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فصل3

اجرای پارتیشن سنگی، دیوار پوش سنگی، 
سرامیکی و آجری
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واحد یادگیری 5

شایستگی اجراي دیوارپوش سنگي

آیا تا به حال پی برده اید

 چرا از سنگ به عنوان پوشش نهايي ديوارهاي خارجي استفاده مي شود؟
 معموالً از چه سنگ هايي براي پوشش ديوار هاي داخلي استفاده مي شود؟

 چه روش هايي براي اجراي ديوار پوش هاي سنگي وجود دارد؟
 مراحل اجراي ديوارپوش سنگي چيست؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استاندارد ها و اصول بيان شده، اجراي ديوارپوش سنگي به روش تر )با مالت( را انجام دهد.

مقدمه

به علت قرارگيري در مقابل تغييرات جوي  نماهاي خارجي ساختمان استفاده مي شوند  سنگ هايي كه در 
بايد داراي استاندارد هاي الزم براي استفاده در فضاهاي خارجي باشند. همان طور كه در فصل اول ذكر شد 
سنگ هاي كف نيز بايد در برابر سايش، ضربه و مواد شيميايي پايدار باشند. از آنجايي كه سنگ هاي نماهاي 
داخلي كه به عنوان ديوارپوش به كار مي روند شرايط سنگ هاي نماي بيروني و كف فضاها را ندارند مي توان با 

محدوديت كمتري با توجه به سطح و رنگ مورد نظر آنها را انتخاب كرد. 
نوع  اين  برابر سايش و شستشو است.  آنها در  پايداري  به عنوان ديوارپوش  انتخاب سنگ ها  از داليل  يكي 
ديوارپوش عالوه بر استفاده در فضاهاي مسكوني، در فضا هاي عمومي نيز بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. 
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سنگ های ساختمانی از نظر شكل نهايی به صورت طبيعی يا كار شده مورد استفاده قرار می گيرند. ازنظر محل 
كاربرد نيز در گروه سنگ هاي باربر يا تزيينی هستند.

البته در برخی موارد سنگ ها در حالي كه باربر هستند 
جزء سنگ هاي تزيينی نيز محسوب مي شوند.

يكي از نكات مهم در خصوص انتخاب سنگ های نما 
و  سنگ  مختلف  كانی هاي  حرارت  انبساط  ضريب 
از خرد شدن  براي جلوگيري  مالت پشت آن است، 
به  ضريب ها  اين  بايد  مالت  از  شدن  جدا  و  سنگ 

يكديگر نزديك باشند. 
با  خطوط  دارای  خود  سطح  در  معموالً  سنگ ها 
رگه هايي هستند كه اگر احتمال ترك در محل ترك ها 
وجود نداشته باشد هيج منعي براي استفاده ندارند و 
البته  حتي جزء زيبايي هاي سنگ محسوب مي شود 
در صورت لب پر بودن نمي توان از آن استفاده كرد. 

در صورتي كه رگه هاي سنگ عميق باشند سنگ ترك خواهد خورد 

از سنگ هاي با ضخامت 20 ميلي متر براي ديوارپوش فضاهاي داخلي استفاده مي شود. سنگ های  معموالً 
قرنيز دور اتاق نيز 10 ميلی متر ضخامت دارد. موقع اجرای كارهاي سنگی بايد توجه داشت كه مشخصات 
آنها كامالً استاندارد باشد در غير اين صورت بايد مشخصات آنها در نقشه ها ذكر شده و نمونه آنها به تصويب 

كارفرما رسيده باشد.
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اجرای پوشش دیوارهای داخلی )دیوار پوش( با سنگ

اجرای پوشش سنگی ديوارهای داخلی به دو صورت خشك و تر )با مالت( انجام می شود. در روش تر كه اجرای 
سنتی اين نوع ديوار پوش است از مالت به عنوان مادۀ اصلی اتصال سنگ به ديوار استفاده می شود. در روش 
خشك اين اتصال به وسيلة شبكة زيرسازي فلزی انجام می گيرد. در اينجا اجرای ديوارپوش سنتی به وسيله مالت 

يا همان روش تر توضيح داده می شود.
مراحل اجرای پوشش ديوار با سنگ به روش )با مالت(:

1ـ رولوۀ سطح دیوار
به وسيلة متر فلزی يا متر ليزری قبل از شروع اجرای 
كار، سطح ديوار را اندازه می گيريم و با نقشه ها تطبيق 
می دهيم. اين كار باعث تعيين دقيق ميزان مصالح مورد 
نياز و همچنين امكان اجرای الگوی سنگ  كاری می شود.

در تصاوير زير نمونه هايي از سنگ  با اشكال غيرمنظم و منظم هندسي نشان داده شده است.

2ـ آماده سازی كارگاه
سنگ هاي هم شكل و هم رنگ را به صورت عمودي به محل مناسبي تكيه داده و ساير مصالح، ابزار و وسايل 

را نيز در كارگاه مستقر مي كنند.

3ـ كنترل دیوار
ناهمواری های  بودن،  شاقولی  نظر  از  است  الزم  می شود  اجرا  ديوار پوش  آن  روی  كه  ديواری  يا  مبنا  ديوار 
...... كنترل شود. دراين مرحله در صورتی كه بخش های مجاور كارگاه نياز به  احتمالی، تأسيسات موجود و 

محافظت داشته باشد با پوشش مناسب پوشانده شود.
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4ـ آماده سازی سنگ برای نصب
در روش اجراي تر با مالت )تر( اگر فقط از مالت جهت اتصال استفاده شود، پس از مدتي سنگ از مالت جدا 
شده و احتمال افتادن آن وجود دارد كه اين مورد ممكن است باعث خطرات جاني شود. از آنجايي كه مالت 
ماسه سيمان پس از خشك شدن مقداري منقبض مي شود به همين دليل مالت خود را از سنگ جدا كرده و 

احتمال افتادن سنگ زياد مي شود. 
به همين علت است كه در برخي از نماهاي سنگي پس از اجرا، سنگ ها را توسط رول پالك محكم مي كنند. 

براي ايجاد اتصال كافي ميان سنگ نما و سفت كاري ديوار از دو روش استفاده مي كنند.
الف( مهار كردن سنگ پالك به وسيلة سيم مفتول )اسكوپ به مالت(: پس از ايجاد شيار در لبه هاي 
سنگ يا ايجاد شيار در پشت سنگ، سيم مفتولي1 كه داراي جنس نرم و از نوع آهن سفيد است، از ميان 
شيارها يا سوراخ ها عبور داده و مطابق تصاوير زير از سيم مفتولي به عنوان عامل رابط و درگير كننده سنگ  نما 

و مالت ماسه سيمان استفاده مي شود.

1ـ به قطر حدود 2 ميلي متر 

سنگ پالك

ميخ سركج نگه دارنده مفتول

مفتول نشست داده شده در پشت سنگ

محل دوغاب ریزی پشت سنگ

مفتول عبوركرده از سوراخ 
مورب در سنگ

ميخ سركج

مفتول نگه دارنده سنگ

سوراخ مورب در 
ضخامت سنگ

پشت سنگ نما
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ب( روش ديگر آماده سازی سنگ استفاده از قالب اسكوپ به ديوار مبنا است. امكان استفاده از اين روش برای 
سنگ هايی با ضخامت زياد )3 سانتی متر و بيشتر( امكان پذير است. برای اجرای كار دو سوراخ در ضخامت سنگ 
ايجاد می كنند و يك سر قالب اسكوپ را بر روی ديوار و سر ديگر آن را روی سنگ قرار می دهند به صورتی 
كه سوراخ اسكوپ در امتداد سوراخ سنگ باشد. به راحتی، اسكوپ به سنگ ثابت می شود. معموالً هر سنگ را 
به وسيلة دو اسكوپ به ديوار متصل می كنند )با توجه به طول سنگ(. در اين روش فاصلة ديوار و پشت سنگ 
2 سانتی متر و مالت مصرفی ماسه سيمان است. توجه داشته باشيد در اين روش آجركاری ديوار و نصب سنگ 
نما معموالً هم زمان انجام می شود. در صورتي كه نماسازي پس از ديوار چيني انجام شود، يك طرف چنگك 
اسكوپ در شيار سنگ و از طرف ديگر در محل نيمه اي كه از سفت كاري خالي شده است قرار خواهد گرفت.
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اسكوپ سنگ

برگشت اسكوپ برای نشست در ضخامت سنگ نما
نشست بازوی اسكوپ در اسكلت

ميخ اسكوپ

شيار ایجاد شده در سنگ 

 دیوارسنگ پالك 

مالت پشت سنگ

اسكوپ سنگ
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5 ـ نصب سنگ
عموماً در فضاهای داخلی كه ديوار با سنگ پوشيده می شود از قرنيز1 يا ازاره استفاده نمی شود و سنگ كاري از 
روي زمين شروع مي شود به اين علت كه سنگ در اين حالت خود كاركرد قرنيز را دشته و ديگر نيازي به آن 
نيست، مگر به علت هماهنگي با ساير ديوارها اجرا شود. در غير اين صورت سنگ ازاره يا قرنيز اولين رديف يا 
رج سنگ كاري خواهد بود، برای اجرای سنگ كاری ابتدا يك شمشه براي تراز كردن سطح زير اولين رديف 
اجرا مي كنند سپس رديف اول سنگ ها را به صورت رديفی روی زمين می چينند. به مراحل زير توجه كنيد.

براي كار گذاشتن اولين رج سنگ به شرح زير عمل مي كنيم:
الف( ابتدا سطح زير اولين رديف )روي زمين( را كاماًل با مالت ماسه و پودر سنگ تراز مي كنيم، اولين قطعه 

سنگ نبش اول با فاصله 5 سانتي متر جلوتر از ديوار روي شمشة ماسه و پودر سنگ كار گذاشته مي شود. 

1ـ سنگ ازاره در خارج ساختمان اجرا مي شود و جزيي از سفت كاري است و حداقل 5 سانتي متر در كف فرو رفته و قبل از كف سازي اجرا 
مي شود، در حالي كه قرنيز جزو نازك كاري محسوب مي شود و بعد از اجراي كف سازي نصب مي شود و در كف سازي فرو نمي رود.

انواع اتصاالت فلزي براي اسكوپ كردن سنگ

 با مراجعه به فروشگاه و نمايشگاه های توليد يا فروش سنگ های ساختمانی و سايت های اينترنتی فعاليت
سنگ هايی كه به عنوان ديوارپوش در فضاهای داخلی به كار می روند را پيدا كرده، مشخصات آنها را 
از نظر دوام، رنگ، شفافيت، ابعاد، رگه ها وتخلخل های احتمالی و... بررسی كنيد. سعی كنيد انتخاب 

سنگ ها براساس موقعيت زندگی شما باشد.
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اجراي تراز زیر دیوار

نصب اولين قطعه سنگ

فاصلة سنگ و مالت پشت سنگ

تراز سازی شمشة زیر كار

ُگوه گذاری به منظور ترازسازی شمشه

چفت زیر كار

شاقول كردن سنگ به  وسيلة تراز

پيش   آمدگى برای بغل كش

ميخ سركج برای نگه داری سنگ

چفت زیر كار پشت دیوار
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ب( از يك ميخ سر كج بلند يا ميل گرد براي نگهداري سنگ استفاده مي شود، يك ميخ در پشت سنگ )نماي 
سنگ( و سر ديگر آن در مالت بين رج هاي آجر قرار دارد، البته با استفاده از چند آجر كه روي يكديگر قرار 

گرفته اند يا تنگ بستن به وسيلة چوب مي توان سنگ را در جاي خود نگه داشت. 
ج( پس از جاگذاري اولين قطعة سنگ و كنترل شاقولي بودن آن، عمل ريسمان كشي براي نصب سنگ دوم 
)در نبش دوم( انجام مي شود. براي ريسمان كشي ابتدا سنگ نبش دوم را نيز به فاصله 5 سانتي متري از ديوار 

محكم كرده و پس از كنترل تراز و شاقولي بودن آن، بين سنگ نبش اول و دوم ريسمان كشي مي كنيم. 
د( نصب قطعات سنگي بين اين دو قطعه سنگ با توجه به ريسمان كشي انجام شده و هم باد بودن با شمشه 

انجام مي شود.
براي نگه داشتن سنگ به جز استفاده از ميخ سر كج از گچ نيز مي توان در محل تقاطع بند ها در محل استفاده كرد.

نصب دومين قطعه و چيدن ردیف اول

ریسمان كش بين دو سنگ نبش

ریسمان كار كشى

بغل كشى ازارۀ سنگى
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آزاد  طرف  دو  آموزشي  كار  در  دوغاب  ريختن  از  قبل  سنگ كاري:  رج  اولين  پشت  ریزي  دوغاب  ه( 
كناره هاي سنگ كاري را با استفاده از قطعات سنگي، پاكت سيماني يا روزنامه لوله شده ببنديد، مالت مورد 
استفاده براي دوغاب ريزي پشت سنگ ها مالت ماسه سيمان است، براي كار آموزشي مي توانيد از دوغاب گچ 
و خاك شل )2 پيمانه خاك و 1 پيمانه گچ(  استفاده كنيد. دوغاب بايد روان باشد تا بتواند پشت سنگ ها را 
كامل پر كند. عمل دوغاب ريزي در چند اليه انجام مي شود تا فشار دوغاب ريخته شده باعث سر خوردن سنگ 
و خارج شدن سنگ از محل مورد نظر نشود. با چكش زني آهسته مي توان از پر بودن پشت سنگ مطمئن شد.
و( قپان كردن ریسمان كار: ميخ هاي بلند 20 سانتي متري را مطابق شكل از دو گوشه كار با 5/5 سانتي متر فاصله 
در بند كاري آجر كوبيده مي شود، دو ميخ بااليي در راستاي ميخ هاي زيرين در دو گوشه كوبيده مي شوند، سپس 
بين دو ميخ ريسمان كشي شده به وسيلة شاقول كردن ريسمان كار، قپان قائم براي نصب سنگ به وجود مي آيد. 

ريختن سيمان خشك بين اليه ها جهت تسريع عمليات ممنوع است.توجه

ریختن دوغاب سيمان پشت ردیف اول سنگ ها

قپان كردن 7 ميلي متر از سنگ زيرين جلوتر خواهد بود و اين كار به منظور زيبا كردن سطح كار است.توجه
در صورتي كه اين جلوآمدگي در طرح نباشد، قپان كردن به صورت هم راستا با سنگ زيرين انجام 

مي شود.

ز( كار گذاشتن سنگ هاي متن كار نيز مانند رج اول صورت مي گيرد. تا كار به پايان برسد. قپان كشي كار 
بايد تا آخرين رج باقي بماند تا كار به صورت شاقولي اجرا شود.

ورق قيف برای 
دوغاب ریزی
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نصب ریسمان كار

نصب دو قطعة اصلي سنگ هاي نبش و چيدن سنگ هاي متن بين آنها 

پيش آمدگى رج متن

استقرار رج متن

پيش آمدگى سنگ متن 
7 ميلى متر

پشت دیوار در یک نبش بغل كش همانند 
نمای دیگر آن انجام مى شود.

ریسمان كار قپان
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از آنجايي كه امكان عدم هماهنگي دقيق برش سنگ ها وجود دارد و در نصب سنگ ممكن است اين يكسان توجه
نبودن دقيق اندازۀ سنگ ها موجب نازيبايي كار و از دست رفتن خطوط مستقيم بندها شود، در هنگام 
نصب با توجه به ريسمان كار و فاصله احتمالي گوشه اي از سنگ با ريسمان كار قبل از ريختن دوغاب زير 

گوشه كوتاه تر سنگ از قطعات كوچك پاكت سيماني جهت تراز كردن سنگ استفاده مي شود.

6ـ بندكشى دیوار
بندكشی ديوار پوش های سنگی با مالت سيمان سفيد و خاك سنگ انجام می شود. عيار مالت بندكشی بايد 
برابر با عيار مالت به كار گرفته شده در نصب سنگ باشد. عمليات بندكشی بايد ظرف مدت يك تا چهار روز 
پس از اجرای سنگ ها انجام شود. قبل از عمليات بندكشی در صورت وجود درز بايد درز ها 1/5 سانتی متر 
خالی شده و پس از مرطوب كردن، با مالت مورد نظر پر و با كاردك بندكشی صاف و صيقل داده شود. قبل 
از سفت شدن مالت، بايد از تماس و ضربه زدن به محل بندكشی خود داری شود و به مدت حداقل پنج روز 

متوالی با توجه به شرايط محيط آب پاشی شود.

جزئيات اجرایي نصب سنگ با مالت به دیوار

mm

m
m

نمای پشت سنگ

نمای جانبى سنگ

ایجاد شيار با ابزار سنگ بری

2mm مفتول به قطر

برش قائم از سنگ
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اتصال قطعات سنگ به زیرسازي فلزيجزئيات اجرایي نصب سنگ روي دیوار به صورت خشک

نمونه هاي تصویري از نصب سنگ به روش خشک در نماي ساختمان و در فضاهاي داخلي

نبشى 
شيار جهت اسكوپ
اسكوپ سنگ

سازه فرعى

سازه فرعى
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فصل سوم: اجرای پارتیشن ...

 اتصال قطعات زیرسازی سنگ به دیوار

جزئيات اجرایى نصب قرنيز

جزئيات اجرایى نصب قرنيزسنگى در فضاهای داخلى

 جدا شدن سنگ در صورت اسكوپ نشدن

دیوار آجری 

1/5 cm اندود آستر به ضخامت

0/5 cm اندود آستر به ضخامت

چفت یک سانتى متری

قرنيز سنگى به ارتفاع 10 سانتى متر
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ارزشيابى شایستگى دیوارپوش سنگى

شرح كار: 
   شاقول كردن ديوار   دسته بندی و رنگ بندی قطعات سنگی متناسب با مشخصات فنی   رولوه كردن سطح موردنظر برای سنگ كاری 
 تراز و تسطيع كف طبق  كنترل مسيرهای تأسيساتی و پيش بينی محل درز جهت تعبية تجهيزات تأسيسات )برق و آب و فاضالب( در ديوار 
 آماده سازی   برش قطعات سنگی مطابق طرح   تثبيت و تراز شمشه و ريسمان كشی مطابق نقشه های اجرايی  كد در نقشه های اجرايی 
   مالت سازی و چيدن سنگ های رديف اول و كنترل تراز آنها   اسكوپ كردن طبق مشخصات فنی )درصورت بودن درمشخصات(  سنگ 

 پاك كردن سطح سنگی  بندكشی طبق رنگ و مشخصات فنی   ادامه اجرای ديوارپوش  مالت ريزی 

استاندارد عملكرد: 
اجرای ديوارپوش سنگی مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشريه 92 و 55 سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، استانداردهای 

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی در برش قطعات سنگی ـ انتخاب و به كارگيری صحيح ابزار ـ جلوگيری از ايجاد نخاله و ضايعات 
ـ  اول  رديف  كف  سطح  تراز  ـ  تأسيساتی  مسيرهای  كنترل  ـ  ديوار  كردن  شاقولی  ـ  سنگی  قطعات  دسته بندی  ـ  كردن  رولوه  فرایندی: 
ريسمان كشی ـ برش قطعات سنگی ـ مهيا كردن زيرسازی )اسكوپ كردن در صورت نياز( ـ اجرای رديف اول ـ مالت سازی ـ مالت ريزی ـ ادامه 

اجرای ديوار ـ بندكشی ـ تميز كردن
محصول: ساخت يك ديوارپوش طبق مشخصات فنی ارائه شده

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی، استاد كار حرفه ای يا مربی 

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: فرز ـ چكش الستيكی ـ شمشه ـ تراز ـ مالت سيمان ـ استانبولی ـ كمچه ـ فرغون ـ بيل ـ متر ـ خاك رس ـ آب ـ پودر 

سنگ ـ مفتول ـ انبر ـ سنگ تزيينی ـ ريسمان ـ شاقول ـ تخته و سطح برش برای سنگ ـ ميخ

معيار شایستگى: 

حداقل نمره قبولى مرحله كارردیف
نمرۀ هنرجواز 3 

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل سفت كاری2

2آماده سازی سنگ3

2تهيه مالت و نصب سنگ٤

1بندكشی، عمل آوری و پرداخت5

6

2شایستگى های غيرفنى، ایمنى، بهداشت، توجهات زیست محيطى و نگرش:

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است .
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آیا تا به حال پی برده اید

 چرا در فضا هايي مانند سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه از ديوارپوش كاشي استفاده مي شود؟ 
 چه روش هايي براي اجراي ديوارپوش كاشي وجود دارد؟ 

 اجراي كاشي كاري شامل چه مراحلي است؟
 طرح هاي هندسي روي سطوح كاشي كاري چگونه طراحي و اجرا مي شود؟

 استاندارد عملکرد

بر اساس اصول و استاندارد هاي ارائه شده اجراي كاشي كاري ديوارهاي داخلي را انجام دهد.

مقدمه

كاشی فراورده ای سراميكی است كه به دليل پخته شدن در درجه حرارت معين1 به حالت نيمه شيشه ای 
در آمده، به همين دليل مقدار جذب آب آن كم بوده و مقاومت آن در برابر ساييدگی، فشار و ضربه باالست. 

درصورتی كه سطح كاشی از لعاب معدنی پوشيده شده باشد به آن كاشی لعاب دار می گويند.
كاشی های لعابی و انواع سراميك ها برای پوشاندن ديوارهاي قابل شستشوی داخل ساختمان مانند آشپزخانه، 

توالت، دست شويی، حمام و ... و حتی ديواره خارجی بنا به كار می رود.

1ـ 900 تا 2000 درجه سانتيگراد

واحد یادگیری6

شایستگی اجراي دیوارپوش كاشي
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برای تهية تابلوهای تزيينی نيز از كاشی های تزيينی كه دارای برجستگی و فرورفتگی با اشكال و رنگ های 
مختلف هستند استفاده می شود.

نصب كاشي روي ديوار به روش هاي زير انجام مي گيرد: 
الف( چسباندن كاشي با چسب مخصوص

ب( مالت گذاري پشت كاشي 
ج( كار گذاشتن كاشي به روش دوغاب ريزي 

در حال حاضر در ساختمان هايي كه جديد االحداث هستند بيشتر از روش دوغاب ريزی براي نصب كاشي 
صاف،  كامالً  كار  يا سطح  نصب شده  قديمي  كاشي هاي  ديوار  روي  كه  مكان هايي  در  اما  استفاده مي شود 

يكدست و شاقولي است با استفاده از چسب مخصوص، كاشي را روي سطح زيرين نصب مي كنند. 

مراحل اجرای كاشی كاری دیوار با استفاده از دوغاب ریزي 

1ـ رولوۀ فضا
اندازه گيری دقيق ديوار هايی كه با كاشی پوشيده می شود قبل ازشروع كار و تطبيق آنها با نقشه های اجرايی 
صورتی كه  در  شد.  خواهد  كاشی  مصرف  در  صرفه جويی  باعث  نقشه  در  احتمالی  خطاهای  رفع  بر  عالوه 

كاشی كاری ديوار دارای الگوی خاصی باشد بايد امكان اجرای آن با توجه به رولوۀ فضا كنترل شود.

به نظر شما رولوۀ فضا چگونه باعث صرفه جويی در مصرف كاشی می شود؟فعاليت

تحقيق كنيد كاشی ها از نظر كيفيت به چند دسته تقسيم می شوند؟ مبنای اين دسته بندی چيست؟ تحقيق كنيد
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فصل سوم: اجرای پارتیشن ...

2ـ آماده سازی كارگاه
قبل از اقدام به اجرای كاشی كاری بايد تمام لوازم، مصالح و تجهيزات مورد نياز در كارگاه فراهم باشد.

با توجه به اينكه كاشی كاری در فضا هايی انجام می شود كه لوله های خروجی فاضالب در آنجا هستند، قبل از 
شروع كار اين مسير ها با درپوش يا موارد مشابه بايد مسدود شوند تا از ورود نخاله و گرفتگی لوله جلوگيری شود.

3ـ كنترل زیرسازي
اجرای كاشی كاری دقيق و صحيح زمانی امكان پذير خواهد بود كه سطح زيرسازي قبل از شروع كار كاشی كاری 
آماده شده باشد. قبل از اقدام به كاشی كاری سطح زير سازي كنترل و در صورت لزوم اصالحات زير انجام می شود.

 كنترل تراز و شاقول بودن اضالع افقی و عمودی ديوار
 كنترل پوشش نهايی ديوار، ممكن است رويه ديوار با مالت كاهگل، گچ و خاك و...... پوشيده باشد. در 
اندود  يا روی آن  بايد برچيده شود  از مالت ماسه سيمان روی ديوار قرار دارد  صورتی كه هر پوششی غير 

ماسه  سيمان كشيده شود.
 در صورت وجود رويه اي غير از مالت ماسه سيمان، 2٤ ساعت قبل از آغاز كاشی كاری روی سطح ديوار را 

به ضخامت 3تا5 ميلی متربا اندود ماسه سيمان می پوشانيم.
 در صورتی كه سطح ديوار پشت كاشی كاری با قيرگونی عايق شده باشد. برای چسبندگی الزم، از قبل روی سطح 
عايق تور سيمی نصب می شود. در جزئيات پايان واحد يادگيري نحوۀ اتصال عايق به ديوار نشان داده شده است.
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4ـ تهية دوغاب سيمان
برای چسباندن كاشی روی سطح قائم از دوغاب ماسه سيمان به نسبت يك پيمانه سيمان و سه پيمانه ماسة 

پُر نرمه يا گرد سنگ استفاده می شود. 

در ساختن دوغاب سيمان برای كاشی كاری نبايد از آهك، گچ و خاك رس استفاده كرد.توجه

5 ـ نصب كاشى دیوار
همان طور كه گفته شد بايد قبل از اقدام به كاشی كاری، ديوار را به وسيلة شمشه و تراز و اجرای اندود ماسه 
سيمان كاماًل شاقول و هموار كرد. )البته سطح اندود بايد برای دوغاب ريزی زبری الزم برای چسبندگی را 

داشته باشد(
در ترسيمات صفحات بعد مراحل مختلف اجراي اندود ماسه سيمان قبل از اجراي كاشي كاري با چسب و 
سپس اجرای كاشی با روش دوغاب ريزی ارائه شده است. توجه داشته باشيد در اجرای كاشی با چسب سطح 

كار بايد صاف باشد.

امروزه استفاده از چسب مخصوص كاشی برای اجرای كاشی كاری نسبت به گذشته رايج تر شده است.
در صورت استفاده از چسب بايد به برگة راهنمای استفاده كه توسط كارخانه توليد كننده تهيه شده است 

توجه كرد. تاريخ توليد و زمان مصرف چسب نيز از موارد مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. 

الیه هاي مختلف اجراي كف پوش سراميكي و دیوارپوش كاشي در محيط مرطوب
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مرحله1ـ شروع كرم بندي براي سيمان كاري

مرحله2ـ كرم بندي دو نبش دیوار

مالت ماسه و سيمان به ضخامت 2/5سانتى متر

نيمه آجر

كرم ماسه سيمان
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مرحله3ـ ریسمان كشي بين دو كرم به منظور كرم سازي مياني

مرحله4ـ كرم بندي تحتاني به منظور شمشه گيري

كرم ميانى ماسه سيمان

اندود ماسه و سيمان پَخ شده به دیوار

هم باد شدن نيمه ها در راستای یكدیگر و سيمان كاری

كرم نبش

ریسمان كشى
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مرحله5  ـ كرم بندي نبش فوقاني

مرحله6  ـ شاقول سازي كرم نبش فوقاني

 زدن ماسه سيمان و تسطيح كرم فوقانى
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مرحله7ـ كرم بندي مياني فوقاني 

مرحله8   ـ اسپرس زني جهت شمشه گيري

    ریسمان كشى بين 
دو  كرم

اسپرس ماسه سيمان
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مرحله 9ـ استقرار شمشه بين دو كرم

مرحله10ـ شمشه گيري مالت ماسه سيمان كرم ها

پيش آمدگى شمشه از نبش
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مرحله 11ـ اجراي اندود مالت ماسه سيمان

مرحله12ـ شمشه كردن اندود

اسپرس زدن ماسه و سيمان بين شمشه ها

شمشه گيری ناحية پشت كار

شمش نبش بغل كش
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مرحله13ـ شمشه گيري انتهاي اندود كاري

مرحله 14ـ پرداخت كردن سطح اندود ماسه سيمان 

شمشه گيري انتهاي اندود كاري

اندودكاری پشت دیوار و یک بغل كش در ادامة كار

هموارسازی سطح اندود به وسيلة 

ه با حركات چرخشى طویل
ه مال

تخت

تسطيح بغل كش
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قبل از اجرا به منظور پاك شدن كاشی از گرد و غبار كاشی ها را در آب فرو برده و خارج می كنند1.
اجرای كاشی كاری ديوار به روش دوغاب ريزی:  در اين روش نيازی به استفاده از اندود ماسه سيمان نبوده و 

كاشی كاری روی ديوار اصلی مطابق تصاوير زير اجرا می شود.
چنانچه كف فضا با كف پوش هاي متداول مانند سنگ و سراميك فرش نشده باشد، ابتدا عمل شمشه گيري با 

مالت ماسه و سيمان به صورت كاماًل تراز اجرا مي شود. 
 كار گذاشتن اولين رج: اولين كاشي بر روي شمشة گرفته شده قرار داده مي شود، سپس با استفاده از 
گل رس به روش فتيله گذاري در لبه فوقاني كاشي، كار گذاري كاشي انجام مي شود، فاصله قرارگيری كاشي از 

ديواري كه پشت آن قرار مي گيرد 2/5 سانتي متر است. 
كارگذاري كاشي هاي ديگر هم به همين ترتيب انجام مي شود.

1ـ اگر قبل از نصب، كاشي مدت زيادي در آب قرار بگيرد به اصطالح زنجاب شود، چسبندگي آن با مالت از بين مي رود.

چفت گيري و ترازسازي شمشه 

كنترل شاقولى بودن دیوار

چفت
مالت گچ و خاك

پهن كردن مالت 
به وسيلة ماله

هم ترازسازی شمشه به وسيلة گوه

خطوط افقى رسم شده

كف غير تراز
دیوار غير قائم

90˚

90˚ 90˚

90˚
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نصب رج اول كاشي

 كارگذاشتن رج دوم: با استفاده از روش فتيله گذاري و شاقول سازي، رج دوم در امتداد رج زيرين قرار 
گرفته و قطعات كاشي پي در پي نصب مي شوند. 

پس از جاگذاري كاشي ها و شاقول سازي آنها در شروع و پايان رج، شمشه گذاري در راستاي دو قطعه كاشي 
و يكپارچه كردن كاشي ها انجام مي شود. 

عمل دوغاب ريزي پشت رج دوم با مالقه انجام مي شود.

نصب رج دوم كاشي كاري

دوغاب ريزی با اتمام هر رديف به صورت مكرر انجام می شود تا حباب و فضای خالی در پشت كاشی ها توجه
باقی نماند.

ادامة كار چيدن كاشی ها براساس اصول به كار رفته در چيدن كاشی های رج اول و دوم انجام می شود تا كار 
به پايان رسد.

شاقول سازی رج

گل رس برای نگه داری كاشى

سه قدی كاشى

شمشه كش سازی رج اول

چفت سطح زیر كاشى كاری

گونيا كردن شروع رج

شاقول سازی شروع رج دوم به وسيلة تراز
كاشى



112

هنگام  در  چنانچه  كار:  حين  در  كاشى  بریدن   
بايد  ابتدا  باشد،  ضروری  كاشی  بريدن  كاشی كاری 
و  كرده  عالمت گذاری  نظر  مورد  اندازۀ  به  را  كاشی 
پس از خط انداختن با الماس به وسيلة تيغه يا قيچی 
بريد. در  مخصوص در خطی مستقيم و گونيا آن را 

تصوير روبه رو دستگاه برش نشان داده شده است.

دوغاب ریزي پشت كاشي كاري پس از اجرای هر رج

كاشی ها بايد لب به لب كار گذاشته شوند و درزها خطوطی ممتد، مستقيم و بدون شكستگی افقی و توجه
عمودی تشكيل دهند.

به نظر شما چگونه می توان از پر بودن فضای پشت كاشی ها اطمينان حاصل كرد؟فعاليت

باالتر از سطح آبريز1 مي باشد و الزم توجه ارتفاع عايق رطوبتی در سرويس های بهداشتی 15 سانتی متر 
نيست ديوارها تا باال عايق شوند، به اين علت كه در نواحي باال امكان ساكن بودن آب وجود ندارد و 

آب از روي اين كاشي ها به سمت كف حركت مي كند. 

1ـ سطح آبريز به جز كف فضاهاي بهداشتي سطح وان و زير دوشي است و هر سطحي كه در آن احتمال پر شدن آب و رسيدن . به ديوار فضا 
وجود داشته باشد. توجه داشته باشيد دوش سطح آبريز محسوب نمي شود.

فتيله گذاری به وسيلة ِگل ُرس
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6 ـ بند كشى
پس از اتمام كاشی كاری به منظور پركردن درزهای 
بندكشی،  می شود.  انجام  بندكشی  كاشی ها  بين 
سفيد  سيمان  دوغاب  ماليدن  با  ديوار  كاشی كاری 

روی سطح ديوار كاشی كاری شده انجام می شود.

نكات مهم در اجرای بندكشى
 اگر از سيمان سفيد يا رنگی برای پوشش بدنه ها 
استفاده می شود، بهتر است برای ساختن مالت از پودر 
كواتز )پودر سنگ شيشه( به جای ماسه استفاده كرد.
سيمان  بايد  رنگی  كاشی  بندكشی  خصوص  در   
رنگی همرنگ كاشی و پودر كواتز به كار برد تا رنگ 

كاشی و بندكشی با يكديگر مطابقت داشته باشد.
 پس از ماليدن دوغاب سيمان روی كاشی ها حداقل 
بماند  اين دوغاب روی سطح كاشی  بايد 2٤ ساعت 
تا سفت شود. سپس به وسيلة پارچة مرطوب سطح 

كاشی ها را پاك می كنيم.

جزئيات اجرایي دیوارپوش كاشي و كف سراميكي در محيط 
مرطوب

كاشى طبق جدول نازك كاری
3cm دوغاب ماسه سيمان به ضخامت
دیوار سفالى

 سراميک

 مالت ماسه سيمان

عایق رطوبتى

بتن شيب بندی

سقف تيرچه بلوك
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رنگ  با  متناسب  نوار هايي  كاشي كاري  مختلف  براي طرح هاي  معموالً  گل اندازي در سطح كاشي كاري: 
سطح  مي گويند  باند  آن  به  اصطالحاً  كه  نوارها  اين  از  استفاده  با  مي شود.  توليد  متن  كاشي هاي  طرح  و 

كاشي كاري شده بسيار زيباتر مي شود. 

گاهي با اجراي كاشي هايي با رنگ هاي متفاوت از رنگ زمينه و با هندسة خاص مي توان به سطح كاشي كاري 
جلوه اي خاص بخشيد. گل سه رجي، پنج رجي و گل بازوبندي از نقش هاي رايج مورد استفاده در كاشي كاري 

هستند. براي اجراي اين طرح ها به روش زير عمل مي شود. 
 با توجه به ابعاد كاشي و طول و عرض كار، سطح محاسبه مي شود.

 روي كاغذ شطرنجي )با در نظر گرفتن ابعاد كاشي و سطح كار( نقش ها ترسيم مي شوند. 
 بر اساس طرح در مرحله نصب كاشي انتخاب و نصب كاشي مناسب انجام مي گيرد. 

                    گل بازوبندی                        گل پنج رجی   گل سه رجی

درگذشته در پوشش نهايی ديوارها از تركيب آجر وكاشی استفاده می شد؛ تحقيق كنيد اين نوع تزيين فعالیت
به چه نامی شناخته می شود؟ نمونه هايی از آن را در معماری گذشته و امروز پيدا كرده و در كالس 

درس در قالب فيلم، عکس يا ترسيم ارائه كنيد.
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نكات مهم در نصب كاشي به وسيلة چسب: در روش كاشي كاري به وسيلة چسب، سطح زير كار بايد كاماًل 
شمشه اي و صاف باشد چون به وسيلة چسب نمي توان ناهمواري هاي ديوار مبنا را در سطح نهايي از بين برد.

قبل از نصب كاشي ها سطح ديوار بايد كامالً گردگيري شده و تميز باشد تا اتصال مناسبي بين چسب و ديوار 
ايجاد شود و همچنين پشت كاشي نيز بايد تميز باشد تا اتصال مناسبي بين چسب و كاشي ايجاد شود.

توجه داشته باشيد سطح زير كار كاشي نيز بايد كاماًل خشك باشد.
يكي ديگر از روش هاي اجراي كاشی، قرار دادن قطعات كاشي يا سراميك ديوار بر روي زير سازي فلزي است 
در اين روش اندازه قطعات ديوارپوش بزرگ تر از كاشي هاي معمولي است و به آن سراميك هم گفته مي شود. 

در تصاوير زير اجراي آن به روش خشك نشان داده شده است.

اتصال قطعات به زیرسازي

اجراي زیرسازي فلزي
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ایجاد شيار براي اتصال قطعة واسطه به پشت كاشي

 نمایي از اتصال قطعه به زیرسازي
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در برخی از كارهای اجرايی زير قطعات ديوارپوش متناسب با شكل و اندازۀ قطعات اتصال طراحي می شوند. 
در تصوير زير نحوۀ نصب قطعه به زيرسازي نشان داده شده است. 
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ارزشيابى شایستگى اجرای دیوارپوش كاشى

شرح كار: 
 اجرای رديف اول   اجرای شمشه   تراز و تسطيح كف   كنترل مسيرهای تأسيساتی طبق نقشه اجرايی   رولوۀ ديوارها 

 بنــدكشی و پاك كردن سطح كاشی كاری الگو   اجرای رديف های باال طبق   دوغاب ريزی  كاشی كاری
تبصره )در شرايطی كه طبق مشخصات كاشی با چسب نصب شود پس از گذاشتن شمشه چسب اجرا و كاشی نصب می شود. در 

صورتی كه پشت كاشی عايق رطوبتی باشد بايد توری سيمی روی عايق قرار گيرد )باالتر از عايق(

استاندارد عملكرد: 
اجرای ديوارپوش كاشی مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشريه 92 و 55 سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور، استانداردهای 

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی موقع برش كاشی ها ـ جلوگيری از ايجاد ضايعات ناخواسته )كاشی ـ مالت(
دوغاب  ريختن  ـ  پايين  رديف  كاشی  اجرای  ـ  اجرای شمشه  ـ  كف  تسطيح  و  تراز  ـ  تأسيساتی  مسيرهای  كنترل  ـ  فضا  رولوۀ  فرایندی: 

ماسه  سيمان  ـ اجرای ادامة كارـ بندكشی
محصول: اجرای يك ديوارپوش كاشی به مساحت 5 متر مربع طبق مشخصات فنی و طرح

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
مكان: كارگاه ساختمان 

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی، استاد كار حرفه ای يا مربی 

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: ماسه ـ سيمان ـ كاشی ـ چسب كاشی)درصورت انتخاب روش چسبی( ـ توری سيمی ـ ميخ ـ پودر سنگ ـ دستگاه برش 
كاشی ـ بيل ـ استانبولی ـ بيل ـ كمچه ـ شمشه ـ ريسمان ـ شاقول ـ تراز ـ متر ـ پودر سنگ ـ رنگ دانه ـ چكش الستيكی ـ لقمه پالستيكی 

ـ زيرپايی در صورت نياز

معيار شایستگى: 

نمرۀ هنرجوحداقل نمره قبولى از 3 مرحله كارردیف

1آماده سازی كارگاه1
1كنترل سفت كاری 2
2اجرای زيرسازی3
2اجرای پوشش كاشی٤
1بند كشی،كنترل و نظافت سطح )تحويل نهايی(5

6

2شایستگى های غيرفنى، ایمنى، بهداشت، توجهات زیست محيطى و نگرش:

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است .
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واحد یادگیری7  

شایستگی  اجراي دیوارپوش آجري

آیا تابه حال پی برده اید

 در معماري ايران براي پوشش نماي ساختمان ها بيشتر از چه مصالحي استفاده مي شده است؟
 چه رنگ بندي هايي  از آجر هاي تزييني در بازار وجود دارد؟

 اجراي آجركاري به عنوان پوشش ديوارهاي داخلي چگونه انجام مي شود؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استانداردها و اصول بيان شده ضمن بر شمردن ويژگي هاي آجر خوب براي به كارگيري درآجركاري، 
اجراي يك ديوارپوش آجري را با استفاده از چسب مخصوص انجام دهد. 

آجر يك مادۀ ساختماني بسيار قديمي است كه محققان قدمت آن را به ده هزار سال پيش نسبت مي دهند. 
شاهكارهاي معماري چون معبد چغازنبيل،كاخ تيسفون و گنبد كاووس از خشت و آجر ساخته شده اند. در 
معماري گذشته ايران عالوه بر استفاده از آجر براي ساخت بنا و نماي خارجي براي ايجاد آجركاري هاي زيبا 

در فضاهاي داخلي نيز استفاده مي شد.

مقدمه

 با توجه به تنوع رنگ بندي در انواع خاك رس، آجرهاي متنوعي از نظر رنگ بندي توليد مي شود. با توجه به 
محل كاربرد آجرها در اشكال مختلف توليد شده و همين امر سبب اجراي تميز تر و بهتر نماهاي آجري مي شود.
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نقش هاي نماسازي با آجر

درگذشته نقش هايي چون »تيغه جناقي«، »سه خفته راسته«، »خفته راسته تك« و... درنماسازي ساختمان هاي 
سنتي اجرا مي شد. امروزه عالوه بر استفاده از اين نقوش از الگوهاي ديگري نيز استفاده مي شود. در تصاوير 
زير چند نمونه از اين نقوش نشان داده شده است. عالوه بر ايجاد نقش مي توان از اجراي برجسته آجركاري 

در سطوح ساده و وسيع بهره گرفت.

عالوه برشكل متداول آجر )مكعب مستطيل( امروزه از آجرهايي با اشكال هندسي متنوع مي توان در اجراي 
آجركاري استفاده كرد.

از ميان انواع آجرهايي كه توليد مي شوند غالباً آجر نما و آجر نسوز براي پوشش ديوارها به كارگرفته مي شوند. 
آجرهاي نما و آجرهاي نسوز مقاومت بااليي داشته و از نظر رنگ بندي داراي طيف گسترده اي هستند.

چند نمونه از اجرای آجركاری در نما



121

فصل سوم: اجرای پارتیشن ...

آجر نيز مانند تمامی مصالح مورد استفاده در ساختمان 
بايد دارای ويژگی هايی منطبق بر استاندارد های معتبر1 

داخلی باشد.
ظاهری  معايب  هرگونه  از  عاری  مصرفي  آجرهاي 
مانند ترك خوردگی، شوره زدگی، آلوئك و غيره باشد. 
طول، عرض و ضخامت آجر های ماشينی بايد به  ترتيب 
2+220، 1+ 105، 1+ 55 ميلی متر باشد. طول، عرض 
و   30+1 ترتيب  به  بايد  دستی  آجرهای  ضخامت  و 
1+٤0 ميلی متر باشد و طول و عرض آن مانند آجرهای 
داراي  آجر  ابعاد  شد  گفته  كه  همان طور  باشد.  فوق 
رواداري مي باشد، اما هر كارخانه يا كارگاه ساخت آجر 
از يك قانون در ابعاد آجر خود استفاده مي كند. در اين 
قانون اگر آجر را به صورت راسته قرار دهند و روي آن 
دو آجر به صورت كله قرارگيرد مي بايست يك درز يك 

سانتي متري بين آنها وجود داشته باشد.

درگذشته اجرای نماهای آجری هم زمان با ساخت ديوار انجام می گرفت، اين شيوه سبب اتصال بهتر نما به 
زيرسازي مي شد. 

امروز با توجه به تفاوت شيوه های ساخت ساختمان و زمان اجرای تزيينات نسبت به گذشته در غالب موارد 
اتمام بخش های مختلف  از  اتمام ساخت ديوار و حتی پس  از  نازك كاري و نماسازي پس  اجرای تزيينات، 
سفت كاری انجام می شود. امروزه آجركاری فضاهای داخلی به شيوۀ اجرا با مالت ماسه سيمان، استفاده از 

چسب و اجرای خشك انجام می شود.

استانداردهاي آجر

1ـ سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، استاندارد شماره 7مقررات

3cmـ0/8

25cmـ 5 

cm 7/5ـ2 

---
-

-

ابعاد تقریبى آجرهای متداول نما
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اجرا با استفاده از مالت ماسه سيمان
اين روش نسبت به دو روش ديگر سرعت اجرای كمتری دارد. معموالً برای ديوارهايی استفاده می شود كه 
سطح نا صافی دارند و كاماًل شاقولی نيستند. دوغاب و مالتي كه برای نصب قطعات آجر به كار می رود ممكن 

است سبب كثيفی نما شود و ضايعاتی هم پس از اجرا به جا خواهد ماند.
از مزايای اين روش می توان به اتصال و پيوند آجركاری نما و ديوار اصلی اشاره كرد.

آجر مصرفی در نما ها بايد دارای شكل، نقش و رنگ مورد نظر طراح بوده و رواداری ابعاد آن حداكثر )%30( 
بيشتر از رواداری های مندرج در استاندارد ايرانی1 مربوط به آجر باشد.

عموماً از آجرهاي پالك براي نماهاي داخلي استفاده مي شود، اين آجرها داراي ضخامت كمتري نسبت به 
آجرهاي نماي خارجي هستند. اين آجرها در ضخامت 0/8 تا 50 ميلي متر توليد مي شوند. در تصاوير زير 

نمونه هايی از آجر هاي نماي داخلي نشان داده شده است.

مصالح نصب آجرهای نازك و اتصاالت و بست های فلزی كه درديوارهای دوجداره و نظاير آن به كار می رود 
بايد از فلز زنگ نزن باشد و يا تمام قسمت های آن در داخل مالت يا دوغاب قرار گيرد تا مالت اجزا را از 

زنگ زدن حفظ نمايد.

روش های اجرای دیوار پوش های آجری

1ـ استاندارد شماره 7 

نمونه هايی از نماهای داخل ساختمان كه با آجر اجرا شده اند را پيدا كرده و در قالب فيلم، تصوير ويا فعاليت
ترسيم در كالس ارائه نماييد.
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اجرای خشک
در اين روش اجرايی برای اتصال قطعات نما )آجرها( از مالت يا چسب استفاده نمی شود، بلكه از تجهيزات 
فلزی مانند ريل، پيچ و....استفاده می شود. اجرای اين شيوه نسبت به روش هاي ديگر هزينه بيشتری دارد و 

برای سطوح كوچك از نظر اقتصادی به صرفه نيست.

از ميان روش هايی كه توضيح داده شده روش اجرا با استفاده از چسب مخصوص برای اجرای ديوار پوش های 
داخلی متداول تر است واجراي سريع تر و بی نقص تري را ايجاد می كند. در ادامه اجرای ديوار پوش آجری با اين 
شيوه آموزش داده مي شود. آجركاری در فضا های داخلی درصورتی كه دارای نقص كوچكي باشند شكل بسيار 

برجسته ای پيدا كرده و از زيبايی كلی نما می كاهد بنابراين دقت در اجرا از اهميت بااليی برخوردار است.
رعايت نكات زير سبب اجرای ديوارپوشی مناسب در فضا های داخلی خواهد شد.

 در صورت استفاده از آجرهای چند رنگ، اين رنگ ها بايد به صورت متوازن در سراسر ديوار قرار بگيرند.
 از آجر های لب پر يا دارای اشكال در نماسازی داخلی استفاده نشود.

 ضخامت بند های آجرها يكنواخت باشد.
 ديوار به طور كامل تراز و شاقول باشد.

 درصورتی كه در زمان اجرا هم زمان كارهايی چون نقاشی يا گچ بری درحال اجرا باشند بايد از لك شدگی 
اتفاقی جلوگيری كرد يا درصورت بروز بالفاصله آن را برطرف كرد.

اجرا با استفاده از چسب مخصوص
برای اجرای اين شيوه مانند كاشی كاری بايد سطح ديوار كاماًل با اندود ماسه سيمان صاف و يكدست شود. در 
صورت وجود اشكاالتی مانند تورفتگی، بيرون زدگی و... سطح نهايی آجركاری شده از كيفيت الزم برخوردار 
نخواهد بود. سرعت اجرای اين روش باال بوده و می توان در زمان كوتاهی سطح وسيعی از ديوار را پوشش داد.
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3ـ كنترل زیرسازي
همانطور كه اشاره شد در آجركاري نماهاي داخلي به وسيلة چسب بايد سطح زير كار كاماًلً شاقولي و هموار 
باشد. ممكن است تأسيسات الكتريكي يا مكانيكي بر روي ديوار وجود داشته قبل از شروع كار بايد تمهيدات 

قطع، كنترل و حفاظت آنها انجام شود. 
درصورتي كه سطح روي ديوار ناصاف باشد با استفاده از مالت ماسه سيمان بايد آن را كاماًلً هموار كرد و پس 
از خشك شدن اقدام به نصب قطعات آجر كرد.روش اجرای مالت سيمان همانند شيوۀ اجرا در بخش اجرای 

كاشی كاری ديوار است.

4ـ نصب قطعات آجري نما
براي چيدن اولين رج آجر ها بايد سطح زيرين آنها و بخشي از كف فضا كه زير نماي آجركاري قرار مي گيرد 

كاماًلً تراز باشد، با شمشه گيري سطحي تراز براي اجراي اولين رج ايجاد مي كنيم.
با استفاده از چسب مناسب سطح زير آجركاري را با ماله مخصوص پوشانده و سپس آجرها را روي آن قرار 
مي دهيم. با استفاده از قطعات پالستيكي مخصوص ايجاد درز1، فاصله اي ميان آجر با آجرهای كناری ايجاد 

مي كنيم. 

 Spacer   1ـ فاصله نگهدار يا

مراحل اجراي دیوارپوش آجر )نماي آجري( با چسب
 

1ـ رولوۀ دیوار
اندازه گيري طول و عرض، تشخيص برجستگي ها و تورفتگي هاي نما پيش از شروع كار به منظور تعيين دقيق  

مواد، مصالح و تجهيزات مورد نياز و امكان اجراي الگوهاي آجركاري انجام مي شود.

2ـ آماده سازي كارگاه
در كارگاه ممكن است همزمان يك يا چند عمليات ساختماني ديگر درحال اجرا باشد، حمل وسايل مورد نياز 
به كارگاه و استقرار مناسب آنها سبب حفاظتشان در برابر آسيب هاي احتمالي شده و از ايجاد وقفه در حين 

اجراي كار به دليل نبود يا كمبود مصالح يا ابزار جلوگيري خواهد كرد.



125

فصل سوم: اجرای پارتیشن ...

به همين صورت رج اول چيده مي شود. در صورتي كه ديوار شاقولي باشد و چسب با ضخامت يكسان در زير 
كار پخش شود سطح آجركاري شاقولي خواهد شد. براي كنترل تراز بودن آجر ها از تراز و شمشه مطابق 
شكل استفاده مي شود. قبل از اجراي رديف دوم ضروري است از قطعات فاصله نگهدار مجدداً استفاده نماييم.
در سطوح كوچك آجركاری می توان پشت قطعات آجر را آغشته به چسب كرده و سپس روی ديوار نصب كرد. 

چسب انتخاب شده بايد از نظر خصوصيات فني با آجر هم خواني داشته باشد. چسب مانند يك ماده 
االستيك عمل كرده و توانايي جذب حركات ارتعاشي آجر را دارد.

توجه

5ـ بندكشي
نقش بندكشی پذيرش انبساط و انقباض سطحي و موضعي نما و توزيع يكنواخت آن در نماي ساختمان است. 
عالوه بر اين نكته بندكشی بايد مانع داخل شدن آب به قشرهاي داخلي ديوار شود. مالت بندكشی بايد ريز 
دانه و پرمايه بوده و از تراكم كافي برخوردار باشد. بندكشی به عنوان يكي از مراحل پاياني كار بايد زيبا و بدون 

نقص اجرا شود. 
عمق بندكشی براي نماهاي آجري برابر 15 ميلي متر است كه بايد قبل از اجراي بندكشی بندها را با برس 

كاماًل تميز كرده و سپس مرطوب و آب پاشي شود. 
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6ـ تميز كردن سطح آجركاري  و اجراي رزین
برای جلوگيری از نفوذ گرد وغبار، سطح ديوار را از اليه ای از درزگير شفاف سيليكون يا محلول روغن بزرك و 
تربانتين با نسبت های 1:2 يا 1:3 می پوشانند. اين محلول ها را می توان به وسيلة فرچه كوچك نقاشی، غلتك 
و يا اسپري بر سطح آجر چينی اجرا كرد. رزين حالت براقي را به نما داده، در سطح آن نفوذ كرده و خاصيت 

ضد خش بودن را در آن ايجاد مي كند. رزين مانع از نفوذ گرد و غبار به داخل منافذ نماي آجري مي شود.

بندكشي سرواافتادهبندكشى گونيابندكشى توپر

بندكشي گودبندكشي برجسته  
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ارزشيابى شایستگى اجرای دیوارپوش آجری

شرح كار: 
 كنترل نقشه های اجرايی   بررسی ديوار مبنا و كنترل وضعيت موجود براساس تراز و گونيا بودن و نحوۀ استقرار تجهيزات و خروجی های تأسيسات 
 خواندن   اجرای پوشش آجری ديوار با آجرهای مرطوب شده و اجرای دليل   انتخاب نوع آجر و مقدار مصالح براساس طرح و نقشه های جزئيات 

 پرداخت نهايی با رنگ آميزی يا پوشش رزين  اجرای بندكشی   اجرای متن كار  الگوهای آجر چينی 

استاندارد عملكرد: 
اجرای ديوارپوش آجری مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشريه 92 و 55 سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور، استانداردهای 

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران 
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی ـ انتخاب صحيح ابزارـ مديريت منابع ، مصالح و مواد ـ صرفه جويی
فرایندی: رولوۀ ديوار، پوشاندن يا ماسكه كردن سطوح مجاورـ پوشاندن ديوار با چسب ـ اجرای نمای آجركاری ـ بند كشی ـ  اجرای رزين يا 

رنگ آميزی
محصول: ساخت ديوارپوش آجری به مساحت 5 متر مربع در يك روز كاری 5 ساعته

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: يك روز كاری 5 ساعته
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: ترازـ مترـ شاقول ـ كمچه ـ استانبولی ـ سطل ـ بشكه ـ بيل ـ آجرـ پالك ـ بيل ـ ماله ـ شمشه مالت ـ دستگاه برش آجر 

ـ چكش الستيكی ـ تيشه ـ چسب مخصوص ـ )مالت ماسه وسيمان ـ ماله ـ شمشه مالت درصورت نياز به زيرسازی(

معيار شایستگى: 

حداقل نمرۀ قبولى مرحلة كارردیف
نمرۀ هنرجواز 3 

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل سفت كاری2

2اجرای آجركاری سطح ديوار3

2بندكشی كنترل و پرداخت نهايی٤

5

6

2شایستگى های غيرفنى، ایمنى، بهداشت، توجهات زیست محيطى و نگرش:

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است .
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واحد یادگیری 8

شایستگی  اجراي پارتیشن سنگي

آیا تا به حال پی برده اید

 چگونه مي توان تقسيمات جديدي در فضاهاي داخلي با عناصر معماري ايجاد كرد؟
 جداكننده ها در فضاهاي داخلي با چه مصالحي ساخته مي شوند؟ 

 جداكننده ها براساس قابليت هايي كه دارند به چند دسته تقسيم مي شوند؟  
 اجراي يك جداكنندۀ سنگي  شامل چه مراحلي است؟

استاندارد عملکرد

با رعايت استانداردها و اصول بيان شده يك پارتيشن )جدا كننده( سنگي به ضخامت 30 سانتي متر )ديوار 
20 سانتي متري، روسازي 5 سانتي متري از هر طرف( و به ارتفاع 150 سانتي متر اجرا كند. 

مقدمه

يكي از عناصر بسيار پركاربرد برای جداسازی بخش های مختلف در فضاهای داخلی ساختمان، جداكننده ها 
يا پارتيشن ها هستند. به ديوار های داخلی كه معموالً باربر نبوده و فضا ها را ازهم جدا می كنند نيز اصطالحاً 
ديوار جداكننده گفته می شود. در اين بخش منظور از جدا كننده )پارتيشن( عناصری است كه فضاها را ازهم 
جدا كرده و ارتفاعی كمتر از ارتفاع كف تا سقف دارند  اين عناصر عالوه بر نقش جداكنندگی جنبة تزيينی 

نيز دارند. جداكننده ها از نظر طرح و مصالح بسيار متنوع هستند. 
گروهي از جداكننده ها از مصالح سبك ساخته شده و با اتصاالت خشك به كف فضا يا ديوارها و ستون هاي 

جانبي متصل مي شوند. 
دسته اي ديگر از جداكننده ها دارای دو بخش زيرسازي و بخش رويه يا نما هستند. زيرسازي يا اسكلت اصلی 
اين دسته از جداكننده با استفاده از مصالح سنتی مانند )آجر، سنگ و.....( و يا مصالح جديدتر مانند )گچ برگ، 

ساندويچ پنل، شبكة فلزی، قطعات پی. وی.سی و.....( ساخته می شود.
مصالح روسازی جداكننده ها نيز دارای طيف گسترده ای هستند. 

پارتيشن ها از نظر امكان جابه جايي و حركت نيز به دو دسته تقسيم مي شود:
دسته ای از پارتيشن ها كه معموالً به صورت سنتی ساخته می شوند در جای خود ثابت بوده و گروهی ديگر 

متحرك بوده و قابليت جابه جايی يا جمع شوندگی دارند.
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روش هاي اجراي پارتیشن سنگی

به طور كلی اجرای جداكننده سنگی با دو نوع اتصال خشك و با مالت )تر(  قابل اجراست. در روش تر از 
مالت ماسه سيمان براي اتصال قطعات روسازي به بدنة اصلي يا زيرسازي استفاده مي شود. در روش خشك 

يك شبكه فلزي زيرسازي براي نصب قطعات روسازي اجرا مي شود. 

مزایا و معایب اجرای جدا كننده سنگى با مالت )روش تر(
 مزایا : ارزان تر از نصب خشك است، نياز به تخصص و مهارت كمتری دارد، از سنگ با ضخامت كمتر 

می توان استفاده كرد )محدوديتي در انتخاب سنگ ها از نظر ضخامت ندارد(.
 معایب: به دليل جمع شدن مالت پس از خشك شدن امكان جدا شدن قطعات سنگ وجود دارد و بايد 

از    اسكوپ سنگ استفاده كرد و با توجه به زيرسازي آن كه معموالً با  آجر اجرا مي شود، سنگين تر است. 

مزایا و معایب اجراي جداكننده سنگي با روش خشک
به  سنگي  قطعات  محكم تر  اتصال  سنگي،  قطعات  منظم تر  چينش  و  ترتيب  مالت،  كامل  حذف  مزایا:   
زيرسازي، امكان دسترسي به تجهيزات و ديوار پشت نماي سنگي، عدم نياز به ساخت ديوار براي زيرسازي 
 معایب : پرهزينه تر بودن نسبت به اجرای با مالت، نياز به نيروی متخصص و همچنين نياز به جوشكار و آهنگر.
و  سنگ  آن  روسازی  مصالح  كه  سنگی،  جدا كننده  نام  به  جداكننده ها  اين  از  يكی  ساخت  بخش  اين  در 

زيرسازي آن با آجر اجرا مي شود، آموزش داده می شود.

مراحل اجرای پارتیشن سنگی به روش تر) اجرا با مالت( 

1ـ رولوۀ فضا
در نقشه های اجرايی محل دقيق اجرای پارتيشن درفضا مشخص شده است. قبل از شروع كار بايد نقشه ها را 
با وضعيت موجود تطبيق داد تا در صورت هماهنگ نبودن، اقدام به تصحيح نقشه يا طرح با نظر طراح كرد. 

نقشه اجرایى دیوارجدا كننده
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2ـ پياده كردن نقشة جدا كننده وتعيين ابتدا وانتهای كار
براساس نقشه ها و به وسيله ريسمان و شمشه بايد محل دقيق اجرا را مشخص كرد.

مراحل تعيين محل جداكننده 

3ـ اجرای زیرسازي دیوار جدا كننده 
با استفاده از مصالحی چون آجر و بلوك می توان زيرسازي مناسب برای ديوار جداكننده سنگی را ساخت.

توجه  مورد  زيرسازي  هنگام ساخت  در  بايد  نيز  نقشه  در  احتمالی  يا شكستگی های  آمدگی  پيش  حفره، 
قرار بگيرند.

قبل از اقدام به ساخت ديوار ضروری است اطالعاتی درخصوص پيوند در آجرچينی بياموزيد.
ديوار می شود  بين قطعات آجری  و بست  قفل  ايجاد  باعث  آرايش های ساخته شدۀ آجرچينی كه  انواع  به 
پيوند گفته می شود. پيوند يا همان قفل و بست در ديوار های باربر1 اهميت بيشتری دارد اما در  اصطالحاً 
هرصورت وزن ديوار يا بارها و نيروهايی كه به آن وارد می شود بايد به صورت يكنواخت در ديوار ها پخش و 

منتقل شود. در غير اين صورت ديوار دچار ريزش، نشست ناهمگون يا ترك خواهد شد.

1ـ ديوار هايی كه عالوه بر تحمل وزن خود، بارها و نيرو هايی كه بر آنها وارد می شود را نيز تحمل می كنند.

مطابق مبحث 8 مقررات ملی ساختمان طول ديوار های باربر نبايد از چهل برابر ضخامت آنها و يا شش متر 
بيشتر باشد و ارتفاع اين ديوار ها نيز نبايد از3/5 متر تجاوز كند.

توجه

فعاليت
درصورتي كه طول ديوار بيشتر باشد، چه تدابيري بايد براي ايستايي جداكننده انديشيده شود؟
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 نكات مهم در اجراي آجر چيني 
 قبل از اجرای آجر چينی، بايد آجرها را به مدت 60 دقيقه در آب خيسانده1 )زنجاب( و بالفاصله به كار برد.

 آجركاری در درجه حرارت كمتر از 5+ درجه سانتی گراد مجاز نيست2.
 از آجر مهندسي يا آجر توكار )توپر،سوراخدار( براي اين كار استفاده كنيد.

برای رعايت قفل و بست ميان رج های آجر الزم است قطعات سالم آجر با تيشه مخصوص تّكه شوند در تصوير 
زير نحوۀ شكستن آجر نشان  داده شده است. 

1ـ عمل زنجاب به اين دليل انجام مي شود كه آجر، آب مالت ماسه سيمان را جذب نكند و باعث افت كيفيت مالت )سوختگي( آن نشود. 
2ـ چون در اين دما آب شروع به منبسط شدن مي كند و تأثير نامطلوبي بر روي مالت دارد.

اصول دیوارچینی آجری 

 يك در ميان،رديف ها يا رج های ديوار با آجر سه قدی شروع می شود تا قفل و بست مورد نظر در ديوار ايجاد شود.
 بند های عمودی به صورت يك درميان در يك امتداد قرار بگيرند.

 آجرها قبل از استفاده زنجاب شود.
 بند های ميان آجر ها يكسان اجرا شوند.

 از مالت به اندازۀ كافی در بين رديف ها استفاده شود. 

گاهی در نقشه ها، تأسيسات الكتريكی يا مكانيكی بر روی ديوار پيش بينی شده است كه بايد در حين 
ساخت، تدابير الزم را برای اجرايی شدن آنها انديشيد.

توجه
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الف( یک رگی كردن
به چيدن اولين رج به منظور تراز كردن سطح كار و رعايت ابعاد روی نقشه يک رگی كردن می گويند و چون 

ادامه كار ديوارچينی براساس آن انجام می شود بايد با دقت انجام گيرد.
در مرحلة قبلی محل اجرای ديوار جداكننده با ريسمان و شمشه مشخص شد در اين مرحله مالت رج اول در 

طول كار با توجه به ريسمان كشی، پهن شده و با شمشه و تراز بنايی سطح آن تراز می شود.

پس از پخش مالت، آجرچينی آغاز می شود. درصورتی كه طول آجر چينی از يک شمشه بيشتر نباشد يک 
آجر در ابتدا و يک آجر را در انتها قرار داده و با ريسمان كار آنها را نسبت به يکديگر تراز می كنيم.

پس از تراز كردن، آجرها را به شرح زير ريسمان بندی می كنيم: 
در امتداد طول ديوار و با فاصله از آن آجر های ريسمان كشی را روی زمين قرار می دهيم و ريسمان كار را در 

امتداد  ديوار به دور اين آجر ها می بنديم. در اين روش آجر اصلی ديوار از جای خود تکان نمی خورد.
آجری كه در امتداد ريسمان كار قرار می گيرد نبايد به ريسمان كار بچسبد.

دقت كنيد ريسمان نسبت به لبه افقی آجر طوری تنظيم شود كه حدوداً 2 ميلی متر با آجر فاصله داشته 
باشد. اين فاصله در طول آجرچينی بايد رعايت شود تا قراردادن آجرها و كنترل آنها به راحتی صورت گيرد.

توجه
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ب( اجرای رج های بعدی
پس از اجرای رج اول با استفاده از كمچه مالت را روی سطح آجر ها ريخته و با شمشه صاف و تراز می كنيم. 

همانند رديف اول، آجر های ابتدا و انتهای كار را پس از تراز و شاقولی كردن نصب می كنيم.
ادامة چيدن رديف های بعدی به همين صورت انجام می گيرد.

رعايت پيوند مطابق توضيحات ابتدای اين بخش صورت می گيرد.

 با توجه به پالن رج هاي فرد و زوج در انتخاب و چيدن آجرها بايد به پيوند و قفل و بست آنها توجه 
كرد، به طوري كه بندهاي قائم، يك رج در ميان، در يك راستا قرار بگيرند.

توجه
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در برخي ديوارها براي كمك به يكپارچگي ديوار و ايستايي بهتر آن و همچنين عملكرد مطلوب در برابر 
نيروهايي مانند زلزله از كالف هاي قائم و افقي استفاده مي كنند كه نحوۀ استفاده از اين كالف ها و محل 

مصرف آنها مقررات مربوط به خود را دارد كه در اين مرحله به اين مقررات مي پردازيم.
كالف ها به دو دستة كالف هاي قائم و افقي تقسيم مي شوند. هردوي اين كالف ها باعث ايجاد يكپارچگي 

در ديوارها مي شوند و در زلزله و حركت هاي جانبي به ايستايي ديوار كمك مي كنند.
كالف ها را مي توان به صورت بتني يا فلزي ساخت، اما در هرصورت اين كالف ها بايد اتصال مناسبي با 

ديوار داشته باشند.
براي ديوارهايي كه ارتفاع آنها  از 70 سانتي متر بلندتر بوده، ضخامت آن 20 سانتي متر باشد1 و به سقف 
درگير نمي شوند اجراي كالف قائم الزم است و محل اين كالف ها در ابتدا و انتهاي آزاد ديوارها بوده و 
همچنين در كنج ها و تقاطع ها نيز بايد تعبيه شود. در ديوارهايي كه طول آزاد آنها زياد است مي بايست 

كالف ها به نحوي قرار گيرند كه فاصله هيچ دو كالف قائمي از 5 متر بيشتر نباشد.
كالف هاي قائم فلزي با توجه به بار ديوار از قوطي، ناوداني يا تيرآهن ساخته مي شود و براي درگيري با 
ديوار هر 75 سانتي متر، ميل گردي به طول يك متر متصل به كالف وجود دارد كه در بين مالت آجرها و 
يا بلوك ها درگير مي شود. همچنين كالف قائم به صورت بتني نيز اجرا مي شود كه موارد زير در اجراي آن 

بايد در نظر گرفته شود:
 حداقل اندازۀ هر بعد آن 20 سانتي متر است. 1

 ٤ عدد ميل گرد نمرۀ 12 آجدار بايد داشته باشد. 2

 خاموت ها از ميل گرد نمرۀ 6 بوده و فاصلة آنها 15 سانتي مي باشد. 3

 بايد مطابق جزئيات، ديوار به صورت هشت و گير متصل باشد. 4

 ميل گرد آجدار نمره 8 هر 75 سانتي متر ارتفاع ، بين رج هاي آجر قرار گرفته باشد.)جهت اتصال بهتر  5

كالف به ديوار(

1ـ براي ديوارهايي كه ضخامت 10 سانتي متر دارند ارتفاع آزاد )بدون اتصال به سقف يا كالف( آنها 50 سانتي متر باشد.

كالف قائم بتني

نيرو

مطالعه آزاد
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جزئيات ترسيمي كالف قائم

تنگ از ميل گرد نمرۀ 6 هر 15 سانتى متر 4عدد

 پالن رج اول

 پالن رج دوم

75سانتى متر و به طول 15 سانتى متر

ميل گرد نمره 12آجدار

ميل گرد نمره 8 آجدار هر

پرشده از مالت ماسه سيمان یا بتن به عيار 
مترمكعب در  سيمان  كيلوگرم   250

75 هر  آجدار   8 نمره   ميلگرد 
سانتى متر و به طول 15سانتى متر

تنگ از ميلگرد نمرۀ6 هر15سانتى متر
4عدد ميل گرد نمره12آجدار
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كالف هاي افقي نيز در ديوارهايي كه ارتفاع آنها از 3/5 متر بيشتر باشد نيز بايد اجرا شود. اين كالف ها 
مي تواند به صورت فلزي يا بتني باشد.

 

جزئيات ترسيمي كالف افقي

 ميل گرد نمره 6 هر15 سانتى متر

4عدد ميلگرد نمره12آجدار

پالن رج اول

پالن رج دوم

 پرشده از مالت ماسه سيمان یا بتن به عيار
250كيلوگرم سيمان درمتر مكعب

ميل گرد نمره8آجدار هر75سانتى متر وبه طول 200سانتى متر
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فصل سوم: اجرای پارتیشن ...

4ـ اجرای پوشش نهایى دیوار جدا كننده
انتخاب رنگ، نوع، اندازه و شكل سنگ براساس نقشه های اجرايی و جدول نازك كاری انجام می شود.

اجرای پوشش سنگ در پارتيشن همانند اجرای ديوارپوش سنگی است تنها تفاوت اصلی آن ارتفاع جداكننده 
است كه سبب می شود بخش بااليی و به عبارتی درپوش آن نيز اجرا شود. جنس درپوش بسته به نظر طراح 

مي تواند سنگي، بتني و يا فلزي باشد. 

ج( شمشه كردن نمای كار
برای كنترل كردن نمای ديوار آجری از شمشه استفاده می شود درصورتی كه ريسمان كار با دقت اجرا شود 

خطايی به وجود نمی آيد. اين كار با قرار دادن شمشه روي نماي كار به صورت ضربدری صورت می گيرد.
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ارزشيابى شایستگى اجرای پارتيشن سنگى

شرح كار: 
 اجرای ديوار زيرسازی و ترازو شاقولی   تعيين محل و نوع اتصال سازه به عناصر معماری  كنترل نقشه ها و جزئيات اجرايی   رولوۀ محل 

 پرداخت نهايی و تميزكاری  بندكشی   نصب سنگ روی ديوار  برش قطعات سنگی طبق نقشه و طرح و جدول نازك كاری  كردن آن 

استاندارد عملكرد: 
  استانداردهای    نشريه 92 و 55 سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشورـ  اجرای پارتيشن سنگی مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمانـ 

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران 
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی ـ  مديريت صحيح مواد و مصالح ـ دقت و صرفه جويی ـ انتخاب ابزار ـ دفع مناسب ضايعات
فرایندی: تمامی مراحل اجرای جداكننده سنگی شامل رولوه ـ بررسی نقشه ها و جزئيات اجرايی ـ تعيين محل اتصال به عناصر ساختمانی ـ  

ساخت ديوار زيرسازی ـ نصب صفحات سنگی بر روی ديوار ـ پرداخت نهايی 
محصول: اجرای يك جداكننده سنگی به مساحت 5متر مربع در 5 ساعت كاری

شرایط انجام كار:
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت : هنرآموز معماری يا معماری داخلی ـ   استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: سنگ پالك ـ  ابزار برش سنگ ـ  ماسه ـ سيمان ـ  آجر ـ  تيشه ـ  تراز ـ  متر ـ ابزارـ  يراق آالت سازه ـ دستكش ـ شمشه 

ـ شاقول ـ استانبولی ـ بيل ـ كمچه ـ ماله

معيار شایستگى: 

حداقل نمره قبولى مرحله كارردیف
نمره هنرجواز 3 

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل الزامات پيش آمده از معماری 2

2اجرای سازه نگهدارنده جداكننده سنگی)ديوار زيرسازی(3

2نصب سنگ به ديوار اجراشده٤

1بندكشی، پرداخت و تحويل نهايی5

6

2شایستگى های غيرفنى، ایمنى، بهداشت، توجهات زیست محيطى و نگرش:

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


