  )تا  بار  آویز  سنجاق  128ـ3ـ  شکل 
کیلوگرم(

شکل 129ـ3
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برای نصب قاب مهتابی که وزن سنگینی دارد،آویز باید از خود قاب مهتابی گرفته شود.

شکل 130ـ3ـ نصب اشتباه چراغ های مهتابی که سبب خیز 
برداشتن سقف کاذب مشبك شده است.

زیادی  وزن  که  مهتابی ای  چراغ های  نصب  131ـ3ـ  شکل 
دارند، نیازمند آویزگیری از قاب مهتابی است.
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ارزشیابی شایستگی اجرای سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی

شرح کار: 
بررسی نقشه و جزئیات،آماده سازی کارگاه جهت کار در ارتفاع،بررسی مسیرهای تأسیساتی زیر کار،بررسی آویزها،

اتصال آویزهای ویژه به آویزهای موجود )ساپورت و براکت(،برش مقاطع فلزی زیرسازی با توجه به ابعاد کارگاه، 
اتصال مقاطع فلزی به آویزها و تراز کردن آنها،برش و اتصال مقاطع فرعی به مقاطع فلزی اصلی،برش گچ برگ ها 
با توجه به ابعاد سقف و اتصال آنها به سازه،تعبیه مسیرهای تأسیساتی،درزبندی و بتونه کاری،پوشش سقف توسط 

رنگ یا کاغذ دیواری
استاندارد عملکرد:

اجرای سقف کاذب گچی طبق نقشه هاي فاز 1 و 2، جزییات و shop drawing ، نشریه 55 و 92 سازمان برنامه 
و بودجه، مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

شاخص ها: 
 دروندادی: رعایت ایمنی کار در ارتفاع، رعایت ایمنی موقع برش قطعات، مدیریت منابع و مصالح
 فرایندی : نقشه خوانی، آماده سازی کارگاه، اجرای زیرسازی، نصب قطعات، درزبندی و بتونه کاری

 محصول: اجرای یک سقف کاذب گچی محصور شده توسط دیوار به مساحت 5 متر مربع
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 

مکان: کارگاه ساختماني
زمان: 8 ساعت 

ابزار وتجهیزات: رندة پانل با تیغه یدکي، کاتر برش با تیغة یدکي، ارة برش پانل، قیچي ورق بر، پخ زن پانل، دریل 
پیچ گوشتی برقی، ظرف تهیة بتونه، لیسه، کاردک بتونه با پیچ گوشتي، ریسمان رنگي، انبرپانچ، سمبادة دستي، تراز، 
گونیا، سوهان گرد، هم زن، مالة نازک کاري به همراه تیغة شانه اي، متر، مقاطع فلزی، متر، گچ برگ، وسایل عالمت گذاری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف
2آماده سازی کارگاه1
2کنترل سقف مبنا و تأسیسات2
2اجرای زیرسازی سقف کاذب3
2اجرای پوشش نهایی سقف4
2پرداخت نهایی 5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
2و نگرش: مدیریت کیفیت، مدیریت مواد و تجهیزات

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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اجرای مبلمان پارچه ای

پودمان  4
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1 مبلمان را با چه مواد اوليه اي مي توان ساخت؟ 
2 در مبلمان چوبي غير از چوب چه مواد ديگري به كار مي رود؟

3 منظور از مبلمان پارچه اي چيست؟
4 منظور از كالف مبلمان چيست؟

5 يك مبل تمام پارچه اي چگونه ساخته مي شود؟ 

پس از اتمام اين پودمان هنرجويان قادر خواهند بود كه از مواد اولية مورد نياز مانند چوب و صفحات فشردة 
چوبي، پارچه و اسفنج و ساير لوازم و ابزار مورد نياز با توجه به طرح و نقشه، مبل های سادة پارچه اي بسازند 

و آنها را رويه كوبی كنند.

در پودمان هاي سال گذشته شما با انواع مبلمان و طريقة ساخت يك مبلمان ساده )چهارپايه( آشنا شديد و 
توانستيد با كمك و راهنمايي هاي هنرآموز خود آن را ساخته و كفي )نشيمن( چهارپايه را رويه كوبي كنيد؛ 
يعني با پارچه و اسفنج آن را پوشش دهيد. در اين واحد يادگيري با روش ساخت مبلمان پارچه اي آشنا شده 
و آن را خواهيد ساخت. مبل هاي تمام پارچه داراي اسكلت يا كالف چوبي هستند؛ يعني ابتدا كالف مبل 
ساخته شده و سپس قسمت هاي نمايان آن با پارچه و فوم )اسفنج( پوشيده مي شود. كالف مبل به طور معمول 
قباًل گفته شد، اصول طراحي مبلمان  از چوب و ساير كامپوزيت هاي چوب ساخته مي شود. همان طور كه 
عبارت اند از زيبايي، كارايي و ايستايي كه از همان ابتدا در ساخت كالف بايد مدنظر قرار گيرد تا نتيجة كار 

عالوه بر اينكه مورد قبول سازنده باشد، از هر لحاظ با استقبال مصرف كننده نيز مواجه شود. 
در اين واحد يادگيري، شما سه نوع مبل تمام پارچه اي خواهيد ساخت. يعني 3 كالف مبل در طرح هاي 
مختلف را ساخته و آنها را رويه كوبي كامل خواهيد كرد. اين كار را به روش هاي گوناگون مي توانيد انجام دهيد. 
بهترين حالت اين است كه به گروه هاي 2 تا 4 نفره تقسيم شده و تمام پروژه ها را بسازيد به طوري كه هر 
نفر حداقل در ساخت 2 پروژه شركت كرده باشد و همة هنرجويان با مراحل ساخت هر 3 پروژه آشنا شوند.

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  6

شایستگي اجراي مبلمان پارچه ای

استاندارد عملکرد
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در ديگر واحدهاي يادگيري با انواع مبلمان و ساختمان ظاهری و داخلی )اسكلت يا كالف( آن آشنا شديد. در 
اين واحد يادگيري نوعی از مبلمان را مي سازيد كه ابتدا اسكلت آن با چوب و ساير مواد مناسب ساخته شده 
و سپس تمام آن با پارچه پوشش داده می شود. در شكل 1ـ4 در قسمت جلو يك مبل با پوشش كامل و در 

پشت آن كالف همين مبل مشاهده می شود.

شكل1ـ4ـ كالف مبل قبل و بعد از پوشش با پارچه يا چرم

به شكل 2ـ4 دقت كنيد. به نظر شما كالف هركدام از اين مبل ها بايد داراي چه شكلي باشد؟ با دست 
آزاد براي هركدام يك كالف ترسيم كنيد و در كارگاه ارائه دهيد.

تمرين

شكل2ـ4ـ نمونه هايي از مبلمان پارچه اي ساده
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با دقت به شكل 3ـ4 نگاه كنيد. نام قسمت هايي 
را كه در شكل با عدد مشخص شده در جدول 

زير بنويسيد و با يكديگر مقايسه كنيد.

تمرين

شكل3ـ 4ـ كالف يك مبل چوبي

مراحل ساخت  كالف مبلمان چوبي

كه  پارچه ای  مبل  يك  چوبی  كالف  ساخت  برای 
نمونه اي از آن در شكل 4ـ4 نمايش داده شده است، 
مراحلی بايد طی شود كه در نمودار 1ـ4 قابل مشاهده 

است.

شكل 4ـ4ـ تصويری از يك كالف چوبی مبل پارچه ای

1
2

3

4
5

6

7

8 9
12

13

11

10
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نقشه های مورد نیاز برای ساخت كالف چوبی
براي ساخت كالف بهتر است كه نقشه هاي آن كامل باشد يعني سه نما، تصوير مجسم و نقشة انفجاري )ترسيم 

جداگانه قطعات در كنار يكديگر( براي آن ترسيم شود )شكل5 ـ4(.

نمودار 1ـ4ـ مراحل ساخت كالف چوبی مبلمان پارچه ای

 نقشه خوانی
 نقشه كشی

 اتصاالت دائم
 اتصاالت موقت

ساخت اتصاالتطراحی و نقشه كشی

مونتاژآماده سازی قطعات

 برشكاری
 سوراخكاری

 فرم دهی

 چسب زدن
 میخ زدن

 بستن پیچ

در اين واحد يادگيري از نقشه های آماده استفاده می شود و هنرجو نياز به طراحی و نقشه كشی كالف 
مبل ندارد.

نكته

شكل 5ـ 4ـ نقشه هاي كالف مبل )نقشة انفجاری و تصوير مجسم(
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انتخاب مواد اولیه

برای ساخت كالف چوبی در بازار از مواد مختلف استفاده می شود كه عبارت اند از: 
 چوب: اين ماده رايج ترين مواد برای ساخت كالف است. در ساخت كالف ممكن است از چوب درجة يك 

استفاده نشود؛ اما چوب مورد مصرف بايد سالم، خشك و بدون عيب باشد.
 تخته چنداليه: اين نوع تخته به صورت سه اليه و بيشتر تهيه شده كه به صورت فراوان در ساخت كالف 

استفاده می  شود.
 تخته خرده چوب)نئوپان(: اين ماده نيز به صورت خام و روكش شده موجود است. در كارگاه هاي ساخت 

كالف، بيشتر از قطعات ضايعاتي اين ماده استفاده می شود.
 تخته فیبر: از اين ماده در ضخامت های 3 تا 16 ميلی متر استفاده می شود كه می تواند از تخته فيبر معمولی 
در ضخامت 3 ميلی متر و برای ضخامت های بيشتر از تخته فيبر با جرم مخصوص متوسط )MDF    ( استفاده كرد. 
از اين محصول می توان به صورت خام يا روكش شده و يا به صورت ضايعات به دست آمده از صنايع مبلمان نيز 

استفاده كرد.

از مواد موجود براي ساخت كالف مبل به صورت تركيبي نيز مي توان استفاده كرد. در برخي موارد، با 
توجه به ابعاد و كيفيت ضايعات، استفاده از آنها براي ساختن قطعات كوچك كالف بسيار مناسب بوده 

و صرفة اقتصادي نيز به دنبال دارد.

نكته

ديده  آن  چوبی  قسمت های  ديگر  كالف،  روی  پارچه  كشيدن  از  پس  پارچه ای،  تمام  مبل های  در 
نمی شود و حتی زير مبل نيز با گونی پوشش داده می شود. بنابراين بايد توجه داشت كه در ساخت 
كالف حتماً بايد از چوب سالم و خشك استفاده كرد. برخی از مبل های ساخته شده در داخل كشور و 
حتی بسياری از مبلمان تمام پارچه اي وارداتی نيز اين مورد را رعايت نمي كنند و تنها از ظاهر زيبايی 
برخوردار هستند. بنابراين بايد اين گونه مبل ها را از فروشگاه هايی خريداری كرد كه خدمات پس از 

فروش ارائه دهند تا درصورت بروز مشكل بتوانند محصول خود را پشتيبانی كنند.

نكته

از يك نمايشگاه مبل يا درصورت امكان از يك كارگاه ساخت مبل بازديد كرده و بررسي كنيد كه كالف تمرين
مبل های راحتی )تمام پارچه ای( از چه موادی ساخته می شود؟ سپس جدول زير را كامل كنيد.

دلیل استفاده از اين موادنوع موادرديف
1
2
3
4
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برای ساخت قطعات ساده می توان از ابزار دستی استفاده كرد؛ اما چنانچه قطعات، قوس دار يا دارای 
ابتدا برای آن شابلون )شكل6 ـ4( ساخت و سپس آن را  يا تكراری باشد، می توان  شكل هاي خاص 
برروی چوب يا ساير مواد منتقل كرده و قطعات را برش داد و با اين كار قطعات به صورت هم اندازه و 

يك شكل توليد خواهد شد.

نكته

آماده سازی قطعات
پس از استخراج اندازه ها از روی نقشه و انتخاب مواد اولية مناسب، قطعات را بايد آماده كرد. در كارگاه ها 
و كارخانجات صنعتی، اين كار با تجهيزات پيشرفته صورت می گيرد تا زمان توليد كاهش يافته و در نتيجه 
قيمت تمام شدة محصول نيز پايين تر بيايد. در كارگاه های آموزشی هنرستان ها چون آموزش در اولويت قرار 

دارد، آماده سازي قطعات با استفاده از ابزار دستی و ماشينی انجام می شود. 

ساخت اتصاالت
همان طور كه در پودمان هاي گذشته گفته شد از انواع اتصاالت چوبی رايج در مبل سازی مانند اتصال سر به 
سر، انواع اتصال نيم نيم، فاق و زبانه، كام و زبانه، دوبل و… می توان برای ساخت كالف مبل استفاده كرد؛ اما 

در بيشتر موارد، از اتصال سر به سر كه به كمك چسب، ميخ و پيچ تقويت می شود، استفاده می شود.
مونتاژ قطعات

پس از اينكه قطعات كالف مبل و اتصاالت آنها )درصورت لزوم( آماده شد، بايد آنها را مونتاژ كرد. اين كار با 
استفاده از چسب چوب و ميخ يا پيچ )با چسب يا بدون چسب( انجام می گيرد كه برای سرعت و دقت بيشتر 
به طور معمول از تفنگ ميخ كوب نيوماتيك )بادی( استفاده می شود و چنانچه از ميخ های موسوم به اسكا 
)SK( استفاده شود، سر ميخ نيز در چوب فرو رفته و ديده نمی شود. در شكل 7ـ4 يك كالف چوبی كه با 

استفاده از تفنگ ميخ كوب مونتاژ شده است، ديده می شود.

شكل6ـ4ـ شابلون قسمتي از مبل
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شكل 7ـ4ـ يك كالف مونتاژ شده

انتخاب پارچة رومبلي
ابتدا  بايد  مبل  روي  پارچه  به كشيدن  شروع  از  قبل 
پارچه را انتخاب كرد و اين كار نياز به شناخت انواع 
پارچه دارد. پارچه هاي مورد استفاده براي رويه كوبي 
بايد داراي بافتي با تراكم مناسب، زيبا و بادوام و طرح 
و رنگ متنوع باشند )شكل 8 ـ4(. نوع جنس پارچه و 
مواد تشكيل دهندة آن در درجة اول و طرح و نقش 

شكل8ـ4ـ پارچه هاي رومبلي در رنگ بندی های مختلفآن در اولويت بعدي قرار دارد.

پارچه های مختلفي براي رويه كوبي مبلمان وجود دارد كه هريك نقاط قوت و ضعف خاصی دارند. انتخاب 
پارچه های رو مبلي بستگی به شرايط مختلفی دارد، از قبيل نوع استفاده و محل مبلمان، مقدار بودجه، شرايط 
فضای استفاده و مدت زمان مصرف آن. پارچه ها از الياف ساخته شده اند. برخی از محبوب ترين پارچه های 
رومبلي از اليافي شامل پنبه، كتان، كنف، پشم، چرم، نايلون، پلی استر، اُلفين، وينيل، اكريليك، ابريشم و 

ميكرو فيبر به دست مي آيند.
الیاف: ليف، رشتة نازك و بلندي شبيه مو مي باشد كه از استحكام و انعطاف پذيري كافي براي تهية نخ و 

پارچه برخوردار است. پارچه، از نخ كه خود از الياف)جمع ليف( تهيه مي شود به دست مي آيد.
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طبقه بندي الیاف بر حسب جنس: الياف پارچه را ممكن است به چند روش طبقه بندي كرد يكي از انواع 
طبقه بندي در نمودار 2ـ4 نمايش داده شده است.

در ادامه به معرفي تعدادي از اين الياف پرداخته مي شود.
پنبه: پنبه اليافي طبيعی است و ساليان زيادي است كه برای تهية پارچه از آن استفاده می شود. اين پارچه، 
نرم و بادوام بوده و نگه داری آن آسان است. انواع مختلف پارچه مانند چيت، متقال، جين، مخمل كبريتي 
نخي )پنبه اي( و برزنت از پنبه تهيه مي شود كه در رنگ ها و طرح های مختلف موجود است. برخی از اشكاالت 

پنبه عبارت اند از: مقاومت كم، چروك شدن سريع و قابليت اشتعال.
كتان: از ساقة گياهي به نام فالكس استخراج مي شود. از ويژگي هاي الياف كتان، وجود گره هاي كوچكي است 
كه در طول ليف ديده مي شود. زبري، درخشندگي طبيعي، جذب رطوبت زياد، استحكام زياد )2 تا 3 برابر 
پنبه( و… از خصوصيات الياف كتان است. از نقاط ضعف كتان مي توان به كشساني كم و مقاومت سايشي 

متوسط نام برد.
كنف: الياف كنف از ساقة گياه شاهدانه استخراج مي شود. قسمت مركزي ساقة گياه، چوبي است و الياف كنف 

نمودار2ـ4ـ نمونه ای ازطبقه بندي الیاف بر اساس جنس

الیاف گیاهی

پنبه

كتان

كنف

پشم

ابريشم

مو
موهر

كشمیر
آزبست

ويسكوز و ريون

استات

نايلون

پلی استر

اكريلیك

الیاف حیوانی

الیاف معدنی

 الیاف سلولزی بازيافته

الیاف مصنوعی

طبقه بندی الیاف براساس جنس

الیاف طبیعی

 الیاف ساخت بشر
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روي اين قسمت چوبي و در زير پوستة خارجي ساقه قرار دارد. از خصوصيات كنف مي توان به استحكام زياد، 
جذب رطوبت متوسط )كمتر از كتان(، مقاومت در برابر اشعة ماوراي بنفش )نسبت به پنبه(، مقاومت در برابر 

رشد كپك )نسبت به پنبه( اشاره كرد.
پشم: از پشم گوسفند تهيه شده و يكی ديگر از الياف طبيعی است كه در پارچه های رومبلي استفاده می شود. 
در هوای سرد، احساس گرم و نرمي به مصرف كننده مي دهد. با اين حال، پارچه هاي رومبلي پشمي به راحتي 
تميز نمي شوند و همچنين اگر به صورت دائمی در معرض نور خورشيد قرار گيرند، آسيب مي بينند. حشراتي 

را به خود جذب مي كنند كه می توانند به پارچه آسيب برسانند.
ابريشم: پارچه های تزيينی ابريشمي داراي ظاهري شكيل اند كه اغلب برای كاربردهاي رسمی مناسب هستند. 
ابريشم نياز زيادی به مراقبت و حفاظت در برابر لكه ها و يا ريختن مايعات دارد. نگه داري مناسب می تواند 

طول عمر ابريشم را حفظ كند.
چرم: چرم طبيعي، از پوست خام حيوانات توليد می شود، محبوب ترين مادة رويه كوبي پس از پارچة رومبلي 
مي باشد؛ زيرا با دوام و زيباست. هرچه بيشتراستفاده گردد، كيفيت آن افزايش مي يابد. از نقاط ضعف چرم، 

گراني و هزينة تعمير باالي آن است.
داده  ترجيح  الياف ديگر  از  برخي  به  آن  به دليل دوام و جذابيت  اليافي مصنوعی است كه  نايلون،  نايلون: 
با  می شود. پارچه های رومبلي نايلوني مقاومت زيادی به لكه ها دارند و می توان به راحتی آنها را تميز كرد. 

آفتاب آسيب مي ببيند. قرار گرفتن در معرض  با  اين حال، 
پلی استر: ليف پلي استر از تركيب مواد شيميايي و در طی يك سري عمليات شيميايي توليد مي شود. از 
نظر ظاهر و خصوصيات، شباهت زيادي به ليف نايلون دارد. بسيار بادوام و مقاوم در برابر خراش، حشرات و 
لكه هاست. تميز كردن و نگه  داری آن آسان است. پلی استر يكي از پرمصرف ترين الياف مصنوعي در صنايع 
نساجي و پوشاك است و به تنهايي يا به صورت مخلوط با الياف پنبه، ويسكوز و پشم در بافت پارچه هاي 
رومبلي به كار مي رود. پارچة پلي استر با نام هاي تجاري مختلف در بازار جهاني)در فرانسه با نام تِِرگال، در 

آلمان با نام تِرويرا و در ژاپن با نام تِترون( عرضه مي شود.
اكريلیك: اكريليك يكي ديگر از الياف مصنوعي است كه به تنهايي يا به صورت مخلوط با الياف ديگر مانند 
پشم، ويسكوز و پلي استر مورد استفاده قرار مي گيرد. مادة اولية تشكيل دهندة اكريليك، ماده اي شيميايي 
است كه از تركيبات نفتي به دست مي آيد. نرمي، گرمي و سبكي، مقاومت در برابر چروك و پفكي و حجيم 

بودن از ويژگي هاي الياف اكريليك است. از معايب آن ايجاد پُرزدانه و الكتريسيته ساكن است.
پارچه هاي رومبلي در بازار ايران: در بازار ايران انواع پارچه هاي رومبلي عرضه مي شود كه از پارچه هاي 
وارداتي مي توان ابريشمی، سكه ای، ساتن، مخمل و ... را نام برد. از معروف ترين پارچه هاي توليد داخل نيز 

مي توان به تركمنی، يزد، كاشان و… اشاره نمود.
پارچه هايي نيز هستند كه ديرتر كثيف مي شوند زيرا در توليد آنها از تكنولوژي نانو بهره گرفته شده است مانند 

مخمل نانو. از گليم و جاجيم نيز براي پوشش مبلمان استفاده مي شود كه زيبايی خاصی دارد.
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1 نقشة طرح: در شكل 9ـ4 تصوير مجسم و نقشة انفجاری كالف يك نيمكت مشاهده می شود و سه 
تصوير آن نيز در شكل 10ـ4 نمايش داده شده است.

پروژه شماره 1: ساخت نيمكت تمام پارچهفعالیت  كارگاهی

شكل9ـ4ـ تصوير مجسم  و نقشة انفجاري نیمكت

شكل 10ـ4ـ سه نماي نیمكت

اندازه ها به میلی متر است.
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فهرست مواد اولیه

تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

440 ×  740 ميلی متر  2 عددتخته چنداليه 20 ميل1

مخصوص چوب، به طول 50 ميلی مترپيچ2

نمرة)درجه زبری(120 و 180ورق سنباده3

رومبلیپارچه4

15 كيلويی به ضخامت 2 و 5 سانتی متر اسفنج5

پلی استر به عرض 10 سانتی مترنوار6

ارتفاع 8 ميلی مترسوزن منگنه7

سفيد درودگری، پلی وينيل استات)PVA(چسب چوب8

بلندسوزن ته گرد9
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

500 وات 4 دوراره عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دريل دستی برقی2

14 ولت با دو باتریدريل شارژی3

نيوماتيك)بادی( يا دستیمنگنه زن4

50 ليتريكمپرسور هوا5

خزينه دارسر مته 6

بازوبلند چوبی يا فلزیپرگار7

تجهیزات
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

90 درجه به طول 300 ميلی مترگونيا8

نيمگردچوب سای9

نيمگردسوهان10

3 متریمتر نواری فلزی11

چوب پنبه ای يا الستيكیتخته)بلوك( سنباده12

براي برش پارچهقيچي13

براي برش فومكاتر14

برای ساخت اين نيمكت از تخته چنداليه به ضخامت 20 ميلی متر استفاده می شود. همان طور كه در نقشه 
به هم متصل  از چند قيد عرضی  استفاده  با  و  به صورت قوس دار ساخته می شود  پايه  مشاهده می شود 2 
می شوند. برای تهية پايه ها هم می توان شابلون ساخت و اندازة شابلون را روی تخته منتقل كرد و هم می توان 

خط كشی را مستقيم بر روی تخته انجام داد كه در اينجا از روش مستقيم )روش دوم( استفاده می شود.
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برای اينكه همة هنرجويان خط كشی را انجام دهند بهتر است از روش مستقيم استفاده شود. در طراحی 
و نقشه كشی بايد به مقدار دورريز توجه داشت. پروژه ای كه در آن به دورريز توجه نشده باشد، نتيجه اش 
افزايش قيمت تمام شدة محصول است. در اين پروژه نيز همان طور كه خواهيد ديد اين موضوع درنظر 
گرفته شده است. به نظر شما افزايش دورريز چوب، غير از افزايش قيمت محصول، چه زيان هاي ديگري 

مي تواند داشته باشد؟

نكته

اجراي نقشه روي قطعات چوبي
قطعات تخته چنداليه را كه ابعادی برابر با440 ×740 ميلی متر )شكل 11ـ4( دارند، در دسترس قرار دهيد. 
برای خط كشی پايه ها ابتدا از دو طرف تخته، 100 ميلی متر جدا كرده و 2 خط موازی ترسيم كنيد. از طرف 
باال نيز 100 ميلی متر پايين تر خطی موازی خط باال رسم كنيد )شكل12ـ4(. برای ترسيم قوس گوشه ها از 
پرگار استفاده می شود. برای اين كار بايد مركز قوس ها تعيين شود. از هرطرف گوشه های باال و چپ و راست به 
اندازة 150 ميلی متر كه برابر شعاع قوس است به طرف داخل تخته عالمت بزنيد تا مركز قوس پيدا  شود. برای 
ترسيم قوس داخلی از هر طرف 250 ميلی متر بايد جدا شود )شكل 13ـ4(. با استفاده از پرگار در دو طرف 
چپ و راست، قوس داخلی و خارجی زده می شود )شكل 14ـ4(. خط كشی بايد روی هر دو تخته انجام شود.

شكل11ـ4ـ شكل تختة كامل

شكل13ـ4ـ تعیین مراكز قوس گوشه ها

شكل 12ـ4ـ خط كشی پايه ها

شكل 14ـ4ـ خط كشی قوس های گوشه
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خارج  قطعات  اين  خود  داخل  از  نيمكت  اين  عرضی  قيدهای  شد،  گفته  صرفه جويی  دربارة  كه  همان طور 
می شوند. به اين صورت كه طول قيدها باهم برابر ولی عرض آنها 70، 80 و 100 ميلي متر است كه به ترتيب 

2، 1 و 4 عدد و در مجموع 7 عدد قيد از داخل پايه ها به دست می آيد )شكل های 15ـ4 و 16ـ4(. 

شكل16ـ4ـ تهیة سه قید پهن از داخل پايهشكل 15ـ4ـ تهیة چهار قید از داخل

برش كاری
پس از اينكه خط كشی تخته ها به پايان رسيد، نوبت برش كاری آنهاست. در سال گذشته برش كاری با ماشين 
از اين دستگاه استفاده  اينجا نيز  با آن كار كرديد. در  ارة عمودبر را آموختيد و ضمن رعايت نكات ايمنی، 

می شود.

 حتماً لباس كار مناسب بپوشيد و از لوازم ايمني فردي به ويژه عينك ايمني استفاده كنيد. نكات ايمنی
 به هشدارهای ايمنی هنرآموز و نيز پوسترهای ايمنی كارگاه توجه كامل داشته  باشيد.

 شوخي كردن در محيط كارگاه و هنگام كار ممنوع است. بنابراين به خاطر حفظ حرمت و ايمني 
خود و ديگران در هنگام كار حتماً از شوخي كردن پرهيز نماييد. 

 هميشه از تيغة مناسب براي ارة عمودبر استفاده كرده و برای تعويض آن، حتماً دوشاخه دستگاه را 
از پريز خارج كنيد.

 قبل از برش، اتصال خروجي گرد و غبار دستگاه به سيستم مكنده را بررسي كنيد.
 قبل از شروع به كار بايد از محكم بودن تيغه، اطمينان حاصل كنيد. قطعه كار نيز بايد بر روي ميز 

كار ثابت شده باشد. 
 دستگاه ارة عمودبر را طوري در دست بگيريد كه بر عملكرد آن كنترل داشته باشيد. قبل از روشن 

كردن آن، مراقب باشيد تا تيغة اره با قطعه كار تماس نداشته باشد.
 هنگام كار با ماشين ارة عمودبر، دست آزاد خود را با فاصلة ايمن به دور از قطعات متحرك دستگاه 

نگه داريد.
 قطعه كار را بررسي كنيد تا از نبودن ميخ در آن مطمئن شويد، زيرا بريدن ميخ خطرناك است و 

موجب شكستن تيغه مي شود.  
 پس از پايان برش كاری، منتظر بمانيد تا تيغه از حركت بايستد. هيچ گاه دستگاه را با تيغة در حال 

حركت، از شكاف برش خارج نكنيد.
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برای اين كار ابتدا قطعه كار را با گيرة دستی)پيچ دستي( روی ميز ثابت كنيد و برش را از كنار پايه شروع 
كنيد و توجه داشته باشيد كه برش كنار خط انجام شود و خط از بين نرود يعنی شكاف برش، خارج از خط 
قرار گيرد)شكل 17ـ4(. پس از اين كه پايه ها را برش زديد قيدهای عرضی را نيز ببريد تا تمام قطعات آماده 

شوند)شكل 18ـ4(.

بزنيد.  پرداخت كرده و سپس سنباده  از سوهان و چوبسای  استفاده  با  را  لبه های قطعات  برش،  از  پس 
يادتان باشد كه با استفاده از سنباده، تيزی لبة قطعات را از بين ببريد تا هنگام كار به دستتان آسيبی 

نرسد) شكل هاي 19ـ4 و 20ـ4(.

شكل18ـ4ـ قطعات برش خورده و آماده شدهشكل 17ـ4ـ برش قطعات

پس از برش با ارة عمودبر، محل برش خورده پرداخت مي شود؛ بنابراين، عمل برش بايد طوری باشد  
كه اثر خط باقی بماند تا بتوان آن را با چوب سای و سوهان پرداخت كرد تا آثار باقيمانده از تيغه كه به 

آن اصطالحاً »داغ اره« گفته می شود از بين برود و سطح تميز و صافی برجای بماند.

نكته

مونتاژ مبلمان                    
در اين مرحله بايد دو پاية ساخته شده را با قيدهای افقی به يكديگر متصل كرد. برای اين اتصال از پيچ 
استفاده می شود. البته چسب هم می توان به آن اضافه نمود و يا اينكه از چسب و ميخ استفاده كرد. مي توانيد 
از پيچ گوشتی ساده، اتوماتيك يا پيچ گوشتی شارژی استفاده كنيد. برای هر قيد از هر طرف، 2 پيچ به كار 

)شكل21ـ4(.  ببريد 

شكل 20ـ4ـ پرداخت با سنبادهشكل 19ـ4ـ پرداخت با چوبساي و سوهان 
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طبق نقشه، دو قيد پهن ) به عرض100 ميلی متر( در قسمت كف و مماس با خط زمين نصب شوند و دو 
قيد ديگر به همين عرض به ارتفاع 190 ميلی متر از زمين قرار مي گيرند. يك قيد به عرض 80 ميلی متر در 
قسمت باال و مماس با زير قسمت افقی پايه و 2 قيد باقيمانده به فاصلة 300 ميلی متر از يكديگر و مماس با 

باالی قسمت افقی پايه نصب می شوند.
رويه كوبی 

پس از مونتاژ، مرحلة رويه كوبی آغاز می شود. برای اين كار ابتدا بايد سطح نشيمن پر شود. يكی از راه های 
پوشش دادن سطح نشيمن در مبل ها استفاده از نوار )تسمه( است كه به اين عمل، نواركشی مي گويند. اين 
كار با منگنه انجام می شود. پهناي نوارها 80 تا 100 ميلي متر است و با استفاده از منگنه و به صورت يكی در 

ميان )مشابه حصيربافی( نصب مي شوند ) شكل 22ـ4(.

پس از نوار كشی، تمام سطح با گونی پوشانده می شود. برای كوبيدن نوار از منگنه زن استفاده می شود و لبة 
گونی هنگام منگنه زنی بايد تا شده و به طرف داخل برگردد؛ يعنی گونی در لبه به صورت دو اليه كوبيده 
می شود )شكل 23ـ4(. سپس از اسفنج استفاده كرده تمام سطح را با آن پوشش می دهيم يعنی عالوه بر 
قسمت هايی كه گونی كشيده شده بود، لبه ها را نيز با ابر می پوشانيم )شكل 24ـ4(. در پايان با استفاده از 

قيچی يا كاتر اضافه هاي اسفنج را برش می دهيم )شكل 25ـ4(.

شكل 22ـ4ـ نواركشی قسمت نشیمن نیمكتشكل 21ـ4ـ پیچ كردن قیدها به پايه

شكل 25ـ4ـ برش اضافه های اسفنجشكل 23ـ4ـ نصب اسفنجشكل 23ـ4ـ گونی كوبی
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در اين مرحله، پارچة رومبلی را آماده كرده و قسمت های صاف را مانند شكل 26ـ4 با يك منگنه ثابت كنيد. 
پس از تنظيم قسمت های قوس دار )شكل 27ـ4(، منگنه زنی لبه ها را كامل كنيد. سپس با استفاده از گونی، 
قسمت زير نيمكت را نيز به طور كامل پوشش دهيد)شكل 28ـ4( اين كار، كيفيت سطحی را كه قرار است 
پارچه كشيده شود، افزايش می دهد. پس از آن پارچه را به طوری كه لبه های آن تا شده، به زير نيمكت با 
استفاده از سوزن به صورت موقت نصب كنيد و با استفاده از نخ و سوزن آن را دور تا دور دوخته و در نهايت 

سوزن ها را بكشيد )شكل 29ـ4(. در شكل 30ـ4 نيمكت آماده شده قابل مشاهده است.

شكل 26ـ4ـ نصب قسمت های صاف

شكل 28ـ4ـ نصب گونی در زير نیمكت

شكل 27ـ4ـ تنظیم قسمت های منحنی

شكل 29ـ4ـ دوختن پارچه و كشیدن سوزن
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پروژة شمارة 2ـ صندوقچة دوكاره
اين صندوقچه همان طور كه از نامش پيداست كاربرد دومنظوره دارد. هم نقش صندوقچه را دارد و هم به دليل 
از تخته چنداليه و ساير  اين پروژه  پارچه و اسفنج پوشش داده مي شود، كاربرد نشيمن دارد. در  با  اينكه 
صفحات كامپوزيت مي توان استفاده كرد؛ اما به دليل سبك تر شدن صندوقچه، به كارگيري تخته چنداليه در 

اولويت قرار دارد.
 نقشة طرح: در شكل 31ـ4 تصوير مجسم و نقشة انفجاری كالف يك نيمكت مشاهده می شود و سه تصوير 

آن نيز در شكل 32ـ4 نمايش داده شده است.

شكل 30ـ4ـ نیمكت آماده

شكل31ـ4ـ تصوير مجسم  و نقشة انفجاري نیمكت
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فهرست مواد اولیه

تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

440 ×  740 ميلی متر  2 عددتخته چندالية 18 ميل1

مخصوص چوب، به طول 50 ميلی مترپيچ2

نمرة)درجة زبری(120 و 180ورق سنباده3

شكل 32ـ4ـ سه نماي صندوقچه
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تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

رومبلیپارچه4

15 كيلويی به ضخامت 2 و 5 سانتی متر اسفنج5

متقالپارچه 6

ارتفاع 8 ميلی مترسوزن منگنه7

سفيد درودگری، پلی وينيل استات)PVA(چسب چوب8

پالستيكیپايه9
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

500 وات 4 دورارة عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دريل دستی برقی2

14 ولت با دو باتریدريل شارژی3

نيوماتيك)بادی( يا دستیمنگنه زن4

50 ليتريكمپرسور هوا5

تجهیزات
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

خزينه دارسر مته 6

90 درجه به طول 300 ميلی مترگونيا7

نيمگردچوب سای8

نيمگردسوهان9

3 متریمتر نواری فلزی10

چوب پنبه ای يا الستيكیتخته)بلوك( سنباده11
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

براي برش پارچهقيچي12

براي برش فومكاتر13

اين صندوقچه را به دو روش مي توان ساخت:
1 ساخت جعبه به صورت يك تكه و برش آن به صورتي كه دِر صندوقچه از محفظة آن جدا شود؛

2 ساخت در و محفظه به طور جداگانه.
براي ساخت صندوقچه )به شكل مكعب( نياز به 6 قطعه تخته چنداليه براي 6 بعد آن است. ابتدا اندازة قطعات 
را بررسي كنيد تا مطابق با نقشه باشند. اتصال قطعات مكعب با  2 نوع اتصال ميخ و پيچ قابل انجام است. با 

به نظر شما كدام روش آسان تر است؟ با كدام روش نتيجة دقيق تري به دست مي آيد؟فكر كنید

به نظر شما چرا براي كوبيدن ميخ يا بستن پيچ در ضخامت تخته، بايد 4 تا 5 سانتي متر از لبه به طرف پرسش گروهی
داخل فاصله بدهيم؟

استفاده از تفنگ ميخ كوب به همراه چسب چوب، قطعات را به هم متصل كنيد. البته در اينجا اين كار با پيچ 
انجام مي شود كه مي توان به آن چسب نيز افزود. 

خط كشي محل پیچ: با توجه به نقشه، 2 قطعة طولي)بزرگ تر( بدنه ها داخل قرار مي گيرند و 2 قطعة عرضي 
بدنه ها بيرون قرار گرفته و سوراخ كاري بايد روي آنها انجام شود )شكل33ـ4(. روي 2 قطعة كوچك تر بدنه 
بايد محل سوراخ كاري خط كشي شود. ابتدا به اندازة نيمي از ضخامت تخته كه برابر 10 ميلي متر است، از دو 
سر تخته ها جدا كرده و خطي به موازات لبة تخته بكشيد. اين كار 4 مرتبه انجام مي شود؛ يعني 2 خط روي 
هر تخته و با اين كار فاصلة بستن پيچ يا كوبيدن ميخ از لبة تخته مشخص مي گردد. براي يافتن مركز پيچ 
بايد تعداد پيچ و فاصلة آنها از يكديگر نيز مشخص شود. فاصلة بين 2 پيچ نبايد كمتر از 10 سانتي متر باشد. 

همچنين هر پيچ از لبة تخته بايد 4 تا 5 سانتي متر فاصله داشته باشد.
از آنجا كه در ساخت جعبه به صورت يك تكه، درپوش آن از قسمت بدنه با اره جدا مي شود، بايد مواظب بود 
كه ميخ يا پيچ طوري استفاده شود كه در هنگام برش، تيغة اره به آنها برخورد نكند؛ زيرا موجب شكستن 
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تيغه مي شود و خطراتي را نيز درپي دارد. براي اين كار از باالي قطعات 10 سانتي متر فاصله داده و خط كشي 
مي كنيم تا محل برش مشخص شود و اين مشكل پيش نيايد )شكل34ـ4(.

تا بدنة  با پيچ گوشتي ببنديد  با دريل سوراخ كنيد و پيچ ها را  از تعيين مركز سوراخ هاي پيچ، آنها را  پس 
شود. آماده  صندوقچه 

پس از مونتاز بدنه، سقف و كف آن بايد نصب شوند. دقت كنيد كه اندازة كف و سقف اندكي با هم متفاوت اند؛ 
چون كف در داخل بدنه  قرار مي گيرد كوچك تر، و سقف روي بدنه  نصب مي شود، بزرگ تر است. ابتدا كف را 
در داخل جعبه قرار داده و دورتا دور آن را پيچ كنيد. سپس سقف يا نشيمن صندوقچه را از باال روي بدنه ها 
پيچ كنيد. درحال حاضر مكعبي در دست داريم كه تمام وجوه آن بسته است. حاال با استفاده از ارة عمودبر از 
روي خطي كه براي دِر صندوقچه كشيده بوديد، برش زده و قسمت درپوش را از بدنه جدا كنيد. روش ساخت 
يك تكه اين ويژگي را دارد كه دِر صندوقچه با بدنة آن كاماًل هماهنگ مي شود. در اين مرحله لبة برش خورده 

را با استفاده از سوهان و سنباده پرداخت كنيد.
رويه كوبي 

از اسفنج به ضخامت 2 سانتي متر استفاده كرده و آن را بر روي درپوش با استفاده از منگنه مانند شكل طوري 
بكوبيد كه تا لبة داخل جعبه نيز ادامه پيدا كند و اضافي آن را با قيچي برش دهيد )شكل35ـ4(؛ سپس پارچه 

را در داخل دِر صندوقچه منگنه كنيد )شكل 36ـ4(. 
پارچة گوشه هاي درپوش صندوقچه از طرف بيرون بايد تنظيم شده و مرتب شود. براي اين كار بايد لبة پارچه 

شكل 34ـ4ـ محل برش دِر جعبه با خط چین مشخص شده است.شكل33ـ4ـ قطعات صندوقچه

شكل36ـ4ـ كوبیدن پارچه داخل دِر صندوقچهشكل35ـ4ـ برش اضافي اسفنج
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را به اصطالح تو داده و منگنه زد )شكل 37ـ4(. براي اينكه منگنه ديده نشود مي توان آن را از داخل منگنه 
زد و گوشة پارچه را با دست دوخت. 

به طور معمول قسمت هايي كه در معرض ديد نيستند با پارچه پوشش داده نمي شوند، اما براي زيبايي بيشتر 
قسمت داخلي دِر صندوقچه را نيز مي توان پوشش داد. چون كوبيدن يا چسباندن مستقيم پارچه روي تخته 
نتيجة خوبي ندارد، بنابراين ابتدا پارچه را روي تخته چندالية نازك بچسبانيد و آن را به زيِر در، از طرف 

داخل نصب كنيد)شكل 38ـ4(.

بدنه هاي صندوقچه را نيز با اسفنج پوشانده و دور تا دور منگنه بزنيد تا درجاي خود ثابت شود)شكل39ـ4(. 
سپس پارچه را دور تا دور كشيده و مانند دِر صندوق گوشه ها را تنظيم كنيد و در مرحلة بعد پارچه را به زير 
صندوقچه مانند شكل40ـ4 منگنه كنيد. دقت داشته باشيد كه منگنه ها به طور يكنواخت و در يك رديف زده 

شوند تا كشش پارچه نيز يكنواخت انجام شود.

شكل37ـ4ـ تنظیم پارچة گوشه ها

شكل39ـ4ـ نصب اسفنج به بدنة صندوقچه

شكل 38ـ4ـ پوشش دِر صندوقچه از طرف داخل

شكل 40ـ4ـ نصب پارچه در زير صندوقچه 

شود  ثابت  تا  بزنيد  منگنه  آن  بدنة  پايين  قسمت  يا  صندوق  كف  در  كشيده  نيز  را  جعبه  داخل  پارچة 
)شكل41ـ4(. اين كار را در هر چهارگوشة داخلي انجام دهيد. پس از ثابت شدن پارچه، درز را با سوزن و نخ 
بدوزيد )شكل42ـ4( تا گوشه ها نيز كامل و تميز شوند. كف صندوقچه را مانند قسمت داخلي دِر آن مي توانيد 

با پارچه بپوشانيد تا ديگر در هيچ قسمت داخلي، ظاهر تخته ديده نشود. 
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براي اينكه زير صندوقچه ديده نشود مي توان از پارچة تنظيف استفاده نمود و آن را در زير كف نصب كرد. 
همچنين مي توان پارچة تنظيف را در زير كف پايه نيز نصب نمود؛ زيرا اين كار به ايستايي بهتر نيمكت كمك 
مي كند )شكل43ـ4(. در شكل 44ـ4 صندوقچة رويه كوبي شده و آماده را در محل كاربرد مي توان مشاهده كرد.

درِ صندوقچه بايد به بدنه لوال شود براي اين كار از لوالهاي تخت يا تزييني، استفاده مي گردد.

شكل41ـ4ـ تنظیم پارچه و ثابت كردن آن در داخل صندوقچه

شكل 43 ـ4ـ كوبیدن پاية زير كف

شكل42ـ4ـ دوختن درز گوشه با سوزن و نخ

شكل 44ـ4ـ صندوقچة كامل شده

پروژة شمارة 3ـ پوف لمسه كاري شده
در اين پروژه، با روش ساخت يك نوع صندلي تمام پارچه كه به آن پوف گفته مي شود و كاربرد آن بيشتر 
به عنوان صندلي كنار ميز دراور است، آشنا مي شويم. نوع كوتاه آن مي تواند به عنوان زيرپايي به كار رود و 

درصورتي كه روي آن شيشه قرار گيرد، نقش ميز را نيز مي تواند داشته باشد.
براي ساخت پوف، مانند تمام مبل هاي پارچه اي ابتدا كالف آن ساخته شده و آنگاه روي آن پارچه كشيده 
مي شود. كف نشيمن آن لمسه كوبي مي شود كه روش اجراي آن در پودمان هاي گذشته توضيح داده شده 

است. 
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 نقشة طرح: در شكل 45ـ4 تصوير مجسم و نقشة انفجاری كالف يك پوف با نشيمن دايره شكل 
مشاهده می شود و سه نمای آن نيز در شكل46ـ4 نمايش داده شده است.

شكل45ـ4ـ تصوير مجسم  و نقشة انفجاري پوف

شكل 46ـ4ـ سه نماي اسكلت پوف
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تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

تخته چندالية به 1
ضخامت 18 ميلی متر

500 × 500 ميلی متر 2 عدد

تخته به ضخامت 25 2
ميلی متر

چوب نراد روسی 80 × 400 ميلی متر 8 
عدد

مخصوص چوب، به طول 50 ميلی مترپيچ3

نمرة)درجة زبری(120 و 180ورق سنباده4

رومبلیپارچه5

15 كيلويی به ضخامت 2 و 5 سانتی متر اسفنج6

متقالپارچه 7

فهرست مواد اولیه
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تصويرمشخصاتنوع مادهرديف

ارتفاع 8 ميلی مترسوزن منگنه8

سفيد درودگری، پلی وينيل استات)PVA(چسب چوب9

پالستيكی گرد يا مربع شكل پايه10

تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

500 وات 4 دورارة عمودبر1

500 وات قطر سه نظام 10دريل دستی برقی2

دريل پيچ گوشتی 3
شارژی

14 ولت با دو باتری

تجهیزات
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

نيوماتيك)بادی( يا دستیمنگنه زن4

50 ليتريكمپرسور هوا5

خزينه دارسر مته 6

بازو بلندپرگار7

90 درجه به طول 300 ميلی مترگونيا8

نيمگردچوب سای9

نيمگردسوهان10

3 متریمتر نواری فلزی11
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تصويرمشخصاتنام ابزاررديف

چوب پنبه ای يا الستيكیتخته)بلوك( سنباده12

براي برش پارچهقيچي13

براي برش فومكاتر14

نمره 20مته برگی15

خط كشي
ابتدا دو تختة 600 × 600 ميلي متر را روي ميزكار قرار داده و قطرهاي آنها را ترسيم كنيد )شكل47ـ4(. 
آنگاه وسط ضلع هاي مربع را به دست آورده و دوخط عمود برهم ترسيم كنيد )شكل 48ـ4(. مركز به دست 
آمده همان مركز دايره است. دهانة پرگار را به اندازة 200 ميلي متر باز كرده و دايره اي به قطر 400 ميلي متر 
رسم كنيد )شكل 49ـ4(. سپس به همان مركز، دايره اي به قطر 600 ميلي متر رسم كنيد )شكل 50 ـ4(. اين 

كار را بر روي هر دوقطعه انجام دهيد.

تقسیم شكل47ـ4ـ تصوير رسم قطرهای تخته برای  مربع  شكل 48ـ4ـ ترسیم خطوط وسط اضالع 
تخته به چهار ناحیه
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برش كاري 
برای برش كاری ابتدا بايد تخته را با كمك پيچ دستی به ميزكار ثابت كرد. با ارة عمودبر دايرة خارجی را با رعايت 
نكات ايمنی برش دهيد )شكل51 ـ4(. برای برش دايرة داخلی كافی است يك سوراخ در كنار خط ايجاد كنيد تا 
تيغة ارة عمودبر در آن جای گيرد. سپس دايرة داخلی را نيز برش دهيد )شكل52 ـ4(. بايد بدانيد كه فقط دايرة 

داخلی قطعة كف برش می خورد و دايرة ميانی تنها برای تنظيم پايه های عمودی ترسيم می شود.

شكل 50ـ4ـ ترسیم دايره به قطر 600شكل49ـ4ـ ترسیم دايره ای به قطر 400 

برای برش دايرة خارجی، خط برش اره بايد به طرف خارج تخته بيفتد و هنگام برش دايرة داخلی خط 
برش به طرف داخل تخته قرار گيرد تا از عرض قطعه كار كم نشود. به نظر شما اين كار به چه دليلي 

انجام مي شود؟  

نكته

پس از برش بايد لبة قطعات را با استفاده از چوب سای و سپس با سنباده به خوبي پرداخت كنيد و همچنين 
تيزی لبه ها را بگيريد تا هنگام كار دستتان آسيب نبيند. 

مونتاژ 
كالِف پوف از هشت عدد پايه با دو قطعة دايره اي شكل تشكيل می شود )شكل53 ـ4(. خطوطی كه در مرحلة 
خط كشی ترسيم شدند، سطح دايره را به 8 قسمت تبديل كردند و قيدهای پايه نيز بايد به صورت شعاعی روی 
اين 8 خط پيچ  شوند. برای پيچ كردن قطعات ابتدا بايد سوراخ های موردنياز را با مته ايجاد كرد. براي اين كار 
بهتر است از مته های خزينه دار )شكل 54 ـ4( استفاده شود تا پيچ پس از بسته شدن، با تخته همسطح شده 

و بيرون نزند. در شكل 55 ـ4 كالف مونتاژ شده، قابل مشاهده است.

شكل 52ـ4ـ برش دايرة داخلیشكل51ـ4ـ برش دايرة خارجی



199

پودمان چهارم :اجرای مبلمان پارچه ای

شكل 54ـ4ـ سوراخكاري با مته خزينه دارشكل 53ـ4ـ قطعات كالف پوف

لمسه كاري 
برای لمسه كاری، سطح نشيمن پوف بايد قباًل خط كشی شود تا مركز سوراخ هايی كه برای لمسه كاری الزم 

است، مشخص گردد )شكل56 ـ4(. 

شكل56ـ4ـ خط كشی برای لمسه كاریشكل 55ـ4ـ كالف مونتاژ شده

با استفاده از دريل و متة برگی نمرة 20 مراكز تعيين شده را سوراخ كنيد )شكل57 ـ4(. دقت داشته باشيد 
تا هنگام سوراخ كاری، مته كاماًل عمودی قرار بگيرد. پس از نصب اسفنج بايد پارچه را از سوراخ های تخته 
عبور داد؛ بنابراين، همان طور كه در پودمان های گذشته توضيح داده شد اسفنج نيز بايد سوراخ شود. در شكل 

58 ـ4 نحوة رد كردن پارچه از سوراخ های اسفنج و تخته ديده می شود.

شكل58ـ4ـ قرار دادن پارچه داخل سوراخ های لمسهشكل57ـ4ـ سوراخ كاری محل لمسه
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شكل60ـ4ـ  ثابت كردن نخ لمسه از پشت تختهشكل59ـ4ـ دوختن لمسه

ـ فروبردن پارچه در رديف كناري شكل61ـ4ـ ردكردن پارچة رديف وسط شكل63ـ4ـ تنظیم لمسه با انتهاي سوزنشكل62ـ4

پس از رد كردن پارچه از سوراخ ها، محل لمسه ها بايد دوخته و ثابت شوند )شكل59 ـ4(. 
برای محكم كردن و ثابت كردن لمسه، انتهای نخی كه برای دوختن لمسه استفاده می شود، بايد با استفاده 

از منگنه در زير تخته ثابت  شود )شكل 60 ـ4(.

اين كار برای تمام قسمت ها انجام می شود و ضروري است كه از وسط تخته شروع شود. پس ابتدا در رديف 
وسط، پارچه  را از سوراخ ها عبور دهيد )شكل61 ـ4( و سپس پارچه هاي رديف هاي كناري )چپ و راست رديف 
وسط( را با تنظيم و كشش مناسب، از سوراخ هاي پارچه رد كنيد )شكل62 ـ4(. نخ و سوزن را به زير برده و 
نخ را گره بزنيد و ادامة نخ را ثابت كنيد. در ادامه با انتهاي سوزن لمسه، قسمت هايي از پارچه را كه روي هم 

مي افتد، تنظيم كنيد تا يكنواخت و مرتب شود )شكل 63 ـ4(.
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زماني كه لمسه كاري كامل شد، لبه هاي اضافي پارچه را كشيده و با منگنه ثابت و محكم كنيد. سعي كنيد 
منگنه ها به طور مرتب در يك خط و در كنار هم بخورد تا مقدار كشش دور تا دور پوف يكسان انجام شود و 
همچنين روي هم افتادگي پارچه نيز به درستي تنظيم شود. )شكل64 ـ4(. با قيچي اضافه هاي پارچه را ببريد 

به گونه اي كه به طور مساوي فاصلة كمي با منگنه ها داشته باشد )شكل 65 ـ4(.

شكل65ـ4ـ برش پارچة اضافهشكل64ـ4ـ منگنه زدن لبة پايین

در اين قسمت بايد دور تا دور پايه ها با گوني پوشيده شود )شكل66ـ4(. با استفاده از منگنه، گوني را ثابت كرده 
و اسفنج با ضخامت 2 سانتي  متر را روي آن بكشيد و اضافه هاي آن را قيچي كنيد. پارچة بدنه را كشيده و در 
زير محكم كنيد )شكل 67 ـ4( و همين طور برای دور تا دور بدنه اين كار را انجام دهيد تا تمام سطح بدنه، پارچه 
صاف و با كشش يكنواخت قرار بگيرد. در اين زمان می توانيد زير كف را با پارچة متقال پوشش دهيد. اين كار 
برای تميزی بيشتر زير پوف است. اما می توان از اين مرحله چشم پوشي كرد؛ زيرا زير پوف در ديد قرار ندارد 
و همچنين می توان برای استقرار بهتر، از 4 عدد پايه مانند شكل 68 ـ4 استفاده كرد و آن را در زير كف كوبيد.

پارچه شكل66ـ4ـ  كوبیدن اسفنج بدنه كوبیدن  و  كشیدن  شكل67ـ4ـ 
در زير كف

شكل68ـ4ـ  نصب پاية زير كف
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پس از اينكه دور تا دور بدنه با پارچه پوشيده شد، آن را كنترل كنيد تا به خوبی صاف شود. حاال بايد درز 
بين پارچة نشيمن و پارچة بدنه را پوشاند. اين كار با نوارهاي پارچه  ای تزيينی انجام می شود كه به آن ِسرمه 
گفته می شود كه در رنگ ها و طرح های مختلف متناسب با هرگونه پارچه موجود است. ابتدا محيط پوف را 
اندازه بگيريد )شكل 69 ـ4(. اين كار را با همان نوار سرمه نيز می توان انجام داد. سرمه را می توان با منگنه 
نصب كرد )شكل70ـ4(؛ اما برای اينكه سوزن های منگنه ديده نشوند بايد آن را الی درز سرمه زد و يا اينكه 
مي توان آن را بدون منگنه و با چسب ميله ای چسباند كه اگر به خوبی چسبانده شود بسيار مقاوم خواهد بود.

در شكل 71ـ4 يك پوف آماده شده در فضای داخلی ديده می شود.

شكل70ـ4ـ كوبیدن زهوار زير سرمه با منگنهشكل69 ـ4ـ اندازه گیری و نصب سرمه

شكل 71ـ4ـ پوف آمادة استفاده
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ارزشیابی شایستگی اجرای مبلمان پارچه ای

شرح كار: 
بررسی نقشه های اجرايی و جزئيات، تعيين جنس كالف و ساخت سازه مبل، انتخاب نوع پارچه و تعيين الگوی برش 
و دوخت، پركردن سازه مبلمان با مواد پركننده فوم و اسفنج، نواربندی)تسمه كشی( و نحوة استقرار آنها و اتصال آن 

به سازه، رويه كوبی پارچه مبل برروی سازه و مواد پركننده، پرداخت نهايی

استاندارد عملكرد: استاندارد 1121 سازمان ملی استاندارد، نشريات داخلی وزارت كار، نقشه های اجرايی

شاخص ها:
 دروندادی: مديريت صحيح منابع و مصالح، دقت، رعايت ايمنی 

 فرايندی: تمامی مراحل ساخت مبلمان پارچه ای شامل ساخت سازه و كالف آن، پركردن و ايجاد سطوح برروی 
مبل به كمك فوم و اسفنج ونصب آن برروی كالف مبل، انتخاب پارچه مناسب و تهية الگوی معين براساس نقشه 

برای دوخت پارچه، اتصال پارچه برروی بدنه و فوم، پرداخت نهايی
 محصول: ساخت يك عدد مبل پارچه ای يك نفره با ابعاد مشخص در يك روز كاری 8 ساعته

شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
مكان: كارگاه نجاری

زمان: 8 ساعت
ابزار و تجهیزات: ابزار درودگری، اره مخصوص چوب بری، ميخكوب، جعبه ابزار، پمپ باد، ابزار برش و كاتر و قيچی، 

ابزار عالمت گذاری، متر، ابزار دوخت پارچه، چسب، فوم و ابر، كالف چوبی يا فلزی، انواع پارچه، منگنه، پيچ و مهره

معیار شايستگی:

حداقل نمرة قبولی مرحلة كاررديف
نمره هنرجواز 3

2طراحی و ساخت سازه مبلمان پارچه ای1

2طراحی الگوی پارچه مبلمان 2

2برش و دوخت پارچه مبلمان 3

2زيرسازی و پركردن مبلمان4

2اتصال و پرداخت رويه نهايی )رويه كاری(5

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی 
2و نگرش: مديريت مواد و تجهيزات، مديريت كيفيت

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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اجرای مبلمان پلیمری

پودمان  5
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1 مبلمان را غیر از چوب با چه مواد اولیه ای دیگری می توان ساخت؟ 
2 در مبلمان پلیمری از چه نوع مواد پلیمری استفاده می شود؟

3 در مبلمان پلیمری از پارچه نیز می توان استفاده کرد؟
4 تفاوت کالف چوبی و پلیمری مبلمان در چیست؟

5 یك مبل پلیمری چگونه ساخته می شود؟ 

پس از اتمام این پودمان، هنرجویان قادر خواهند بود با توجه به طرح و نقشة مورد نظر، از قطعات آمادة مبلمان 
پلیمری، پارچه، اسفنج و سایر لوازم و ابزار مورد نیاز، مبل های ساده پلیمری بسازند و آنها را رویه کوبی کنند.

با  و  آشنا شدید  مبل ساده  و روش ساخت چند  پارچه  تمام  مبلمان  با ساختار  یادگیری گذشته  واحد  در 
کمك و راهنمایی های هنرآموز خود توانستید آنها را بسازید و با پارچه به طور کامل پوشش داده و رویه کوبی 
کنید. در این واحد یادگیری با روش ساخت مبلمان پلیمری آشنا شده و نحوة اتصال قطعات آن به یکدیگر 
را خواهید آموخت. مبل های پلیمری دارای اسکلت یا کالف از مواد پلیمری هستند. یعنی ابتدا قطعات مبل 
از مواد پلیمری به صورت تزریق در قالب، ساخته شده و پس از شکل گیری از قالب خارج می گردند. قطعات 
پس از خروج ازقالب، رنگ کاری یا رویه کوبی می شوند. قطعات مبلمان پلیمری پس از رنگ کاری یا رویه کوبی، 
بسته بندی می شوند و به محل مصرف حمل شده و در آنجا به هم متصل )مونتاژ( می شوند. قسمت هایی از 
مبل که باید رویه کوبی شوند نیاز به رنگ کاری ندارند و فقط با پارچه و فوم یا اسفنج پوشیده شده و سپس 
بسته بندی می شوند. یعنی در کارخانه عماًل دو مسیر طی می شود؛ یك مسیر برای قطعاتی که رنگ کاری 

می شوند و مسیر دوم برای قطعاتی که رویه کوبی می شوند. 
قابل  و  باالیی داشته  بسیار  استحکام  نوع چوبی  به  این است که نسبت  دارند  پلیمری  مزیتی که مبل های 
شست وشو می باشند و همچنین تمام قطعات آنها با پیچ و مهره به هم وصل می شوند و در صورتی که قسمتی 
از آنها دچار نقص شود و یا ایراد پیدا کند، به آسانی قابل تعویض و اصالح است. مزیت های دیگر این نوع 
قابلیت  و همچنین  برابر ضربه،  در  باال  مقاومت  بودن،  اسید  و  مبلمان چوبی، ضدموریانه   به  نسبت  مبلمان 
پلیمری  مواد  زیاد  پلیمری، جرم مخصوص  مبلمان  معایب  از  یکی  آنهاست.  آسان  و حمل و نقل  بسته بندی 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  7 

شایستگی اجرای مبلمان پلیمری

استاندارد عملکرد
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مبلمان پلیمری

نسبت به چوب است و به این دلیل نمی توان با آن مبلمان حجیم ساخت زیرا جابه جایی آن در محل مصرف 
با دشواری همراه است. با تمام نقاط ضعف و قوتی که دربارة مبلمان پلیمری گفته شد، در مجموع، تاالرهای 
پذیرایی و رستوران ها مشتریان اصلی این نوع مبل هستند چرا که دوام، زیبایی و قابلیت شست و شو برای آنان 

بسیار مهم است و تنها این نوع مبل چنین نیازی را تأمین می کند.

هرگاه سخن از مبلمان به میان می آید ناخودآگاه یاد مبلمان چوبی می افتیم زیرا حدود 90 درصد مبلمان در 
کشور ما از چوب و مواد مرکب )کامپوزیت( چوبی ساخته می شود. یکی از دالیلی که همواره سعی می شود 
ماده ای جایگزین چوب شود، حفظ جنگل ها و منابع طبیعی است که در حال حاضر، یك موضوع بسیار حیاتی 
برای هر کشور است. با مدیریت صحیح بر منابع طبیعی و برداشت اصولی از جنگل ها نه تنها می توان برکیفیت 

مواد اولیه افزود، بلکه از آسیب رسیدن به محیط زیست نیز جلوگیری می شود.

از به هم پیوستن واحدهای  بَسپار یا پلیمر )polymer( ماده ای است شامل مولکول های بزرگ که 
و 2ـ 5(.  نامیده می شوند، ساخته شده   است )شکل های 1ـ 5  یامونومر  تکپار  تکرارشونده که  کوچك 
» بسپار« یك واژة فارسی است که از دو بخش » بس« )بسیار( و » پار« )پاره، قطعه( ساخته  شده  است. 
واژة »  پلیمر« نیز از دو بخش یونانی »  پُلی« به معنای بسیار و »  مر« به معنی قسمت، پاره یا قطعه 

گرفته شده  است.

نکته

ـ  5ـ تبدیل تکپار به بسپار ـ  5ـ زنجیرة پلیمریشکل 1 شکل 2

منومر

پلیمریزاسیون

پلی مر

بسپار)پلی مر)

بسپار)پلی مر)

مولکول

مولکولمولکول
مولکول

تکپار)منومر)

تکپار)منومر)
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در عصر حاضر با توجه به دسترسی آسان به مواد اولیه و فناوری های نوظهور، در برخی موارد، می توان مواد 
جدیدی را جایگزین چوب نمود. برای نمونه، امروزه مواد پلیمری که با ویژگی » دوست دار محیط زیست« تولید 
شده اند، در صنعت مبلمان جایگاه ویژه ای یافته اند. به منظور حفظ طالی سبز، همواره از سوی تولیدکنندگان 
و دوست داران محیط زیست سعی شده است موادی جایگزین چوب شود. به طوری که تولیدکنندگانی در این 
عرصه قدم گذاشته اند و توانسته اند از مواد جدید غیرچوبی )و در مواردی مواد بازیافتی(، مبلمانی را تولید 
کنند که در مصرف چوب صرفه جویی شده و عالوه بر آن بتوان از ضایعات سایر کارخانجات نیز به نحو احسن 

ـ 5 مشاهده می شود. استفاده کرد. دو نوع مبل پذیرایی و ناهارخوری از نوع پلیمری در شکل های 3ـ 5 تا 6 

در مورد نقش جنگل ها در جلوگیری از ایجاد سیالب ها تحقیق کرده و نتیجة آن را در کالس ارائه 
دهید.

تحقیق کنید

همان طور که در شکل های باال مشاهده می شود، مبلمان پلیمری از نظر ظاهری، تفاوتی با مبلمان چوبی ندارد. 
زیرا رنگ های پوششی مخصوص مبلمان چوبی را برای این نوع مبل نیز می توان به کار برد و همچنین از یك 
نوع پارچه و اسفنح و یا فوم نیز در هر دو نوع آنها می توان استفاده کرد. به دلیل استفاده از مواد پلیمری با 

جرم مخصوص باال، مبلمان پلیمری به طور نسبی سنگین  تر از مبلمان مشابه چوبی است.

ـ  5ـ مبلمان پذیرایی پلیمری شکل 3

ـ  5ـ مبلمان ناهارخوری پلیمری با میز گرد شکل 5  

ـ  5ـ میز و صندلی ناهارخوری پلیمری شکل 4

ـ  5ـ مبلمان ناهارخوری پلیمری با طرح چوب شکل 6  
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جرم مخصوص چند گونة چوبی مورد استفاده در تولید مبل را با جرم مخصوص مواد اولیة مبلمان 
پلیمری مقایسه کرده و نتیجة آن را در کالس گزارش دهید.

تحقیق کنید

طبقه بندی مواد 
برای آگاهی از جایگاه مواد اولیة مبلمان پلیمری، قبل از هر چیز باید از طبقه بندی مواد اطالع حاصل کرد. 
روش های مختلفی برای طبقه بندی مواد )شکل 7ـ 5( وجود دارد. مواد براساس خواص شیمیایی، به سه گروه 
عناصر فلزی، غیرفلزی و شبه فلز تقسیم بندی می شوند که در جدول تناوبی مندلیف به ترتیب عدد اتمی در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند. در طبقه بندی دیگر، انواع مواد مورد استفاده در مهندسی را می توان به صورت 
فلزات، پلی مرها، سرامیك ها و کامپوزیت ها تقسیم بندی کرد. تقسیم بندی بر اساس مواد مورد استفاده در 
مهندسی از بقیه جامع تر است و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. مواد بر اساس خواص الکتریکی نیز به 

رسانا، نیمه رسانا و عایق تقسیم بندی می شوند.

سرامیک

مواد مرکب

پلی مر

فلزات

فلزات: آهن، آلومینیم، مس و نیکل از جمله فلزات متداول در صنعت هستند. فلزات در صنعت به ندرت 
به صورت خالص استفاده می شوند و برای بهبود خواص آنها معموالً عناصر فلزی را با یکدیگر و یا با عناصر 
غیر فلزی، آلیاژسازی می کنند. فوالد و برنج از جمله آلیاژهای مورد استفاده در صنعت هستند. فلزات دارای 

خواص الکتریکی، حرارتی و مکانیکی بسیار خوبی هستند.
سرامیک ها: سرامیك ها، از ترکیب شیمیایی فلزات با تعدادی از عناصر غیرفلزی تشکیل می شوند. موادی 
مانند اکسیدها  )Al2O3(، نیتریدها و کاربیدها )Sic( از سرامیك های مرسوم هستند. سرامیك ها کاربردهای 
فراوانی در زندگی ما دارند. به عنوان مثال می توان به سفال، چینی، شیشه و سیمان اشاره کرد. شکنندگی، 

سختی زیاد و عایق حرارتی و الکتریکی از خواص سرامیك ها هستند.
پلی مرها: پلی مرها از زنجیرهای بلند کربنی )منومر( در کنار یکدیگر به وجود می آیند. این مواد شامل گروه 
از پلی مرها مانند الستیك که از صمغ نوعی درخت  اصلی پالستیك ها و الستیك ها هستند. تعداد زیادی 
خاص تهیه می شود، دارای پایة آلی هستند. از پلی مرهای بسیار رایج می توان به پلی اتیلن PE، نایلون و 
پلی وینیل کلراید )PVC( اشاره کرد. چگالی کم، مقاومت در مقابل خوردگی و پایداری شیمیایی از جمله 

فلزات

سرامیك هاپلی مرها

 مواد مرکب فلز
ـ پلی مر

 مواد مرکب فلز
ـ سرامیك

مواد مرکب پلی مر ـ سرامیك
ـ  5ـ انواع مواد شکل 7

مواد
 مرکب
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خواص پلی مرها به شمار می آیند. از جملة این خواص، نسبت استحکام به وزن آنهاست که باعث می شود 
در شرایط یکسان، این نسبت در آنها بسیار بهتر از فلزات و حتی سرامیك ها باشد. پلی مرها به راحتی به 
شکل های پیچیده تر در می آیند زیرا در دمای زیاد، خاصیت جاری شدن این مواد به شدت افزایش می یابد و 
امکان قالب گیری آنها در فرم های مختلف فراهم می شود. بیشتر این مواد در محیط های خورنده بی اثر هستند 
و خواص شیمیایی خود را به خوبی حفظ می کنند، ولی مقاومت حرارتی آنها کم است و همین عامل، استفاده 
از آنها را محدود می سازد. به علت عایق بودن پلی مرها در برابر جریان الکتریسیته، برای جلوگیری از عبور 

جریان برق در تجهیزات گوناگون از آنها استفاده می شود.
کامپوزیت ها: در کاربردهای مهندسی، امکان استفاده از یك نوع ماده که همة خواص مورد نظر را فراهم کند، 
وجود ندارد. به عنوان مثال، در صنایع هوافضا به موادی نیاز است که ضمن داشتن استحکام باال، سبك بوده 
و نسبت به خوردگی و سایش، مقاومت باال داشته باشند. کامپوزیت ها، موادی چند جزئی هستند که خواص 
آنها در مجموع از هر کدام از اجزا بهتر است؛ ضمن اینکه اجزای مختلف خواص خود را نیز حفظ می کنند و 
کارایی یکدیگر را بهبود می بخشند. معموالً کامپوزیت ها از یك جزء زمینه و یك جزء تقویت کننده تشکیل 
شده اند. کامپوزیت ها به سه دسته کامپوزیت  با زمینة فلزی، سرامیکی و پلی مری تقسیم بندی می شوند. یکی 
از مرسوم ترین و پرکاربردترین کامپوزیت ها، فایبرگالس است. فایبرگالس کامپوزیتی با زمینة پلی مری است 

که توسط الیاف شیشه تقویت شده است. الیاف شیشه، استحکام زمینة پلی مری را افزایش می دهند.

فایبرگالس، انعطاف پذیری خوبی در طراحی قطعات دارد. از خواص دیگر آن، استحکام باالی آن نسبت 
به وزن و مقاومت به خوردگی خوب آن است. انواع پروفیل های ساختمانی و کانال های مخصوص عبور 
سیم و لوله از کاربردهای فایبرگالس است. الیاف کربن به دلیل داشتن خواص مکانیکی برجسته مانند 
استحکام و چقرمگی باال، سبکی و مقاومت به خوردگی به عنوان تقویت کننده در ساخت کامپوزیت ها 
لوازم  سازه ها(،  وزن  کاهش  )برای  ساختمان  صنعت  در  کربن،  الیاف  کامپوزیت های  می رود.  کار  به 

ورزشی، صنعت خودرو، هواپیما و قطارها مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته



211

پودمان پنجم :اجرای مبلمان پلیمری

به طور کلی مواد در حوزة مهندسی مانند نمودار 1ـ 5 تقسیم بندی می شوند:

تقسیم بندی مواد 
مهندسی

مواد فلزی

آهنی

فوالد

چدن

ترموست

االستومر

ترموپالستیک

اکسیدی

غیراکسیدی

تک عنصری

ذره ای 

رشته ای

الیه ای

سنگین

سبک

 خیلی سبک

پلی مرها

سرامیک ها

مواد مرکب

چوب

سنگ

سایر

  غیرآهنی

مصنوعی

طبیعی

  مواد غیرفلزی 

ـ   5ـ تقسیم بندی مواد مهندسی نمودار 1
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مقایسة ویژگی های مواد 
در نمودار 2ـ 5 مقایسة مواد از نظر جرم حجمی، نقطة ذوب، مدول االستیسیته، واکنش پذیری شیمیایی، 

تردی و شکل پذیری فلزات، سرامیك ها، پلی مرها و کامپوزیت ها آورده شده است.

انواع مواد

فلز

  ویژگی ها: 
 جرم مخصوص زیاد
 نقطة ذوب متوسط 

تا زیاد
  مدول االستیسیتة 

متوسط تا زیاد
  واکنش پذیری
  چکش خواری

ویژگی ها:
  جرم مخصوص پایین

  نقطة ذوب پایین 
  مدول االستیسیتة 

پایین 
  واکنش پذیری زیاد 

  چکش خواری 
  شکل پذیری و تردی

  ویژگی ها:
  جرم مخصوص پایین 

  نقطة ذوب باال
  مدول االسیسیتة 

بسیار زیاد
  واکنش ناپذیری 

  تردی

 با توجه به نوع ترکیب، 
ویژگی های مواد مرکب 

تفاوت می کند.

کامپوزیتسرامیکپلی مر

ـ  5ـ مقایسه ویژگی های مواد  نمودار 2

در علم مواد، چقرمگی یا تافنس )Toughness( به مقاومت ماده در برابر شکست در اثر اِعمال تنش 
گفته می شود و به صورت میزان انرژی جذب شده قبل از شکست در واحد حجم تعریف می شود. هر چه 
چقرمگی ماده ای بیشتر باشد، انرژی الزم برای شکست آن بیشتر است. مواد ترد مثل شیشه از چقرمگی 
بسیار پایینی برخوردار هستند. به عبارت دیگر»   چقرمگی«، توانایی ماده در جذب ضربه و مستهلك 
بیشتر  را درون خود  انرژی ضربه  بتواند  آنکه بشکند،  بدون  ماده،  کردن آن در خود است. هر چقدر 
مستهلك کند، آن ماده چقرمه تر خواهد بود. استفاده از مواد پلی مری و کامپوزیت ها در سپر اتومبیل 

نیز به دلیل چقرمگی باالی آنها نسبت به فلزات است.

نکته
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انواع پلی مر مورد استفاده در مبلمان
در مبلمان پلیمری از دونوع ABS و PS  استفاده می شود 

که به توضیح هریك پرداخته می شود.
 ،ABS 1ـ اکریلونیتریل بوتادین استایرن با نام مخفف
که  است  پلی مرهایی  پرمصرف ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
سه  از  که  را  پلی مر  این  می شود.  تولید  تجاری  به صورت 
منومر آکریلو نیتریل، بوتادین و استایرن تشکیل شده است 
ـ 5(، با تغییر در درصد هر یك از مونومرها می توان  )شکل 8 
برای کاربری خاص اصالح کرد. البته باید در نظر داشت که 
درصد بیشتر به پلی استایرن اختصاص دارد. این پلی مر را 

الکتریکی،  لوازم  چای ساز،  تلفن، جاروبرقی،  مانند گوشی  لوازم خانگی  بدنة  در  مبلمان،  بر  می توان عالوه 
کرد. مشاهده  و...  خودرو  قطعات 

فراوانی  و  بودن  ارزان  پلیمرهای ABS از گاز طبیعی و نفت مشتق شده اند. با توجه به دسترسی آسان، 
آن در کشور ما، استفاده از این محصول می تواند مقرون به صرفه باشد. ABS قابلیت ماشین کاری خوبی 
دارد یعنی می  توان عملیات خم کاری، سوراخ کاری، فرزکاری، برش کاری و پرداخت کاری را روی آن انجام داد 

و مانند چوب آن را رنگ کرد.

گاز طبیعی، بخش گازی شکل مواد نفتی است که یا همراه با نفت خام در مخازن زیرزمینی وجود دارد 
و یا از تقطیر نفت خام در دمای پایین تر از 20 درجة سلسیوس به دست می آید. گاز طبیعی، مخلوطی از 
گازهای متان )حدود 85    درصد(، پروپان، بوتان، کربن منواکسید، هیدروژن و گاز سنتز همراه با مقداری 
به عنوان سوخت است ولی در کشورهای  بیشترین کاربرد آن در کشورهای غیرصنعتی  دوده است. 
صنعتی از آن در تهیة بسیاری از فراورده های شیمیایی و صنعتی بسیار مفید و ضروری استفاده می شود.

کشور ما ایران، در چشم انداز افق 1404 باید عنوان دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی را به خود 
اختصاص دهد و همچنین باید بتواند جایگاه اول منطقه از نظر تولید مواد و کاالهای پتروشیمی به منظور 
ایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری را کسب کند. محصوالت پتروشیمی ارزش افزودة قابل 
توجهی دارند و در این میان، پلی مرها از بیشترین ارزش افزوده نسبت به سایر گروه ها برخوردار هستند.

نکته

ـ   5ـ مواد پلیمری از نوع ای بی اس شکل 8  

2ـ پلی استایرن مقاوم )High Impact): این نوع پلی استایرن با نام اختصاری HIPS، کوپلی مری )بسپار 
اصالح  آن  ضربه پذیری  بوتادین  مانند  االستومری  مولکول های  با  که  است   )PS( پلی استایرن  از  ناهمگن( 
شده است و به همین دلیل در ساخت ظروف و بدنة لوازم خانگی کاربرد دارد. این ماده در بازار ایران به نام 

»  هایمپك« معروف است.
ضربه پذیری پایین پلی استایرن نوع معمولی باعث شده است که مصرف پلی استایرن اصالح شده یا مقاوم، به 
شدت رشد کرده و در ردة بسپارهای پرمصرف قرار گیرد. از خصوصیات برجستة این نوع پلی استایرن، خواص 
مکانیکی به خصوص ضربه پذیری خوب همراه با قیمت مناسب است که کاربرد آن را در ساخت انواع وسایل 
و تجهیزات امکان پذیر ساخته است. اصالح پلی استایرن موجب افزایش چقرمگی، مقاومت به ضربه و کشش 

طولی آن می شود. این عمل، شفافیت پلی استایرن را نیز از بین می برد.
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پالستیك های پلی استایرن اصالح شده با الستیك، معموالً در ساخت بدنة تلویزیون، لوازم خانگی، قسمت های 
داخلی یخچال نظیر سینی ها، طبقات، پوشش های داخلی، ظروف نگهداری و... به کار می روند. همچنین از 

این پلی مر برای تولید لوازم ورزشی و اسباب بازی ها نیز استفاده می شود.

رزین ها یکی از انواع پلی مرها هستند که از برخی از آنها در ساخت مبلمان استفاده می شوند. منشأ 
طبیعی رزین ها، حیوانات، گیاهان و مواد معدنی است. این مواد به سادگی شکل پذیرند ولی دوام کمی 
دارند. رزین های رایج شامل روزین، آسفالت، تار، کهربا، سندروس، لیگنپین و الک شیشه ای می باشند. 
رزین های طبیعی اصالح شده نیز شامل سلولز و پروتئین است. سلولز، قسمت اصلی گیاهان بوده و به 
عنوان مادة اولیة قابل دسترسی برای تولید انواع پالستیك  است. کازئیِن ساخته شده از شیر بدون چربی، 
تنها پالستیك مشتق شده از پروتئین است که در عرصة تجارت، نسبتاً موفق است. کیفیت مبلمان 
ساخته شده از بعضی رزین ها بسیار پایین تر از مبلمانی است که از پلیمرهای ABS و PS ساخته می شود.

نکته

مزایای کالف های پلی مری 
جایگزینی کالف های ساخته شده با مواد پلی مری به جای کالف چوبی مزایای متعددی به شرح زیر دارد:

 رطوبت ناپذیری: چوب در مقابل نوسانات درصد رطوبت، تغییر شکل داده و آسیب می بیند. به همین 
دلیل نمی توان یك مبل چوبی را در شمال کشور ساخت و در نواحی مرکزی از آن استفاده کرد و یا بالعکس. 
همچنین به همین دلیل مبل پلیمری امکان شست و شوی مستقیم با آب را دارد اما مبل چوبی به دلیل تأثیر 

رطوبت در آن چنین امکانی را ندارد.
 مقاومت در برابر آفات: عوامل مخرب چوب مانند حشرات و قارچ ها که در شرایط مناسب می توانند روی 

چوب فعالیت کرده و موجب بروز آسیب های جدی در آن  شوند، بر مبلمان پلی مری تأثیرگذار نیستند. 
 امکان تعویض قطعه: در مبلمان چوبی سنتی، قطعات معموالً با اتصاالت دائمی به هم متصل می شوند 
ولی در مبلمان پلی مری از اتصاالتی مانند پیچ و مهره استفاده می شود که دائمی نبوده و می توان آنها را در 

صورت لزوم بازکرد و قطعه را تعویض نمود.
مراحل ساخت مبل پلی مری

برای ساخت و تولید مبلمان پلی مری مراحل زیر طی می شود:

ـ  5ـ مراحل ساخت و تولید مبلمان پلی مری نمودار 3

طراحی مدل سازی قالب سازی  آماده سازی 
مواد اولیه

تزریق قطعه بسته بندی
مونتاژ در 

محل

پرداخت و 
رنگ کاری

رویه کوبی
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طراحی مبلمان و مدل سازی

بر  توسط طراحان صورت می گیرد. طراح عالوه  کار  این  9ـ 5(،  نرم افزارهای تخصصی )شکل  از  استفاده  با 
مهارت در استفاده از نرم افزار باید از سلیقة جامعه و اصول طراحی اطالع کافی داشته باشد. تولیدکننده ابتدا 
مشخصات محصول مورد نیاز خود را در اختیار طراح قرار داده و از او می خواهد که به عنوان مثال صندلی 
مورد نظر را طراحی کند. پس از طرح اولیه می توان آن را به صورت نرم افزاری در فضای مجازی طراحی کرد 
و در صورت تصویب، نمونة آن را ساخت. نمونه )مدل( می تواند نرم افزاری و یا به صورت واقعی تهیه شود. با 
توجه به پیشرفت در کار نمونه سازی و ظهور چاپگرهای سه بعدی )شکل 10ـ 5(، این کار بسیار آسان تر از 
گذشته صورت می پذیرد و کافی است که نمونة آن با این نوع چاپگر تولید شود. با این کار، نمونه ای از مبل 

)شکل 11ـ 5( در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد و می تواند دربارة آن نظر دهد. 

ـ   5ـ یکی از نرم افزارهای طراحی سه بعدی مبلمان شکل 9

ـ  5ـ دستگاه چاپگر سه بعدی ـ  5ـ نمونه هایی از مبلمان با چاپ سه بعدیشکل 10 شکل 11
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ساخت قالب
پس از تصویب طرح و مدل نمونه سازی شده با نرم افزار، ساخت قالب، سفارش داده می شود. با توجه به گران 
بودن هزینة ساخت قالب، باید در طراحی آن بسیار دقت نمود زیرا از یك قالب، تعداد بسیار زیادی قطعة مبل 
تولید می شود و به این دلیل بازاریابی آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. قالب ها )شکل های 12ـ 5 و 13ـ 5( 
فوالدی بوده و برای دقت در ساخت از دستگاه های سی ان سی برای تولید آنها استفاده می شود. برای هر مبل، 

تعدای قالب باید ساخته شود. به طور مثال برای یك صندلی 3 قالب به شرح زیر مورد نیاز است:
1 فریم و پشتی صندلی که به صورت یك تکه با پایه های پشتی تزریق می شود.

2 کالف و کفی صندلی که به صورت یك تکه در قالب مخصوص خودش تزریق می شود.
3 پایه های جلو که برای آن هم یك قالب مخصوص ساخته می شود.

قالب ها پس از تولید به قسمت تزریق قطعه )شکل 14ـ 5( منتقل می شوند.

مبل های پلی مری از قطعات مختلفی تشکیل شده اند که پس از طی مراحل تولید به هم متصل شده و یك 
مبل کامل را تشکیل می دهند. )شکل های 15ـ 5 تا 18ـ 5(. با توجه به اینکه هر قطعه از مبل دارای شکل 
مخصوص به خود است، باید برای هر قطعه قالبی ویژة همان قطعه ساخت و این کار یعنی سفارش تولید 
قالب های متنوع و با تعداد بسیار زیاد که هزینة فراوانی را برای تولیدکننده در پی خواهد داشت. چون برای 
هرکار تولیدی باید توجیه اقتصادی وجود داشته باشد، بنابراین الزم است در انتخاب طرح توجه و هوشمندی 
بسیاری به کار بست تا مبلمان تولیدی به تعداد انبوه فروخته شود و عالوه بر مورد استقبال واقع شدن در بازار، 

بتواند هزینه های ساخت قالب را نیز جبران کند؛ زیرا امکان تعویض قالب به راحتی وجود ندارد.

ـ  5ـ قالب پشتی صندلی ـ  5ـ قالب بخش جلوی صندلیشکل 12 ـ  5ـ دستگاه تزریق که قطعات شکل 13 شکل14
را می سازد
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آماده سازی مواد اولیه
همان طور که قباًل گفته شد، مواد اولیة مورد استفاده در مبلمان پلی مری به طور معمول از دو نوع ماده موسوم 
به ABS و پلی استایرن مقاوم است. برای بدنة مبل که رنگ می شود از مادة ABS و برای کف و پشت مبل که 
رویه کوبی می شوند، از پلی استایرن مقاوم استفاده می شود. بنابراین دو فرایند تولید موازی در کارخانة ساخت 
مبلمان پلیمری در نظر گرفته می شود: 1ـ فرایند قطعات رنگ شونده 2ـ فرایند قطعات رویه کوبی شونده که 
در نهایت هر دو فرایند در مرحلة بسته بندی به یکدیگر می رسند. مزیت این نوع تولید، امکان استفاده از مواد 
اولیة بازیافتی است. معموالً مواد اولیه به شکل گرانول )شبیه به دانه های گندم( تهیه و مصرف می شود و در 
غیر این صورت، ضایعات کارخانجات دیگر و سایر مواد بازیافتی جمع آوری شده و آسیاب می گردند و سپس 
به شکل گرانول تبدیل می شوند )شکل های 19ـ 5 و 20ـ 5(. قطعات به این دلیل خرد می شوند که بتوان به 

راحتی آنها را داخل دستگاه ریخت و همچنین به آسانی ذوب شوند.

ـ  5ـ قطعات مورد نیاز برای میز عسلی شکل 15

ـ  5ـ قیدهای میز ناهارخوری شکل 17

ـ  5ـ پایه های میز شکل 16

ـ  5ـ صفحة میز شکل 18
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ـ  5ـ مواد اولیة تهیه شده به شکل گرانول ـ  5ـ مواد اولیة آسیاب شدهشکل 19 شکل 20

تزریق قطعه
قطعات مبلمان پلیمری به صورت تزریقی ساخته می شوند یعنی هر قطعه از یك مبل، یك قالب دارد و هر 
قالب از دو قسمت تشکیل شده است. مواد پلیمری در داخل قالب با استفاده از دستگاه )شکل 21ـ 5( تزریق 
می شود. قالب از فوالد )شکل 22ـ 5(ساخته شده و بسیار سنگین است و برای جابه جایی آن از جرثقیل سقفی 
مانند شکل 23ـ 5 استفاده می شود. با استفاده از جرثقیل، قالب، درون دستگاه تزریق مستقر شده و با روبند 
محکم می شود. تنظیمات دستگاه متناسب با قالب انجام می شود. سپس مواد اولیه وارد سیلندر دستگاه تزریق 
شده و در دمای 180 تا 200 درجة سلسیوس ذوب می گردد و با فشار در داخل قالب تزریق می شود. با توجه 
به اینکه اتصال قطعات مبلمان پلیمری به یکدیگر با پیچ و مهره انجام می شود، بنابراین پیچ و مهره در قالب 
جاسازی شده و مواد مذاب دور تادور آن را گرفته و در جای خود محکم می شود )شکل های 24ـ 5 و 25ـ 5(.

ـ  5ـ برشی از دستگاه تزریق شکل 21

محفظة تغذیه

نوارهای گرماییحلزونی

واحد 
نگه دارندة 

قالب

نگه داریشکل گیریتزریق 

استوانة پشت استوانة متحرک استوانة ثابت
محفظة قالب

لوله

جعبه دندة هدایت 
حلزونی
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پس از سپری شدن زمان الزم )حدود 10 دقیقه(، دو قسمت قالب ها از یکدیگر جدا می شوند )شکل 26ـ 5( 
و قطعات به سرعت از درون آنها خارج شده و برای سرد شدن و جلوگیری از تغییر شکل، درون حوضچة آب 
)شکل 27ـ 5( قرار داده می شوند. این کار باعث می شود که قطعه در کوتاه ترین زمان ممکن سرد شده و تحت 
تأثیر دمای محیط شکل خود را از دست ندهد. پس از حدود 20 دقیقه قطعات از حوضچه خارج شده )شکل 

28ـ 5( و به قسمت سنباده زنی منتقل می شوند. 

ـ  5ـ قالب های فوالدی شکل 22

ـ  5ـ قرار دادن پیچ و مهره شکل 24

ـ  5ـ جدا کردن قالب ـ  5ـ قطعة سرد شدهشکل 26 شکل 28 ـ  5ـ حوضچة آب شکل 27

ـ  5ـ جرثقیل سقفی شکل 23

ـ  5ـ تنظیم پیچ و مهره شکل 25
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پرداخت قطعه
قطعه ای که از قالب خارج می شود، معموالً دارای زائده ها و ناصافی هایی در محل تزریق و یا درز بین دو قسمت 
قالب است. این زوائد با استفاده از سوهان و سنباده به صورت دستی پرداخت می شود تا پس از رنگ کاری 

ظاهری هموار و خوشایند داشته باشد )شکل های 29ـ 5 تا 32ـ 5(.

برای پرداخت، از ماشین سنبادة لرزان نیز استفاده می شود، ولی این دستگاه برای سطوح مسطح و 
پهن مناسب تر است با این وجود با کسب تجربه و مهارت می توان از آن برای سطوح منحنی قطعات 

مبل نیز استفاده کرد.

نکته

برای افزایش هر چه بیشتر کیفیت سطح و ظاهر مناسب تر سطوح رنگ شدة نهایی، در مرحله پرداخت باید 
بسیار با حوصله و دقت عمل کرد زیرا کیفیت نهایی و ظاهر مبلمان اولین عاملی است که مشتری به آن 
می پردازد و بستگی به چگونگی عملکرد در این بخش دارد. پس هر چه در این مرحله بهتر و با دقت بیشتر 

عمل شود، نتیجة نهایی بهتر و زیباتر خواهد بود.

ـ  5ـ پرداخت با دست شکل 29

ـ  5ـ پرداخت پشت صندلی با سنبادة لرزان شکل 31

ـ  5ـ پرداخت با سنبادة لرزان شکل 30

ـ  5ـ پرداخت کاری قطعات و چیدمان آنها شکل 32
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زمانی از کوره برای خشك کردن رنگ استفاده می شود که این کار در تمام الیه های پوششی انجام 
شده باشد و قطعاتی را که در مرحلة اول و دوم در اثر برخورد هوا خشك شده اند نمی توان برای مرحلة 
آخر در کوره خشك کرد زیرا این کار از کیفیت رنگ می کاهد. همچنین زمانی که هنوز الیه های زیرین 

کاماًل خشك نشده اند نباید الیة رویی خشك شود.

نکته

رنگ کاری
قطعات پس از پرداخت و برطرف شدن زوائد و پلیسه های ناشی از اثرات قالب، برای رنگ کاری آماده می شوند. 
بنابراین، قطعات را روی قید و بند )فیکسچر(های مخصوص خود قطعه نصب کرده )شکل های 33ـ 5 و 34ـ 5( 
و به اتاق های رنگ کاری هدایت می کنند. رنگ کاری می تواند به صورت دستی و یا با استفاده از روبات انجام 
شود که در مبلمان چوبی نیز به همین صورت است؛ یعنی هر دو نوع مبلمان در این مرحله مشترک هستند.

در رنگ کاری مبلمان پلی مری از سه الیة پوششی بتونه، رنگ رویه و کیلر استفاده می شود. در صورت نیاز به 
پتینه کاری این کار بر روی رنگ رویه انجام شده و در پایان الیه ای کیلر روی آن پاشیده می شود.

به طور معمول در رنگ کاری مبلمان پلی مری از رنگ های پوششی استفاده می شود. زیرا رنگ مواد اولیه بسیار 
تیره و نزدیك به رنگ سیاه است )شکل 35ـ 5(. در مرحلة اول، از بتونه استفاده می شود؛ پس یك مرحله بتونة 
فوری رقیق شده با استفاده از پیستوله )شکل 36ـ 5( بر روی قطعات پاشیده می شود. این کار باعث می شود 
که کیفیت رنگ نهایی افزایش یابد. در مرحلة دوم، رنگ رویه با استفاده از پیستولة نیوماتیك )بادی( پاشیده 
می شود که نوع رنگ با توجه به سفارش، تعیین شده است. در مرحلة سوم، برای شفافیت بیشتر از یك الیة 

کیلر استفاده می شود که بهتر است از نوع پلی یورتان باشد تا دوام بیشتری داشته باشد.
از طرح های ترکیبی مانند پتینه کاری )شکل 37ـ 5( و یا الگو برداری از رنگ های قدیمی )شکل 38ـ 5( نیز 
می توان در اینجا استفاده کرد. بنابر سفارش مشتری و تجهیزات و امکانات واحد رنگ کاری، برای خشك شدن 
سریع تر رنِگ مبلماِن رنگ شده، آن را از تونل خشك کن )شکل های 39ـ 5 و 40ـ 5( عبور می دهند. دمای 
کوره بستگی به نوع مواد رنگی مورد استفاده دارد. به طور معمول برای پلی استر دمای بین 40 تا 50 و برای 

پلی یورتان بین 70 تا 80 درجة سلسیوس استفاده می شود.

ـ  5ـ قید و بندهای میز ـ  5ـ قید و بندهای پایه های میزشکل 33 شکل 34
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ـ  5ـ رنگ تیرة قطعات شکل 35

ـ  5ـ پتینه کاری شکل 37

ـ  5ـ تونل خشک کن رنگ شکل 39

ـ  5ـ پاشیدن بتونه یا رنگ با پیستوله شکل 36

ـ  5ـ کهنه سازی رنگ شکل 38

ـ  5ـ خروج قطعات از تونل شکل 40
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رویه کوبی
متأسفانه هنوز  است،  مواد طبیعی شده  با  مواد مصنوعی  به جایگزینی  پیشرفت صنعت که منجر  با وجود 
اسکلت یا کالف بیشتر مبل ها از چوب تهیه می شود. این کار موجب می شود که عالوه بر صدمات جبران ناپذیر 
از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشند. نوعی از کالف  مبل پلی مری و  ارائه شده  به محیط زیست، محصوالت 

قطعات آن که می تواند جایگزین  کالف چوبی باشد در شکل های 41ـ 5 و 42ـ 5 مشاهده می شود.

ـ  5ـ کالف مبل پلیمری ـ  5ـ قطعات کالف مبلشکل41 شکل 42

مواد اولیة اصلی که در رویه کوبی مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از: فوم، اسفنج و پارچه که با استفاده 
از لوازم دیگر مانند فنر، نوار و چسب، منگنه و میخ و بست روی اسکلت یا کالف مبل نصب می شوند. 

قطعاتی مانند کفی و پشتی صندلی ها و تمام سطوح )غیر از زیر آن( در مبل های تمام پارچه باید با پارچة 
رومبلی پوشش داده شود. روش کار هم مشابه رویه کوبی مبلمان چوبی است و ابزار مورد نیاز هر دو نوع مبل 
نیز تفاوت زیادی ندارد. به طور مثال از همان تفنگ منگنه زن نیوماتیك )بادی( که در مبلمان چوبی برای 

نصب پارچه به کار می رود نیز می توان برای مبلمان پلی مری استفاده کرد.

متأسفانه در مبلماِن تمام پارچه، به دلیل پوشش کامل مبلمان و دیده نشدن کالف مبل، در موارد بسیاری 
مشاهده می شود که به منظور کاهش قیمت، از چوب های نامناسب و فراوری نشده و با اتصاالت غیراصولی 

و در مجموع با کیفیت بسیار پایین از نظر فنی مبادرت به ساخت مبلمان چوبی می شود. 

نکته

در صورت استفاده از منگنه برای رویه کوبی مبلمان پلی مری، سوزن باید دارای آلیاژ مناسبی باشد زیرا 
هر سوزنی در مواد پلی مری فرو نمی رود.

نکته

رویه کوبی را می توان بر روی صفحه و یا بر روی کالفی که نوارکشی )تسمه کشی( شده باشد انجام داد. معموالً 
برای صندلی های ناهارخوری )چوبی یا پلی مری( رویه کوبی روی صفحه انجام می شود که به آن رویه کوبی تخت 
گفته می شود. برای این کار کفی )شکل 43ـ 5( یا پشتی صندلی برای رویه کوبی باید آماده شود. لبة قطعه باید 
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صاف شده و مانند شکل 44ـ 5 تیزی آن گرفته شود تا پس از مدت کوتاهی از مصرف صندلی، قسمتی از پارچه 
که با لبة کفی یا پشتی در تماس است، پاره نشود. برای اینکه حالت عدسی شکل بر روی کفی ایجاد شود ابتدا 
تکه ای اسفنج با ابعاد کوچك تر از صفحه روی کف چسبانده شده و سپس یك قطعه اسفنج بزرگ تر از صفحه 
روی آن می چسبانند و سپس اضافة آن را به طوری که حداکثر یك سانتی متر از دورتادور صفحه بیشتر باشد، 
برش می دهند. این کار باعث می شود که فوم یا اسفنج وسط صفحه نسبت به لبه ها برآمده تر شده و حالت عدسی 

شکل به خود بگیرد و به زیبایی رویه کوبی و محصول نهایی کمك می کند )شکل های 45ـ 5 تا 48ـ 5(.

ـ  5ـ کف صندلی شکل 43

ـ  5ـ چیدن کفی با اسفنج کوچک تر شکل 45

ـ  5ـ قراردادن کفی روی اسفنج بزرگ تر شکل 47

ـ  5ـ گرفتن تیزی لبه شکل 44

ـ  5ـ چسب زدن اسفنج کوچک روی اسفنج بزرگ شکل 46

ـ  5ـ بریدن اضافة اسفنج شکل 48
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ـ  5ـ کشیدن پارچه روی کف صندلی شکل 49

ـ  5ـ کشیدن و تنظیم پارچه شکل 51  

ـ  5ـ ثابت کردن پارچه از یک طرف شکل50  

ـ  5ـ منگنه کردن مرحله آخر شکل52  

در این مرحله باید روی اسفنج را با پارچه پوشاند. پس از برش پارچه به اندازه ای که از هر طرف حداقل 10 
سانتی متر بزرگ تر از کفی صندلی باشد )شکل 49ـ 5(، از یك طرف پارچه شروع کرده و پارچه را با منگنه 
ـ 5( و سپس پارچه را در جهت مخالف بکشید و در حال کشش پارچه، آن را تنظیم  ثابت کنید )شکل 50 

ـ 5(. ـ 5( و در نهایت تمام قسمت ها را منگنه بزنید )شکل 52  کنید )شکل 51 

با توجه به نوع کار می توان کف یا پشتی و یا هر دو قطعه را لمسه کاری نیز کرد. بر روی سطحی که قرار است 
لمسه کاری شود، باید سوراخ هایی برای عبور پارچه وجود داشته باشد که این سوراخ ها در قالب در نظر گرفته 
ـ 5 و  شده است. آرایش سوراخ های لمسه کاری معموالً به صورت لوزی است. لمسه کاری مانند شکل های 53 

ـ 5 انجام می شود.   54
نصب  رویه کوبی  از  پس  قطعات  این  چون  که  است  این  در  رویه کوبی  فرایند  بودن  مجزا  ویژگی  مهم ترین 
می شوند، دیگر به قسمت های رنگ شده در طی مراحل رویه کوبی آسیبی نمی رسد. در صورت نیاز مجدد به 
رویه کوبی، تنها قسمت مورد نظر باز شده و پس از رویه کوبی دوباره نصب می شود و دیگر نیازی به انتقال 

مبل به کارگاه نیست.
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ـ  5ـ قطعات لمسه کاری شده)پشتی صندلی) شکل 53   

ـ  5ـ کارتن در اندازه های مختلف شکل 55  

ـ  5 ـ منگنه زنی لبه های قطعة لمسه کاری شده شکل 54  

ـ  5ـ حمل کارتن ها روی ریل شکل 56  

بسته بندی
بسته بندی از ابزارهای مهم در بعد ملی و بین المللی است، بنابراین دارای نقشی بسیار کلیدی است. کارخانجات 
و واحدهای تولیدی برای افزایش قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی، سال هاست که به موضوع 
بسته بندی توجه دارند و از طراحی ، ویژگی های گرافیکی، رنگ ها و به کاربردن بسته بندی های مناسب برای 

افزایش سهم بازار خود در مقایسه با رقبا بهره می برند. 
در فرهنگ دهخدا، بسته بندی به معنای »بستن اشیای متفرق در یك لفاف یا در یك صندوق« است. امروزه 
بسته بندی از ریشة کلمات WARPING ،PACKAGING ،PACKING و یا TO PACK و به معنای 
حمایت کردن است. همچنین بسته بندی به »ساخت یا تهیة ظرف محافظی که سالمت و کاالی مظروف یا 
محتوای خود را در فاصلة زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل، انبارداری، توزیع تا مصرف نهایی حفظ 

نموده و از صدمات احتمالی فیزیکی یا شیمیایی آن جلوگیری می نماید«، گفته می شود. 
اهمیت نگه داری و بسته بندی کاال، کمتر از تولید آن نیست و در انتهای تولید هر کاالیی، بسته بندی عامل 
تعیین کنندة حفظ و نگه داری آن تا رسیدن به دست مصرف کننده و از طرفی بهترین و بزرگ ترین مـروج 
تبلیغ محصوالت یك شرکت است. با توجه به نوع محصول و ابعاد آن، کارتن های مقوایی ویژة بسته بندی در 
ـ 5( برای این کار طراحی می شوند تا قطعات به راحتی درون کارتن ها و همچنین  اندازه های مختلف )شکل 55 
به سادگی درون وسیلة نقلیه قرار گرفته و بدون خسارت به مقصد حمل شوند. در کارخانجات، کارتن ها با 

ـ 5(. ریل حمل می شوند )شکل 56 
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ـ  5ـ کارتن های آماده ـ  5ـ برش مقوا برای ساخت کارتن با سی ان سیشکل 57   شکل 58  

ـ  5ـ کارتن اختصاصی تخت خواب ـ  5ـ کارتن اختصاصی با نقشة مونتاژشکل 59   شکل 60  

در  داد.  را سفارش  آن  یا  و  نمود  تهیه  بازار  از  ـ 5(  آماده )شکل 57  به صورت  را می توان  بسته بندی  کارتن  
کارخانجاتی با تولید انبوه پس از طراحی کارتن با استفاده از ماشین آالت پیشرفته و سی ان سی، می توان 
ـ 5( تا با دقت بسیار زیاد کارتن تولید شود. این کارتن ها برای هر کاال به صورت  مقوا را برش داد )شکل 58 
ـ 5 دو نمونه از کارتن های اختصاصی مشاهده می شوند. ـ 5 و 60  اختصاصی تولید می شوند. در شکل های 59 

ـ 5( و فوم پلی اتیلن سبك یا  ـ 5(، یونولیت )شکل 62  عالوه بر کارتن مقوایی، از نایلون های حباب دار )شکل 61 
ـ 5( نیز برای بسته بندی استفاده می شود. قطعات مبل، ابتدا  )Expanded polyethylene( EPE )شکل 63 
درون نایلون حباب دار قرار داده شده و با چسب نواری پهن چسبانده می شوند. سپس در داخل کارتن هایی که 
دارای یونولیت هستند قرار داده شده و دِر کارتن ها با منگنه و چسب بسته و محکم می شود به طوری که درون 
کارتن امکان جابه جایی و تکان خوردن نداشته باشند. استفاده از یونولیت درون کارتن، عالوه بر حفظ قطعات 

مبل در مقابل ضربه، فشار و سایر عوامل، این امکان را می دهد که بتوان چند کارتن را روی هم قرار داد.
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مزایا، معایب، اهداف و ویژگی های بسته بندی

ویژگی هااهداف بسته بندیمعایبمزایا

امکان نگه داری و حفاظت کاال به مدت 
محافظت از محصول و حقوق افزایش هزینة تولیدطوالنی

مصرف کننده
ایجاد جلب توجه و چشمگیر 

بودن

آلودگی محیط زیست )با توجه امکان چیدمان و نظم بیشتر  
واضح و روشن بودن اطالعات ایجاد اطمینان از کاالبه نوع جنس بسته بندی(

مندرج روی بسته بندی

ایجاد تصورات ذهنی و بصری فراهم کردن راحتی مصرف کنندهکارایی بهتر و سهولت در مصرف  
مناسب برای مصرف کننده

حمل و نقل آسان و کاهش احتمال 
برقراری ارتباط مناسب با ایجاد ارتباط مستقیم با مشتریآسیب دیدگی

محتوای داخل بسته بندی  

صرفة اقتصادی  داشتن ارزش استفاده مجددکاهش احتمال سرقت و دستبرد

عملکرد تبلیغاتی )کمك به تقسیم بازارتوزیع راحت تر  
فروش(

ایجاد هویت خاص برای یك فروش بیشتر  
دوستدار محیط زیستمحصول

بهره برداری بیشتر از بازارهای تقلیل ضایعات
دوام برای حفظ کاال  بالقوه

کمك به خرید آگاهانه توسط 
مصرف کننده

متناسب با هنجارهای 
فرهنگی هر جامعه

سهولت در باز و بسته شدنصرفه جویی

ایجاد اشتغال

حفظ محیط زیست )با توجه به نوع 
جنس بسته بندی(

ـ  5ـ نایلون حباب دار ـ  5ـ کارتن با یونولیتشکل 61   ـ  5ـ فوم EPEشکل 62   شکل 63   
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بسته بندی مبلمان
پس از تولید قطعات مبل نوبت به بسته بندی آنها می رسد. یکی از نقاط ضعف مبلمان چوبی به ویژه نوع 
کالسیك این است که امکان بسته بندی آن وجود ندارد. روش ساخت و نوع طرح مبلمان کالسیك چوبی 
پلیمری  مبلمان  در  این مشکل  اما  نمی دهد  تولیدکننده  به  را  در محل  قطعات  مونتاژ  و  بسته بندی  امکان 
ـ 5( این امکان  ـ 5 و 65  برطرف شده است. زیرا استفاده از اتصاالت بازشونده مانند پیچ و مهره )شکل های 64 
را به ما می دهد تا قطعات مبل را پس از رنگ و یا رویه کوبی، بسته بندی کرده و پس از انتقال به محل مصرف، 

آنها را به هم متصل کنیم.

هم  از  جدا  قطعات  به صورت  یا  و  شده  مونتاژ  به صورت  معمول  به طور  مبلمان  قطعات،  ابعاد  به  توجه  با 
بسته بندی شده و به مقصد حمل می شود. ممکن است ابعاد یك مبل کوچك بوده و به صورت سِرهم شده 
بسته بندی گردد و یا اینکه ابعادش بزرگ بوده و فضای زیادی را اشغال کند که در این حالت باید به صورت 
قطعات مجزا بسته بندی شود. قرار دادن قطعات مبل درون کارتن ها و بستن دِر آنها با منگنه در شکل های 

ـ 5 مشاهده می شود. ـ 5 و 67   66

ـ  5ـ پیچ های اتصال قطعات ـ  5ـ کالف مبل مونتاژ شده با پیچ و مهرهشکل 64   شکل 65   
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سِرهم بندی )مونتاژ)
سرهم بندی یا مونتاژ، برای آن دسته از مبل ها معنی پیدا می کند که به صورتی طراحی شده اند که قطعات 
آن را بتوان در محل مصرف سرهم کرده و استفاده نمود. حمل و نقل مبلمان قابل مونتاژ آسان تر، ایمن و 
ارزان تر است. از طرفی دیگر، مشاغلی مانند مونتاژکار و نصاب نیز برای این منظور ایجاد شده و افراد زیادی در 
این زمینه اشتغال به کار دارند. ویژگی دیگر سرهم بندی )مونتاژ( قطعات این است که در صورت تغییر مکان 
می توان مبلمان را بازکرد و پس از انتقال به محل جدید، دوباره آن را سرهم نمود )شکل های 68ـ 5 و 69ـ 5(.

ـ  5ـ چیدن قطعات در کارتن ـ  5ـ بستن کارتن با زدن منگنهشکل 66   شکل 67  

در صنعت به قطعات کاماًل جدا از هم یك محصول که در جایی ساخته شده و در مکانی دیگر مونتاژ 
می گردد، CKD گفته می شود که مخفف حروف Complete Knock Down است و به معنی کامل 
کردن قطعات جدا از هم می باشد. همچنین یك روش عرضه قطعات به بازار، به خصوص در حمل و نقل 
به کشورهای خارجی است. CKD یك شیوه معمول در صنایع خودرو سازی، و همچنین الکترونیك، 
مبلمان و سایر محصوالت است. صنایع به دالیل مختلف، از قبیل اجتناب از مالیات بر واردات، برای 

دریافت امتیازات مالیاتی، برای تامین مشاغل صنعتی محلی، از این شیوه استفاده می کنند. 

نکته
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ـ  5ـ نقشه و لوازم مونتاژ ـ  5ـ مونتاژ قطعاتشکل  68   شکل 69  

پس از رویه کوبی و رنگ کاری می توان قطعات را سرهم کرد. به دلیل جدا بودن فرایند تولید قطعات رنگ 
شونده و رویه کوبی شونده و بسته بندی آنها، کار مونتاژ در محل مصرف انجام می شود. همان طور که گفته شد، 
مبلمان پلی مری به صورت قطعه قطعه ساخته شده و قطعات با استفاده از پیچ و مهره   مونتاژ می شوند. برای 
مونتاژ قطعات باید مهره ها توسط آچار بسته شوند. برای مونتاژ باید از ابزار تخصصی )شکل 70ـ 5( استفاده 
کرد تا قطعاِت اتصال مانند انواع بست، نبشی، پیچ و مهره، بند و بست  و... آسیب ندیده و قطعات مبل به نحو 

مطلوبی در جای خود قرار بگیرند.

بهترین آچار برای بستن مهره های شش گوش، آچار رینگی است که از در رفتن آچار هنگام کار جلوگیری 
می شود. برای بستن قطعات بهتر است روی میز یا محل مورد نظر یك پارچة ضخیم یا موکت پهن کرد تا رنگ 

قطعات زخمی نشده و مجبور به تعویض آنها نشویم. 

ـ  5ـ ابزار تخصصی مونتاژ قطعات شکل 70

برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات، ابتدا باید با استفاده از آچار مناسب و دقیقاً هم اندازه با مهرة 
مورد نظر آن را سفت کرد و پس از پایان کار، نایلون یا روکش دور قطعات را باز کرد.

نکته
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ـ 5 مراحل مونتاژ یك مبلمان پلی مری مشاهده می شود. در شکل های 71ـ 5 تا 80 

ـ  5ـ قطعات آماده برای مونتاژ شکل 71

ـ  5ـ بستن شبکة زیر صندلی به کف شکل 73

ـ   5ـ جازدن پایة جلو شکل 75

ـ  5ـ تنظیم کف صندلی شکل 72

ـ  5ـ بستن پایه های عقب به کف شکل 74

ـ  5ـ بستن پایة جلو شکل 76
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ـ  5ـ جا زدن و تنظیم پایة جلو شکل 77

ـ  5ـ بستن پیچ های پشت صندلی شکل 79

ـ  5ـ جا زدن پشتی شکل 78

ـ  5ـ صندلی آماده شده شکل 80  
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ارزشیابی شایستگی اجرای مبلمان پلیمری

شرح کار: 
بررسی نقشه های اجرایی و جزئیات، ، انتخاب نوع پارچه و تعیین الگوی برش و دوخت، پر کردن سازه مبلمان بامواد پر کننده 
فوم و اسفنج، نواربندی و نحوه استقرار آنها و اتصال آن به سازه، رویه کوبی پارچه مبل، پرداخت نهایی، رنگ کاری، مونتاژ و 

بسته بندی مبلمان پلیمری

استاندارد عملکرد: استانداردهای سازمان ملی استاندارد، نشریات داخلی وزارت کار، نقشه های اجرایی

شاخص ها: 
 دروندادی:رعایت ایمنی،صرفه جویی، مدیریت صحیح منابع، مصالح، مواد اولیه و انتخاب صحیح ابزار   

 فرایندی : تمامی مراحل طراحی و اجرای مبلمان پلیمری شامل طراحی، پرداخت نهایی، رنگ کاری، رویه کوبی، 
بسته بندی و مونتاژ 

 محصول: پرداخت، رویه کوبی و مونتاژ و بسته بندی مبلمان پلیمری در دو روز کاری جمعاً 12 ساعت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کارگاه مبلمان

زمان: دو روز کاري )12 ساعت(
ابزار وتجهیزات: میز مونتاژ، چکش الستیکی، آچار رینگی، آچار بوکس، منگنه زن، کمپرسور

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف
2اصول طراحی مبلمان1
2پرداخت قطعه2
2رویه کوبی3
2رنگ کاری4
2مونتاژ قطعات ساخته شده مبل پلی مری5

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
فناوری  کارگیری  به  و  انتخاب  نگرش:  و  زیست محیطی 

تجهیزات و  مواد  مدیریت  کیفیت،  مدیریت  مناسب، 
2

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

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری ـ کد 212605

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

مرکزي منصوره عزیزی11اصفهاننسیم اسماعیلی1

کرمانشاه بیتا سوزنی12خراسان رضوی الهه صحت2

آذربایجان شرقي محمد اکبری افخمی13خراسان شمالی صدیقه لنگری3

شهرستان های تهرانمحمد اسکندری14همدان مانیا مکاری4

آذربایجان شرقيرضا بهامین15اردبیل نوا معتمدی5

فارس علیرضا مهری16کرمان هدی احمدی6

قزوین اشرف قدیری17آذربایجان غربیغزاله امینی7

ایالم مهدی ولی زاده18خراسان رضوی علی صابری8

یزد بی بی معصوم میرسعیدی19شهرستان های تهران ملیحه قره چلو9

کرمانشاه بهاره آلتون کیانی10
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