
نازک کاری ساختمان / پودمان 1 / دیوارچینی

1

پودمان 1

دیوارچینی

دیوار باربر چیست؟
دیوارهاي باربر یا سازه اي به دیوارهایي اطالق مي شود كه عالوه بر تحمل وزن خود وظیفۀ 
انتقال بار سقف، تیرها، تیرچه ها و ... را بر عهده دارند. به همین دلیل باید در اجرای آن ها دقت 
كافي نمود زیرا اجرای ناقص كارباعث خسارت جاني و مالي فراوان مي شود.

دیوارهاي جداكننده )پارتیشن( با چه مصالحي و چگونه ساخته مي شوند؟



2

مقدمه

استاندارد عملکرد

بـراي انتقـال بـار سـقف و تفكيـك قسـمت هاي داخلـي سـاختمان و مشـخص نمـودن حـد و مـرز هر كـدام از 
فضاهـا الزم اسـت بخش هـاي مختلـف سـاختمان با ديوارهـاي باربر و جدا كننـده از يكديگر مجزا شـوند.  هدف 

از اجـرای ديوارهـای باربـر، انتقـال بـاِر سـقف به پی توسـط ديوار می باشـد. 
ديوارهـای جداكننـده )پارتيشـن( نقشـی در انتقـال بـاِر سـقف ايفـا نمی كننـد و كافی اسـت كه قادر بـه تحمل 

وزن خـود باشـند و هـدف از اجـرای ايـن نـوع ديوارهـا، تفكيك فضاهـای داخلی سـاختمان از يكديگر اسـت.
جهـت اجـراي ديوارهـاي جداكننـده )پارتيشـن( از مصالـح مختلفـي اسـتفاده مي شـود ولـي به دليـل افزايـش 
سـرعت اجـرا و كاهـش وزن ديـوار و بهبـود خاصيـت عايـق صوتـي و حرارتـي در ديـوار، امـروزه از مصالـح 
نويـن نظيـر ديوارهايـي از جنـس قطعـات گچـي، قطعـات  آهكـي و سـيليس )سـيپوركس(، صفحـات گچـي 

مي شـود.  اسـتفاده   ... و  سـاندويچ پنل  و  فايبـر گالس  پي وي سـي،  چوبـي،  قطعـات  روكش دار   )گچ بـرگ(، 
در ايـن فصـل با اجراي ديوارهاي جداكنندۀ آجري ) تيغه 10 سـانتي متري( و باربر يك آجره )20 سـانتی متری( 

و يك و نيم آجره )35 سـانتی متری( آشـنا مي شويم.

بـا اسـتفاده از نقشـه و مصالـح مختلف مطابق مبحث هشـتم مقـررات ملي سـاختمان، انواع ديوار آجـری را اجرا 
نمايـد. پـس از اتمـام ايـن واحـد يادگيری انتظـار مـي رود فراگيرنده بتوانـد يك ديـوار آجري را مطابق نقشـه و 

اسـتانداردهاي فنـي و بـا در نظر گرفتن شـرايط زيسـت محيطي، اجـرا نمايد. 

چگونه یك دیوار را اجرا نماییم؟
مرحلـه اول در اجـراي كارهـاي سـاختماني، آشـنايي بـا ضوابـط ايمنـي و رعايـت آن هاسـت. زيرا رعايـت نكات 

ايمنـي مي توانـد سـبب صرفه جويـي در منابـع )انسـان، مصالـح و تجهيـزات( گردد.
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1-1- ایمنی در کار

شـناخت و رعايـت ضوابـط ايمنـي در اجـراي درسـت و سـريع كار مؤثـر اسـت و 
هزينه هـاي اجرايـي آن را كاهـش مي دهـد و سـبب افزايـش بهـره وري مي شـود.

تعریف ایمنی
ايمنـی عبارت اسـت از مصـون و محفـوظ ماندن كليـۀ كارگران شـاغل و افرادی كه 
بـا كارگاه سـاختمانی ارتباط دارند و نيـز افرادی كه در مجاورت كارگاه سـاختمانی 
عبـور و مـرور دارنـد يـا فعاليـت و زندگـی می كننـد و حفاظـت از ماشـين آالت، 

تأسيسـات و تجهيـزات و ابنيـه داخل يـا در مجاور كارگاه سـاختمانی.
بـرای جلوگيـری از وقـوع حـوادث ناشـی از اجـرای عمليـات سـاختمانی در يـك 

كارگاه، كليـه عوامـل الزم اسـت اصـول و نـكات ايمنـی را رعايـت كننـد.
افراد شاغل در كارگاه ملزم هستند وسايل و تجهيزات حفاظت فردی را به كار ببرند 

و از قبل، برای رسيدن به اين هدف، آموزش های الزم را ديده باشند.
وسـايل ايمنـی و حفاظـت فـردی عبارت انـد از كاله ايمنـی، كفـش ايمنی، دسـتكش، لبـاس كار، 

كمربنـد ايمنی، ماسـك تنفسـی، عينـك و ... .

مفاهیم كلیدی

ديوار جداكننده
)غير باربر(

ايمنی
متره

كاله ایمنـي: در كليـۀ كارهايـی كـه احتمـال وارد 
آمـدن صدمـات به افـراد )در اثر سـقوط فـرد از ارتفاع 
يـا سـقوط وسـايل، تجهيـزات و مصالـح يـا برخـورد 
بـا موانـع احتمالـی( وجـود دارد، بايـد از كاله ايمنـی 

اسـتفاده شـود.  )شـكل 1(

كفش ایمنـی:  برای كليـه كارگرانی كـه در كارهای 
سـاختمانی مشـغول بـه كار هسـتند و خطـر سـقوط 
مصالـح و ابزارهـای سـنگين روی پاهـا وجـود دارد و 
يـا برخـورد پـا بـه اجسـام تيـز و برنـده سـبب ايجـاد 
آسـيب می گـردد، بايـد كفش ايمنـی اسـتاندارد مورد 
اسـتفاده قـرار گيـرد. كفـش ايمنـی بايـد بـه راحتـی 
قابـل پوشـيدن و در آوردن باشـد و بنـد آن به آسـانی 

باز و بسـته شـود. )شـكل 2(

 شکل 1 

 شکل 2 
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دسـتکش: بـرای حفاظـت دسـت كارگرانـی كـه بـا 
اشـيای تيـز و برنـده، داغ، خشـن و بـا مـواد خورنـده 
و تحريـك كننـدۀ پوسـت، سـر و كار دارنـد، بايـد از 
دسـتكش اسـتاندارد و متناسـب بـا نـوع كار اسـتفاده 

شـود )شـكل 3(.

لبـاس كار: لبـاس كار بايـد بـا نـوع كار و خطراتـی 
كـه كارگـر با آن مواجه اسـت، تناسـب داشـته باشـد. 
همچنيـن لبـاس كار نبايـد حادثه آفرين باشـد و كارگر 
بتوانـد بـا آن به راحتـی كار كند. بهتر اسـت جيب های 
لبـاس كار كوچـك و تعـداد آن ها كـم و در صورت نياز 
زيـپ دار باشـد. لبـۀ پاييـن شـلوار بايـد سـاده و بدون 

لب برگـردان باشـد )شـكل 4(.

كمربنـد ایمنـی: كارگرانـی كـه در ارتفـاع و روی 
داربسـت مشـغول بـه كار هسـتند و احتمـال سـقوط 
اسـتفاده  ايمنـی  كمربنـد  از  بايـد  دارد  وجـود  آنـان 
كننـد. كمربنـد ايمنـی را بـه كمـر می بندنـد و قالب 
آن را بـه داربسـت يـا محـل مطمئـن قـالب می كننـد 
تـا در هنـگام لغـزش و عـدم تعـادل، حالـت سـقوط 
سـاختمانی  كارگاه هـای  در  شـاغلين  نيايـد.  پيـش 
بايـد آموزش هـای بهداشـت كار و ايمنـی را فراگيرنـد 

)شـكل 5(.

 شکل 3 

 شکل 4 

 شکل 5 
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1-2- هدف از اجراي دیوار

ديوارها از نظر وظيفه به دو نوع تقسيم می شوند:
دیـوار باربـر: ديوارهـاي باربر يا سـازه اي بـه ديوارهايـي اطالق مي شـود كه عالوه بـر تحمل وزن خـود وظيفه 
انتقـال بـار سـقف و ... را بـه عهـده دارند. بـه همين دليل بايـد در اجرای آن هـا دقت كافي نمود زيـرا در صورت 

نقـص، باعث خسـارت جانـي و مالي فراوان مي شـود. 
دیـوار غیـر باربـر )جداكننـده یـا پارتیشـن(: ديوارهايی كـه فقـط وزن خـود را تحمـل نمـوده و وظيفۀ 

تحمـل بـار سـاير قسـمت ها را بـر عهـده ندارنـد. )شـكل 6(

1-2-1- انواع دیوار از نظر وظيفه

تفکر
- با توجه به تصاوير فوق نام هريك از مصالح مصرفي در ديوارها را بنويسيد.

- بـه ديوارهـاي محيـط اطـراف خود نـگاه كنيد و به كمـك هنرآموز، ديوار هـاي باربر و غير باربر را مشـخص 
كنيـد و داليل خود را بنويسـيد.

- در شهر محل زندگي شما كدام يك از مصالح فوق، بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد ؟ چرا ؟ 

 شکل 6 

تحمل بار سقف



6

آجـر از قديمی تريـن مصالـح مـورد اسـتفاده در ديوار چينـی می باشـد كـه دارای انـواع مختلـف از نظـر ابعـاد و 
اسـت. جنس 

آجـر سـنگی اسـت سـاختگی )مصنوعی(كـه از ورز دادن آب و خـاک رس )گل( و قالب گيـری به صورت خشـت 
خـام وارد كـوره آجر پـزی شـده و پـس از حـرارت ديـدن بـه آجـر تبديل می شـود . با توجـه نوع  خشـت ، مواد 

اوليـه و روش پخـت بـه دو صـورت دسـتی و ماشـينی ،  انـواع آجر توليد می شـود .

1-2-2- آجر

خصوصیات آجر
الف - مقاومت فشاری  

يكـي از مهم تريـن خصوصيـات آجـر مقاومـت فشـاری آن می باشـد . بـرای تعييـن آن مطابـق اسـتاندارد ملـی  
شـماره 7  ايـران نمونـه آجـر  انتخـاب شـده را در دسـتگاه پـرس قـرار داده  و بـه آن نيـرو اعمـال می كننـد و 

مقاومـت فشـاری آن را تعييـن می نماينـد.
واحد مقاومت فشاری MPa ويا )N/mm2( می باشد .     

ب -  ابعاد آجر 
بـرای اين كـه اصـول ديوارچينـی رعايـت شـود الزم اسـت كـه طـول آجـر دو برابـر عـرض آن بـه اضافـه يـك 

( باشـد. در فرمـول ذكـر شـده L طـول آجـر و b عـرض آن اسـت. L b2 1= + سـانتی متر يعنـي )
ابعاد ترجيحی انواع آجر مطابق استاندارد ملی ايران در جدول 1 آمده است.

ارتفاع )میلی متر(عرض )میلی متر(طول )میلی متر(نوع آجر

21010050درجه 1

22010553درجه 2

 جدول 1 
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ج-  اجزاي آجر
جهت اسـتفادۀ آجر در كارهاي سـاختماني الزم اسـت 

با اجزاي آجر آشـنا شـويم.

آجر درسته )كامل(
ابعـاد ايـن آجـر در جـدول 1 نشـان داده شـده اسـت. 

)شـكل 7(

آجر نیمه 
اگـر آجـر را از طـول بـه دو قسـمت مسـاوي تقسـيم 
كنيـم، دو نيمـه آجـر به دسـت مي آيد كه ابعـاد آن ها 

55×100×105 ميلي متـر اسـت. )شـكل 8(

آجر سه قدي
طـول آجـر سـه قدي بـه انـدازه سـه چهارم طـول يك 

آجـر كامل مي باشـد. )شـكل 9(

 شکل 7 

 شکل 8 

 شکل 9 
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د - انواع آجرهاي رسي با توجه به محل مصرف
آجرهای رسی با توجه به محل مصرف به سه گروه اصلی تقسيم می شوند:

1- آجر مهندسی
 ايـن آجـر بـه دو دسـته تو پـر و سـوراخ دار و هركدام با توجه بـه مقاومت فشـاری به درجه 1 و 2 تقسـيم بندی 

می شـوند و نـوع درجـه يـك آن حداقل دارای مقاومت فشـاري MPa 30 و درجه 2 آن  MPa 20 می باشـد.

2- آجر نما 
ايـن نـوع آجـر بـه دو دسـته متعـارف و پالكـی و هـر كدام بـه دو دسـته توپـر و سـوراخ دار وبرحسـب مقاومت 
 11 MPa فشـاری بـه دو درجـه 1و 2 تقسـيم بندی می شـوند. نوع درجه يـك آن حداقل دارای مقاومت فشـاري

و درجـه 2 آن MPa 9 می باشـد. 

3- آجر توكار 
ايـن نـوع آجـر بـا توجـه بـه محـل مصـرف بـه دو نـوع باربـر و غيـر باربـر و هركـدام نيـز بـه دو دسـته توپـر و 
سـوراخ دار تقسـيم بندی می شـوند. نـوع باربـر آن حداقـل دارای مقاومـت فشـاری MPa 6 و نـوع غيـر باربـر آن 

می باشـد.  3 MPa
نکته مهم: مقاومت فشاری آجر برای هر نوع شكل آجر اعم از توپر يا سوراخ دار تفاوتی ندارد.

 ه-  كد شناسائی
بايـد روی هـر قالـب انـواع آجرهـا، كـد شناسـائی بر اسـاس حـروف اختصـاری منـدرج در جدول 2 بـه صورت 

فارسـی يـا التين حك شـود.                                                  
و-  ابعاد استاندارد در آجر سوراخ دار: 

نوع آجر رسی
كد شناسائی

التينفارسی

آجر مهندسی
درجه 1

AMآ م
درجه 2

آجر نما
درجه 1

ANآ ن
درجه 2

آجر توكار
ATBآ ت بباربر

ATآ تغير باربر

 جدول 2 
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1. كوره چاهي
اسـتوانه يا منشـوري اسـت كـه مانند چاهـي در زمين 
كنـده مي شـود و از سـطح زميـن گاهـي تـا ارتفـاع 4 
تـا 5 متـر هـم باالتـر از آن  خشـت چيـده مي شـود. 
در ايـن كوره هـا آجـر و آتـش هـر دو ثابـت هسـتند. 
مي شـوند  توليـد  كـوره  نـوع  ايـن  از  كـه  آجرهايـي 
يـك دسـت نيسـتند و از پاييـن به بـاال عبارت انـد از: 
آجـر جـوش، آجـر سـبز، آجـر بهي، آجـر ابلـق و آجر 

نيم پختـه.  )شـكل 11(

سوراخ هاي آجر چنانچه داراي همۀ شرايط زير باشند قابل قبول خواهند بود.
نسبت مساحت يك سوراخ آجر به سطح آجر بايد حداكثر 10% باشد.

نسبت حجم سوراخ های آجر به حجم كل آجر بايد  حداكثر 40 % باشد.
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ هاي طولي به طول آجر حداقل 25% باشد.

نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ هاي عرضي به عرض آجر حداقل 25% باشد.

فعالیت 
آجـری مطابـق شـكل 10 موجـود اسـت. آيـا ابعـاد ايـن آجـر از نظـر اسـتاندارد قابـل قبـول اسـت؟ بـا کالسی1

كنيـد. بحـث  خـود  هم كالسـی های 

1-2-3- کوره هاي آجر پزي

 شکل 10 

 شکل 11 
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انواع آجر از نظر پخت
1. آجر جوش

آجری كه در كوره های آجر پزی حرارت زيادی می بيند و دانه های خاک ذوب می شوند به آجر جوش تبديل می شوند.
2. آجر نسوز

آجرهای نسوز مورد مصرف در ساختمان معموالً از خاک های نسوز تهيه می شوند. اين آجرها عالوه بر دارا بودن 
مشخصات آجرهای معمولی بايد گرمای 1580 درجه سلسيوس را بدون آن كه خميری شوند و از شكل بيفتند، 

تحمل كنند.
مقاومت آجر نسوز دست كم بايد 16 مگاپاسكال )حدود 160 كيلوگرم بر سانتی متر مربع( باشد. از آجرهای نسوز 

در كارهای تأسيساتی و صنعتی استفاده می شود.
3- آجر ماسه آهکی

برای ساختن آجر ماسه آهكی، گرد آهك آب دار با ماسه سيليسی دانه بندی شده ريزدانه به نسبت وزنی 1 به 8 
تا 1 به 12 مخلوط می كنند و روی آن كمی آب می پاشند سپس آن را هم می زنند تا نمناک شود سپس خمير 
ماسه آهك را در قالب ريخته و زير فشار 400 كيلوگرم بر سانتی متر مربع شكل می دهند و سپس در دستگاه 
اتوكالو تحت فشار 8 تا 16 اتمسفر و بخار آب 180 تا 200 درجه سانتی گراد  آجر ماسه آهكی توليد می  شود.

4- آجر لعابی
برای آن كه سطح آجر صاف و صيقلی باشد و آب در آن نفوذ نكند، همچنين در برابر مواد شيميايی پايدار بماند روي 
آن را يك اليه لعاب نازک مي زنند كه به آن آجر لعابي گويند. از اين آجرها در نماسازي، كاشي كاري، كف سازي، 
كنار باغچه، در مساجد و حسينيه ها، كتيبه هاي ساخت محراب، گنبدها و در بسياري موارد ديگر، استفاده مي شود.

تفکر
محصول كدام كوره با كيفيت تر است؟ چرا؟

2. كوره هوفمان
در ايـن نـوع كـوره آجـر ثابـت و آتـش رونـده اسـت. 
مزيـت ايـن نـوع كـوره نسـبت بـه كـوره چاهـي ايـن 
اسـت كـه كار ايـن كـوره پيوسـته و ظرفيـت توليـد 
آن بـاال و آجرهـاي توليـدي نيـز يك دسـت هسـتند.  

)شـكل 12(

3. كوره تونلي
در ايـن نـوع كـوره آتـش ثابـت و آجـر رونـده اسـت، 
به طوري كـه خشـت خام از يـك طـرف تونـل وارد و 
از طـرف ديگـر آن، آجـر پختـه و سـرد شـده  خـارج 

)13 )شـكل  مي شـود. 

 شکل 12 

 شکل 13 
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آجر خوب دارای ويژگی های زير می باشد:
1. صداي زنگ مي دهد واين نشانۀ توپري و مقاومت و پايداري مناسب در مقابل يخبندان است؛

2. حرارت را به ندرت از خود عبور مي دهد؛
3. به خوبي به مالت مي چسبد؛

4. سخت است و كم سائيده مي شود؛
5. جذب آب آن بين 8 تا 18 درصد وزن آن مي باشد.

معایب آجر
اغلـب همـراه خـاک رس مقـداری سـنگ آهـك وجـود دارد كـه مقـدار كـم آن به صـورت پـودر دارای اشـكال 
نيسـت و رنـگ آجـر را سـفيد نيـز می كنـد ولـی چنانچـه مقـدار آن زياد باشـد نقـش گـداز آور داشـته و درجه 
ذوب خـاک را پاييـن مـی آورد و باعـث خـراب شـدن آجـر در كـوره می شـود . دو عيـب مهـم در آجرهـا در اثـر 

ناخالصی هـای موجـود در خـاک رس عبارت انـد از:
آلوئك

اگـر سـنگ آهـك درشـت دانه در خـاک رس باشـد همـراه آجـر در كوره پختـه شـده و اصطالحاً به آهـك زنده 
تبديـل می شـود. ايـن آجـر پـس از مصرف در ديـوار به دليـل قرار گرفتـن آهك زنـده در كنـار آب، آب موجود 
در مـالت را می مكـد و بـاد می كنـد كـه بـه اصطالح شـكفته می شـود و باعث خرد شـدن و يا پولكی شـدن آجر 

مـی گـردد، بـه اين پديـده آلوئـك زدن آجر گفته می شـود.
سفیدک

در خـاک رس معمولـی مقـداری سـولفات از جملـه سـنگ گـچ نيز يافت می شـود . اين سـولفات ها اگـر در آجر 
بماننـد پـس از مصـرف آجـر در ديوار چينـی، آب مكيده و در سـطح آجر ظاهر می شـوند بدين ترتيب در سـطح 

آجـر پـودر سـفيد رنگی ظاهـر می گردد كه بـه آن سـفيدک گويند .

 ضوابط آیین نامه اي ، ویژگی ها و حدود قابل قبول
آجر هـا بايـد فاقـد معايـب ظاهـری ماننـد ترک خوردگـی ، سـفيدک و آلوئك  باشـند . در برابـر يخبنـدان پايدار 
بـوده و دچـار ورقه شـدن ، ترک خـوردن و خـرد شـدن نشـوند . در صد آب جذب شـده بيـن 8 تـا 18 درصد وزن 

آجر باشـد .
حداقـل مقاومـت فشـاری آجر ها در  اسـتاندارد بيان شـده اسـت . برای نمونـه حداقل مقاومت فشـاری يك آجر 

مهندسـی درجـه 1 برابـر 30 و آجـر توكار باربر برابر 6 مگا پاسـكال می باشـد . 

حمل و نگهداری 
بارگيـری ، حمـل و بـار انـدازی انـواع آجـر بايـد بـا دقـت انجـام شـود به نحـوی كـه ضايعات بـه حداقـل ممكن 
برسـد . آجر هـا بايـد در محـل تميـز و سر پوشـيده نگـه داری و نيـز بـه طـور جـدا از هم دسـته بندی شـوند و از 

تمـاس آن هـا بـا خـاک ، مـواد مضـر ، رطوبـت و يخ و بـرف جلوگيـری به عمـل آيد .

1-2-4- خصوصيات آجر خوب
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فعالیت 
چنـد نمونـه آجـر تهيـه نمـوده و خصوصيـات آجر را دربـاره آن ها نسـبت به هم بررسـی نماييد . سـعی كنيد کالسی1

دربـاره علـت ايـن خصوصيات بـا دوسـتانتان در كالس بحث كنيد.

سختیچسبندگیوزن مخصوصجذب آبصداویژگی آجر

فشاری

سفالی

...

حمل دستِي آجر
براي حمل دستي آجر، توجه به

 نكات زير ضروري است:
• آجر نبايد در دست شما ُسر بخورد.

• سعي كنيد در هنگام حمل، دستتان خشك بوده و
 با دست تر آجرها را جابجا نكنيد زيرا به دست صدمه مي زند.

• آجر را محكم نگيريد و به انگشتان خود فشار ندهيد تا پوست دست شما صدمه نبيند.
الزم به ذكر است كه اولين آجر تكي در شكل زير امانت بوده و حمل نمي شود. )شكل 14(

جمع آوري و دپوي آجر در محل كارگاه:
پـس از انجـام دادن هـر فعاليـت عملـي و ارزشـيابي 
توسـط هنرآموز محتـرم ، هنرجويـان موظف اند آجرها 
را به صـورت منظـم دپـو كنند، تـا دور ريـز در كارگاه، 
بـه حـد اقل ممكـن برسـد . يكـي از روش هـاي دپوي 

آجرهـا اقـدام مطابق شـكل 15 اسـت. 

 شکل 14 

 شکل 15 
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1-3- ابزار آجرکاری

1. شمشۀ فلزي و كاربرد آن
شمشـۀ فلـزي از پروفيل هـاي سـبك )قوطـي فلـزي( 
سـاخته شـده و از اسـتحكام خوبي برخوردار اسـت. از 
نظـر مقطـع بهتريـن نـوع آن قوطـي 4×4 سـانتي متر 
اسـت. از شمشـه به منظـور هم باد كردن سـطوح افقي 
و عمـودي، تراز  كـردن خطـوط افقـي و شـيب بندي ها 
و نظاير آن اسـتفاده مي شـود. )شمشـه را هميشه بعد 
از كار بايـد تميـز كـرد و از ضربـه زدن بـا تيشـه يـا 
چكـش بـر روي آن خـودداري نمـود.( در حـال حاضر 
بهترين نوع شمشـه، پروفيل آلومينيومي سـبك اسـت 

كـه بيشـتِر اسـتادكاران از آن اسـتفاده مي نمايند. 

2. آزمایش و كنترل شمشه 
بـراي سـنجش سـالمت شمشـه، دو عـدد شمشـه را در جهـت طولـي بـه يكديگـر چسـبانده و يكـي از آن ها را 
بـه انـدازۀ 180 درجـه مي چرخانيـم و مجـدداً بـه يكديگـر مي چسـبانيم. در صورتي كـه دو شمشـه در هـر دو 
حالـت بـه يكديگر چسـبيده باشـند شمشـه ها سـالم هسـتند و اگر بيـن آن ها فاصله ايجاد شـود، شمشـه داراي 
پيچيدگـي خواهـد بـود. اگـر فقـط يك شمشـه در دسـترس باشـد براي صحـت كار، شمشـه را با ديد چشـم از 

جهـت طولـي كنتـرل مي كنيـم؛ كـه البتـه ايـن روش بـا توجـه به خطـاي ديد چنـدان دقيق نيسـت.

 شکل 16 

 شکل 17 
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3 . شاقول و كاربرد آن
 شـاقول وسـيله اي اسـت بـراي مشـخص كـردن امتـداد قائـم و كنتـرل قائم بـودن قسـمت هاي مختلـف كار، 

شـاقول از دو قسـمت بـه شـرح زيـر تشـكيل شـده اسـت:
الف. وزنۀ فلزي مخروطي شـكل يا اسـتوانه اي كه انتهاي اسـتوانه اي آن به شـكل مخروط سـاخته شـده اسـت . 
در مركـز قاعـده مخـروط پيـچ و مهـره اي تعبيـه شـده كه مركز سـوراخ بوده و ريسـمان شـاقول از اين سـوراخ 

عبور داده مي شـود.
ب. يـك صفحـۀ فلـزي مربـع شـكل بـه ضخامـت تقريبـي 2تـا 3 ميلي متـر بـر روي شـاقول قـرار دارد كـه بـه 
»تركـي شـاقول« معـروف اسـت. هر ضلع تركـي برابر قطـر وزنه مخروطي اسـت. ايـن صفحه مي توانـد دايره اي 
شـكل هـم باشـد . در ايـن حالـت شـعاع دايره تركـي با شـعاع وزنه مخروطي مسـاوي خواهـد بـود. در مركز اين 

صفحـه سـوراخي وجـود دارد كه ريسـمان شـاقول از آن هـم عبور داده مي شـود.       

4. كار با شاقول
 جهـت اسـتفاده از شـاقول در كنتـرل امتـداد قائـم ديوار، اگـر آن را آزاد كنيـم و صفحۀ فلـزي را در باال مماس 
بـر ديـوار نگـه داريـم، وزنـه در پاييـن ديـوار بايـد ممـاس بـا آجـر كاري باشـد، اما اگـر مماس نباشـد ديـوار در 
دو حالـت قـرار مي گيـرد كـه اگـر سـطح پاييـن ديوار بـا وزنۀ شـاقول فاصله داشـته باشـد ديوار را »سرسـفت« 
گوينـد و اگـر وزنـه كامـاًل بـه ديوار چسـبيده باشـد تركـي را بـا فاصله از ديـوار نگه مي داريم تا مشـخص شـود 

كـه ديـوار چـه مقـدار بـا حالت عمـود فاصلـه دارد. بـه اين ديـوار »سـروا افتـاده« مي گويند.

 شکل 18 
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5 . ریسمانکار و كاربرد آن
قرقـرۀ ريسـمانكار: ميلـه فلـزي اسـت كـه از داخـل 
بـه  آن  سـر  دو  و  شـده  داده  عبـور  فلـزي  اسـتوانۀ 
دو صفحـۀ پولـك ماننـد دايـره اي شـكل بـه قطـر 2 
ميلي متـر   2 تقريبـي  ضخامـت  و  سـانتي متر   3 تـا 
اتصـال داده شـده اسـت. هنگامـي كـه دو سـر ميلـۀ 
فلـزي يعنـي دو سـر قرقـرۀ ريسـمانكار را با انگشـتان 
نگه داريـم اسـتوانه در وسـط آن به راحتـي دور ميلـۀ 
فلـزي مي چرخـد؛ بنابراين ريسـمانكار را دور اسـتوانه 
مي پيچند. تا زمان اسـتفاده از ريسـمان دو سـر قرقرۀ 
ريسـمانكار را نگه داشـته تـا ريسـمان به راحتـي بـاز 
شـود. نخ ريسـمانكار معموالً نايلوني اسـت. ريسمانكار 
بايـد عـاري از گـره باشـد و آن را از انـواع ضربه هـا دور 

)19 )شـكل  نگه داشـت. 

6. تراز و كاربرد آن
سـطوح  مسـطح نمودن  بـراي  اسـت  وسـيله اي  تـراز 
مختلف و تشـكيل شـده از يك قطعه مكعب مستطيل 
طول هـاي  در  فلـز  يـا  چـوب  جنـس  از  كـه  شـكل 
متفـاوت سـاخته شـده اسـت. ايـن قطعـه نيـز داراي 
چنـد محفظه اسـتوانه اي حباب دار جهت اسـتفاده در 

سـطوح افقـي، قائـم و مايـل اسـت. )شـكل 20(
داخـل ايـن محفظه هـا از الـكل يـا مـوادي پـر شـده كـه در مقابل عوامـل جـوي تبخير نشـود، محفظـه را پر از 
مايـع مي كننـد و سـر آن را مي بندنـد و هـواي خالـي آن را بـه انـدازۀ يـك حبـاب نگـه مي  دارند. اگـر محفظه را 
بـه شـكل افقـي قـرار دهيـم به طـوري كه انحنـاي آن رو بـه باال باشـد حباب هـوا در سـطح افقي محفظـه قرار 
مي گيـرد ايـن محفظـه را در كارخانـه به طـور تـراز قـرار مي دهنـد و دو طـرف حبـاب را خط كشـي مي كننـد و 
سـپس محفظـه را در وسـط قطعـه چوبـي يـا فلـزي كـه قباًل براي سـاخت تـراز آماده شـده بـه مـوازات امتداد 

مـورد نظـر نصـب و محكـم مي كنند.

چگونه از تراز استفاده نماییم؟ 
تـراز را در جهـت طولـي روي شمشـه قـرار داده در صـورت تـراز نبـودن سـر شمشـه را بـاال و پاييـن مي بريم تا 
حبـاب تـراز در وسـط و بيـن دو خـط قـرار گيـرد در اين حالت سـطح مـورد نظر تـراز خواهد بود. بـراي كنترل 
عمـود بـودن ديـوار يـا سـتون يـا چهارچـوب و ...، طـول تراز را روي شمشـه اي قـرار داده و شمشـه را بـه ديوار 
مي چسـبانيم و از حبـاب كـه در سـر تراز نصب شـده اسـت حالت »سـروا افتادگـي« يا »سرسـفتي« و يا »عمود 

بـودن« ديـوار را تشـخيص مي دهيم. 

 شکل 19 

 شکل 20 
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7. كمچه و كاربرد آن
 كمچه وسيله اي است براي پهن كردن و يكنواخت كردن مالت 
روي ديوار يا كارهاي ديگر بنايي، مانند سيمان كاري. كمچه 
با شكل هاي متفاوت و به منظور كاربردهاي مختلف ساخته 
مي شود و داراي صفحه اي فوالدي به شكل مثلث )سه گوش( ، 
ذوزنقه و يا لب گرد و يك دستۀ چوبي يا پالستيكي است كه 
دسته به وسيلۀ ميله اي به صفحه متصل است. دستۀ كمچه 
در شكل هاي ساده يا خميده براي راحتي كار ساخته مي شود 
تا بتوان با آن روي مالت به طور فنري و انعطاف زياد كار 
كرد. ابعاد صفحه فلزي كمچه در نوک حدود 10 سانتي متر 
و به طول حدود 15 سانتي متر است. كمچۀ سيمان كاري 
داراي نوک تيز است. كمچه هاي كوچكي نيز با عرض كمتر 
ساخته مي شوند كه براي بعضي كارهاي ساختماني از جمله 

ماهيچه كشي استفاده مي شود. )شكل 21(
8. شمشۀ مالت

طول اين شمشه در حدود هفتاد تا يكصد سانتي متر است 
داراي  و  شده  ساخته  مكعب مستطيل شكل  چوب  از  و 
ضخامت هاي متفاوت است. شمشۀ مالت مكعبي است 
به ابعاد 2/5×2/5×70 سانتي متر كه در يك ضلع طولي 
آن با رندۀ دو راهه به اندازۀ 15×15 ميلي متر خالي شده، 
ضخامت باقي مانده لبۀ شمشه مالت 10×10 ميلي متر و 
گاهي كمتر يا بيشتر است. جهت استفاده از شمشه مالت 
بايد كنج داخلي آن را روي لبه كار )ديوار( قرار داد و هم 
تراز با لبه فوقاني آن مالت پر كرده و آن را با كمچه هموار 
را  كاماًل مسطح شد شمشه  زماني كه مالت  مي كنيم. 
آهسته از لبۀ كار جدا كرده و آجرچيني را ادامه مي دهيم، 
ضخامت لبۀ شمشۀ مالت كه در لبۀ كار خالي مانده است، 
محل بندكشي بعدي در نما است تا آجركاري را زيبا سازد. 

)شكل 22(
9. استانبولي و كاربرد آن

استانبولي براي حمل مالت آجر كاري استفاده مي شود. 
استانبولي ظرفي است به شكل مخروط ناقص به ارتفاع 
15 سانتي متر، قطر قاعدۀ 25 سانتي متر و قطر دهانۀ 50 
سانتي متر و در اندازه هاي كوچك تر و بزرگ تر نيز وجود 

دارد و در كارهاي ديگر به كار مي رود. )شكل 23(

20
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 شکل 21 

 شکل 22 

 شکل 23 
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10. بیل دسته كوتاه و كاربرد آن
بيل از نظر كارهاي ساختماني داراي ابعاد استاندارد مخصوص 
است. اين نوع بيل داراي دستۀ كوتاه و دستگيره در سردسته 
است. جام بيل چهارگوش بوده كه قسمت انتهايي )نزديك به 
دسته( داراي انحناي مختصر و در قسمت جلو كامالً صاف 
است و با آن مي توان مصالح را از كف زمين برداشت. دو طرف 
جام بيل داراي لبه است و مصالح را به خوبي روي خود نگه 
مي دارد و در موقع حركت دادن، مصالح از داخل آن نمي ريزد 
و مي تواند به راحتي مقدار مناسبي از مصالح را منتقل كند. با 
بيل دسته كوتاه، مصالح ساختماني كه روي زمين قرار دارد، 

مخلوط و يا جابه جا مي شود.
11. تیشه و كاربرد آن )تیشۀ بنایي(

تامين  و  آجر  شكستن  براي   ، است  وسيله اي  تيشه 
نيمه، سه قدي، كلوک و نظاير آن، همچنين در بعضي 
كنده كاري ها و ضربه زدن به محل هاي مورد نظر به كار 

مي رود. تيشه از دو قسمت تشكيل شده است.
قطر  و  سانتي متر  تقريبي 30  طول  به  را  تيشه  دستۀ 
تقريبي 2/5 تا 3 سانتي متر، از چوب گرد استوانه اي شكل 
از جنس  كه  تيشه  فلزي  قسمت  مي سازند.  )دم گاوي( 
فوالد است، داراي دو قسمت است كه قسمت اول يعني 
سر تيشه براي كوبيدن به شكل تخت، مانند چكش، به كار 
مي رود و قسمت دوم، تيغۀ تيشه كه عمود بر دسته و لبۀ 
آن تيز است. اين قسمت براي كندن و شكستن آجر به كار 
مي رود  در بين تيغه و سر تيشه سوراخي به قطر دستۀ 
تيشه تعبيه شده كه دستۀ تيشه در جاي خود محكم قرار 
مي گيرد هر روز صبح قبل از شروع كار تيشه را در آب فرو 

مي برند تا دستۀ تيشه در جاي خود محكم شود.

فعالیت 
1. شاقول، شمشه و تراز را از  انبار تحويل بگيريد.کالسی2

- ابتدا از صحت عملكرد آن ها مطمئن شويد.
آيا شاقولي  را كنترل كنيد.  - ديوارهای كارگاه خود 

هستند.
- شمشه بودن ديوار كارگاه خود را هم كنترل كنيد.

 - كف كارگاه خود را كنترل كنيد آيا تراز است و يا 

داراي شيب مي باشد. 
- آيا مي توانيد مقدار شيب را به دست آوريد. 

انبار تحويل بگيريد و حجم آن را  از  را  2. استانبولی 
به دست آوريد و با عدد ديگر دوستانتان مقايسه كنيد. 
دوستان  ديگر  با  را  خود  محاسبه  اختالف  صد  در 

تعيين كنيد.  

 شکل 24 

 شکل 25 
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نحوه شکستن آجر
طريقـه شكسـتن آجـر به قطعـات كوچك تـر در چهار 

تصوير روبه رو نشـان داده شـده اسـت.

قسـمت  تیشـه:  و  آجـر  گرفتـن  طریقـۀ  الـف. 
تحتانـي آجـر را از طـول آن در دسـت چـپ مي گيرند 
و بـا دسـت راسـت، انتهـاي دسـتۀ تيشـه بنايـي را به 
مـوازات طـول آجـر گرفته به شـكلي كـه لبۀ تيشـه با 
آجـر زاويـۀ قائمـه بسـازد و بـا وارد آوردن يـك يـا دو 

ضربـه متوالـي، آجـر به آسـاني شكسـته شـود.
)شكل 26(

چنانچـه دسـتۀ تيشـه نسـبت بـه امتـداد افقـي باالتر 
باشـد، قسـمت پاييـن شكسـتگي آجـر به طـرف كف 

دسـت مايـل مي شـود. )شـكل 27(

ب. طریقـۀ صحیح شکسـتن آجر: براي شكسـتن 
آجـر بايـد دسـتۀ تيشـه افقـي و لبـۀ آن عمـود بـر 
آجـر باشـد و قسـمتي كـه بايـد شكسـته شـود خارج 
از دسـت قـرار گيـرد، طـرز گرفتـن دسـتۀ تيشـه در 

شكسـتگي آجـر تأثيـر دارد. )شـكل 28(

چنانچـه دسـتۀ تيشـه از خـط افقي نسـبت به سـطح 
طولـي آجـر پايين تـر باشـد قسـمت پاييـن شـكاف 
بـود؛  خواهـد  آجـر  انتهـاي  طـرف  بـه  شكسـتگي 
بنابرايـن، بهتريـن طريقۀ شكسـتن آجر همـان تصوير 
»ج« اسـت يعنی دسـتۀ تيشـه مـوازی با طـول آجر و 

لبـۀ تيشـه عمـود بـر آن باشـد. )شـكل 29(

 شکل 26 

 شکل 27 

 شکل 28 

 شکل 29 
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انواع سرند )الك( 
مـواد پـر كننـده مـالت را بايـد از توري هـاي سـيمي گذارند. ايـن توري ها با سـوراخ هاي ريز و درشـت سـاخته 
شـده اند و به نام سـرند، غربال و الك مشـهور هسـتند. سـرندها را بر حسـب سـوراخ هاي ريز و درشـت مشخص 
مي كننـد، امـا اسـتادكاران قديمـي بـه سـرند يك سـانتي متري يا ده ميلي متري »سـرند چشـم بلبلي« و سـرند 

درشـت را »سـرند بادامي« و خيلي درشـت را »سـرند چشـم گاوي« مي گويند.
سـرندهاي پايـه دار كـه تـوري سـيمي را روي يـك كالف چوبـي يـا فلـزي مربـع يـا مربع مستطيل شـكل نصب 
كـرده و بـراي آن كـه سـرپا بايسـتد يـك پايه به كالهـك يا كالف بـاالي آن متصل مي سـازند و به طور سـه پايه 
آن را روي زميـن قـرار مي دهنـد؛ بـه گونـه اي كه شـيب سـرند بـا زمين در سـمت جلـوي مصالح يـك زاويه باز 
)منفرجـه( تشـكيل مي دهـد؛ سـپس خـاک و شـن را با بيـل روي سـرند مي ريزند، دانه هـاي ريز از سـوراخ هاي 
سـرند عبـور كـرده زير سـرند جمع مي شـود و دانه هـاي درشـت در زاويۀ باز سـرند روي زمين جمـع مي گردد؛ 

بديـن ترتيـب، دانه هـاي ريـز مورد نيـاز در سـاخت مالت را آمـاده مي كنند. )شـكل 30(

نـوع ديگـر سـرند، سـرند دسـتي اسـت كـه بـا كالفـي دايـره اي از چـوب به قطـر تقريبـي هفتـاد سـانتي متر و 
ارتفـاع 10 تـا 12 سـانتي متر، سـاخته شـده اسـت و قسـمت پايين ايـن كالف را با تور سـيمي مي پوشـانند. به 
طـور كلـي ريـزي و درشـتي سـرند را بر حسـب ميلي متر مشـخص مي كننـد مصالح مـورد نظـر را داخل كالف 
روي تـور سـيمي مي ريزنـد و آن را بـا دسـت بـه گـردش در مي آورند )گردش سـرند با دسـت به صـورت چپ و 
راسـت اسـت( كـه در پـي آن، دانه هـاي ريزتر از سـوراخ هاي سـرند عبـور كرده و دانه هاي درشـت داخل سـرند 
باقـي مي ماننـد؛ بنابرايـن، دانه هـاي درشـت را از دانه هـاي ريـز جدا كـرده، براي سـاخت مالت آمـاده مي كنند. 

)31 )شكل 

سرند دستی

سرند پایه دار  شکل 30 

 شکل 31 
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1-4- مالت ها

1-4-1- انواع مالت
مالت ها به طور كلي به دو دسته آبي و هوايي تقسيم مي شوند .

مالت هاي آبي به مالت هايي گفته مي شود كه خودگيري و سفت و سخت شدن آن ها در محل مرطوب و با آب 
انجام مي شود . مالت هاي سيماني، شفته آهك و باتارد از نوع مالت هاي آبي مي باشند .

مالت هاي هوايي به مالت هايي اطالق مي شود كه خودگيري و سفت و سخت شدن آن ها در معرض هوا بوده و 
نيازي به رطوبت ندارند. مالت هاي گچ، گچ وخاک، كاهگل و ماسه آهك از نوع هوايي هستند .

الف. مالت شفته آهك
آهك زنده )CaO( يكی از مصالح چسباننده ساختمان است . معموالً آهك زنده را از پختن سنگ آهك يا كربنات 
كلسيم )CaCO3( در يكی از انواع كوره های دستی )يا سنتي(، قائم  و افقی گردنده توليد مي كنند . آهك خالص ، 

سفيد رنگ است ، ولی وجود ناخالصی ها می تواند تا حدودی باعث تغيير رنگ آن شود.
آهك زنده ميل تركيبی زيادی با آب داشته و در تماس با آن می شكفد يا هيدراته می شود و به هيدروكسيد 
كلسيم يا آهك شكفته تبديل می گردد. در اين واكنش مقدار زيادی گرما توليد می شود و حجم آن نيز افزايش 

می يابد . برای تهيه آهك هيدراته از روش های سنتي و صنعتی استفاده مي شود .
شفتۀ آهكی را بايد با دوغاب آهك تهيه نمود . ساخت شفته آهكی با خمير آهك يا گرد آهك شكفته و مخلوط 
نمودن آن با خاک به منظور دستيابی به شفته آهكی مرغوب مجاز نمی باشد . مصرف دوغاب آهك باعث می شود 
كه دوغاب به راحتی دور دانه های خاک را اندود نموده و واكنشی يكنواخت ميان دانه های رس و دوغاب پديد 
آيد . نتيجه اين امر گيرش سريع شفته آهكی است كه تاب نهايی شفته آهكی را باال خواهد برد . ميزان آب شفته 
آهكی بستگی به جنس و دانه بندی خاک مورد مصرف داشته و در هر محل ، بايد ميزان آب شفته های خميری ، 

سفت يا شل را با روش سعی و خطا و آزمايش تعيين نمود.
شفته آهكی برای اصالح و تثبيت خاک پی ساختمان و زيرسازی راه های ارتباطی به منظور تقليل هزينه ها، مورد توجه 

و توصيه است. به علت سهولت در امر دستيابی به مصالح و باال بودن ظرفيت باربری شفته آهكی ، كاربرد آن رايج است . 
ب. مالت ماسه آهك

مالت ماسه آهك كه با استفاده از پودر آهك شكفته يا خمير آهك و مخلوط كردن با ماسه و آب الزم، حاصل 
مي شود. ميزان مصرف آهك در اين نوع مالت براي كاربردهاي متفاوت، متغير است .

ج. مالت ماسه و سیمان
ماده چسباننده اين مالت ، سيمان پرتلند و ماده پركننده آن، ماسه است. اين مالت دارای مقاومت خوبی به ويژه در 
سنين اوليه است اختالط مصالح را با نسبت هاي 1:6 يا 1:5 و ... انجام مي دهند و مفهوم آن اين است كه يك پيمانه 
سيمان و 5 يا 6 پيمانه ماسه درساخت اين مالت استفاده مي شود. برای زودگير كردن مالت سيمانی هيچ گاه نبايد به 
آن گچ افزوده شود ، زيرا چنين مالت و اندودی پس از مدتی متالشي می شود. وجود خاک رس در ماسه مالت سبب 

می شود كه دور دانه های ماسه ، دوغابی از خاک رس درست شود و سيمان نتواند به خوبی به آن بچسبد .

مالت هـا از يـك جسـم چسـباننده )ماننـد خميـر سـيمان، آهـك هيدارتـه، گـچ و غيـره( و يـك مـاده پركنندۀ 
ريزدانـه )ماننـد ماسـه طبيعـی، شكسـته، ماسـه های سـبك طبيعـی و سـاختگی از قبيـل پوكه هـا و پرليـت( 
تشـكيل شـده اند. مـواد پركننـده را بـرای كاهـش هزينـه و كاهـش جمع شـدگی )انقبـاض( بـه كار می برنـد. 
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نکته: ساخت مالت ماسه سيمان بايد طوري انجام شود كه در مدت 30 دقيقه مالت هاي ساخته شده مصرف 
شود در غير اين صورت قابل مصرف نيست.

د. مالت باتارد
 اين مالت با استفاده از سيمان، آهك، ماسه و آب به دست مي آيد و چنانچه بعد از استفاده مرطوب نگه داشته 

شود مقاومت بسيار خوبي خواهد داشت.
پیمانۀ مصالح و كاربرد آن

مالت بايد از مخلوط كردن نسبت هاي معيني از سيمان و ماسه يا مصالح ديگر ساخته شود. براي رعايت اين نسبت ها 
از پيمانه استفاده مي شود. پيمانه وسيله اي براي اندازه گيري حجمي مصالح است كه به ابعاد مختلف ساخته مي شود. 

پس از آن كه مصالح مورد مصرف مانند ماسه و سيمان، 
داخل آن ريخته شد و روي آن با شمشه صاف گرديد 
به وسيلل دسته ها پيمانه را باال كشيده چون زير پيمانه 
از صاف  باقي مي ماند و پس  بر جا  ندارد، مصالح  كف 
كردن روي مصالح، دوباره پيمانه را روي مصالح قرار داده 

داخل آن براي پيمانه كردن پر مي شود.
كمچه  بيل،  مانند  دستی  وسايل  با  مالت ها،  ساخت 
ظروف  داخل  يا  زمين  روی  در  دست  حتی  و  ماله  و 
به مقادير  يا پالستيكی و روی تخته مالت  استانبولی 
كم صورت می گيرد، همچنين ممكن است در ساخت 
استفاده شود. زمان اختالط  از وسايل مكانيكی  مالت 
مالت ، حداقل 3 دقيقه و حداكثر 10 دقيقه خواهد بود . 
بهترين روش اندازه گيری مواد، توزين آن ها است ، ولی 
اين امر در كارگاه عماًل اجرايي نيست، استفاده از بيل 
و كمچه برای پيمانه كردن صحيح نيست و بايد حتماً 

از پيمانه ای با حجم معين استفاده گردد. )شكل 32(
هنگامي كه ماسه يا مواد ديگر مالت آماده شد آن ها 
را به مقدار معين در ظرف هاي ساخت مالت مي ريزند 
يا روي زمين به شكل آب خوره در مي آورند؛ سپس به 
مقدار معين آب به آن اضافه مي كنند و با بيل مواد را 
به صورت تر مخلوط مي كنند تا براي كار آماده شود. 
آب را مي توان با پيمانه يا سطل هاي فلزي و نظاير آن، 

به حجم مالت اضافه نمود. 

تفکر
در صورتی كه در كارگاه پيمانۀ مخصوص مصالح وجود نداشته باشد، از چه وسايلی می توانيد بدين منظور 

استفاده كنيد. چگونه؟

 شکل 32 



22

قبـل اجراي ديـوار ابتدا بايـد به پياده كردن نقشـه آن 
اقـدام نمـود يعنـي محـل اجـراي ديـوار را روي زمين 
مشـخص كرد. ايـن كار با اسـتفاده از متر، ريسـمانكار 

و يـا شمشـه صـورت مي پذيرد. )شـكل 33(

بـا توجـه بـه اينكـه ضخامـت ديوارهاي غير باربر در مقايسـه بـا طول و ارتفاعشـان  خيلي كم اسـت،  لذا چندان 
پايـدار نبـوده و بـه منظـور پايدار سـازي آن ها الزم اسـت با اسـتفاده از كالف هاي قائم و افقي، نسـبت به كاهش 

طـول و ارتفـاع آن ها اقدام نمود. )شـكل 34(

1-5- پياده کردن نقشه

1-5-1- اجراي کالف در دیوار هاي غير سازه اي )غير باربر(

ب. كالف افقی و قائم در ساختمان های اسكلتی الف. كالف افقی و قائم در ساختمان های با مصالح بنائی

 شکل 33 

 شکل 34 
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طول ديوارهاي غير باربر نبايد از چهل برابر ضخامت آن ها و يا شش متر تجاوز نمايد.
ارتفاع ديوارهاي غير باربر نبايد از 3/5 متر بيشتر باشد.

فعالیت 
1. مطلوب است تعيين حداكثر طول و ارتفاع مجاز ديواري غير باربر به ضخامت 10 سانتي متر.کالسی3

2.مي خواهيـم ديـواري بـه ضخامت 10 سـانتي متر را بـه طول 15 متر و ارتفـاع 5 متر اجـرا نماييم؛ مطلوب 
اسـت تعيين فاصله مناسـب كالف هـاي قائم و افقي مـورد نياز.

1-5-2- ضوابط آیين نامه اي 

1-5-3-پيوند در آجرچينی 
پيونـد اصطالحـي اسـت كـه بـه انـواع آرايش هـاي شـناخته شـدۀ آجرچينـي ديوارهـا اطـالق مي شـود. نـوع 
آرايش هـاي پيونـدي بـراي ديوارهايـي كـه بارهـاي سـنگيني را تحمـل مي كننـد، امـري اساسـي اسـت كـه 
مي توانـد تـا حـد امـكان از تخريـب سـازه اي جلوگيـري كنـد. بـراي اجـراي مؤثـر ايـن كار، پيونـد آجـري بايد 
طـوري باشـد كـه بـار را بـه شـكل يكنواخـت در تمامـي طـول ديـوار پخـش كند تا هـر بخـش از ديـوار، مقدار 
كمـي از بـار را تحمـل كنـد. اگـر بـار بـه شـكلي مناسـب توزيـع نشـود و فقـط بـه بخش هـاي معينـي از ديوار 

منتقـل گـردد، ممكـن اسـت بـه نشسـت ناهمسـان و ترک خوردگـي منجـر شـود. )شـكل های 35 و 36(

 شکل 35 

 شکل 36 
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رعايت چند اصل در ديوارچيني، باعث مقاومت بيشتر آن مي شود اين اصول عبارت اند از:
- رج هاي ديوار، يك در ميان با آجر سه قدي شروع شود تا همپوشاني مناسب در رج ها به وجود آيد.

- بندهاي عمودي رج هاي متناوب، در يك خط قائم قرار گيرد.
- حتي االمكان از آجرهاي كامل استفاده شود.

- بـراي دسـتيابي بـه ديـواري بـا مقاومـت بيشـتر، تمامي درزهـاي داخلي ديـوار در تمـام رج ها كامـأ با مالت 
پر شـود.

- آجرهـا قبـل از مصـرف، زنجـاب شـوند، يعني از آب اشـباع شـوند به طوري كه گـرد و غبار آن ها گرفته شـده 
و بـه خوبـي مـالت به آن ها بچسـبد و آب مـالت را جذب ننمايد. )شـكل 37(

- جهـت اجـراي بندكشـي يكنواخـت در مراحل بعدي كار بهتر اسـت در هنـگام ديوارچيني بندهـاي افقي )بند 
مـالت( و بندهـاي قائـم بين آجرهـا با دقت و فاصله مناسـب اجـرا گردد.

1-6- اجرای دیوار

1-6-1- اصول کلی دیوارچينی آجری

1-6-2- یک رگی کردن
بـه چيـدن اوليـن رج بنـا بـه منظور تـراز كـردن سـطح كار و رعايت ابعـاد روي نقشـه يك رگي كـردن گويند و 

چـون اسـاس كار ديوارچينـي اسـت بسـيار مهم مي باشـد و بايـد دقـت الزم را در اجرای آن بـه كار برد. 

زنجاب كردن آجر
 شکل 37 
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1-6-3- اجراي رج اول دیوار
ابتدا مالت رج اول در طول كار و در امتداد شمشه، پهن می شود و با 

شمشه و تراز بنايي سطح فوقاني آن مطابق شكل 38 تراز مي گردد.
پخش مالت كه انجام شد آجرچيني شروع مي شود. در صورتي كه طول 
ديوار بيشتر از طول شمشه باشد، يك آجر در ابتدا و يك آجر در انتهاي 
امتداد  با ريسمانكار در  را  قرار داده مي شود؛ سپس آن دو آجر  ديوار 
يكديگر تراز مي كنيم. با توجه به اينكه در اين حالت، طول شمشه كوتاه تر 
از طول ديوار است مي توان با دو يا چند بار تراز  كردن، كار را ادامه داد. بعد 
از تراز  كردن، آجرها را ريسمان بندي مي كنيم. در رديف اول ريسمانكار 
را به دو طريق مي توانيم ببنديم؛ نخست اين كه ريسمان را دور يك آجر 
پيچيده روي آجر تراز شده قرار مي دهيم و براي اين كه از جاي خود 
حركت نكند يك آجر به شكل وزنه روي آن مي گذاريم. دوم اين كه 
مي توانيم در امتداد طول ديوار، و با فاصله از آن، آجرهاي ريسمان كشي 
را روي زمين قرار دهيم و ريسمانكار را در امتداد ديوار به دور اين آجرها 
ببنديم. البته بستن به روش دوم براي اين است كه آجر اصلي ديوار از 
جاي خود تكان نخورد؛ در اين حالت، اجراي رج اول آجر كاري را شروع 
مي كنيم. آجري كه روي ديوار در امتداد ريسمانكار قرار مي دهيم نبايد به 
ريسمانكار بچسبد. براي بستن ريسمان روي كار دقت شود كه ريسمان 
به لبه افقي آجر، به گونه اي بسته شود كه حدودأ دو ميلي متر با  آجر 
فاصله داشته باشد و اين فاصله در تمام طول آجرچيني بايد رعايت گردد.  

)شكل های 39 و 40(
كمربند ریسمان

در ديوارهاي طوالني پس از اين كه دو نبش كار را با يكديگر تراز 
كرديم ريسماني كه در امتداد ديوار و دو نبش آماده شده مي بنديم، 
اگر طول آن زياد باشد سنگيني ريسمان در وسط، ايجاد قوس مي كند. 
دو  ديوار، آجري هم تراز  ريسمان در وسط  از قوس  براي جلوگيري 
نبش نصب مي كنيم و در طول ديوار ريسمان را مي بنديم؛ تا مانع از 
افتادگي ريسمانكار در طول ديوار شود. اگر ريسمان طوالني تر از حد 
معمول بود مي توان اين عمل را دو تا سه بار تكرار كرد و طول آن را 

به اندازه الزم كاهش داد.

فعالیت 
در آجـر كاري هـاي داراي طـول زيـاد آيا جلوگيري از كماني شـدن ريسـمان بـه پايين الزم اسـت؟ چرا؟ چه کالسی4

پيشـنهادي داريد؟

درست

نادرست
درست نادرست

 شکل 38 

 شکل 39 

 شکل 40 

 شکل 41 
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بعد از اجراي رج اول به پهن كردن مالت با استفاده از كمچه و شمشه مالت روي رج اول اقدام مي شود و پس 
از تراز  كردن سطح مالت، دو آجر در ابتدا و انتهاي كار قرار داده شاقول مي نمايند )مطابق شكل  42( و آن ها را 

ريسمان كشی كرده و ادامۀ آجركاري را مطابق نقشه و هم باد ريسمان تا انتها ادامه مي دهند.

1-6-4- اجراي رج هاي بعد مطابق نقشه

رعایت پیوند 
با توجه به پالن رج هاي فرد و زوج در انتخاب و چيدن آجرها بايد به پيوند و قفل و بست آن ها توجه نمود به 

طوري كه بندهاي قائم، يك رج در ميان، در يك راستا قرار گيرند.
شمشه كردن نماي كار

پس از چيدن رج ها با شمشه، نماي آجركاري كنترل مي شود. اين كار با قرار دادن شمشه به طور ضربدري صورت 
مي گيرد. در شكل 43 كنترل پيچيدگي كار نشان داده شده است. البته اگر كار، خوب تراز و شاقول بشود و در 

استفاده از ريسمانكار دقت كافي به عمل آيد، خطاي پيچيدگي به وجود نخواهد آمد.

- مرحلـۀ اول: طريقـۀ كنتـرل نما 
با شمشـه )كنتـرل پيچيدگی نما(

- مرحلـۀ دوم: طريقـۀ ضربـدری 
كنتـرل نمـا بـا شمشـه

فعالیت 
در شكل مقابل تعداد آجر كامل و نيمه الزم  را کالسی5

به دست آوريد . 
ارتفاع ديوار چيني 10 رج مي باشد.

 شکل 42 

 شکل 43 
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1-7- فعاليت های عملی اجرای پارتيشن آجری در حالت های مختلف

فعالیت 
 اجراي ديوار نيم آجره )10 سانتي متري( به طول 11 سرنما در 10 رج مطابق نقشۀ شكل 44عملی1

 شکل 44 
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روندنماي انجام كار مطابق نمودار زير است.
مراحل انجام كار را نيز در نمودار زير مشاهده مي كنيد:

مرحله 1- بررسي نقشه و مترۀ كار
به طور كلي در ديوارهاي تيغه 10 سانتي متري، اجباراً از پيوند راسته نما 
استفاده مي شود. و مقدار هم پوشاني هر رج نسبت به رج قبل نصف طول 
آجر است به طوري كه هر بند قائم در رج هاي يك در ميان در وسط آجر باال 

و پايين خود قرار مي گيرد .
  مترۀ كار 

با توجه به نقشه فعاليت عملي )1( به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
1. در طول اين ديوار چند عدد آجر كامل )راسته نما( و نيمه در هر رج 

مصرف شده است؟
آجر(، چه  )عرض  آن  و سرنماي  آجر(  )طول  آجر  راسته نماي  بين   .2

رابطه اي وجود دارد؟
3. طول اين ديوار بر حسب سرنماي آجر، چند سرنما مي باشد؟

4. آيا مي توانيد با توجه به تعداد سرنماي آجر، طول ديوار را بر حسب متر 
يا سانتي متر به دست آورد؟ رابطۀ آن را به كمك هنرآموز خود به دست 

آوريد.
 سؤال اساسي در مورد اين ديوار آن است كه هزينه ساخت آن را چگونه 

مي توان تأمين كرد؟
در كارهاي ساختماني قبل از شروع عمليات اجرايي الزم است نقشۀ كار 
مورد بررسي و مقدار مصالح، تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز دقيقاً 
تعيين و نسبت به تأمين آن ها اقدام نموده و بر اين اساس هزينه هاي تمام 
شدۀ كارهاي ساختماني را تعيين نمود؛ با اين توضيحات عبارات زير را 

كامل كنيد. 

انتخاب مصالح

انتخاب ابزار

بله

بلهبله

بله بله

خير

خيرخير

خير خير

پياده كردن نقشه

يك رگي كردن
)اجراي رج اول(

اجراي رج هاي بعد

شروع

آيا 
مصالح انتخابي با 

نقشه مطابقت
دارد؟

آيا 
ابزار انتخابي 
مناسب است؟

آيا 
نقشه، درست پياده

 شده است؟

آيا 
رج اول مطابق نقشه 
و گونيا اجرا شده 

است؟

آيا
رج هاي بعدي مطابق نقشه 

وگونيا اجرا شده
است؟

دريافت اطالعات
 از روي نقشه

پايان
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مرحله 2- تهیه وسایل 
وسايل مورد نياز: كمچه، شمشه، شمشه مالت، استانبولي، شاقول، ريسمانكار، تراز و بيل.  

مصالح مورد نياز: ماسه، خاک رس، آجر و آب.
مرحله 3- پیاده كردن نقشه

در محوطه كارگاه با نظر هنرآموز و استادكار خود محل اجراي ديوار را با استفاده از ريسمانكار يا شمشه  پياده كنيد.
مرحله 4- اجراي كالف

با توجه به اين كه كار آموزشي بوده و طول آن از حداكثر طول و ارتفاع مجاز آيين نامه اي تجاوز نمي كند نيازي به اجراي 
كالف نمي باشد.

مرحله 5- اجراي دیوار
با توجه به اصولي كه عنوان شد و به كمك نقشه و  استاد كار رج اول و ساير رج ها را اجرا وكنترل هاي الزم را انجام دهيد.

كنترل هاي الزم عبارت اند از: 
رعايت پيوند - تراز بودن سطح كار  - شاقول بودن نبش ها - ريسماني بودن رج ها - شمشه بودن نما

اتمام كار
در پايان كار و پس از ارزشيابي، آجرها و مالت ها جمع آوري شده و در جاي خود قرار گيرد.

با توجه به سؤاالت برای نقشۀ فعالیت عملی 1 جدول زیر را كامل كنید.

پاسخسؤالردیف

نوع مصالح مصرفی1

در طول ديوار چند سرنما وجود دارد2

ابعاد ديوار )طول، عرض، ارتفاع(3

واحد اندازه گيری مقدار كار4

متره كار5

تعداد آجر مورد نياز6

وسايل مورد نياز7

1. به اندازه گيري مقدار كار بر اساس نقشه با واحد اندازه گيري مشخص ............... گفته مي شود.                       
2. به محاسبۀ مقدار هزينه الزم براي اجراي يك كار .............. گفته مي شود.

3. به اشخاص يا مهندساني كه كارهاي فوق را انجام مي دهند ............... گفته مي شود.
4. براي انجام اين كار، چه منابعي مورد نياز است؟ به كمك هنرآموز خود آن ها را نام ببريد.

مرحله اول عملیات را به كمك هنرآموز خود در جدول 4 درج نمائید.

 جدول 4 
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فعالیت 
 اجـراي ديـوار نيم آجـره )10 سـانتي متري( بـا گوشـۀ قائمـه به صورت يك سـر الريز و يك سـر البنـد مطابق عملی2

نقشـۀ شكل 45

 شکل 45 
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مرحله 1- بررسي نقشه ومتره كار:
فلسفه اجراي الریز و البند:

الریــز: در مواقعـي كـه نتـوان ديـواري را به عــلت طـول زيـاد آن در يـك مرحلـه اجـرا نمـود، در دو يـا چند 
مرحلـه مي چينــند. بــراي سـهولت كار ابتـدا قسـمتي از ديـوار را چيـده و انتهاي آن را به صورت الريــز )پــله 
اي( در مي آورنـد. پـس از پايـان ايـن مرحلـه از ديوارچينـي، مرحلـه دوم را از انتهـاي الريز شـده شـروع و ادامه 

مي دهنـد و ايـن عمـل ممكـن اســت در بعضي مــواقع بــسته بــه طول ديـوار چنديـن بار تكـرار گردد.
)شكل 46(

البنـد: در صورتي كـه بخواهنـد در آينـده بـه ديـوار اصلـي، ديـوار ديگـري در امتـداد و يـا عمود بـر آن متصل 
نماينـد، بايستــي ديــوار را در محـل اتصال بــه صورت البنــد اجرا كنند. )شـكل 47(

در البنــد بر خالف الريــز محــل اتصال دو ديــوار از مالت خوب پر نمي شود و به صورت درزهاي ترک مانند 
باقـي مي مانـد كـه منجر به ضعيف شـدن ديوار شـده و از اسـتحكام آن مي كاهد.

 شکل 46 

 شکل 47 
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گونیا: در اين فعاليت عالوه بر وسايل مورد نياز در فعاليت 1 به گونياي بنايي نيز نياز مي باشد. )شكل 48(

گونيـا وسـيله اي اسـت كـه از دو ضلـع عمود برهم، از پروفيل، تسـمه يا چوب درسـت شـده باشـد. از گونيا براي 
كنتـرل قائمه بودن دو امتداد اسـتفاده مي شـود. 

با توجه به سؤاالت برای نقشۀ فعالیت عملی 2 جدول زیر را كامل كنید.

پاسخسؤالردیف

نوع مصالح مصرفی1

در هر ضلع ديوار چند سرنما وجود دارد2

ابعاد ديوار )طول، عرض، ارتفاع(3

واحد اندازه گيری مقدار كار4

متره كار5

تعداد آجر مورد نياز6

وسايل مورد نياز7

ساير مراحل كار را مانند آنچه در فعاليت عملي 1 آموخته ايد، ادامه دهيد.

تفکر
چگونه مطمئن مي شويد گونيايي كه از انبار تحويل گرفته ايد، سالم است و كاماًل 90 درجه مي باشد.

 جدول 5 

 شکل 48 
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فعالیت 
اجراي ديوار به ضخامت نيم آجر )10 سانتي متري( متقاطع قائمه در ده رج مطابق نقشه شكل  49عملی3

 شکل 49 



34

با توجه به سؤاالت برای نقشۀ فعالیت عملی 3 جدول زیر را كامل كنید.

پاسخسؤالردیف

نوع مصالح مصرفی1

در هر ضلع ديوار چند سرنما وجود دارد2

ابعاد ديوار )طول، عرض، ارتفاع(3

واحد اندازه گيری مقدار كار4

متره كار5

تعداد آجر مورد نياز6

وسايل مورد نياز7

 جدول 6 

مفاهیم كلیدی

ديوار باربر
پيوند آجري

1-8- مراحل اجرای دیوارهای باربر

مراحل اجراي اين ديوارها مطابق نمودار زير مي باشد: 
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فعالیت 
اجـراي ديـوار يـك آجـره )20 سـانتي متري( بـه طـول 9 سـر نمـا در 10 رج بـا پيونـد بلوكي مطابق نقشـه عملی4

.50 شكل 

 شکل 50 
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نوع مصالح مصرفي و مالت را پس از بررسي نقشه استخراج نماييد.
متره كار:

با توجه به اصولی كه در فعاليت های عملی بخش قبل آموختيد و شكل 50، جدول 7 را كامل نماييد.

با توجه به سؤاالت برای نقشۀ فعالیت عملی 4 جدول زیر را كامل كنید.

پاسخسؤالردیف

نوع مصالح مصرفی1

در هر ضلع ديوار چند سرنما وجود دارد2

ابعاد ديوار )طول، عرض، ارتفاع(3

واحد اندازه گيری مقدار كار4

متره كار با تشكيل جدول ريزمتره و 5
خالصه متره

تعداد آجر مورد نياز6

در اينجا نيز از وسايل آجرچيني كه در تيغه ها استفاده قرار نموده ايد كمك بگيريد. 
  نکتـه: وسـايلي را كـه تحويـل گرفتيـد خوب بررسـي نمـوده و از صحـت و سـالمت آن اطمينان پيـدا كنيد و 

در صـورت هرگونـه عيـب و نقـص به انبـار كارگاه مرجـوع نماييد.

بـا توجـه بـه اينكـه موضـوع فعاليت، اجـراي ديوار با پيونـد بلوكي مي باشـد لذا ايـن پيوند به صـورت زير معرفي 
مي گردد.

در ديوارهـاي آجـري بـا پيونـد بلوكـي از آجرهاي كامل و سـه قدي اسـتفاده مي شـود . در اين پيونـد يك رج به 

1-8-1- بررسي نقشه ومتره کار

1-8-2- تهيه وسایل و مصالح

1-8-3- پيوندیابی

 جدول 7 

 شکل 51 

صـورت سـرنما و يـك رج به صـورت راسـته نما چيده 
مي  شـود. الزم بـه ذكر اسـت كه در رج هاي راسـته نما 
جهـت رعايـت پيوند، شـروع رج، با آجرهاي سـه قدي 

آغاز مي شـود. )شـكل 51(
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به منظـور رعايـت اصـول آجرچينـی، قبـل از اجرای ديوار الزم اسـت نقشـۀ رج های فـرد و زوج ديوار تهيه شـده 
و بـر اسـاس آن، اقـدام بـه چيـدن آجرهـا نمود تـا بندهای قائـم در رج هـای متوالی در يك راسـتا قـرار نگيرند؛ 

بـه ايـن عمـل پيونديابی گفته می شـود.

1-8-3-1- پيوندیابی در دیوارهای آجری

1-8-5-1- اجرای رج اول

1-8-5- اجرای رج های دیوار

1-8-5-2- اجرای سایر رج ها

1-8-4- پياده کردن نقشه

فعالیت 
رج هـاي فـرد و زوج را بـرای پيونـد بلوكـی در ديـواري بـه ابعـاد و مشـخصات زيـر روي كاغـذ ميلي متـري کالسی6

ترسـيم كـرده و رعايـت پيونـد را در آن بررسـي نمـوده و بـا ديگـر اعضـاي گـروه، مقايسـه، بحـث و گفتگـو 
. ييد نما

اصـول و روش اجـرای ايـن ديـوار همانند اجـراي ديوار جداكننده مي باشـد. ايـن مراحل را به كمك اسـتاد كار و 
مطابـق نقشـه، در محـل مناسـب پيـاده و بـا توجه بـه اصولي كـه در ديوارچيني آجـري آموخته ايد اجـرا نمائيد 

وكنترل هـاي الزم را نيـز انجام دهيد.

همان طـور كـه قبـاًل نيـز گفته شـد، بـه چيدن اوليـن رج بنا به منظـور تراز  كردن سـطح كار و رعايـت ابعاد روي 
نقشـه يك رگي كـردن گوينـد و چـون اسـاس كار ديوارچينـي اسـت بسـيار مهـم مي باشـد و بايـد دقـت الزم را 

در اجـرای آن بـه كار برد. 

همانند ديوار جداكننده و مطابق نقشه با رعايت پيوند مورد نظر، ساير رج ها را ادامه دهيد.
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فعالیت 
اجـراي ديـوار يـك آجـره )20 سـانتي متري( بـا گوشـه قائمه و پيونـد بلوكي در 10 رج مطابق نقشـه شـكل عملی5

.52

 شکل 52 
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با توجه به سؤاالت برای نقشۀ فعالیت عملی 5 جدول زیر را كامل كنید.

پاسخسؤالردیف

نوع مصالح مصرفی1

در هر ضلع ديوار چند سرنما وجود دارد2

ابعاد ديوار )طول، عرض، ارتفاع(3

واحد اندازه گيری مقدار كار4

متره كار با تشكيل جدول ريزمتره و 5
خالصه متره

تعداد آجر مورد نياز6

 جدول 8 
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فعالیت 
اجـراي ديـوار يك آجـره )20 سـانتي متري( بـه طـول ده سـر نمـا در 10 رج بـا پيونـد كلـه و راسـته مطابق عملی6

نقشه شـكل 53.
معرفي پیوند كله و راسته

در ايـن پيونـد در هـر رج يـك آجـر بـه صـورت سـرنما )كلـه( و آجـر بعـدي بـه صـورت راسـته نمـا چيـده 
مي شـود و جهـت رعايـت پيونـد، ابتـداي رج هـاي زوج بـا آجـر سـه قدي شـروع مي شـود. 

 شکل 53 



نازک کاری ساختمان / پودمان 1 / دیوارچینی

41

با توجه به سؤاالت برای نقشۀ فعالیت عملی 6 جدول زیر را كامل كنید.

پاسخسؤالردیف

نوع مصالح مصرفی1

در طول ديوار چند سرنما وجود دارد2

ابعاد ديوار )طول، عرض، ارتفاع(3

واحد اندازه گيری مقدار كار4

متره كار با تشكيل جدول ريزمتره و 5
خالصه متره

تعداد آجر مورد نياز6

 جدول 9 
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فعالیت 
اجـراي ديـوار يـك آجـره )20 سـانتي متري( بـا گوشـه قائمـه و پيوند كلـه و راسـته در 10رج مطابق نقشـه عملی7

.54 شكل 

 شکل 54 
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با توجه به سؤاالت برای نقشۀ فعالیت عملی 7 جدول زیر را كامل كنید.

پاسخسؤالردیف

نوع مصالح مصرفی1

در هر ضلع ديوار چند سرنما وجود دارد2

ابعاد ديوار )طول، عرض، ارتفاع(3

واحد اندازه گيری مقدار كار4

متره كار با تشكيل جدول ريزمتره و 5
خالصه متره

تعداد آجر مورد نياز6

 جدول 10 
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فعالیت 
اجراي ديوار يك و نيم آجره )35 سانتي متري( با پيوند بلوكی در 10رج مطابق نقشه شكل 55.عملی8

 شکل 55 
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با توجه به سؤاالت برای نقشۀ فعالیت عملی 8 جدول زیر را كامل كنید.

پاسخسؤالردیف

نوع مصالح مصرفی1

در طول ديوار چند سرنما وجود دارد؟2

ابعاد ديوار )طول، عرض، ارتفاع(3

واحد اندازه گيری مقدار كار4

متره كار با تشكيل جدول ريزمتره و 5
خالصه متره

تعداد آجر مورد نياز6

 جدول 11 
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ارزشیابی شایستگی دیوارچیني

شرح كار:
مطابق نقشه، وسايل مورد نياز و مقدار مصالح الزم را برآورد نموده، ديوار آجری را به ارتفاع 5 رج با يكی از انواع پيوند های 

آجری، طبق نظر هنرآموز محترم اجرا نمايد.
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از نقشه و وسايل الزم مطابق دستورالعمل ها و ضوابط فنی نشريه 55 و مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، 
ديوار آجری را اجرا نمايد.  

شاخص ها:
رعايت پيوند، شاقولی بودن، تراز بودن، گونيا بودن و شمشه ای بودن در مدت زمان 5 ساعت. 

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از آجرهای موجود در كارگاه، ابزار و وسايل الزم را از انبار تحويل گرفته ديوار را مطابق نقشه اجرا 
نمايد.

ابزار و تجهیزات: با توجه به نقشه، انتخاب ابزار و وسايل الزم به عمدۀ هنرجو است.

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كارردیف
نمره هنرجواز 3

2بررسی نقشه و برآورد مصالح و وسايل الزم1

2تهيه نقشه رج های فرد و زوج ديوار )پيوند يابی(2

2پياده كردن نقشه3

اجرای رج های فرد و زوج مطابق نقشه با رعايت اصول و 4
2ضوابط فنی

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

ايمني كارگاه- كفش و كاله - دستكش- رعايت اصول ديوار چيني 
- جمع آوري مالت  و مواد اضافي- توجه به شايستگي هاي غير فني 

-  نقش در تيم  - مسئوليت پذيري - تصميم گيري 
2

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.


