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فصل4

اجرای تزیینات پلیمری کف و دیوار
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واحد یادگیری 9  

شایستگی  اجراي کف پلیمري

آیا تابه حال پی برده اید

 از چه كف پوش هايي غير از كف پوش هاي متداول مانند سنگ، چوب و آجر مي توان در فضاهاي داخلي 
استفاده كرد؟

 كف پوش هايي كه جزء فرآورده هاي پالستيكي محسوب مي شوند، كدام اند؟
 كف پوش هايي كه از فرآورده هاي پالستيكي تهيه مي شوند چگونه اجرا مي شوند؟  

استاندارد عملکرد

با به كارگيری اصول و قواعد بيان شده اجراي يك كف پوش را با استفاده از قطعات پي وي سي انجام دهد. 

مقدمه

در گذشته از مصالحی چون سنگ، آجر و چوب در ساخت بنا و اجرای پوشش های نهايی فضاهاي داخلي 
استفاده می شد.

پيشرفت های علمی كه در زمينۀ توليد محصوالت ساختمانی ايجاد شد، باعث افزايش كيفيت اين مصالح و 
ورود مصالح جديدي  نظير پالستيك ها به عرصۀ معماری گرديد.

امروزه استفاده از مصالح پالستيكی در ساختمان به دليل افزايش كيفيت آنها و ويژگی های منحصر به فردشان 
رواج پيدا كرده است. يكي از كاربردهاي اين فرآورده ها، تزيينات داخلي فضاهاي معماري است.
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ساختمان  مختلف  بخش های  در  كه  است  شده  تهيه  زيادی  پالستيكی  فرآورده های  و  تركيبات  تاكنون 
كاربرد دارد.

عموماً مواد پالستيكی به دو گروه ترموپالستيك ها و ترموست ها تقسيم می شوند.
از نقطه نظر ويژگی های فيزيكی و مكانيكی پالستيك ها به صورت های چهارگانه سخت، نيمه سخت، نرم و 

كشسان گروه بندی می شوند. 
از پالستيك های نرم و سخت در ساخت و يا اجرای كف پوش  ها، ديوار پوش ها و سقف پوش  های ساختمان 

استفاده می شود.
عمده ترين اين محصوالت پالستيكی كه در پوشش هاي داخلي ساختمان كاربرد دارند، عبارت اند از: موزاييك 
پالستيكی، روكش پالستيكی، كاشی وينيلی )وينيل تايل(، كف پوش وينيلی فوم دار و ديوا رپوش پالستيكی.

 عالوه بر محصوالت پالستيكي كه نام برده شد از كف پوش های الستيكی نيز برای پوشش كف فضاهاي داخلي 
استفاده می شود.

چند نمونه کف پوش پليمري
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استفاده  آنها  از  داخلی  فضاهای  كف پوش های  اجرای  در  كه  است  پليمر1  پالستيكی،  فرآورده های  از  يكی 
می شود. 

به صورت كاشی )تايل(، قطعات الواري، رول و يا به صورت مايع  كف پوش های پليمری و پالستيكی معموالً 
ريختنی يكپارچه تهيه می شوند.

اجرا،  و مقاومت سايشی، روش و سرعت  براساس ويژگی هايی چون دوام  از كف پوش ها  اين دسته  انتخاب 
چسبندگی به سطح زيرين، هزينۀ ترميم، نگهداری و نظافت راحت، قابليت ترميم پذيری پس از اجرا، زيبايی، 
قدرت جذب يا دفع آلودگی ها، مقاومت شيميايی در برابر مواد، خاصيت ضد  رطوبتی و قيمت تمام شده، 

انجام می گيرد.
از آنجايي كه پي. وي. سي2 جزء تركيبات پليمري محسوب شده و تعدادي از اين كف پوش ها از پي. وي .سي 
ساخته مي شوند در بازار به نام كف پوش هاي پي. وي .سي شناخته مي شوند. درحال حاضر اجراي كف پوش 
پي .وي. سي به شكل قطعات الواري مرسوم تر از ساير اشكال اين فرآورده است. در ادامه مراحل اجراي اين 

كف پوش را فراخواهيد گرفت.
كف پوش های پالستيكی در يك يا چند اليه در رنگ ها و طرح های مختلف توليد می شوند و ممكن است مواد 
غيرپالستيكی نيز كم و بيش در آنها به كار گرفته شده باشد كه در اين صورت به آنها كامپوزيت گفته می شود. 

1- Polymer
2- P.V.C پلي وينيل كلرايد

تحقيق كنيد محصوالت پالستيكی نام برده شده چه ويژگی هايی دارند و چگونه تهيه می شوند؟ بدين منظور فعاليت
جدولی مشابه جدول پايين تهيه كرده و با اطالعاتی كه جمع آوری می كنيد آن را تكميل نماييد.

شکل محصولمواد اوليه ویژگي ها محل کاربردنام محصولردیف

1

2

3
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اجرای کفپوش P.V.C )به شکل قطعات الواري(

1ـ آماده سازی سطح قبل از اجرا
از آنجايی كه وضعيت سطحی كه كف سازی روی آن اجرا می شود در كيفيت نهايی كف سازی تأثير می گذارد 
بايد هرگونه آلودگی و جرم از سطح زيرين برداشته شود. برای باال بردن كيفيت اتصال نياز به يك سطح تميز 

و كاماًل هموار است.
 در صورتی كه كف پوش بر روی سراميك يا سنگ های موجود در فضا نصب می شوند قبل از آغاز كار سطح 
بايد كاماًل تميز شده و در صورتی كه دارای پريدگی يا فرورفتگی هستند، آن بخش ها را با بتونه مخصوص 
)چسب چوب، سيمان سفيد و آب( پُر كرد. اگر كف فضا صاف باشد تنها الزم است با دوغاب سيمان كف فضا 

را با درزها يكدست كرد.
 سطح فضا بايد كاماًل خشك باشد و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.

شکل کلي قطعات کف پوش قبل از اجرا

اين كف پوش از نظر طرح و رنگ شبيه پاركت بوده، 
معموالً در ضخامت هاي 1/5، 1/6، 2 و 3 ميلي متر، 
سانتي متر   90 طول  و  سانتي متر   15  ،11 عرض 

توليد مي شود. 

ریختن دوغاب سيمان روی کف و یکدست کردن سطح درزها و کف موزایيک ها

1
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2ـ اجراي چسب
برای چسباندن كف پوش های پي .وي. سي از چسب های خميری سفيد كه فاقد تينر هستند استفاده مي شود. 
معموالً اين چسب ها به صورت قوطی های 10 كيلويی عرضه مي شود كه برای نصب هر متر مربع 300 گرم 

چسب مورد نياز است. 

 دمای مناسب برای اجرای كف پوش 30ـ20 درجۀ سانتی گراد است.

توجه

در هرصورت چسب از نوعی بايد انتخاب شود كه با پالستيك سازگار بوده و باعث خرابی و تجزيه قطعات 
پالستيكی نشود.

توجه

پس از خشك شدن سطح دوغاب ريزی شده با استفاده از كاردك مخصوص كه دندانه دار است چسب را در سطح 
كف در حدود 2 متر مربعي پخش مي كنند.

پهن کردن چسبریختن چسب

استفاده از کاردك مخصوص براي پخش کردن ادامه چسب زدن کف
چسب روي سطح

چسب کاري سطحي به مساحت حدود 2 مترمربع

2
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3ـبرشقطعاتکفپوش
براي قرارگيري بهتر كف پوش و جلوگيري از ايجاد درزهاي ممتد، كف پوش ها را به اندازۀ نصف اندازه طول 
كف پوش نسبت به هم جلو و عقب كار مي كنند. به اين منظور پس از مشخص كردن محل برش به وسيلۀ متر 

با كاتر اين برش ها انجام مي شود. 
درصورتي كه قطعات كف پوش در دو اندازه كار شوند طرح های كف سازي،زيباتر نيز هستند. قبل از شروع 
مرحلۀ نصب در فاصلۀ زمانی كه نياز است چسب ها چند دقيقه روي كف قرار داشته باشند، قطعات از طرف 

طول برش مي خوردند و آمادۀ نصب می شوند.

4ـنصبقطعاتپي.وي.سي
قطعات از قسمت كنار كار روي كف نصب مي شوند درصورتي كه در كناره ها كجي )قناسي( وجود داشته باشد 

از قسمت كناره هاي كار اين كجي ها با برش در اولين قطعه رفع مي شود.
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اجرای کف پوش اپوکسی 

اين كف پوش، مايع يكپارچه ای از رزين اپوكسی به ضخامت 0/5 تا 5 ميلی متر در رنگ ها و طرح هاي  
مختلف است.

از خصوصيات اين كف پوش می توان به موارد زير اشاره كرد:
 مقاومت باال در برابر حالل ها، اسيدها، بازها و نمك ها

 عدم جرم پذيری
 خاصيت ضد باكتريايی در نوع ويژه اپوكسي

 طول عمر باال 
 تنوع رنگ و طرح

 نظافت راحت 
 مقاومت مكانيكی و عدم ترك خوردگی 

 يكپارچگی 
كف پوش اپوكسی به عنوان يك كف پوش ايده آل برای كف های بتنی و فلزی در كارگاه ها، كارخانه ها، انبارهای 
صنايع شيميايی، غذايی، دارويی، الكترونيكی، نساجی، بيمارستان ها، سالن های ورزشی، فرودگاه ها و... است.

كف پوش اپوكسی از اختالط رزين اپوكسی و يك سخت كننده بدست می آيد.
براساس كاربرد  فضايی كه كف پوش اپوكسی در آن اجرا می شود، مواد مؤثر در كيفيت آنها متفاوت است. به عنوان 
مثال رزينی كه در فضاهای بيمارستانی استفاده می شود با رزين كف پوش سطح سالن های ورزشی متفاوت است.

كف پوش اپوكسي معموالً در سه مرحله اجرا مي شود، زمان مناسب برای اجرای هر اليه حدود 5ـ4 ساعت 
به سطح  آنها  اما چسبندگی  است،  بيشتر  رولی  يا  تايلی  پی  .وی. سی های  به  نسبت  آن  اجرای  زمان  است. 

زيرين شان بيشتر است.

پس از نصب كف پوش  24 تا 48 ساعت روی محل حركت نكنيد. توجه
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مراحل اجراي کف پوش اپوکسي

الف( ساب زدن کف و زدودن گردوغبار محيط
براي ايجاد سطحي تراز، بدون فرورفتگي و برجستگي، قبل از شروع كار بايد كاماًل سطح صاف شده و تراز 

شده و گرد و غبار ناشي از ساب زدن از روي سطح و كل فضا زدوده شود.
درصورت نياز درزها، ترك ها و فرورفتگي هاي كف بايد تعمير، پر و هم سطح شوند.

دمای مناسب برای اجرای كف پوش اپوكسی حدود 25سانتی گراد است. توجه

ب( اجراي پرایمر
پرايمر ماده اي است با پايه اپوكسي كه براي نفوذ بهتر به سطوح زير كف سازي رقيق مي شود.

گرفتن گردوغبار کفساب زدن برای ایجاد سطح کاماًل صافاجرای مالت برای مسطح کردن سطح
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ج( ریختن مرحلۀ اول کف پوش اپوکسي
در اين مرحله يك اليه اپوكسي روي كف ريخته مي شود. در محل هايي كه درز وجود دارد، امكان ترك خوردگي 
در آن قسمت ها بيشتر است به همين علت از توري پليمري در اين نواحي استفاده مي شود. گاهي براي باال 
بردن كيفيت كار، كل كف را با توري پليمري مي پوشانند. پس از نصب توري ها مجدد روي آن مواد اپوكسي 
ريخته  شده و پس از خشك شدن كل سطح را ساب مي زنند. ساب در اين مرحله بسيار نرم است زيرا ناهمواري ها 
كم و ناچيز است. پس از اتمام اين قسمت گرد و غبار ناشي از ساب زدن بايد جمع آوري شود كه به جهت اين 

كار از جارو برقي هاي صنعتي استفاده مي شود.



149

فصل چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

د(ریختن مرحلۀ دوم کف پوش اپوکسي
روكش نهايي در اين مرحله اجرا مي شود و دانه هاي رنگي با توجه به رنگ مورد نظر به مواد اپوكسي افزوده مي شود.

كف پوش اپوكسی مايع و كف پوش پلی يورتان )برای فضاهای خارجی( پس از خشك شدن بدون درز و نفوذناپذير 
بوده و امكان شست  و شوی روزمره و مداوم را داشته و در برابر انواع مواد خورنده كه در مواد ضدعفونی كننده وجود 

دارند مقاوم است. در مقابل قارچ و كپك نيز نفوذناپذير بوده اما كف پوش های تايلی يا رولی اين خاصيت را ندارند.
يكي از انواع كف پوش هاي اپوكسي كف پوش گرانيتي اپوكسی است. از اين كف پوش برای كف سازی دكوراتيو 
با  كف پوش  اين  می شوند.  استفاده  و...  سينماها  رستوران ها،  اماكن    توريستی،  خريد،  و  تجاری  مراكز  منازل، 
طرح های گرانيتی اجرا می شود. اجراي آن همانند روش گفته شده است با اين تفاوت كه براي ايجاد طرح 

گرانيتي، رنگدانه ها روي سطح پاشيده مي شوند تا شكل نهايي آن شبيه گرانيت باشد.
اشعه  برابر  در  و  داشته  باالتري  مقاومت  كه  پلی يورتان  از كف پوش  ورزشی  ن های  سال و  باز  فضاهای  برای 

خورشيد نيز مقاوم1 است استفاده مي شود. 

1ـ كف پوش اپوكسي در برابر اشعه خورشيد مقاوم نيست. 
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کف پوش سه بعدی اپوکسی

طراحي داخلي هم مانند بسياري از هنرهاي تزييني با نوآوري همراه است. امروزه كف پوش هاي سه بعدي 
فضاهاي داخلي را متنوع تر جلوه مي دهد و بيننده را براي لحظاتي غافلگير مي كند. در اين كف پوش تصاوير 
سه بعدي در زير اليه اي شفاف قرار داده مي شود. اين كف پوش ها براي حمام، توالت، آشپزخانه و استخر اجرا 

مي شود1.
براي اجرا ابتدا تصوير مناسبي انتخاب و پس از انجام ويرايش هاي الزم توسط دستگاه پرينتر چاپ گرفته 
مي شود. تصوير چاپ گرفته شده، در محل برش خورده و چسبانده مي شود، سپس با اليه نازك و شفافي از 

رزين اپوكسي پوشانده مي شود.

1ـ با توجه به ماندگاري باالي اپوكسي و پلي يورتان، توصيه مي شود از طرح هايي استفاده شود كه به مرور زمان نيز زيبايي و اثربخشي خود را داشته باشد و 

باعث خستگي و دلزدگي كاربران نشود.

خصوصيات فنی کف پوش پلی یورتان عبارت اند از: 
 مقاومت باال در برابر سايش

 قابليت اجرا در فضاهای باز و سر پوشيده 
 االستيسيته و انعطاف پذيری نسبی 

امروزه استفاده از كف پوش های اپوكسی و پلی يورتان مخصوص پاركينگ ها كه قابليت اجرا بر روی رمپ ها را 
نيز دارند در حال متداول شدن است.
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به صورت  اين كف پوش ها  اجرای كف پوش، كف پوش های الستيكی هستند.  استفاده در  از ديگر مواد مورد 
ورقه هايی به ضخامت 2 تا 4/5 ميلی متر به صورت تايل هايی مربع يا مستطيل شكل به ابعاد از 150 تا 900 
ميلی متر می برند. اين كف پوش ها نرم و انعطاف پذير بوده و نسبتاً جاذب صوت هستند به همين دليل برای 
استفاده در طبقات باالی طبقه همكف مناسب هستند. توجه داشته باشيد در فضاهای باز و غير پوشيده نبايد 

كف پوش های الستيكی را به كار برد.

كف پوش هايی كه جزء فراورده های پالستيكی محسوب می شوند دارای چه مزايا و معايبی هستند؟ تحقيق کنيد
جدولی مشابه جدول زير تهيه كرده و آن را تكميل كنيد.

ابعاد و نوع كف پوش 
ميزان نرمی و رنگضخامت

عملكرد در مقابل محل كاربردسختی 
رطوبت و صوت

عملكرد در برابر 
حرارت و آتش
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ارزشيابی شایستگی اجرای کف پليمری

شرح کار: 
 رولوۀ فضا  آماده سازی بستر اجرا طبق نقشه ها و كدهای داده شده  چسب زدن برای نصب قطعه پليمری  نصب قطعات پليمری يا 
رول پليمری طبق طرح و نقشه ارايه شده و دستورالعمل كارخانۀ توليدكننده كف پوش پليمری   كنترل تراز كف مطابق نقشه های اجرايی  

پرداخت نهايی كف پوش با استفاده از وسيله مخصوص پرداخت كف پوش پليمری )طبق دستورالعمل كارخانه(

استاندارد عملکرد: 
ـ  كشور  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   55 و   92 نشريه  ـ  ساختمان  ملی  مقررات   12 و   5 مبحث  اصول  مطابق  پليمری  كف پوش  اجرای 

استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی موقع برش رول يا قطعات، انتخاب صحيح ابزار، به كارگيری صحيح ابزار، مديريت منابع و مصالح
فرایندی: بسترسازی ـ كنترل بسترسازی )تراز بودن( ـ  اجرای پوشش پليمری كف ـ پرداخت پوشش پليمری 

محصول: اجرای يك كف پليمری به مساحت 5 متر مطابق نقشه اجرايی و دستورالعمل كارخانۀ توليدكننده قطعات پليمری

شرایط انجام کار:
مکان: كارگاه ساختمان

زمان: 4 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استادكار حرفه ای يا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهيزات: متر، شاقول، تراز، ماسه، سيمان، چكش الستيكی، رول يا قطعه پليمری، چسب نصب پليمر، واكس پرداخت كف پوش 

پليمری، كاتر برش پليمر

معيار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمرة هنرجواز 3 

1رولوۀ كف فضا1

1آماده سازی بستر كف سازی2

2اجرای كف پليمری3

2عمل آوری و پرداخت4

1كنترل كار و تحويل5

6

2شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است.
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فصل چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

يك  اجراي  شده،  بيان  قواعد  و  اصول  به كارگيري  و  پي.وي.سي  ديوارپوش هاي  ويژگي هاي  شمردن  بر  با 
ديوارپوش پليمري را انجام دهد.

مقدمه

از ديگر فرآورده هاي پالستيكي در ساختمان ديوارپوش ها هستند كه به دليل بهبود كيفيت در توليد شان 
نسبت به گذشته بيشتر از آنها استفاده مي شود.

از رزين هاي  از مواد گوناگون پالستيكي ساخته مي شوند.  كاشي هاي ديواري مربع شكل1  اين ديوارپوش ها 
پلي استايرن و فرم آلدئيد اوره در رنگ هاي متنوع توليد مي شوند. پنل هاي ديواري پالستيكي با قطعات اتصالي 
مربوطه نيز در طرح ها و رنگ هاي متنوع توليد مي شوند. بافته ها و ورق هاي نازك وينيلي نيز روي پنل ها 
نصب مي شود. پنل هاي با طرح چوب، سنگ و آجر براي مصرف در داخل ساختمان بسيار پر كاربردتر از ساير 

طرح ها هستند. برخي از ديوارپوش ها عايق صوتي نيز هستند. 

1 ـ به ابعاد 100 تا 200 ميلي متر

واحد یادگیری 10

شایستگی اجراي دیوارپوش پلیمري

آیا تا به حال پی برده اید

 به غير از مصالح بنايي و متداول از چه نوع ديوارپوش هاي ديگري هم مي توان استفاده كرد؟
 ديوارپوش هايی كه جزء فرآورده هاي پالستيكي هستند داراي چه ويژگي هايي مي باشند؟

 به كارگيري كدام يك از ديوارپوش هاي پالستيكي نسبت به بقيۀ آنها رايج تر است؟
 ديوارپوش هاي پليمري و پي.وي.سي چگونه نصب مي شوند؟

استاندارد عملکرد
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دیوارپوش هاي پالستیکي
 

ديوارپوش هاي پالستيكي معموالً به دو صورت توليد مي شوند:
 كاشي پليمري

ابزار آالت آن نيز  به شكل مستطيل است.  الواري )تايل يا پنل ديواري1( پي. وي .سي كه معموالً   قطعات 
متناسب با رنگ و اندازۀ قطعه الواري موجود است.

عالوه  بر موارد باال ديوارپوش هاي ديگري نيز با طرح هاي متنوع در بازار عرضه مي شوند كه عالوه بر پالستيك 
در ساخت آنها از موادي چون الياف شيشه، پنبه، كنف، پنبه كوهي و الياف مصنوعي و فيبرهاي فلزي استفاده 

شده است و كامپوزيت محسوب مي شوند. 

کاشي پليمري
اتصال اين نوع ديوارپوش ها به ديوار با چسب مخصوص انجام مي شود. امروزه استفاده از اين نوع ديوارپوش ها 
متداول نيست. با توجه به نصب مستقيم آن بر روي ديوار بايد سطح ديوار قبل از اجرا كاماًل هموار و شاقولي 
باشد. موقع انتخاب چسب بايد از سازگاري آن با ديوارپوش اطمينان حاصل شود در غير اين صورت باعث 
خرابي و يا تجزيه ديوار پوش مي شود. نسل جديدتري از اين ديوارپوش ها توليد مي شوند كه ابتدا يك قاب به 

عنوان زير سازي براي آنها روي ديوار نصب شده و سپس قطعه روي آن قرار مي گيرد.

wall panels ـ1

ليستی از ديوارپوش های پالستيكی تهيه كرده و ضمن تعيين مشخصات آنها، ويژگی هايشان را در تحقيق کنيد
بنويسيد. جدولی مشابه جدول زير 

نوع 
ديوارپوش 

ابعاد و 
نرمی و رنگضخامت

عملكرد در برابر محل كاربردسختی
رطوبت و صوت

عملكرد در برابر 
آتش و حرارت
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فصل چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

قاب زیر سازي براي نصب قطعه دیوار 
پوش

قطعه رویه که بر روي زیر سازي 
نصب مي شود.

امکان تنظيم جهت قطعه

تایل هاي کامپوزیتتایل هاي پليمري
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ویژگي هاي دیوارپوش هاي پي.وي.سي
وزن سبك، تنوع در طرح و رنگ، مقاوم در برابر رطوبت، قابليت شست وشو، مقاومت در برابر حشرات و نصب 

سريع.
تايل هاي پي.وي.سي معموالً به دو صورت روي ديوار نصب مي شوند:

الف( روش نصب مستقيم روی دیوار: با توجه به ارتفاع ديوار قطعات پانل در اندازه هاي مورد نظر برش 
داده و به وسيله كليپس به فاصله های 45 تا 50 ميلي متر بر روی ديوار نصب می كنند. در اين روش سطح 

ديوار بايد هموار بوده و ديوار نيز شاقولي باشد.
ب( روش نصب دیوارپوش با زیرسازي فلزی یا چوبی

دیوارپوش هاي الواري پي.وي.سي )تایل یا پنل(

اين ديوارپوش ها معموالً در طول 6 متر، عرض 20، 30،25 و 45 سانتي متر و ضخامت 8 ميلي متر توليد مي شوند. 
براي بخش هايي از كار مانند گوشه ها، لبۀ پنجره ها، ابتدا و انتهاي كار و درز ميان قطعات اصلي از ابزارهاي مخصوص هر 
بخش استفاده مي شود. در تصاوير زير نمونه هايي از رنگ بندی ديوارپوش ها و اجرای آن در فضا نشان داده شده است.

مراحل اجراي دیوارپوش پي .وي .سي 

1ـ رولوة فضا
 معموالً در فضاهايي كه ديوارپوش پي. وي .سي براي پوشش ديوارها انتخاب مي شود براي تمامي ديوارها از 
اين مصالح براي هماهنگي در طرح و جنس پوشش استفاده مي شود. با توجه به سطح ديوارها مقدار ديوارپوش 

مصرفي محاسبه مي شود. 

2ـ آماده سازي کارگاه
 قبل از شروع كار بايد تمامي مصالح، لوازم و ابزار در كارگاه به اندازه مورد نياز فراهم باشد. از آنجايي كه 
قطعات ابزار از مهم ترين قسمت هاي اجراي كار محسوب مي شوند. تعيين نوع و مقدار مورد نياز از هر كدام 

بسيار مهم است.
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فصل چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

3ـ کنترل دیوار
 شاقولي بودن ديوار در اجراي اين نوع ديوارپوش مانند ساير ديوارپوش ها اهميت زيادي دارد. با توجه به روش 

اجراي اين ديوارپوش امكان قرار گرفتن تأسيسات معمول در فضاي پشت آن وجود دارد.

4ـ اجراي زیرسازي
 براي زير سازي مي توان از قطعات چهار تراش چوب، پروفيل ناوداني آلومينيومي يا فوالدي استفاده كرد. در 

اينجا از ناوداني آلومينيومي استفاده شده است. 
در ابتدا پروفيل ها در دور ديوار نصب مي شوند. شاقولي بودن پروفيل هاي عمودي و تراز بودن پروفيل هاي 
افقي نيز در اين قسمت انجام مي شود. سپس براي نصب پروفيل هاي افقي حفره هايي روي ديوار ايجاد كرده 
و از قطعات ال شكل آلومينيومي به عنوان رابط اتصال ديوار و پروفيل استفاده مي كنيم. پروفيل ها به فاصله 

حدود 50 سانتي متر از يكديگر قرار دارند. پروفيل هاي افقي نيز موقع نصب تراز مي شوند. 
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5 ـ برش قطعات
بر اساس ارتفاع فضا قطعات با استفاده از دستگاه فرز برش داده مي شوند. با توجه به طول 6 متر قطعات معموالً 

هر شاخه از آن براي دو ارتفاع سقف كافي است. 

6 ـ نصب قطعات
در اين مرحله پانل ها به زيرسازی فلزی پيچ می شوند. در اين روش می توان يك اليه عايق در فاصله آزاد 
ميان پانل ها و ديوار اصلی قرار داد. وجود فاصله بين ديوار و پانل ها عالوه بر رفع ناشاقولی احتمالی ديوار 
اصلی، امكان عبور تأسيسات )برق و تأسيسات مكانيكی( را بدون ايجاد تخريب بر روی ديوار اصلی امكان پذير 

می كند. قطعات به صورت كشويي در كنار هم قرار داده مي شوند.
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فصل چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

7ـ نصب ابزارها
 با استفاده از ابزار هاي مخصوص قسمت هايي از كار مانند ابتدا و انتهاي كار، گوشه ها، لبه ها و كناره پنجره ها، 

درز ميان قطعات و قرنيز اجرا مي شوند.
از مزايای اين روش، امكان اجرای كار با انواع سطوح از قبيل ديوارهای آجری، سفال، سيمانی، بدون نياز به 
اجراي گچ و خاك روي ديوار است. از ديگر مزايای اين روش می توان به دفن نشدن لوله های تأسيساتی در 
داخل ديوار اشاره كرد كه عالوه بر جلوگيري از خوردگی و سهولت تعميرات آتی، امكان دسترسی آسان به 

تأسيسات را به همراه دارد.
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ارزشيابی شایستگی اجرای دیوارپوش پليمری

شرح کار: 
 رولوه كردن سطح ديوار  دسته بندی و رنگ بندی قطعات ديوارپوش متناسب با مشخصات فنی  شاقول كردن ديوار  كنترل مسيرهای 
تأسيساتی و پيش بينی محل درز جهت تعبيۀ تجهيزات تأسيسات )برق، آب و فاضالب( در ديوارپوش پليمری  شاقولی و تسطيع ديوار طبق 

كد در نقشه های اجرايی  برش قطعات ديوارپوش مطابق طرح  نصب قطعات  پاك كردن سطح ديوارپوش

استاندارد عملکرد: 
كشور،  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان   55 و   92 شماره  نشريه  ساختمان،  ملی  مقررات   12 و   5 مبحث  مطابق  پليمری  ديوارپوش  اجرای 

استانداردهای مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران 
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی در برش قطعات پليمری، انتخاب صحيح و به كارگيری صحيح ابزار، جلوگيری از ايجاد نخاله و ضايعات
فرایندی: رولوه كردن، دسته بندی قطعات پليمری، شاقولی كردن ديوار، كنترل مسيرهای تأسيساتی، تسطيح ديوار، برش قطعات پليمری، مهيا 

كردن زير سازی )تسطيح سطح ديوار(، نصب قطعات پليمری، تميز كردن
محصول: ساخت يك ديوارپوش پليمری طبق مشخصات فنی ارائه شده

شرایط انجام کار:
مکان: 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: اره برش پليمر، چكش الستيكی، شمشه، تراز، متر، قطعات پليمر، ريسمان، شاقول، تخته و سطح برش برای پليمر،دستگاه ميخ 

بادی 

معيار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1آماده سازی كارگاه1

1كنترل سفت كاری2

2اجرای زيرسازی3

2اجرای ديوارپوش پليمری4

1كنترل سطح ديوارپوش پليمری و تحويل نهايی5

6

2شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:

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

    


