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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

فصل1

اجرای کف سنگی، سرامیکی و آجری
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 كف سازي در فضاهاي داخلي با چه مصالحي اجرا مي شود؟ 
 كف سازي در فضاهاي داخلي چه اهميتي دارد؟ 

 كف سازي داراي چه مراحلي است؟
 اجراي كف سازي با سنگ چگونه انجام مي شود؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
تعريف و اهميت كف سازي در فضاهاي داخلي را بيان كند.
جزئيات كف سازي در طبقات و روي خاك را ترسيم نمايد.

كف پوش سنگي را با رعايت اصول و استاندارد ها   و مقررات بيان شده اجرا كند.

را  ساختمانی  سقف های  و  بدنه ها  كف ها،  بود،  در  دسترس  كه  گوناگونی  مصالح  از  استفاده  با  گذشته  در 
.  ... و  سنگ  خاك،  و  گچ  ساروج،  شفته،  كاهگل،  از:  بودند  عبارت  مصالح  اين  رايج ترين  می پوشاندند. 

ولی امروزه برخی از اين مصالح به خاطر كم دوامي و ويژگی های نامطلوب ديگر در پوشش ها استفاده نمی شوند. 
پاره ای از اين مواد و مصالح را با تغييراتی كه در آنها داده اند، به شکلي نوين به كار می گيرند.

انتخاب مصالح پوششی برای هريک از فضاها به كاربري فضا و ويژگي هاي مورد نياز آن وابسته است. 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  1 

شایستگی اجرای کف سنگی

استاندارد عملکرد

كف پوش هاي فضاهاي داخلي در معماري ايراني
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تعریف کف سازی

به هرگونه عمليات ساختمانی كه بر روی سطح زمين 
طبيعی و يا سقف طبقات ساختمان انجام شود تا كاربری 

و عملکرد فضا را ممکن كند، »كف سازي« می گويند. 
انتخاب پوشش كف با توجه به نوع رفت وآمد و ميزان 
سايش، ويژگی های جذب صوت، نرمی يا سختی، تنوع 
رنگ، صافی، پايداری در برابر مواد شيميايی، سهولت 

انجام تغييرات، قيمت تمام شده و... انجام می گيرد.
از اين رو كف سازی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان 
با يکديگر متفاوت است. در اين فصل تنها به كف سازي 

فضاهای داخلی ساختمان پرداخته می شود.
كف سازي در فضاهای داخلی به منظور آماده سازی 

فضا برای كارايی مورد نظر انجام می گيرد.
روی  كف سازي  شامل:  ساختمان  داخل  كف سازي 

می باشد. )سقف(  طبقه  روی  و  خاك 
كف سازي به دو قسمت زيرسازي و فرش كف تقسيم 

مي شود.

ويژگی های كف سازی
 استحکام و پايداری

 دوام در برابر ضربه، سايش و ...
 مقاومت در برابر نفوذ رطوبت
 مقاومت در برابر عبور صوت

 مقاومت در برابر عبور حرارت
 مقاومت در برابر آتش

 مقاومت در برابر مواد شيميايي
با توجه به عملکرد فضا يک يا چند ويژگی از موارد باال اهميت بيشتری پيدا می كنند. به عنوان مثال در كف سازي 
سرويس های بهداشتی يا زيرزمين ها عامل رطوبت نقش عمده ای در انتخاب نوع كف سازي و  اجرای آن خواهد 

داشت يا در كف سازي راه پله ها، دوام آن در برابر ضربه و سايش اهميت بيشتری دارد.

كروكی موقعیت كف سازی ها در بخش های مختلف ساختمان

روی  كف سازی 
طبقه

روی  كف سازی 
خاک
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با بررسی چند نمونه از ساختمان ها با عملکردهای گوناگون ضمن تعيين كارايی فضاهای آن، پوشش فعالیت
كف سازي هر يک را به تفکيک نام برده و علت انتخاب آن را نيز بيان كنيد. )برای انجام و ارائه اين 

فعاليت يک جدول مانند جدول زير تهيه  كنيد(

ويژگي هاي مورد نیاز پوشش كف سازيفضا هاي داخلي كاربري
كاربري

مسکوني

پيش ورودي يا هال

پذيرايي

نشيمن

غذاخوري

آشپزخانه

توالت ـ حمام

اتاق هاي خواب

موتورخانه

آموزشي

كالس درس

حياط مدرسه

نمازخانه مدرسه 
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 كف سازي بر روی خاك )پايين ترين طبقۀ ساختمان(
 كف سازي در طبقات )روي سقف طبقۀ پايين(: در 
طبقات ميانی، در واقع كف سازي بر روی سقف طبقۀ 
پايين تر از خود قرار می گيرد. اين نوع كف سازي نيز 
به دو بخش زيرسازی و فرش كف تقسيم می گردند. 
كف سازي در طبقات نيز بايستی كاماًل مقاوم بوده و در 

تراز مورد نظر قرار بگيرد.
 كف سازي بام : اين نوع كف سازي نيز جزء كف سازي 
پوشش  به  توجه  با  اما  مي شود،  محسوب  در طبقات 

انواع کف سازي از نظر موقعیت قرارگیری در ساختمان

كف سازی بر روی خاک 
دو مسئلۀ مهم طراحی كف سازي بر روی خاك را تحت تأثير قرار می دهد؛ اول احتمال ناپايداری خاك زيرين 
)مانند وجود خاك های كشاورزی و بيلی( كه اين مسئله باعث نشست و برآمدگی در سطح كف سازي و در 
نتيجه عدم پايداری آن می شود. مورد ديگر صعود رطوبت موجود در خاك و رسيدن آن به   مصالح كف سازي 

مي باشد، اين صعود رطوبت به علت مويينگي اتفاق مي افتد. 

استفاده  از كف پوش هاي متفاوت در فضاهاي اتاق خواب و آشپزخانه

جذب آب توسط كف، كپك و پوسیدگي مصالح در سطح كف

نهايي و احتمال اجراي عايق حرارتي تفاوت هايی در 
اجرا با كف سازي در طبقات دارد.

عالوه بر موقعيت قرارگيری كف در ساختمان كارايی 
فضا نيز در تعيين نوع كف سازي مؤثر است. مثاًل در 
با  آشپزخانه  پوشش كف  انتخاب  طبقات  كف سازي 
بود. مسائل  متفاوت خواهد  اتاق های خواب  پوشش 
كدام  هر  نيز  زيبايی شناسی  مباحث  و  اقتصادی 
مؤثر  خود  نوبۀ  به  انتخاب كف سازي  در  می تواند 

باشند.
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مراحل اجرای عملیات كف سازي بر روی خاک
 اجرای زيرسازی

 آماده كردن خاك زير كف سازي
 اجراي اليۀ مقاوم در برابر رطوبت

 اجراي بستري مسطح يا مطابق شيب جهت كف سازي
 اجراي عايق رطوبتي در فضاهاي مرطوب

 اجراي كف سازي نهايي 

اجرای زيرسازی
باشد و همچنين  فاقد رطوبت  اينکه زمين كف سازي دارای استحکام كافی و  از  برای اطمينان  زيرسازی: 

انجام می گيرد.  تراز و مستوی قرار بگيرد عمليات زيرسازی  بر روی سطح  كف سازي 

وظايف زيرسازی
1 ايجاد يک سطح مستوی و محکم در  تراز مناسب برای اجرای فرش كف

2 حفظ روسازی از صعود رطوبت موجود در  خاك و جلوگيری از انتقال رطوبت ايجاد شده در فضاهايي كه 
روي كف سازي قرار دارند از جمله سرويس بهداشتي،  آبدارخانه و... . 

چنانچه در هنگام تهيۀ نقشه های اجرايی و يا اجرای عمليات كف سازي، زيرسازی متناسب با ويژگی های زمين 
پيش بينی نشود و يا به خوبي اجرا نشود، امکان ايجاد ترك هايی ناشی از نشست نامتجانس خاك در ساختمان 
ايجاد می شود و يا با نفوذ رطوبت به محيط زندگی و مصالح ساختمانی، فرسودگی مصالح به وقوع خواهد پيوست. 
بوي نا مطبوع نم در ساختمان هايي كه كف سازي آنها به درستي انجام نشده است نشان دهنده اين مشکل است.
همان طور كه اشاره شد، اجرای   زيرسازی  به منظور ايجاد سطحي مستحکم برای روسازی و حفظ كف از رطوبت 
انجام می گيرد. در  اين قسمت به صورت اجمالی مراحل اجرای زيرسازی و آماده سازی بستر مناسب برای 

اجرای فرش كف توضيح داده می شود.
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ب( حفظ روسازی از   رطوبت كف: خاك ها رطوبت 
لوله های  قانون  به سبب  می مکند.  داخل خود  به  را 
ذرات  بين  فاصلۀ  هر چه  اسمزی  فشار  و  مويينه 
خاك  كمتر باشد، آب ميل بيشتری به باال رفتن پيدا 
خاك  متشکله  دانه های  هر قدر  يعنی  كرد  خواهد 
از  است.  بيشتر  آب  آمدن  باال  امکان  باشند،  ريزتر 
از نفوذ رطوبت به كف  اين خاصيت برای جلوگيری 

كرد. استفاده  می توان  ساختمان 
با قرار دادن يک اليه سنگ قلوه بر روی خاك كوبيده شده، 
مانع از نفوذ آب به داخل مصالح كف سازي و در نتيجه 
»قلوه چينی  عمل  اين  به  می شوند.  ساختمان  كف 
اجرا  مالت  بدون  سنگ ها  اين  می گويند.  بلوكاژ«  يا 

مي شوند تا امکان ايجاد مويينگي را از بين ببرند.

الف( ايجاد استحکام الزم برای روسازی: در شرايطی كه عمليات كف سازي بر روی خاك انجام می شود، 
شناخت نوع خاك بستر بسيار مهم است؛ زيرا در صورت نامناسب بودن خاك مشکالتی نظير نشست نامتجانس 

ساختمان، ترك در   ديوارها و كف و نفوذ رطوبت به داخل ساختمان را به همراه خواهد داشت.
در صورتی كه خاك بستر مناسب نباشد مثاًل از نوع خاك زراعی بوده يا بيش از حد رس داشته باشد الزم 
است قبل از اجرای كف سازي به استاندارد مورد نياز برسد. معموالً برای مناسب سازی زمين دو راه پيشنهاد 
تا رسيدن به خاك مناسب و سپس خاك ريزی مجدد. در خاك ريزی،  می شود: اول برداشتن خاك موجود 
مخلوط مناسب1 در  اليه های ۲۰ سانتی متری ريخته شده و پس از مرطوب كردن و كوبيدن مجدداً  خاك ريزی 
تکرار می شود تا ارتفاع به تراز مورد نظر برسد.  در روش  دوم بر روی خاك محل، مخلوط مناسب به صورتی كه 
در روش اول بيان شده ريخته می شود. روش دوم برای شرايطی در نظر گرفته می شود كه بتوان با كوبيدن خاك 

محل را به مقاومت مناسب رساند. 

تعدادي گوي شيشه اي يا فلزي يا شن درشت را در يک ظرف بريزيد و روي آنها را با دست فشار فعالیت
دهيد و نتيجه را با زماني كه بين گوي ها يا قلوه سنگ ها ماسه ريخته باشيد مقايسه كنيد. نتيجه 

را به صورت گزارش در كالس ارائه دهيد.

بلوكاژ كف

1ـ مخلوطی قابل كوبيدن است كه دانه بندی آن طيف كاملی از درشت دانه تا ريزدانه را داشته باشد. زيرا در اين حالت است كه ريزدانه ها فضای 
بين درشت دانه ها را   پركرده و از نشست و حركت خاك جلوگيری می كند.
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اجرای قلوه چینی: بر روی خاک کوبیده تا ارتفاع حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر قلوة درشت چیده و سپس روی 
آن شن درشت ریخته تا فواصل خالی باالی قلوه ها پر شده و یک سانتی متر روی کلیه سطوح را بپوشاند. 

همچنین باید جهت رسیدن به یک سطح تقریباً تراز در ریختن شن هاي درشت دقت شود.
بلوکاژ مانع صعود رطوبت از خاک کوبیده شده به سطوح باالتر خواهد شد.1 و پوشش روی قلوه چینی با شن 

باعث به وجود آمدن سطح مناسب و مسطح برای بتن کف می شود.

از آنجایي که بتن ریزي مستقیم روي بلوکاژها باعث مي شود که بتن، فاصله بین بلوکاژها را پر کند و به علت 
مویینگي امكان صعود رطوبت مهیا شود، جهت جلوگیري از فرو   رفتن بتن در  بین بلوکاژ، روي بلوکاژ شن 
درشت مي ریزند با این علم که مقداري از بتن در شن ها نفوذ مي کند، همچنین  با اجرای حداقل ۵ سانتی متر۲ 
بتن بر روی خشكه چینی، سطح مورد نیاز برای فرش کف را فراهم می آوریم. نوع بتن اجرا شده در زیرسازي 

حداقل دارای عیار ۳۲۰۰ است.

1ـ چنانچه تراز آب های زیرزمینی آنقدر باال باشد که خشكه چینی نتواند مانع نفوذ رطوبت به کف ساختمان شود، عالوه بر آن در زیر فرش کف 
اقدام به عایق کاری کف ساختمان می نمایند. عایق کف بایستی مستقیماً به عایق کرسی چینی متصل بوده و یكپارچه باشند. همچنین در چنین 

مواردي زهكشي ساختمان مي تواند مقدار آبي را که ممكن است پشت دیوارهاي زیرزمین جمع شود، کمتر کند.
۲ـ ارتفاع بتن درکف سازي با توجه به کاربری فضا تعیین می شود. و حتی در برخی موارد با میلگرد بتن کف سازي تقویت می شود.

۳ـ مقدار سیمان بر حسب کیلوگرم در متر مكعب بتن 

به  اثر مويینگي در خاك و رسیدن رطوبت  صعود رطوبت در 
فضا كف 

جلوگیري از صعود رطوبت به وسیله بلوكاژ

اجراي شبكه تقويتي میل گرد جهت فضاهايي كه عبور و مرور 
زياد يا بارگذاري سنگین روي آن انجام مي شود.

اجراي بتن كف
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تأسیسات زیرزمینی و قطعاتی که در زیرزمین قرار  می گیرند، بایستی قبل از ریختن بتن در جای خود مستقر 
شده باشند. لوله های آب و فاضالب و کابل ها در کانال هایي قرار می گیرند که امكان دسترسي و تعمیرات نیز 
براي آنها پیش بیني شده است. این بتن در فضاهایي که داراي آب رو مي باشند مانند سرویس بهداشتي،حمام 

و... به صورت شیب دار اجرا مي شود و شیب آنها بین 1 تا ۳ درصد مي باشد1. 
اجرای عايق كاری كف: در فضاهایی که امكان آب ریزی روی کف وجود دارد )مانند آشپزخانه، حمام و ...( و یا 
آنكه سطح آب های زیرزمینی آن  قدر باالست که احتمال عبور از خشكه چینی و نفوذ در کف ساختمان وجود دارد. 
قبل از اقدام به فرش کف آن را عایق کاری می کنند. به وسیلة عایق کاری، هم احتمال نفوذ آب از خاک به داخل 

ساختمان از بین می رود و هم از نشت آب از فضاهای روي خاک به خاک زیر کف سازي  جلوگیری می شود.
عایق کاری با مصالح عایق رطوبت مانند قیر، قیرگونی و مشمع های قیراندود انجام می شود.

 در فضاهایی مانند سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها چون آب های جمع آوری شده باید به سمت آب رو 
هدایت شوند، هنگام زیرسازی به وسیلة بتن سبک شیبي حدود 1 تا ۳ درصد بر روی بتن زیرسازی به طرف 

آب رو یا آب روها ایجاد می شود.
 سطح بتن سبک دارای خلل و فرج است به همین دلیل با یک قشر مالت ماسه سیمان  1:۶به  ضخامت ۲  

قرار  اندود  این  عایق که  روی  از  صدمه دیدن  برای جلوگیری  اندود می کنیم.  را  بتن سبک  سا  نتی متر  سطح 
می گیرد سطح مالت باید کاماًل پرداخت شود.

 پس از خشک شدن کامل اندود، یک الیه قیر مذاب ٧۰/۶۰ ۲ به مقدار مناسب و مطابق مشخصات فنی و 
به طور یكنواخت روی سطح مورد نظر پخش می کنیم به طوری که تمام سطح را بپوشاند.

 یک الیه گونی۳ خشک، تمیز و بدون چروک بر روی قیر پهن کرده و روی سطح فشار داده تا کاماًل به سطح 
قیر بچسبد. این کار زمانی که قیر هنوز گرم است انجام می گیرد.)نصب گوني ها از روي آبرو آغاز مي شود(

 قشری از مخلوط با نسبت مساوی از قیر ٧۰/۶۰ و قیر ۸۵/۲۵ به صورت مذاب و به طور یكنواخت روی 
گونی پخش می شود.

 مجدداً یک الیه گونی به صورت عمود بر الیة گونی قبلی روی سطح گسترده می شود. نصب این الیه نیز مانند 
الیة قبل نصب گوني از روي آب رو آغاز مي شود.

1ـ شیب 1 درصد یعني در هر 1۰۰ متر افقي یک متر اختالف ارتفاع داشته باشیم.
۲ـ ٧۰ درجة نفوذ و ۶۰ درجة نرمی قیر است.

۳ـ گوني در عرض هاي 9۰ سانتي متري به طول نا محدود عرضه مي شود

مراحل اجرای عایق کاری رطوبتي کف با عایق قیر و گونی
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 برای پوشش گونی از مخلوط مذاب قير ٧۰/۶۰ و ۸۵/۲۵ به نسبت 1 به ۲ استفاده می شود.
مقدار پوشش قير بايد  به اندازة كافی بوده و گسترش آن روی گونی نيز كاماًل يکنواخت باشد.

 به وسيلۀ ۲ سانتی مالت ماسه سيمان 1:۶ عايق كاری انجام شده با قير گونی را اندود می كنيم. اين اندود 
را مالت محافظ می نامند.

)اولین قطعه گوني 2ـ اجراي قیر روي بتن شیب بندي1ـ آماده سازي كف قبل از اجراي عايق اول گوني  اجراي اليه  3ـ 
مي گیرد(. قرار  آب رو  روي 

موازي  و  سانتي متر  هم پوشاني 10  با  گوني ها  4ـ 
مي گیرند. قرار  يکديگر 

5ـ تکمیل گوني اليه اول، در اين مرحله كف 
خواِب آب رو نصب مي شود.

6ـ اجراي اليه دوم قیر

7ـ اجراي اليه دوم گوني عمود بر جهت اجراي 
اليه اول

9 ـ اجراي اليه سوم قیر8ـ تکمیل اجراي اليه دوم گوني
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

در جزئيات زير مراحل اجراي عايق كاري،  نصب كف خواب و كف شور قبل از اجراي رو سازي ترسيم شده است.
  

در قالب گروه هاي۳ و4 نفره با استفاده از مواد و مصالح در دسترس مانند پارچه هاي اضافي، تلق، كاغذ فعالیت
كپی، اليه های چسب و... مراحل اجراي عايق كاري و نصب كف خواب را با رعايت اصول بيان شده بسازيد. 

با بررسي نمونه هايي كه در كالس ساخته شده اند اشکاالت احتمالي درآنها را پيدا كنيد. 

1ـ آماده سازي بستر جهت اجراي عايق و اجرای شیب بندی

2ـ اجراي مرحله اول عايق )در مشمع هاي قیر اندود يك اليۀ يك مترمربعي در ناحیه آب رو اجرا مي شود(.

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله
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3ـ نصب كف خواب

4ـ اجراي مرحلۀ دوم عايق )در مشمع هاي قیراندود عايق اصلي در اين مرحله اجرا مي شود(.

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

جزئیات اجرايي كف شور در فضاهاي مرطوب روي خاک

جزئیات اجرايي كف شور در فضاهاي مرطوب داخل ساختمان

سرامیك كف مطابق جدول نازک كاری

۳ cm مالت ماسه سیمان به ضخامت

1 cm سیمان لیسه ای يا مشابه جهت محافظت عايق به ضخامت

عايق رطوبتی

1 cm سیمان لیسه ای جهت بستر عايق به ضخامت

1 cm سیمان لیسه ای جهت بستر عايق به ضخامت

عايق رطوبتی

پوكه معدنی يا مشابه جهت شیب بندی

سقف سازه ای مطابق مشخصات سازه

تیر سقف مطابق با مشخصات سازه

كف شوی

متغیر

متغیر بر اساس 
نوع سقف

لوله

درپوش

كف خواب گالوانیزه

شتر گلو

ماسه

پوشش كف مطابق جدول نازک كاری
مالت ماسه سیمان
سیمان لیسه ای )بستر عايق رطوبتی( 2 سانتی متر
بتن سبك شیب بندی به عیار 200 كیلوگرم بر مترمکعب سیمان
آب رو

قیرگونی دو اليه )دواليه گونی، سه قشر قیر(
شن بادامی به قطر حداكثر 2 سانتی متر

بلوكاژ
خاک متراكم شده 
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اجرای عايق كاری با مشمع های قیراندود
اجرای اين نوع عايق رطوبتی سريع تر از اجرای قيرگونی 
و  سازنده  كارخانه  دستور  طبق  آماده  قطعات  است. 
توسط مجريان دارای صالحيت در محل اجرا می شود. 
عايق كاری  نوع  اين  اجرای  مراحل  روبه رو  تصوير  در 

آمده است.

ادامه توجه ديوار  روی  را  قيرگونی  سانتی متر   1۵ اندازة  به  آشپزخانه  و  بهداشتی  سرويس های  داخل  در 
می شود. انجام  كاسه ای  صورت  به  عايق كاری  اصطالحاً  كه  می دهند 

برای اطمينان از غيرقابل نفوذ بودن عايق موقع پهن كردن گونی ها بايد هر قطعه با قطعه كناری خود توجه
حدود 1۰ سانتی متر هم پوشانی داشته باشد1. 

1ـ عايق كاری ساختمان در استاندارد شماره 1۳4۵ - ۲11 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به جزئيات شرح داده شده است.

عايق كاري با مشمع هاي قیر اندود

اجرای فرش يا پوشش نهايی كف
همان طور كه ذكر  شد سطحی كه روی زيرسازی قرار  می گيرد و ما روی آن قدم می گذاريم »فرش كف« نام دارد. 
فرش كف در فضاهای داخلی معموالً با موزاييک، سراميک، سنگ، چوب، آجر و پالستيک اجرا می شود. 
با سنگ، سراميک،  آجر و قطعات پليمري  اين كتاب به روش هاي اجراي پوشش كف  از  در بخش هايي 

پرداخته مي شود. 
كف سازي روي طبقات )روي سقف طبقه زيرين(: زماني كه سازة سقف ساخته و ديوارهاي پروژه نيز اجرا 
شد، تأسيسات برقي، آبرساني و.... اجرا مي شود كه برخي از اين تأسيسات روي سقف سازه اي ساخته  شده قرار 

مي گيرند.
پس از اجراي تأسيسات، جهت جلوگيري از آسيب ديدن تأسيسات قرارگرفته روي كف، روي آنها پوشيده مي شود.
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

پوشش تأسیسات به منظور محافظت از آنهامحکم كردن تأسیسات در كف قبل از بتن ريزي

با توجه به عبور برخي از تأسيسات از روي كف، امکان اجراي مستقيم كف سازي روي سازه سقف نيست و به 
همين علت بايد اليه اي روي سقف ريخته شود تا اين تأسيسات را بپوشاند و بتوان روي اليۀ مذكور كف سازي 
تا 1۰ سانتي متر دارد. در طراحي  نام دارد كه معموال ضخامتي بين ۵  اين اليه بتن كف سازي  اجرا كرد.  را 
جزييات و ساخت ساختمان عموما رويکرد بر استفاده از مصالح سبک مي باشد و با توجه به اين موضوع جهت 
بتن كف سازي از مصالح سبک استفاده مي شود. به همين علت به جاي شن و ماسه در بتن سبک از پوكه1 
استفاده مي شود. امروزه از ماده اي به نام فوم بتن نيز جهت بتن كف سازي استفاده مي شود كه چگالي آن به طور 
قابل مالحظه اي از بتن پايين تر بوده و در مراحل ساخت آن برای سبک شدن از مواد كف ساز استفاده مي شود.

 اجراي بتن سبک در فضاهايي كه آب رو دارد به صورت شيب دار بوده كه به آن بتن شيب بندي نيز گفته 
مي شود و در فضاهاي ديگر اين بتن به صورت تراز اجرا مي شود. كف سازي روي اين بتن اجرا مي شود.  

1ـ پوكۀ صنعتي يا معدني )در صورتي كه هيچ تأسيساتي روي كف وجود نداشته و كف شيب نداشته باشد مي توان كف سازي را روي سازة 
سقف مشابه ساختمان های صنعتی اجرا كرد.(

تسطیح فوم بتن قبل از خشك شدناجراي فوم بتن به عنوان بتن كف سازيفوم بتن از آب سبك تر است
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اجرای پوشش کف با سنگ پالك
يکي از رايج ترين مصالح ساختماني براي پوشش كف، سنگ است . مقاومت مناسب سنگ در برابر سايش، 
ضربه و مواد شيميايي باعث شده از ديرباز تا كنون به عنوان يک كف پوش مناسب براي فضاها با كاربري هاي 
مختلف استفاده شود . سنگ پالك داراي شکل هندسي منظم است و براي فضاهاي داخلي به كار مي رود. 

با در نظر گرفتن مشخصات و كاربری فضای مورد نظر سنگ متناسب آن را طراح انتخاب می كند. به طور 
معمول سنگ ها به دليل مقاومت مناسب در برابر سرما، رطوبت و سايش از مصالح مناسب برای پوشش كف 
محسوب می شوند اما با توجه به نوع سنگ و حتی معدن استخراج شده، رنگ و كيفيت سنگ ها با هم متفاوت 
است. سنگ های گرانيت و مرمريت و تراورتن از رايج ترين انواع سنگ ها برای استفاده در كف به شمار می آيند.
در بازار عرضۀ سنگ های ساختمانی، نام گذاری سنگ ها بر اساس مکان قرارگيری معدن شناخته می شود.

سنگ تراورتنسنگ مرمريتسنگ مرمريت

سنگ گرانیتسنگ گرانیتسنگ گرانیت

سنگ گرانیتسنگ گرانیتسنگ گرانیت
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

عرضه  مختلف  اندازه های  با  قطعاتی  در  سنگ ها 
از عوامل  اندازة سنگ های ساختمانی يکی  می شوند. 
تأثيرگذار در قيمت آن است. ابعاد معمول1 و استاندارد 
سنگ های كف عبارت اند از ۳۰×۳۰، 4۰×4۰، ۵۰×۵۰ 
و ۶۰× ۶۰ سانتي متر. در برخی از كارخانه های سنگ 
بری سنگ هايی به ابعاد تا 1 متر نيز برش داده می شود. 
ابعاد سنگ از عوامل مؤثر بر  ضخامت برش آن است. 
به كار می رود حدوداً  ضخامت سنگ هايی كه در كف 
پله  در  استفاده  مورد  سنگ  و  است  ۲ سانتی متر 
4سانتی متر )به دليل ضربه ناشي از تردد( ضخامت دارد.

تحقيق كنيد كه در شهر و منطقۀ سکونت شما بيشتر از كدام سنگ ساختمانی برای پوشش كف استفاده 
می شود. دليل آن را نيز پيدا كنيد و دربارة ويژگی های آن، با هم كالسی های خود بحث و گفت وگو كنيد.

تحقیق كنید

سنگ گرانیت به ضخامت 2 سانتي متر سنگ گرانیت به ضخامت 4 سانتي متر

در تصوير فوق تفاوت ضخامت سنگ كف و سنگ پله مشخص است.

1ـ كارگاه ها و كارخانه هاي سنگ بري امکان برش سنگ در اندازه های متنوعي را دارند.
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در صورت وجود جدول نازك كاری در پروژه، نوع سنگ مطابق با آن تهيه می شود؛ وگرنه با مشورت طراح و 
نظر كارفرما سنگ مناسب انتخاب و تهيه مي شود. 

نام فضا 
)كاربري(

توضیحاتسقفديواركف سازي

كاذبسادهرنگپوششزيرسازیقرنیزرنگسايزجنس

رنگجنسرنگجنسارتفاعجنس

اتاق 
خواب

عرض موكت
۳ متر

چوب بنفش
راش

1۰ cm گچ و گچ
و خاك 
پرداخت

كاغذ 
ديواري

سفيد گچليمويی
مات

ــ

سنگ پذيرايي
مرمريت

سنگ به ِكِرم4۰*4۰
ضخامت  

1cm

1۰ cm گچ و گچ
و خاك 
پرداخت

سبز رنگ
روشن

سفيد گچ
مات

ــ

سرويس 
بهداشتي

مالت ماسه ــسفيد۲۰*۲۰سراميک
سيمان

كاشي 
4۰*۲۰

مطابق 
نمونه

سفيدرابيتســ

مراحل اجراي پوشش كف با سنگ
1 كنترل زيرسازی: قبل از شروع اجرای كف سازي بايد بستر مناسب برای اجرا آماده شود و در صورتی كه 
تأسيسات خاصی مانند آب رو در آن تعبيه شده باشد به كنترل و پوشش موقت آن اقدام كرد. معموالً در 
فضاهايی مانند پذيرايی، نشيمن و اتاق خواب، آب رو در نظر گرفته نمي شود و در ساختمان های مسکونی براي 
آشپزخانه، حمام، توالت و هر فضای ديگری كه امکان ريزش آب وجود داشته باشد، آب رو پيش بينی می شود.

همان طور كه گفته شد قبل از اقدام به كف سازي بايد عايق كاری اجرا شود. همچنين قبل از اجراي كف سازي، 
زيرسازي بايد كنترل شود و در  صورتي كه فضا عايق رطوبتي داشت، عملکرد صحيح عايق چک شود.

كنترل كف فضا قبل از اجراي كف پوش 
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

2 رولوه فضا و كنترل الگوي كف سازي: پيش از اقدام به اجراي كف،  الزم است فضا به دقت اندازه گيري 
شده و با نقشه ها و الگوي كف سازي )در صورت وجود( تطبيق داده شود. در متداول ترين نوع اجراي كف سازي 
يک حاشيه از سنگ با رنگ متفاوت از سنگ زمينه در دور تا دور زمينه اجرا مي شود. توجه به ابعاد و اندازه هاي 

فضا باعث اجراي زيبا و دقيق الگو و پيشگيري از هدر رفت مصالح مي شود. 

اندازه گیري كف براي تعیین مقدار مواد و مصالح

2ـ رولوۀ فضا و كنترل الگوی كف سازی

گ
ف باسن

ش ك
مراحل اجرای پوش

1ـ كنترل زيرسازی

3ـ آماده سازی كارگاه 

4ـ تهیۀ مالت )ماسه سیمان(

5 ـ اجرای دلیل و نصب سنگ های كف

6 ـ دوغاب ريزی و بندكشی

7ـ تمیز كردن سطح كف وتحويل
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3 آماده سازی كارگاه: برای انجام عمليات های ساختمانی بايد ابزار، وسايل، تجهيزات و مصالح مورد نياز 

در  محل كار فراهم باشد. 

به نظر شما عالوه بر زيبايي فضا اجراي حاشيۀ رنگي در فضاهايي با كف پوش سنگي چه دليلي دارد؟فعالیت

و فعالیت لوازم  بنويسيد.  را  سنگ  كف پوش  اجراي  براي  مورد نياز  تجهيزات  و  ابزار  مصالح،  زير  جدول  در 
كنيد.( اضافه  به جدول  رديف هايی  لزوم  )در صورت  كنيد.  اضافه  ليست  اين  به  نيز  را  ايمني  تجهيزات 

ابزار و تجهیزاتمصالح

4 تهیۀ مالت: مالت رايج برای اجرای كف سازي سنگی، مالت ماسه سيمان است. اين مالت از اختالط ماسۀ 

دانه بندی شده و سيمان با عيار ۳۰۰ كيلوگرم در مترمکعب1 تهيه می شود. اين مالت مقاومت خوبی داشته 
و مصرف آن سبب افزايش دوام كف سنگی می شود.

نسبت سيمان به ماسه در اين مالت 1 به ۵ يا 1 به ۶ است. با در نظر گرفتن اين نسبت ماسه و سيمان را 
به كارگاه آورده و با استفاده از بيل آنها را بدون استفاده از آب در دو مرحله با هم به خوبی مخلوط كنيد. 
با اضافه كردن آب به مخلوط ماسه سيمان خشک مالت را تهيه كنيد. )قبل از استفاده از اختالط كامل 

مواد مطمئن شويد(

1ـ مطابق نشريه ۵۵ سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

مراحل تهیه مالت

توجه
ضخامت مالت زير سنگ بستگی به كف تمام شدة سنگ از خط تراز و شيب سنگ كاری دارد.

با  و  برده  به محل مورد نظر  را  تهيۀ مالت آن  از  پس 
استفاده از كمچه آن را به ضخامت ۲ سانتی متر روی 
كف در محلي كه اولين قطعۀ سنگ قرار مي گيرد پخش 
كنيد. در تصاوير زير مراحل تهيۀ مالت و  مالت ريزي 

نشان داده شده است. 

1

23

45
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5 اجرای دلیل )دلیل گذاری(: به نوارهايی از سنگ كه دركناره های محل فرش كردن كف قرار می گيرد، 

دليل گفته می شود و چون ادامۀ كار با توجه به اين نوارها صورت می گيرد به اين عمل دليل گذاری می گويند.

مراحل دلیل گذاري
الف( نصب سنگ اول و انتهاي يك رديف: سنگ را روي مالت قرار داده با تخماق به آهستگي روي آن 
بکوبيد، با استفاده از متر آن را با يکي از ديوار ها همباد كنيد تا با يکي از ديوار هاي كارگاه موازي باشد )عمل 

سر و ته برداري(. با قرار دادن تراز به صورت عمود بر هم آنرا از هر دو جهت تراز كنيد.
براي اطمينان از قرار گيري درست سنگ ها در كنار يکديگر، يک شمشۀ1 ۲/۵ متري كنار بدنۀ سنگ گذاشته 

و سنگ انتهاي كار را با در نظر گرفتن تعداد سنگ ها و فاصلۀ بين آنها نصب نماييد .
)اندازه يک بند × تعداد بند هاي بين سنگ ها( + )تعداد سنگ ها × عرض سنگ( = فاصله بين دو سنگ  

1ـ قوطي فلزي يا آلومينيومي

2

34

5

1

6
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

ب( پس از نصب سنگ دوم تراز بودن آن را از هر دو جهت كنترل كنيد . فاصلۀ سنگ دوم را نيز از ديواري 
كه سنگ اول را موازي با آن اجرا كرده بوديد كنترل نماييد. 

با قرار دادن شمشه بر روي دو سنگ و با استفاده از تراز، آنها را تراز كنيد. 
با قرار دادن شمشه در كنار هر دو سنگ آنها را همباد كنيد.

پ( ريسمان كشي: به وسيله ريسمان كار و دو عدد آجر ريسمان كشي را انجام دهيد. براي اين كار ريسمان 
براي  قرار داده و  اول  را روي سنگ  بار دور آن پيچيده سپس آجر  يا 4  1 طول آجر، ۳ 

4
را در فاصلۀ  كار 

جلوگيري از حركت آن يک آجر ديگر در كنارش قرار دهيد. 
1 آجر ديگري پيچيده، روي سنگ 

4
ريسمان را به اندازه فاصله دو سنگ باز كرده و ريسمان كار را در فاصلۀ 

دوم قرار داده و با آجر ديگر آن را محکم كنيد.

2

34

5

1

6
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ت( پهن كردن مالت بین دو سنگ: با استفاده از كمچه فاصلۀ بين دو سنگ را مالت ريخته و سنگ ها را 
با كنترل تراز بودن و هم راستا بودن با سنگ هاي ابتدا و انتهاي كار نصب كنيد. 

توجه
براي باال   بردن دقت كار از آجر هاي سفالي استفاده كنيد.

توجه
ريسمان كار بايد موازي با لبه هاي دو سنگ باشد. با حركت دادن ريسمان كار آن را در وضعيتي مانند 

تصوير زير قرار دهيد. 

دقت كنيد لبه سنگ ها موازي با ريسمان كار باشد. توجه

23 1

2 1
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

ث( با استفاده از شمشه سنگ سوم ُكُرم را نيز در محل خود قرار داده، با تخماق آن را در مالت بگذاريد. تراز 
را به صورت چپ و راست روي آن قرار داده و آن را تراز كنيد. 

عمليات پر كردن فاصله بين اين دو قطعه سنگ را نيز مانند مراحل قبلي ادامه دهيد.

123

456

789

براي اينکه از گونيا بودن كار مطمئن شويم زماني كه دو ضلع كار اجرا شد و سنگ ُكُرم سوم را نصب كرديد توجه
با استفاده از متر، دو قطر كار را اندازه بگيريد، اين دو فاصله بايد با يکديگر مساوي باشد.
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123

456

789

101112

عمليات اجراي كف سازي سنگي را به همين روال انجام دهيد تا كار شما به مرحله اي مشابه تصوير برسد.
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

با ادامۀ كار مطابق اصول گفته شده سه دليل بر روي كف كارگاه اجرا خواهد شد. 
براي پر كردن متن كار، ريسمان كار را روي دليل هاي اول و سوم قرار دهيد و با رعايت درز ميان سنگ ها يک يا 

دو رديف سنگ را ريسمان كشي كنيد. 
مالت را روي زمين به اندازه حدود ۰/۵ سانتي متر بلند از تراز مورد نظر پهن كرده و سنگ ها را با در نظر گرفتن 
درزها در رديف هايي منظم بچينيد . با نصب هر قطعه سنگ از تراز بودن و قرار گرفتن آن در سر جاي مناسب و 

پر بودن زير سنگ از مالت اطمينان حاصل كرده و سپس اقدام به نصب سنگ بعدي نماييد .
 كار را تا چيدن رديف آخر ادامه دهيد. در اينجا بخش اصلي كار به پايان رسيده است. 

الگوي موزاييک يا سنگ هاي كف كالس خود را بررسي كنيد، در صورتي كه سطح فضا مدولي كامل از فعالیت
سنگ يا موزاييک نبوده، چه تمهيدي براي آن ديده شده است؟

123

456
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6 بند كشي و دوغاب ريزي: پس از 1۲ ساعت از اجرای سنگ فرش سطح آنها را خيس كرده و روی آنها 

دوغاب سيمان سفيد می ريزند و با تيغۀ پالستيکی يا جارو، بندها را پر می كنند.  
دوغاب سيمان از اختالط ماسۀ ريز دانۀ الک شده )خاك سنگ( و سيمان به نسبت 4 به 1 )4 پيمانه ماسه و 

1 پيمانه سيمان( و آب به دست مي آيد. 
براي تهيۀ دوغاب سيمان ابتدا مقداري آب آشاميدني را درون استانبولي بريزيد. 1پيمانه سيمان را درون 
آن ريخته و با دست آن را بهم بزنيد تا خوب مخلوط شود، براي انجام اين كار حتماً دستکش بپوشيد، 
تا مخلوط  بزنيد  به هم  آن را  را درون مخلوط ريخته و مجدداً  پيمانه ماسه )خاك سنگ(  اندازه 4  به 
دوغاب به دست آيد. بايد غلظت دوغاب به نحوي باشد كه هنگام دوغاب ريزي اجزاي تشکيل دهندة آن 

از يکديگر جدا نشوند.

123

456

78
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

7 تمیز كردن سطح كف: در ادامه روی سطح سنگ ها را پودر سنگ پاشيده و بالفاصله با گونی، تمام سطح 

را تميز می كنند.

شمشۀ بنايی تُخماق )چکش الستیکی(

نکات مهم اجرايی
به  را  تراز  سنگ،  كامل  شدن  تراز  از  اطمينان  برای 
صورت چپ و راست روی سطح آن بگذاريد تا از تراز 

در دو جهت مطمئن شويد. آن  شدن 
برای كنترل هم راستا بودن قطعات سنگی از شمشه 

۲/۵ متری استفاده نماييد. 
برای قرار دادن سنگ بر روی مالت از تخماق الستيکی 

استفاده كنيد.
كامالً  بايد  سنگ  قطعات  ميان  در  بندها  ضخامت 
و  كمتر  ميلي متر   ۵ از  نبايد  هيچ گاه  و  بوده  مساوي 

باشد. بيشتر  ميلي متر  از ۲۰ 

2 1
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در ادامه جزئيات ترسيمي اين واحد يادگيري آمده است. 

جزئیات ترسیمي

جزئیات اجراي سنگ روي خاک

جزئیات اجراي سنگ روي طبقه

سقف طبق مشخصات فنی 

 سنگ فرش مطابق جدول نازک كاری

بتن سبك

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

ف
سق

ع 
 نو

س
سا

برا
یر 

تغ
  م

    
یر 

تغ
م

سنگ فرش مطابق جدول نازک كاری

ل             
داق

ح
 

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن كف سازی به عیار 200 كیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوكاژ

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(

تر
ی م

انت
س

در هر مرحله اي از كار، جزئيات ترسيمي آن را با مقياس 1:1۰ ترسيم كنيد. پس از پايان فعاليت هاي تجربه كنیم
عملي شما جزئيات ترسيمي بخش هاي مختلف را خواهيد داشت. با ترتيب ارائۀ فعاليت ها، آلبوم كار 

خود را تنظيم نماييد.



31

ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

جزئیات اجراي موزايیك روي خاک

جزئیات اجراي موزايیك روي طبقه

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن كف سازی به عیار 200 كیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوكاژ

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(

موزايیك مطابق جدول نازک كاری

ل             
داق

ح
 

تر
ی م

انت
س

موزايیك مطابق جدول نازک كاری

ف
سق

ع 
 نو

س
سا

برا
یر 

تغ
  م

    
ر  

غی
مت

سقف طبق مشخصات فنی 

بتن سبك

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 
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جزئیات اجراي پله سنگی

سنگ كف پله
سنگ پیشانی پله

 نرده پله طبق مشخصات

 موزايیك 
 مالت ماسه سیمان

 بتن كف سازی
 خاک كوبیده شده

بتن مگر

جزئیات اجراي پله سنگي خارج از ساختمان روي زمین

جزئیات اجراي پله سنگي داخل ساختمان روي زمین )با زير  سازي آجري(

سنگ كف پله
سنگ پیشانی پله

 نرده پله طبق مشخصات

 موزايیك 
 مالت ماسه سیمان

 بتن كف سازی
 خاک كوبیده شده

بتن مگر

عايق رطوبتی
زيرسازی پله با مصالح بنايی

زيرسازی پله با مصالح بنايی
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

جزئیات اجراي پله سنگي داخل ساختمان روي زمین

 موزايیك 
 مالت ماسه سیمان

 بتن كف سازی

 خاک شده
 بلوكاژ و شن كوبیده

4 cm سنگ كف پله به ضخامت

مالت ماسه سیمان

زيرسازی پله با مصالح بنايی

  

پله  پیشانی  سنگ 
۲ cm به ضخامت 

پروفیل 
آلومینیومی

پله  پیشانی  سنگ 
۲ cm به ضخامت 

4 cm سنگ كف پله به ضخامت

مالت ماسه سیمان

زيرسازی پله با مصالح بنايی
پیچ

جزئیات اجراي لبۀ سنگ پله )استفاده از شیار براي جلوگیري 
از سر خوردن(

استفاده از قطعه آلومینیومي در سر پله
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ورقه هاي زبر براي نصب روي سطح لیزنصب ورقه هاي زبر براي پیشگیري از سر خوردن افراد

ورقه هاي آلومینیومي مانع از سر خوردن از روي سطح سنگ 
مي شود.

قطعات آلومینیومي براي نصب روي لبه سنگ
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

ارزشیابی شايستگی اجرای كف سنگی

شرح كار: 
 آماده سازی بستر اجرا طبق نقشه ها و كدهای ارائه شده   برش سنگ ها طبق طرح ونقشه های اجرايی با حداقل ضايعات   تهيۀ مالت 
)رعايت دانه بندی ونسبت حجمی مصالح و مواد و تركيب آنها(   اجرای دليل طبق كدهای نقشه   ترازكردن)كرم بندی(طبق كدهای ارتفاعی 

و شيب بندی  ريختن مالت و نصب قطعات سنگی طبق نقشه و ُكد  تهيۀ مالت بندكشی درزهای كف سنگی طبق جدول نازك كاری

استاندارد عملکرد: 
كشور،  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   ۵۵ و   9۲ نشريۀ  ساختمان،  ملی  مقررات  دوازدهم  و  پنجم  مبحث  اصول  مطابق  سنگی  كف  اجرای 

ايران صنعتی  تحقيقات  و  استاندارد  مؤسسۀ  استانداردهای 
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی دربرش قطعات سنگی، انتخاب صحيح و  به كارگيری صحيح ابزار، مديريت منابع و مصالح 
فرايندی: اجرای مراحل با ترتيب صحيح )بسترسازی، برش سنگ، تهيه مالت، اجرای دليل، شاقول كردن، ترازكردن، اجرای كف، بندكشی( 

محصول : ساخت يک كف سنگی به مساحت ۵ مترمربع، با تراز مشخص طبق نقشه ها و الگوی داده شده به انضمام بندكشی و پرداخت نهايی  

شرايط انجام كار:
مکان : كارگاه ساختمان 

زمان : ۸ ساعت 
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی، استاد  كار حرفه ای يا مربی

مقدار: ساخت يک كف سنگی به مساحت ۵ مترمربع، با تراز مشخص طبق نقشه ها و الگوی داده شده به انضمام بندكشی و پرداخت نهايی
ابزار و تجهیزات و مصالح: وسايل بنايی شامل: شاقول، تراز، متر، فرز، ماله، كمچه، استانبولی، بيل، فرغون، ريسمان بندكشی، دستکش، تی، سرند، پيمانه، 
چکش الستيکی و مشمع های قيراندود)درصورت نياز(، سنگ پالك مخصوص كف، سيمان، ماسه، آب، پودرسنگ، سيمان سفيد، دانه های رنگی)درصورت 

نياز(، آجر

معیار شايستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
از 3

نمره هنرجو

1رولوه كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی۲

۲ريسمان كشی و اجرای دليل۳

۲نصب كف سنگی4

1بندكشی، عمل آوری و پرداخت۵

1كنترل كارها و تحويل كار۶

۲شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ۲ است .
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آیا تا به حال پی برده اید

 در چه فضاهايي از كف پوش سراميکي استفاده مي شود؟
 كف پوش هاي سراميکي چه ويژگي هايي دارند؟

 اجراي كف پوش سراميکي شامل چه مراحلي است؟
 براي اجراي كف پوش سراميکي از چه اصول و مقرراتي استفاده مي شود؟

استاندارد  عملکرد

اجراي كف پوش سراميکي را با رعايت اصول و استاندارد هاي بيان شده انجام دهد. 

مقدمه 

يا  لعاب1  بدون  به صورت های  كارخانه های سازنده  از سوی  و  است  اصلی ساخت سراميک خاك رس  مادة 
بازار عرضه می شود. به  و  تهيه  لعاب دار 

سراميک ها در اشکال مربع، مستطيل و يا چندضلعی تهيه می شوند. ضخامت آنها از 1۲ تا ۲۰ ميلی متر تغيير می كند۲.
عالوه بر اين اشکال، ابعاد و اشکال ويژه ای از آن برای مصرف در گوشه ها و قرنيزها نيز ساخته می شود.

ميزان جذب آب در سراميک ها بسيار كم بوده و در برابر اسيد ها مقاومند، از آنجايي كه داراي سطحي صاف 
و صيقلي هستند مواد زايد را به خود نمي گيرند،  اين ويژگي ها باعث شده از اين ماده ساختماني براي پوشش 

فضاهاي بهداشتي استفاده شود .

  1ـ سراميک هاي بدون لعاب را از راه پرس كردن يا اكستروژن شکل داده و مي پزند، رنگ آنها پس از پخت از نخودي تا قرمز و قهوه اي متغير است.
 ۲ـ ابعاد سراميک هاي مربع ٧۵،1۰۰،1۵۰،۲۰۰ تا ۲۵۰ ميلي متر است. ابعاد سراميک هاي مستطيلي 1۵۰×۲۰۰،٧۵×۲۵۰،1۰۰×1۲۵ يا 

۳۰۰×1۵۰ ميلي متر است.

واحد یادگیری 2
 

شایستگی اجراي کف سرامیکي  
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

اجرای فرش کف با سرامیک

ترازسازي دو كرم دلیل و كنترل شیب در ناحیه كرم میاني

مراحل اجرای فرش كف با سراميک شباهت هاي زيادي با اجراي كف پوش سنگي دارد و شامل مراحل زير است:
2 رولوة فضا و كنترل الگوی كف سازی 1 كنترل زيرسازي   

4 تهيۀ مالت يا چسب  3 آماده سازی كارگاه   

6 بندكشی و دوغاب ريزی سطح سراميک شده 5 اجرای دليل و نصب سراميک ها  

7 تميز كردن سطح كف سراميک

با توجه به امکان اجراي فرش كف با سراميک در فضاهاي مرطوب مانند آشپزخانه، اجراي آن با در نظر گرفتن 
شيب كف انجام شده است.

مراحل اجرا

ضخامت مالت 3ـ2 سانتی متر

1 سانتی متر ضخامت مالت زير كرم میانی

2 سانتی متر بالشتك زير شمشۀ تراز

3ـ2 سانتی متر ضخامت مالت كناری

سرامیك فرش شیب دار

كرم كناری

كرم كناری

رامیك(
 با تعداد قطعات س

متناسب
متغیر )
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دلیل گذاري با اجراي شیب

آزادسازی ريسمان كار در شیب به وسیلۀ تخماق زدن

مهارسازی ريسمان كار به منظور شیب سازی كرم كناری
پشت سرامیك با ارتفاع بلندريسمان كار جلوی سرامیك در شیب

ريسمان كار در شیب

ريسمان كشی ناحیۀ پشت سرامیك

ريسمان كشی ناحیۀ جلوی سرامیك

قطر مالت )كمتر(

قطر مالت )بیشتر(
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

دلیل گذاري دوم با رعايت شیب بندي 

كرم اول

ريسمان كشی پشت سرامیك

ريسمان كشی كرم میانی به كرم كناری سوم

ريسمان كار ناحیه جلو

كرم دوم
كرم سوم

كرم میانی
گونیا

سرامیك فرش چهار طرف
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دلیل گذاري چهارطرفه و شمشه گیري شیب ها به وسیلۀ كرم ها

دلیل

كرم میانی مهاركننده ريسمان

دلیل

طر
ق

قطر

مالت كشی بین دو شمشۀ شیب دار

شمشه گیری شیب دار به منظور 
دلیل فرش شیب دار

شمشه گذاری در راستای ريسمان كشی شیب دار

ريسمان كشی شیب دار

دلیل

دلیل
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

اجرای سرامیك سطح شیب دار

مهار كننده و ريسمان كار برای شیب

ريسمان كار در شیب

اندود ماسه و سیمان برای به وجود آوردن سوراخ كف شور
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نکات اجرايی فرش كف با سرامیك

با توجه به توضيحات مراحل آموزش نصب كف پوش سنگي، براي هر كدام از مراحل اجرايي صفحات فعالیت
قبل توضيحات مناسبي را تهيه كرده و در كالس ارائه كنيد.

زيرسازی مورد نياز سراميک كاری عبارت است از اجراي يک قشر اندود ماسه سيمان ۶ : 1 يا ۵ :1 به ضخامت 
۲ سانتی متر و همچنين يک قشر اندود تخته ماله با سيمان و خاك سنگ به ضخامت ۵ ميلی متر. مقدار مالت 

مصرفی برای زيرسازی با احتساب افت، ٧ ليتر در متر مربع است.
فاصله بين قطعات سراميک ۲ تا ۵ ميلی متر و عموماً به طور متوسط ۳ ميلی متر است كه اين بند ها با دوغاب 

پر می شود.
بندكشی،  برای  استفاده می شود. دوغاب مصرف شده  پودر سنگ  و  از دوغاب سيمان  بند ها  پر كردن  برای 
همواره بيشتر از حجم فضای خالی است، زيرا مقداری از دوغاب روی سطح سراميک باقی می ماند كه پاك 

شده و مصرف مجدد ندارد.
پر كردن فواصل سراميک ها با دوغاب بايد حداقل ۲4 1 ساعت پس از نصب سراميک ها صورت پذيرد. پس از 

آنکه دوغاب سفت شد، بايد آن را به وسيله پارچه مرطوب از سطح سراميک پاك كرد.
برای نصب سراميک روی سطوحی مانند گچ، چوب و مواد قيری از چسب های آلی يا معدنی استفاده می شود.

كاشی و سراميک را نبايد قبل از نصب، مدت زيادی در آب قرار داد كه زنجاب شود. فقط كافی است كاشی 
را در آب فرو برده و خارج نمود تا گرد و غبار روي آن پاك شود.

در ساختن مالت برای پوشش سراميک بايد از مصرف آهک، گچ، خاك و پودر سنگ خودداری نمود.
اگر از سيمان سفيد يا رنگی برای پوشش بندها استفاده می شود، بهتر است برای ساختن مالت از پودر كوارتز 

)پودر سنگ شيشه( به جای ماسه استفاده كرد.

چنانچه قبل از سراميک كاری نياز به عايق رطوبتی باشد، بايد مطابق دستورالعمل هايی كه ذكر شد، تذكر
عمل كرد.

1ـ مطابق نشريه ۵۵ سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

سراميک كاري معموالً در فضاهايي اجرا مي شود كه داراي آب رو بوده و امکان شست وشوي فضا وجود دارد . در 
اين گونه فضاها سراميک كاري به صورت تخت انجام نشده و به صورت شيب دار اجرا مي شود . عالوه بر مواردی 
كه در اين واحد يادگيری ارائه شد، اجراي ُكُرم بندي كف به منظور اجراي شيب و نصب كف شور و اجراي عايق 

رطوبتي آن در فصل دوم به صورت مبسوط شرح داده شده است. 
در تصاوير زير نمونه هايي از الگوي سراميک كاري در كف نشان داده شده است.

فضايی به ابعاد 4×۳ متر را درنظر بگيريد. درصورتی كه بخواهيم كف اين فضا را با استفاده از دو نوع فعالیت
رنگ بندی از سراميک به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی متر بپوشانيم، چه الگويی پيشنهاد می كنيد كه كمترين 

نياز به برش سراميک ها باشد؟ آن را ترسيم كنيد.

به كف پوش فضاهای داخلی محيط زندگی خود توجه كنيد. معايب و مشکالت اجرايی آن را پيدا كرده فعالیت
و با استفاده از عکس، نقشه و... آنها را مستند كرده و در كالس در خصوص آن بحث و گفت وگو كنيد.
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مشخص كردن مسیر برش سرامیك

با فشار دادن دسته دستگاه پس از خط انداختن سرامیك كاماًل 
برش مي خورد.

بريدن سرامیك
باشد  آن ضروری  بريدن  اجراي سراميک  اگر هنگام 
نظر  مورد  اندازة  به  گونيا  با  را  سراميک  ابتدا  بايد 
عالمت گذاري كرد و سپس با تيغ الماسه خط انداخته 
در  را  آن  مخصوص  قيچی  يا  تيز  تيغۀ  وسيلۀ  به  و 

بريد.  نظر  مورد  راستای 
در تصاوير زير نحوة برش سراميک نشان داده شده است.

خط انداختن روي سرامیك با دستگاه برش كاشي و سرامیك 

با مقايسۀ جزئيات اجرايی كف سازی های سراميکی، تفاوت ها و شباهت های آنها را استخراج كرده و فعالیت
در يک جدول ارائه دهيد.

ترسيمات ارائه شده در صفحات بعدي مربوط به اجراي كف پوش سراميکي است. آنها را با مقياس تجربه كنیم
1:1۰ ترسيم كرده و پس از ارائه در كالس و ويرايش توسط هنرآموز آنها را  در آلبوم خود قرار دهيد.
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

جزئیات ترسیمی

جزئیات كف سازي سرامیك روي خاک )فضاي مرطوب(

جزئیات كف سازي سرامیك روي خاک )فضاي خشك(

سرامیك كف مطابق جدول نازک كاری

ل             
داق

ح
 

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن كف سازی به عیار 200 كیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوكاژ

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(

تر
ی م

انت
س

سرامیك كف مطابق جدول نازک كاری
مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

سیمان لیسه ای

سیمان لیسه ای
عايق رطوبتی

ل             
داق

ح
 

تر
ی م

انت
س

بلوكاژ

بتن شیب بندی 
شیب 2-1 %

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(
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جزئيات	كف	سازي	سراميك	روي	طبقه	)فضاي	مرطوب(	

جزئيات	كف	سازي	سراميك	روي	طبقه	)فضاي	خشك(

سراميك	كف	مطابق	جدول	نازک	كاری	)دارای	ضخامت	4	سانتی	متر	
به	همراه	مالت	ماسه	سيمان(

ف
سق

ع	
	نو
س
سا
برا
ير	

تغ
		م
				
				
				
ير	

تغ
م

سقف	طبق	مشخصات	فنی	

بتن	سبك

مالت	ماسه	سيمان	مطابق	مشخصات	فنی

سيمان	ليسه	ای	جهت	بستر	عایق	به	ضخامت	3	سانتی	متر

سراميك	كف	مطابق	جدول	نازک	كاری	)ضخامت	4	سانتی	متر	به	همراه	مالت	ماسه	سيمان(

بتن	شيب	بندی	
شيب	2-1	%

سقف	طبق	مشخصات	فنی	

عایق	رطوبتی
سيمان	ليسه	ای	

مالت	ماسه	سيمان	مطابق	مشخصات	فنی
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ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

ارزشیابی شايستگی اجرای كف سرامیکی

شرح كار: 
 آماده سازی بستر طبق نقشه ها و كدهای ارائه شده و اجرای عايق در صورت لزوم  كنترل تعداد و طرح و رنگ كاشی ها مطابق نقشه و 
جدول نازك كاری  تهيه مالت )رعايت دانه بندی و نسبت حجمی مصالح و مواد و تركيب آنها(  اجرای دليل طبق كدهای نقشه  تراز كردن 
)كروم بندی طبق كدهای ارتفاعی و شيب بندی(  ريختن مالت و نصب سراميک ها طبق نقشه و كد  تهيه مالت بندكشی و انجام بندكشی 

درزهای كف سراميکی طبق جدول نازك كاری

استاندارد عملکرد: 
اجرای كف سراميکی مطابق اصول پنجم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان،  نشريه 9۲ و ۵۵ سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور،  استانداردهای 

مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی، استفاده از وسايل ايمنی + مديريت استفاده صحيح از مصالح،  مديريت منابع و مصالح و ...
فرايندی: انجام مراحل با ترتيب صحيح )بسترسازی، اجرای عايق كاری،  ساخت مالت، ماسه، سيمان، اجرای دليل، شاقول كشی و ترازبندی، 

اجرای كف، بندكشی(
محصول: اجرای كف سراميکی به مساحت ۵ متر مربع مطابق نقشه و شيب بندی مورد نظر

شرايط انجام كار :
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: ۸ ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: ۵ متر مربع
ابزار و تجهیزات: تراز، ريسمان بندكشی، بيل، فرغون، استانبولی، چکش الستيکی، ماله، تی، شن، ماسه، سيمان، پودر سنگ، سيمان سفيد، 

دانه های رنگی، آب، سراميک، كمچه، شاقول، سرند، پيمانه، متر، دستگاه برش سراميک، دستکش و عايق رطوبتی

معیار شايستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
از 3 

نمره هنرجو

1رولوة كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی۲

۲ريسمان كشی و اجرای دليل۳

۲نصب كف سراميکی4

1بندكشی عمل آوری و پرداخت۵

1كنترل كارها و تحويل كار۶

۲شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ۲ است .
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آیا تا به حال  پی برده اید

 آجر مناسب براي استفاده در ساختمان چه ويژگي هايي دارد؟
 در اجراي كار هاي آجري بايد به چه نکاتي توجه كرد؟

 متداول ترين آجر ها براي استفاده در كف فضاهاي داخلي داراي چه اشکال و ابعادي هستند؟
 اجراي كف پوش آجري شامل چه مراحلي است؟

استاندارد  عملکرد

براي استفاده در ساختمان، اجراي كف پوش آجري را مطابق اصول و  بيان ويژگي هاي آجر مناسب  ضمن 
دهد.  انجام  ارائه شده  استاندارد هاي 

مقدمه

آجر1 سنگی است ساختگی )مصنوعی( كه نوع رسی آن از پختن خشت )گل شکل داده شده( و نوع ماسه 
آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی )فشردن مخلوط همگن ماسه سيليسی و آهک در قالب( با بخار 

تحت فشار به دست می آيد.
برای فضاهايی  برای كف فضاهای داخلی منازل متداول نيست و بيشتر  اين نوع پوشش  از  امروزه استفاده 
نظير رستوران های سنتی، نمايشگاه ها و فضاهاي خارجي استفاده می شود، آجر از دوران باستان تا كنون در 

نماسازی، فرش كف و ساختن پله معمول بوده است.

1ـ آجر رسی و آجر ماسه آهکی 

واحد یادگیری 3 
 

شایستگی اجراي کف آجري 
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در گذشته از فرش آجر با مالت نيمچه كاه در نواحی گرم وخشک به عنوان پوشش برای بام های تخت، شيب دار، 
قوسی و گنبدها استفاده می كردند. فرش آجری كف به صورت جناقی، حصيری، ساده و... اجرا می شد. 

عمليات آجری در كف و يا در پوشش نما و ... شامل انتخاب نوع آجر، مالت مصرفی و روش اجرای آن بايد 
بر اساس مشخصات نقشه های اجرايی باشد. به كارگيری آجرهای غيراستاندارد به هيچ وجه مجاز نيست1.

1ـ استاندارد شمارة ٧ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران در خصوص آجرهای رسی

اجراي آجر حصیري           جناقي     خفته راست تك  

ویژگي هاي آجر

 آجر خوب بايد در برخورد با آجر ديگر صداي زنگ 
بد هد، صداي زنگ نشانۀ سالمت، توپري، مقاومت و 
ميزان جذب مناسب آب است. آجري كه صداي خفه 

بدهد، خوب پخته نشده است يا ترك دارد. 
 آجر خوب بايد در آتش سوزي مقاوم باشد و خميري 

و ذوب نشود. 
 مواد شيميايي نبايد در آجر اثر نامطلوب به جا گذارد.

 ضريب انتقال حرارتي آجر خوب كم است. 
 رنگ آجر بايد يکنواخت باشد كه اين امر به تركيب 

شيميايي و يکنواختي در پخت آن مربوط مي شود. 
 بافت آجر خوب بايد همگن باشد.

 سطح آجر بايد بدون حفره و فاقد آلوئک باشد. 
ناخن با  كه  باشد  اندازه اي  به  بايد  آجر  سختي   

خراشيده نشود. 
 آجر نبايد پوك باشد؛ زيرا عالوه بر كاهش مقاومت 
و  منجمد  سرما  در  و  مي كند  جذب  را  آب  فشاري، 
خرد مي شود. حداكثر ميزان جذب آب در آجر هاي 
شانزده  ماشيني  آجرهاي  در  و  درصد  بيست  دستي 
درصد  هشت  آجر،  انواع  براي  آن،  حداقل  و  درصد 
آجر  به  مالت  نچسبيدن  باعث  آب  كم  است. جذب 
يخ زدگي  برابر  در  ناپايداري  باعث  آن  زياد  جذب  و 
حداقل  ماشين  و  دستي  آجر  حجمي  وزن  مي شود. 
1/٧ گرم بر سانتي متر مکعب است. حداقل مقاومت 
آجر فشاري هشتاد و آجر ماشيني دويست كيلوگرم 
بر سانتي متر مربع است. اين اعداد ميانگين مقاومت 
پنج آجر است كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند. 
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با  مقايسه  در  و فشاري  نظامي)قزاقي(  ابعاد آجرهاي ختايي، 
يکديگر

نکات مهم در اجراي آجركاري
آجركاری در درجه حرارت كمتر از ۵ درجه سانتی گراد 

مجاز نيست.
در شرايط متعارف آجركاری با مالت ماسه سيمان يا 
مالت باتارد بايد حداقل سه روز مرطوب نگه داشته 

شود و از خشک شدن آن جلوگيری به عمل آيد.
برای مقابله با آلوئک در آجر الزم است قبل از استفاده 
در آب زنجاب شود تا آب را بمکد و نقاط ضعف احتمالي 

آن مشخص شود.
آجر ختايي1، آجر نظامي۲ و آجر فشاري۳ متداول ترين انواع 
آجر به كار رفته در معماری سنتی ايران هستند در تصوير 

روبه رو ابعاد و شکل اين آجر ها نشان داده شده است.

ختايي  آجر  ابعاد  نظر  از  آجر ها  دسته بندي  مبناي 
بوده است و آجر به ابعاد نصف آن را نيمه مي نامند 
)به اندازه يک آجر فشاري كامل( اما در حال حاضر 
مبناي اين دسته بندي آجر فشاري است. براين اساس، 
سه چهارم آجر فشاري را سه قدي، يک دوم آن را نيمه 

و يک چهارم آن را چارك يا كلوك مي گويند.

1ـ آجر ختايي به ابعاد ۲۰ × ۲۰ يا ۲۵ × ۲۵ و به ضخامت 4،۳ يا ۵ سانتي متر 
۲ـ آجر نظامي )سالداتي يا قذاقي ( به ابعاد ۵ ×4۰ × 4۰ يا ۵ ×۵۰ × ۵۰ سانتي متر

۳ـ آجر فشاري يا توپر به ابعاد 1۰ × ۲1 و با ضخامت هاي ۳، 4 يا ۵/۵ سانتي متر 

آجر فشاری كامل، كالغ پر، كلوک و قفلی تمام

قطعات سه قدی، نیمه و آجر فشاری كامل آجر فشاری كامل، نیم اليی و قلمدانی
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اجرای کف پوش با آجر در فضاهای تخت با آجر ختایي  )بدون شیب و آب رو(

1 كنترل زيرسازی همانند اجراي كف پوش سنگي و سرامیکي

با توجه به اينکه كف مورد نظر روی خاك قرار گرفته يا در طبقات است بايد زيرسازی مناسب آن انجام شده باشد. 
در صورت وجود تأسيسات الکتريکی و مکانيکی محافظت الزم قبل از اجرا بايد از آنها صورت بگيرد. 

2 رولوۀ كف فضا و كنترل الگوی كف سازی

برای تطبيق وضعيت موجود با نقشه های اجرايی، فضا بايد رولوه شود. معموالً برای فضاهايی كه با آجر فرش 
می شوند، طرح های هندسی در نظر گرفته می شود. تطبيق الگو های نقشه با وضعيت موجود از نکات مهم در 

اين مرحله از كار می باشد.

آجر مناسب برای مصرف فرش كف و پله ها، آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشينی پرمقاومت 
است، زيرا اين آجرها در مقابل يخ زدگی و سايش مقاومت و پايداری خوبی دارند.

همان طور كه گفته شد يکي از انواع آجر،  آجر ختايي است كه مربع شکل بوده و استفاده آن در معماري 
ايراني بسيار متداول بوده است. در ادامه به مراحل اجراي كف پوش با اين نوع آجر مي پردازيم. شما می توانيد 

در كارگاه از انواع موجود مطابق اصول بيان شده استفاده كنيد.

چند نمونه آجرچینی كف با رنگ بندی متفاوت
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مواد، مصالح، ابزار و تجهيزات مورد نياز براي اجراي كف آجري را با ذكر مشخصات آنها در يک جدول فعالیت
تنظيم كنيد.

4 تهیۀ مالت 

مالت مصرفی در فرش كف با آجر، مالت ماسه سيمان و يا باتارد است اما بيشتر از مالت ماسه سيمان استفاده می شود.
برای تهيه مالت ماسه سيمان از مخلوط كردن ماسۀ دانه بندی شده و سيمان به عيار ۲۲۵ـ۲۵۰ كيلوگرم در 

متر مکعب استفاده می كنند. مالت به دست آمده با اين مشخصات مقاومت بااليی دارد.

3 آماده سازی كارگاه:

ابزار، تجهيزات و مصالح اجرای كف پوش آجری بايد به كارگاه حمل شده و به صورت مناسبي در كارگاه چيده شوند.

توجه

توجه

توجه

ماسۀ مصرفی برای ساختن مالت نبايد دارای خاك معدنی يا نباتی باشد.

از مصرف ماسۀ بدون سيليت برای ساخت مالت بايد اجتناب كرد زيرا پس از مدتی آجر از مالت جدا 
شده و يا باعث لق شدن آجر می شود.

اندازه درز در ميان قطعات آجر نبايد از ۵ ميلی متر كمتر باشد تا نشست كردن دوغاب به درون درزها 
به خوبی صورت بگيرد.

 قبل از ساختن مالت تمرينی ماسۀ خاكی را سرند كرده و دانه های درشت آن را جدا كنيد.

به نظر شما باريک بودن درزهای ميان قطعات آجر سبب چه اشکالی در كار می شود؟فعالیت



53
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5 اجرای دلیل

مالت تهيه شده را زير اولين كرم دليل به ضخامت ۲ سانتی متر پخش می كنيم. آجر را روی مالت پهن شده 
گذاشته و با تخماق آهسته روی آن می كوبيم تا در مالت نشست كند. تراز را به صورت چپ و راست روی 

سطح آجر می گذاريم تا از دو جهت آجر تراز شود.

اولین كرم دلیل
طول دلیل فرش آجر براساس تعداد آجرها

سطح زمین

مالت زير آجر

ترازسازی كرم آجر

ترازسازی كرم آجر به شکل چپ و راست

تراز كردن دو كرم دلیل متقابل

ترازسازی دو كرم به يکديگر

كرم دور

كرم اول

ضخامت فرش آجر

ضخامت مالت زير فرش آجر



54

 با توجه به ابعاد آجر و لحاظ كردن درز ميان آنها دو1 كرم ديگر در ضلع مقابل هم تراز و هم باد با كرم اول 
قرار داده می شود. پس از تراز كردن كرم دوم، ترازسازی دو كرم نسبت به يکديگر توسط شمشه و كمک 

گرفتن از تراز مطابق شکل انجام می شود و سپس ريسمان كشی بين دو كرم صورت می پذيرد.
 پس از تراز كردن دو كرم و ريسمان كشی، مالت در فاصله بين دو كرم به تدريج پخش شده و قطعات آجر 

با فاصله ۵ ميلی متر از يکديگر )درز( در راستای ريسمان كار گذاشته می شوند.

1ـ ابعاد آجر ها را با لحاظ كردن درز ۵ ميلي متر بين آنها در نظر مي گيريم. 

آجر كرم بايد مطابق خط كشی انجام شده در كارگاه گذاشته شود. در اينجا كف به شکل مربع در نظر توجه
گرفته شده است.

شمشه كردن قطعات آجر

ترازسازی پشت آجر

بند بین دو آجر 5 میلی متر

ريسمان كشی كشیده بین دو كرم
شروع دلیل گذاری

ترازسازی دو كرم اّول و سّوم

كرم سّوم

گونیاسازی كرم دلیل دّوم

ريسمان كشی گونیا بین دو كرم اّول و سّوم

كرم گذاری دلیل دوم
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آجرها برای دليل بين دو كرم از يک طرف در راستای ريسمان كار با فاصلۀ 1 ميلی متر نصب شده توجه
و از ناحيۀ پشت سطوح آجرها و درزهای آنها با تراز دستی كوچک و شمشۀ با سطح مقطع كوچک 

می شود. شمشه كش 

 برای نصب آجر كرم سوم، بايد كرم گذاری متقابل و گونياسازی اجرا شود. در اين شرايط بايد ضمن رعايت 
يک بادسازی از راستای گونيا و ترازسازی دو كرم متقابل با يکديگر انجام شود.

 پس از اجرای كرم سوم برای اجرای كرم چهارم به وسيلۀ متر به اندازة طول دليل رديف اول به صورت 
پشت تا پشت، از پشت دليل برداشت می شود و كرم چهارم دليل در راستای اندازة مذكور قرار می گيرد. به 

اين عمل سر و ته برداری بين دو دليل گفته می شود.

 كرم اّول

 كرم دّوم

ترازسازی پشت آجر دلیل

پهن كردن يکنواخت مالت

 كرم سّوم

دلیل گذاری دّوم

اندازه برداری به وسیلۀ متر نواری

اندازه برداری برای دلیل سوم
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 در اين مرحله بهتر است دليل گذاری ها كنترل شود. در صورتی كه گونيا در دسترس نباشد، می توانيد با 
اندازه گيری قطرهای ميان چهار كرم، گونيا كردن فرش كف را كنترل نماييد.

 پس از كنترل قطرها، ترازسازی بين كرم های متقابل )كرم چهارم از دو جهت با كرم دوم و سوم( انجام شود.
 در اين مرحله با توجه به اجرای سر و ته برداری، كنترل قطرها و دليل گذاری سوم نيز انجام می شود.

 پس از اجرای سه دليل می توان اجرای فرش كف را به كمک ريسمان كار آغاز كرد.

كنترل اقطار از گوشه های كرم

سر و ته برداری به وسیلۀ متر

سر و ته برداری )كنترل اقطار(

ترازسازی چهارم به وسیلۀ كرم دّوم

كنترل و ترازسازی كرم چهارم 
به وسیلۀ كرم سوم

كرم چهارم 

نحوۀ تراز كرم چهارم



57

ل: اجرای کف سنگی ... فصل او ّ

6 فرش كردن كف

الف ـ فرش كردن كف به كمك ريسمان كار
 مالت را به اندازه ۵ ميلی متر بيشتر از سطح مالت زير قطعات آجر چيده شده بين دو دليل پخش می كنند.

 ريسمان كار را بين دو دليل كشيده و تنظيم می كنند. )ريسمان روی خط درزها تنظيم می شود(
 قطعات آجر را با رعايت ميزان درزها با توجه به ريسمان كشی انجام شده می چينند و با تخماق در مالت 

قرار می دهند.

موقع نصب قطعات آجر گونيا بودن و هم راستا بودن آجرها توسط ريسمان كشي كنترل شود. كنترل سريع و 
هم زمان با نصب قطعات باعث می شود كه در نهايت كار گونيا و هم ترازی اجرا شود. 

ترازسازی پشت آجر دلیل

)الف(دلیل گذاری كامل

)ب( رج فرش آجر با ريسمان كار

تخماق زنی بر سطح موزايیك به منظور نشست اصولی در مالت

ريسمان كشی برای فرش آجر رج به رج
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 آجر دوم از جهت پشت از آجر اول قرار داده شده و با اين قطعه و قطعه كناريش از نظر راستا و تراز كنترل 
می شود. كنترل هم سطحی قطعات با شمشه با سطح مقطع بزرگ  صورت می گيرد.

آجر اول هم از جهت هم راستا بودن با ريسمان كار و هم از جهت هم سطح بودن با قطعۀ دليل كنترل توجه
می شود.

ب ـ فرش كردن كف به روش شمشه كش كردن:
 در اين روش ريسمان كشی به صورت دو رج به دو رج صورت می گيرد. پس از پخش كردن مالت آجر اول 

در راستای ريسمان كار قرار گرفته و تنظيم می شود.

شمشه كردن فرش، دو رج به دو رج

دورج به دورج فرش آجر
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7  بند كشي: پس از اجراي آجر، كف سازي را بايد بندكشي كرد. بند عاملي است كه از خالي شدن مالت 

بين آجرها جلوگيري كرده و زيبايي و استحکام بيشتر كف سازي را تأمين مي كند. 

تخلیۀ دوغاب به وسیلۀ استانبولی )استنبولی(هدايت دوغابه در بندها به وسیلۀ جاروب

پرسازی

بندهای باز آجر با مالت خاک سنگ و سیمان

هدايت دوغاب در بندها به وسیلۀ كمچه كشیدن

تمیز كردن سطح فرش آجر به وسیلۀ پارچه

جمع آوری ضايعات دوغاب ريزی

فرش آجر تمیز شده

نحوۀ دوغاب ريزی

نحوۀ تمیز كردن سطح فرش آجر
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نمونه هايی از الگوی آجر چینی در كف
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جزئیات اجراي كف پوش آجری

بندكشی طبق مشخصات

آجر

مالت ماسه سیمان رقیق

مالت ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی

بتن كف سازی به عیار 200 كیلوگرم سیمان
 در مترمکعب

خاک كوبیده )85 تا 90 درصد كوبیدگی(

با مقياس 1:1۰ ترسيم كرده و پس از رفع اشکاالت تجربه كنیم با آجر را  جزئيات مربوط به اجراي فرش كف 
قرار دهيد. آلبوم خود  ترسيمي آن را در 
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ارزشیابی شايستگی اجرای كف آجری

شرح كار: 
 تعيين لوازم و مصالح مورد نياز و زنجاب كردن آجر  كنترل و رولوة فضا و تطبيق تراز فضای موجود با مشخصات فنی نقشه  ساخت مالت 

ماسه سيمان  ريسمان كشی و اجرای دليل  نصب قطعات آجری طبق الگو  بندكشی و پرداخت طبق مشخصات فنی

استاندارد عملکرد: 
كشور،  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   ۵۵ و   9۲ ساختمان،  نشريه  ملی  مقررات  دوازدهم  و  پنجم  مبحث  اصول  مطابق  آجری  كف  اجرای 

استانداردهای مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی حين خرد كردن آجر، كنترل مصالح و منابع،  انتخاب صحيح ابزار، به كارگيری صحيح ابزار 
فرايندی: كنترل سطح موجود با مشخصات فنی،  ترازبندی برای بسترسازی، اجرای دليل، اجرای آجر،  بندكشی، پرداخت

محصول: اجرای يک كف آجری مطابق طرح و نقشه های اجرای الگوی ارائه شده به انضمام بندكشی و پرداخت

شرايط انجام كار:
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: ۸ ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: ٧ متر مربع
ابزار و تجهیزات: تراز، ريسمان، بيل، فرغون، استانبولی، چکش الستيکی، سرند، ماله، فرز، آجر، تی، شن، ماسه، سيمان، پودرسنگ، سيمان 

سفيد، آب، بشکه آب، تيشه بنايی يا فرز، ابزار بندكشی، مالت بندكشی، متر، رزين، آجر، فرچه

معیار شايستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
نمره هنرجواز 3 

1اجرای رولوة كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی آجری۲

۲ريسمان كشی و اجرای دليل۳

۲نصب قطعات آجری4

1بندكشی، عمل آوری و پرداخت۵

1كنترل كارها و تحويل نهايی۶

۲شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ۲ است .




