
 روش اهی اجرای ساختمان

 انزک کاری 
 

 محمدرضا میرجلیلی:دکتر  مدرس
 

گاه زید  98-99  اولسال نیم-دانش

 ()توضیح: مطالب این جزوه رد حد اختصار بوده و توضیحات تکمیلی رد کالس ردس  اراهئ خواهد شد



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 انزک کاری :  هوضوع جلس م                                                                                                          

 
  

 اندودکاری -1

 ی. ان دودکارش ود یپوش اند  م  یمص احح س اختمان لهیه وس مان ب ساخت ینما ایآن سطح  یشود که ط یگفته م یاتیبه عمل یندودکارا

ر در ابت دا ک ا نیا یاشود. بر یم جادیها ا بیش میسطح صاف و تنظ جادیا یشود. قشر آستر برا یاجرا م هیعموما در دو قشر آستر و رو

در واق    هی ر رود. قش ورد نظر ان دود نم وتوان سطح را با مالت م یکرد. در ادامه م یکروم بند ای یریگ هسطح مورد نظر را شمش دیبا

 هی ر رونم ا در قش  یزی ه ا و رن آ آم یگردد. انواع گچ ب ر یاجرا م یرود و با استفاد  از مصاحح مختلف یبه کار مسطوح  نییتز یبرا

 شود. یانجام م

 ر اندودکاریمصالح مورد استفاده د -1-1

 ( می باشد.…پرداخت، سیمان سفید و گچ ( و الیه رویه )کارینچ و خاک و یا سیماگمالت اندودکاری شامل اجرای الیه آستر )
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 چگ -1-1-1

 

 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 انزک کاری :  هوضوع جلس م                                                                                                          

 

 رس برای مصارف ساختمانی کخا -2-1-1

 

 برخي اصطالحات رايج در خصوص مالتهای گچي و وسايل آن -2-1
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 راحل اندودکاریم -3-1

 سازی سطحآماده مرحله اول:  -1-3-1

 

 گچ و خاکيا  سیمان کاریمرحله دوم:  -2-3-1

 شه کشی در شکل های زیر نشان داد  شد  است.ان کاری و شمیماری، سقول کی، شامراحل سیمان کاری شامل کروم کش
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 زندهگچ ی ديوار با کارسفیدم: مرحله سو -3-3-1

 
 نکات مهم:

 یات ،خصوص گچ دارای دو ویژگی عمده می باشد : زودگیر بودن و ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن . که این .1

 .کار با گچ می طلبراهکارهای ویژه ای را برای 

اید مصالح نب ز ایناگچ در برابر آب و رطوبت مقاومت ندارد و از این لحاظ بسیار ضعیف عمل می کند . بنابراین  .2

 . در فضاهای مرطوب استفاده شود

 . گچ نسبت به سایر مصالح ساختمانی سرامیکی سبک تراست . و این یک مزیت محسوب می شود .3
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ت ، کار اد اسی شود . به علت اینکه سرعت گیرش بسیار زیم ه ، متبلور و سختگچ به سرعت با آب واکنش داد .4

 . کردن با آن دقت زیادی را می طلب و باید به میزان مناسب مالت گچ را تهیه کرد

ت گچ ه این مالباد . برای کندگیر کردن گچ ، می توان با ورز دادن زیاد و افزایش میزان آب این کار را انجام د .5

د تا ی آب پاشیاید روش نهایی در سفیدکاری دیوارها به کار می رود . ) پودر گچ را بوشگویند . و برای پکشته می 

 تمام ذرات گچ در مجاورت آب قرار گیرند .(

 . دار داباید در نظر داشت هنگام کار با ماله ، حتماً باید آن را به صورت مورب نسبت به دیوار قر .6

ک یرد و این هیچگونه سوراخ و منفذی باقی نمی گذارگچ هنگام گیرش یک درصد افزایش حجم می دهد بناب .7

 . سطح صاف و بهداشتی را ایجاد می کند

تقیم ر تماس مسدباید هنگام استفاده از گچ باید در نظر داشت که گچ فلزات را سولفاته می کند بنابراین فلزات ن .8

 . با گچ باشند

 . دی دارنطور دمای زمان گیرش ، بستگیشت که مقاومت گچ به مقدار آب موجود در آن و همباید توجه دا .9

در  درصد ( سبب ایجاد مشکالت عمده ای 4وجود گچ در خاک محل اجرای پروژه ) حدود بیش از  .10

 . ساخت و ساز و کاهش عمر مفید سازه می شود

ی توان ظور ما در بر دارد . به همین منپاشیدن گچ بر روی سطح کار به روش سنتی ، ضایعات زیادی ر .11

ری وان جلوگیتز می یمری استفاده کرد که عالوه بر داشتن مزیت هایی بسیاری که دارد از هدر رفتن گچ نیلاز گچ پ

 . کرد

ز نصف اواند تدر صورت استفاده از خاک در مالت ، باید به نسبت گچ و خاک توجه کرد . این نسبت می  .12

خاک  اشد بهب، هرچقدر گچ زودگیرتر  . که این میزان به قدرت گچ و زودگیری گچ دارد تا دو برابر گچ باشد

 . بیشتری نیاز دارد

متر مربع  8/2 کیلوگرم گچ ) وزن تقریبی هر کیسه ( می توان حدود 40باید در نظر داشت که با مقدار  .13

 . ردکر مربع را گچ کاری مت 12مساحت یک دیوار را گچ و خاک و برای نازک کاری و پوشش نهایی حدود 

ل ود . و عمشفاده د به این نکته توجه کرد که حتماً از گچ نرم و بسیار ریز استیبرای تهیه گچ کشته با .14

 . دقیقه ادامه یابد 15تا  10هم زدن باید 

 و ابزار استفاده کرد گچ در گچبری فضاهای داخلی ، برای کسب نتیجه مطلوب ، باید از بهترین نوع .15

 

 

https://behtam.org/pcat/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87/%da%af%da%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/%da%af%da%86/
https://behtam.org/pcat/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87/%da%af%da%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/%da%af%da%86/
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 پرداخت با گچ کشته :چهارمحله مر -4-3-1
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 کاشي کاری -2

 مورد نیاز مصالح -1-2

 

 

 نکات اولیه -2-2
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 کاشي کاریهای روش  -3-2
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 و فرش کف کف سازی -3
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 دبدانن دورد اجرای عملیات نازک کاری ساختمان بایهر آنچه که مهندسین ناظر در م 

 ربه نقل از همیار ناظ

 ؟نازک کاری ساختمان چیست

 کاری نازک  یرد،ر می گپوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار میگیرد و روکشی که در داخل ساختمان برابر چشم بیننده قرا

 .دهد می پوشش را ها سقف و دیوارها کفها، که هستند مصالحی آخرین کاری نازک مصالح. شود می خوانده

، قاشی، برقکارینشامل کلیه عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده از قبیل: اندودکاری، عایق کاری، سنگ کاری، کاشی کاری،  نازک کاری

 .تاسیسات، نصب در و پنجره می باشد

 .ن می باشدکالً عملیات سفت کاری مربوط به احداث بنای اصلی ساختمان و عملیات نازک کاری مربوط به تزئینات ساختما

  

 یمصالح مورد استفاده در عملیات نازک کار

  اقلیمی, ایطرشابعاد فضا,  انتخاب نوع مصالح نازک کاری در ساختمان به عوامل زیادی بستگی دارد که از جمله آن می توان از کاربری فضا ,

داری نام ه های تعمیر و نگهاسی , مسایل اقتصادی و دورزیباشن مسایل  ,زمان واحد در کننده استفاده تعداد  ,کننده استفاده آداب و فرهنگ

دوره  به افزایش تواند برد.هر چند پایایی ساختمان وابسته به سازه و ساختار درونی آن است ولی انتخاب صحیح مصالح نازک کاری نیز می

ان هایی دد و ساختمپر تر از این نکته بناهای بهره برداری از ساختمان و کاهش دفعات تعمیر و نگهداری منجر شود.در گذشته نیز با آگاهی

 ماری گذشتهنری معهکه اهمیت بیشتری داشتند با مصالح بادوام تری مانند کاشی و یا سنگ پوشش داده می شدند و به این ترتیب آثار 

 یشیمیای,  کیمکانی  فیزیکی,برای ما یادگار مانده است.امروزه با پیدایش مصالح مصنوعی و پیشرفت علم شیمی مصالح به لحاظ خصوصیت 

 انتخاب برای معمار دسمهن به وسیعی امکانات که حالی در و اند شده زیادی بسیار تنوع دارای زیبایی و ظاهری شکل نظر از,  کاربردی و

 .اند نموده دشوار را انتخاب دهند می کاری نازک مصالح

 سنگ

 اتخصوصی علت به هرچند است بوده رایج کردن تمیز قابلیت و دوام  یبایی,ز , سختی مصرف سنگ در ساختمان همواره به علت استحکام,

 سنگ.شود می استفاده مه داخلی فضاهای در آن از بنا کرد عمل حسب بر ولی گردد استفاده بنا خارجی نمای در معموال مصالح این از ویژه

 ری از رگه های سستد.سنگ ها باید یکنواخت بدون ترک و عاکنن مقاومت ساییدگی برابر در و باشند داشته کافی استحکام باید کف های

نگ ها س.برخی باشند.سطوح سنگ های پالک را به مناسبت نوع آن ها و محل مصرف به صورت صیقلی تیشه ای یا چکشی آرایش می دهند

 .به صورت های دیگری همچون قلوه سنگ یا الشه در نازک کاری ساختمان به کار می روند

 بتن

و نما سازی با بتن کاربرد وسیعی دارد در فضاهای عمومی و صنعتی انبارها و پیاده روها استفاده از بتن متداول است.انتخاب  کف سازی

مقاومت فشاری متناسب با محل مصرف و سنگدانه هایی که در برابر سایش و فرسایش مقاومت از خود نشان دهند از نکات مهم استفاده از 

سیمان مقاوم در محیط هایی که مورد حمله نمک ها و مایعات خورنده قرار می گیرند از اهمیت فراوانی برخوردار  بتن است.همچنین انتخاب

 است.میزان وارفتگی بتن کف باید تا آنجا که ممکن است کم باشد تا در اثر لرزاندن و پرداخت و ماله کشی آب نیاندازد و شیره آن رو نزند

http://hamyarnazer.ir/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9-2/
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و ضربه بسیار ضعیف است.انتخاب ابعاد مناسب برای درزهای اجرا و انبساط نیز از جمله نکات مهم نما و کف زیرا این شیره در برابر سایش 

سازی بتنی است.این درزها با ماستیک های قیری و یا مفتول فلزات رنگین پر می شوند.گاهی پس از این که خمیر سیمان قدری خود را 

مل موجب شسته شدن خمیر سیمان و نمایان شدن سنگ ها می شود چنانچه 8ند این عگرفت سطح بتن را با آب و جاروی سیمی می شوی

ن اندازه و رنگ دانه ها مناسب انتخاب شوند نمای زیبایی به دست می آید.این نماسازی برای کف پارک ها و پیاده روها متداول بوده و به بت

تن را متنوع می سازد.استفاده از دانه های اکسید فلزات به عنوان شسته مرسوم است.استفاده از سیمان های رنگی نیز رنک یکنواخت ب

سنگدانه بر سختی این نوع کف سازی می افزاید.نماهای بتنی را می توان با ابزار دستی یا ماشینی ساییده یا چکش کاری و پرداخت خاص 

 .نمود و در انواع نقش ها آرایش داد

 موزاییک

 ختمان مصرفمای سااییده شده و دارای ظاهری خالدار و درهم است.در کف ها پله ها قرنیزها و نموزاییک نوعی بتن است که سطح آن س

ی وزشی و برخی و آممی شود.کف پوش موزاییک ارزان و بادوام و از متداول ترین نوع کف پوش در ایران است.بیشتر ساختمان های مسکون

به کار  ر کف و پلهی دیواش شده اند.موزاییک را می توان به صورت درجا برای نمابناهای تجاری اداری و بهداشتی با این نوع کف پوش مفرو

 و  یدهه خوبی سایبکی را برد.در این حالت در ابعاد مناسب قاب هایی به کمک نوارهای شیشه یا فلزات رنگی می سازند و مالت رویه موزایی

خته می شوند.هرچه تغیر است و به اشکال مربع مستطیل و چندضلعی سام متر میلی 500 تا 100 موزاییک آجر ابعاد.نمایند می یکنواخت

د.آجر سیمانی نوعی میلی متر تغییر می کن 40تا  20اندازه آجر موزاییک بزرگتر باشد ضخامت آن نیز بیشتر می شود.ضخامت آن ها از 

یرسازی زبه عنوان  ن و یارای انبارها یا بام ساختماموزاییک است که از مالت ماسه سیمان تهیه شده که سطح آن را نمی سایند و معموال ب

رنگی  و یا آهکی ی آذریموکت و پارکت مصرف می شود.در بازار به نوعی از این آجرها که با رویه ای از سیمان رنگی و یا سفید و سنگ ها

 .درشت و ریز تهییه می گردد موزاییک فرنگی گفته می شود

 سرامیک

تر به اشکال مربع یا ممیلی  350تا  75ب رنگی و یا بدون آن تهیه می شود.سرامیک ها در ابعاد متنوعی از سرامیک از خاک رس و با لعا

اسبی براب قرنیز و میلی متر متغیر است.همچنین سرامیک ها با اشکال و ابعاد من 30تا  12مستطیل ساخته می شوند و ضخامت آنها از 

شت سرامیک .سطح خسید در کارخانجات و آزمایشگاهها و باطری خانه ها استفاده می شودگوشه ها تهییه می شوند.از سرامیک های ضد ا

 .شود های کف برای جلوگیری از سرخوردن ممکن است نقش برجسته باشد.برای این منظور از لعاب های زبر نیز استفاده می

 سرامیک های موزاییکی

یلی م 6ت آن تا ه و ضخامبدون لعابند که در نقش ها و رنگ های متنوع ساخته شد یا  سرامیک های موزاییکی نوعی سرامیک زیر ریز لعابدار

رامیک های ریز مربع میلی متر پهلوی یکدیگر قرار داده می شوند.شکل س 300*600متر متغیر است و با ورقه کرافت چسب دار به اندازه 

قش دار نواع ناهایی که امکان لیزخوردن وجود دارد از  مستطیل شش یل هشت گوش است و برای فضاهای مرطوب مناسبند ولی در مکان

 .استفاده می شود.لعاب سرامیک های موزاییکی براق یا کدر است

 کاشی لعابی

 تولید گلدار  و ساده صورت به متنوع های رنگ در.است شده پوشانده ای شیشه لعاب با آن روعی که  کاشی لعابی نوعی سرامیک نازک است

میلی متر متغییر است و  12تا  4دنه و کف فضاهای سرویس بهداشتی به کار می روند.ضخامت آنها بسته به نوع مصرف از ب برای و شوند می
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برجسته ابعاد آنها نیز بسیار متنوع است.امروزه از انواع آنها در نمای ساختمان ها نیز استفاده می شود و دارای انواعی با سطح زبر و یا نقش 

 .ی باشند.سطح لعابدار در برابر شرایط متعارف شیمیایی مقاوم است و به راحتی پاکیزه می شودبرای کف سازی نیز م

 مواد پالستیکی

 :ستزیر ا از مواد پالستیکی و الستیکی پوشش های متنوعی برای دیوار کف و سقف ساخته می شود که عمده ترین آن ها به شرح

 موزاییک پالستیکی

 باندن خردهرای چسباین کف پوش ها ظاهری همچون موزاییک سیمانی دارند با این تفاوت که به جای خمیر سیمان از خمیر رزین اپوکسی 

ت سیمانی اس وزاییکسنگ های آن استفاده شده است.این موزاییک به صورت درجا و یا ساخته شده به کار می رود و ضخامت آن کمتر از م

 .سطوح چوبی بتنی و حتی موزاییک های کهنه و فلزات می چسبدو به راحتی بر روی 

 روکش پالستیکی

نند.این روکش کمیلی متر روکش پالستیکی بر روی سطوح مختلف درست می  12تا  6از رزین اپوکسی و رنگدانه های مناسب به ضخامت 

 .را ماله کشی و صاف می کنند و یا به صورت چین دار رها می سازند

 وینیل تایل

ابر ست و در برتنوع امکاشی وینیلی از یک الیه وینیل که به آستری قابل انعطاف ساخته می شوند.وینیل تایل دارای رنگ ها و طرح های 

ومی مانند ای وسیع عمر فضاهدچربی ها و روغن ها و بسیاری از اسیدها و قلیاها و مشتقات نفتی به خوبی پایداری می نماید.این نوع تایل ها 

اری ضاهای نگهدفند.در ای ورزشی و ترمینال ها مصرف بیشتری دارند.آنها نرمند و مانع لغزش می شوند و به راحتی نیز پاک می شوسالن ه

سیته می ادی الکتریهها را کودکان نیز به علت خواص یاد شده استفادن از آنها توصیه می شود.با افزودن رشته های فلزی به کاشی وینیلی آن

زی روی زیرسا صوص برق های عمل بیمارستان و مکان های مشابه از آنها استفاده می شود.وینیل تایل را به کمک چسب مخکنند که در اتا

ا نیز به اع دیگری رند.انومستوی نصب می نمایند.در صورت اختالط رزین وینیل با پرکننده پنبه نسوز کاشی های وینیلی نسوز تولید می نمای

 .ر نرم تر کردن آن تولید و مصرف می کنندصورت پشت فوم دار به منظو

 پوشش های دیواری پالستیکی

 وع نیازهایکل و نپوشش های دیواری پالستیکی به علت خواص متنوع آنها و بهای نسبتا کم و متنوع آنها و بهای نسبتا کم و تنوع ش

 :گستردهای را برآورده می نمایند که در زیر به برخی از انواع آنها اشاره می شود

 روکش های توپی

 .اند ز این دستهاشند ابکاغذهای دیواری وینیلی و یا بافته های الیاف پالستیکی که خاصیت جذب صدا را دارند و قابل شست و شو نیز می 

 تایل ها و کاشی ها

ین سقفی در ا ل هایتای در ابعاد مختلف از جنس رزین پلی استلیرین و فرم آلدویداوره وجود دارد.همچنین تایل های آکوستیکی همانند

 .گروه قرار می گیرند که طرح ها و رنگ های متنوعی دارند

 پنل ها
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ا پنل های ینده و این تخته های پالستیکی که به صورت ساندویچی ساخته می شوند و نمای گوناگونی دارند به عنوان دیوارهای جداکن

حیط های رابر مبتیکی دارای خصوصیات عمده ای از جمله مقاومت در آکوستیکی مورد استفاده قرار می گیرند.پوشش های دیواری پالس

 .ندند تحمل کنی توانشیمیایی متعارف رطوبت و هجوم امالح می باشند.آنها تا اندازهای در برابر حرارت مقاومند ولی شعله آتش را نم

 کف پوش های پالستیکی

د ا توپ تولییایل و تتر در برابر شرایط محیطی ساخته می شوند به صورت این نوع کف پوش ها که از الستیک مصنوعی به سبب مقاومت بیش

الیه از ه صورت چندبایی بمی شوند.انواع آنها به کمک الیاف مصنوعی یا طبیعی مسلح می شوند و در بعضی حاالت برای افزایش کارایی یا زی

اده قرار رد استفخاصیت االستیسیته در رنگ های مختلف مومواد مختلف ساخته می شوند.به صورت توپی آن در سالن ها ورزشی به علت 

 .می گیرند

 کف پوش های قیری

 :مصرف قیر در کف به دو صورت ماستیک آسفالتی و دیگری تایل آسفالتی به شرح زیر رایج است

 ماستیک آسفالتی

ماسه شسته و شکسته  لیتر 70کیلو سیمان و  50لیتر قیر  60که از مخلوط قیر امولسیون رسی سیمان پرتلند ماسه و شن به نسبت معمول 

و متراکم می  میلی متر بر روی سطح مورد نظر پهن وصاف 12لیتر شن ریزدانه شسته و شکسته تهیه می شود با ضخامت حدود  140و 

روری ن دو ضاگردد.ماستیک آسفالتی بر روی سطوح متنوعی مانند بتن فوالد یا چوب چسبندگی دارد ولی یک قشر اندود قیری بین 

ک چسب های به کم است.این ماده که نرم و چسبنده است در برابر حرارت وآتش نیز مقاوم است به صورت تایل هم می توانه قالب زد و

 .قیری در محل چسباند

 تایل اسفالتی

ه منظور بر است مطلوب تبا اختالط چسبنده های قیری و پنبه نسوز به عنوان مواد اصلی ساخته می شود.گاهی مواد رنگی برای ظاهر 

بعد مختلفی تولید می امیلی متر است و در  5تا  3افزایش مقاومت به آن رزین پلی استایرین اضافه می نمایند.ضخامت این تلیل ها بین 

ی مشوند.این محصول در طرح ها و رنگ های گوناگون تولید می شود و به کمک چسب قیری بر روی سطح صاف و مستوی نصب 

 .اده از این نوع کف پوش در صورت احتمال مجاورت با اسیدهای آلی و حالل های نفتی توصیه نمی شودشود.استف

  

 ینکات عمده در انتخاب مصالح نازک کار

 :اهم نکاتی که هنگام انتخاب مصالح نازک کاری باید در نظر داشت به شرح زیر است

 کاربری.1

همیت بسیار زیادی برخوردار است.برای مثال کف پوش هایی که در راهرو بیمارستان,یک مناسبت نوع مصالح رویه با کاربری ساختمان از ا

کارگاه صنعتی و یک ساختمان آموزشی یا مهدکودک در نظر گرفته می شود باید به فراخور نوع,تعداد و نحوه بهره برداری مشخص 

ود.بهداشت مورد نیاز برای بیمارستان,استفاده مکرر از مواد شود.همین طور برای دیوار و سقف نیز موارد مشابهی باید در نظر گرفته ش

شیمیایی و ضد عفونی کننده را ایجاب می نماید,همچنین مساله برخورد دایمی برانکاردها با بدنه,حرکت چرخ ها بر روی کف سازی و لزوم 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 انزک کاری :  هوضوع جلس م                                                                                                          

 

جمله نکاتی باشد که در انتخاب مصالح نازک کاری ایجاد عایق صوتی در فضای راهروها به منظور تامین آسایش صوتی بیماران,می تواند از 

بیمارستان باید در نظر گرفته شود.به مطالب فوق,مسایل بصری و روحی مانند انتخاب رنگ های روشن و زنده نیز افزوده می شود.همچنین 

جمله نکاتی این انتخاب است.در حالی که خودداری از ایجاد لبه ها و یا انتخاب انواع مصالحی که گرد و غبار را به خود جذب می نمایند از 

برای یک مهد کودک عالوه بر بهداشتی بودن انتخاب لبه های گرد و مصالح نرم تر هرچند زودتر فرسوده شوند و رنگ های شاد و براق,کف 

صالح مناسب و جلوگیری سازی مناسب و بهداشتی که لکه ها و کثافات را به خود جذب ننمایند,محیط آکوستیک و ایجاد آسایش صوتی با م

از مصرف مصالحی که شکننده و خطرسازند یا از مواد شیمیایی مضر و مسموم کننده ساخته شده اند از اهمیت فراوانی برخوردار است.همین 

مواد طور که در یک کارخانه به علت طبیعت عملکردی,مهمترین نکته دوام در برابر سایش و همچنین فرسایش ناشی از بخارات احتمالی 

شیمیایی است که ذهن را به خود مشغول می نماید.همچنین امکان قابلیت اشتعال مصالح ساختمانی در محیط های صنعتی بر حسب 

 .طبیعت کاری باید در نظر گرفته شود

 بهره برداری.2

 حتی فرهنگ ویشان و خصایص ا همانگونه که در بحث کاربری مشاهده شد به همراه عملکرد فضا,تعداد بهره برداری و نحوه بهره برداری

ت,از اران متفاوره بردبومی و خوشایند های محلی باید در انتخاب مصالح نازک کاری در نظر گرفته شود.فضاهای با کاربری یکسان ولی به

 را رتبادوام مصالح جهت تعداد وهمچنین خصوصیات بومی,باید از باب نوع مصالح انتخابی برای نازک کاری متفاوت باشند.جمعیت بیشتر,

 .وت استطلب می کند,مثال طراحی فضای آموزشی برای معلوالن قطعا از این دیدگاه نیز با یک مجموعه آموزشی متعارف متفا

 اقتصاد.3

تفاده بودن ان قابل اسکثر زمبهای تهیه,حمل و نصب یک مصالح نازک کاری را هزینه اولیه,هزینه های ناشی از نگهداری را هزینه ثانویه و حدا

اید هزینه اشت بلکه بدر نظر یک مصالح را عمر مفید آن می خوانیم.برای ارزان تر تمام شدن نازک کاری نمی توان تنها هزینه های اولیه را د

کردن  دف اقتصادیت با ههای ثانویه و همچنین عمر آن را نیز از جمله مسایل اقتصادی طرح قرار داد, زیرا انتخاب اولیه اگرچه ممکن اس

 ندین برابرخود چ ساختمان انجام شود ولی به سرعت هزینه های کمرشکن تعمیرات و نگهداری و بعد از آن تعویض مصالح نازک کاری که

ه نحوی ازی باید بسای کف لزوم انتخاب بهتر و دوراندیشانه را گوشزد می کند.برای مثال هزینه اولیه معقول و مناسب بر هزینه اولیه است

نگین,برای سمالی  باشد که کمترین صرف وقت و هزینه جهت نگهداری را طلب نماید.بدیهی است که تجدید کف سازی عالوه بر تحمیل بار

افتد ولی  فاق میری ساختمان اخالل ایجاد می نماید.علی رغم این که بیشترین فرسایش در کف ها اتمدت زیادی در اجرای کارهای جا

بنابراین می بینند, م صدمهدیوارها به ویژه در مکان های پرتردد و محل اجتماع کودکان و نوجوانان و همچنین بر اثر برخورد وسایل و لواز

ال م است.معموند الزحمل عوامل یاد شده از صدمه دیدن عناصر اصلی دیوار جلوگیری نمایانتخاب مصالح نازک کاری مناسب که علی رغم ت

ده باید به ر انتخاب شساختا تغییر ظاهری پوشش دیوار قبل از آنکه عمر واقعی آن خاتمه یابد به علت نیاز به تنوع صورت می پذیرد,بنابراین

 .گونه ای باشد که این تغییرات را ممکن سازد

 اجراسرعت .4

پوشش سقف و دیوار و همچنین کف سازی به علت نهایی بودن,عموما دست وپا گیر و موجب تاخیر در بقیه کارها می شود و در کل مدت 

اجرای ساختمان موثر است.بنابراین انتخاب مصالح نازک کاری باید با درنظرگرفتن سرعت مورد درخواست برای تکمیل ساختمان انجام 

آمیزی جز عملیات مختل کننده اجرایی است,رنگ تازه گرد و غبار اطراف را جذب می کند.بنابراین موجب توقف سایر شود.برای مثال رنگ 
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کارهای ساختمانی خواهد شد.عملیات کف سازی نیز عبور و مرور را در ساختمان در دست اجرا مختل می سازد. برای حل این مساله انتخاب 

الحی که بالفاصله پس از اجرا آماده بهره برداری هستند در ایجاد سرعت در اجرای ساختمان بی قطعات پیش ساخته آماده نصب و یا مص

 .تاثیر نیست

 نگهداری.5

وبی یی را به خروشنا معموال پوشش زیر سقف به نگهداری زیادی نیاز ندارد ولی بیشتر نازک کاری های دیوار دارای رنگ روشن هستند تا

ت و ید قابل شسوار باحو نیز حفظ شوند پس شستن دوره ای آنها الزم است و بنابراین پوشش های مناسب دیمنعکس کنند و باید به همان ن

یه می کند ه دیوار تکببلمان شو باشند.عالوه بر آن باید در مقابل بر جای ماندن ضربه و برخورد در مکان هایی مانند درگاه ها و محلی که م

ای در مکان ه تر استف بر حسب نوع می تواند وقفه در روند جاری عملکرد بنا ایجاد کند ولی بهمقاوم باشد.تمییز کردن و واکس زدن ک

 .دلغزنده ان ی شوندمعمومی از انواع مصالح که نگهداری آنها موجب وقفه نشود استفاده کرد.غالبا کف سازی هایی که به راحتی تمییز 

  

 یابزار و وسائل مورد استفاده در نازک کار

 : خصوص بتونهکاردک م

ده و ز پالستیک بوامیلی متر از فلزمقاوم ساخته شده و دارای سطحی صیقلی شده میباشد. دسته این کاردک  0,70این کاردک با ضخامت 

 .سطح آن با الستیک مخصوصی پوشیده شده است. برای هر گونه گچ کاری و بتونه کاری مورد استفاده قرار می گیرد

 : ته چوبیکاردک مخصوص بتونه با دس

اش ز چوب درخت رامیلی متر از فلزمقاوم ساخته شده و دارای سطحی صیقلی شده میباشد. دسته این کاردک  0,70این کاردک با ضخامت 

 .ساخته شده و برای هر گونه گچ کاری و بتونه کاری مورد استفاده قرار می گیرد

 : لیسه مخصوص کنده کاری

ه دسته ن میله دیگر باز فلزمقاوم ساخته شده ودارای سطحی صیقلی شده میباشد. به منظور وصل کردمیلی متر  0,70این وسیله با ضخامت 

ورد مصارف دیگر ری و مپالستیکی آن، این دسته به طور تو خالی طراحی شده است.این کاردک برای هر گونه گچ کاری،بتونه کاری، کنده کا

 .استفاده قرار میگیرد

 : ماله بتونه

سطح آن  والستیک بوده پمیلی متر از فلزمقاوم ساخته شده ودارای سطحی صیقلی شده میباشد. دسته این ماله از  0,70ضخامت این ماله با 

 .با الستیک مخصوصی پوشیده شده است. برای هر گونه گچ کاری و بتونه کاری مورد استفاده قرار میگیرد

 : کاردک پهن

ک ز جنس پالستیقاوم ساخته شده ودارای سطحی صیقلی شده میباشد. دسته این کاردک امیلی متر از فلزم 0,50این کاردک با ضخامت 

 .بوده و برای هر گونه گچ کاری و بتونه کاری مورد استفاده قرار می گیرد

 : شبکه غلطک
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ردن رنگ کور کم جنس آن از پالستیک می باشد. وجود دسته های کناری آویزان کردن آن را به سطل ممکن می سازد. شبکه رول به منظ

 .گیردده قرار میاستفا اضافی هنگام استفاده از رنگ مورد استفاده قرار میگیرد. این وسیله به نحوی طراحی شده که هر دو سوی آن مورد

 : همزن رنگ

ه به راحی شده کططوری  این وسیله برای مخلوط کردن هر گونه رنگ، گچ، بتونه، مواد چسبنده، مالت و غیره ایده آل می باشد. این وسیله

 .سر دریل وصل می شود ودر درجه پایین با دور کم مورد استفاده قرار می گیرد

 ماله گچ کاری با دسته ثابت

ثابت  ا دستهببدنه این ماله از جنس پالستسک بوده و سطح آن با الستیک مخصوصی پوشیده شده است. این ماله در دو نوع مختلف 

 .احی شده و برای هموار کردن سطوح گچی مورد استفاده قرار می گیردومتحرک و بدنه کوتاه و بلند طر

 ماله گچ کاری با دسته متحرک

ثابت  ا دستهببدنه این ماله از جنس پالستسک بوده و سطح آن با الستیک مخصوصی پوشیده شده است. این ماله در دو نوع مختلف 

 .ن سطوح گچی مورد استفاده قرار می گیردومتحرک و بدنه کوتاه و بلند طراحی شده و برای هموار کرد

 سینی گچ کاری

 .بدنه و دسته این وسیله از پالستیک بوده و در گچ کاری ها مورد استفاده قرار میگیرد

  

 یعملیات مختلف مرحله نازک کار

 قیر وگوني

 60×70ز قیر یشتر ااگر خاکهای مجاور دیوارهای زیرزمین مرطوب باشد روی ماسه سیمان را سه قشر قیر وگونی می کشند .در این محل ب

لیه سطح ها قیر ،ک ه الیهاستفاده می نمایند.در موقع قیر و گونی کردن باید دقت شود که به هیچ وجه منفذ یا سوراخی خالی نموده ودر هم

ه قیر ید به وسیلاحل بابهتر است در همین مرحله قیر وگونی تا روی کرسی چینی دیوار زیرزمین یکسره پیدا کند در کلیه مررا بپوشاند و

 (گونی الیه یک و قشر دو) است کافی وگونی قیر الیه یک نباشد مرطوب زیاد اطراف خاک اگر باشد  وکلیه سطح دیوار پوشانیده شده

 : الیه های مختلف دیوار اتاقها

 سنگ -5   کشی کشته کار سفید -4   خاک و گچ -3   گیری شمشه -2  دیوار سازی)آجر کاری با آجر سفالی و مالت ماسه سیمان( -1 

 قرنیز

 شمشه گیری

 ن نوعند ودقت ایمی چینپس از دیوار چینی با توجه اینکه دیوارهای خالی را به صورت سفالی )آجر چینی با آجر سفالی بدون شمشه مالت (

 ارگریک  اصطالح یا به دیوار چینی از لحاظ شاقول بودن و تراز بودن زیاد است .به وسیله شمشه گیری دیوار را در سطح قرار می دهند و

 گچ با و( نما سطح در البته) کنند می معین را دیوار نقطه ترین بلند چشم با ابتدا که است بدینگونه وآن میدهند قرار باد یک در را دیوار

ا گچ و م باد آن بهی نیز ه نقطه صافی را در آن محل ایجاد می نمایند وبعد این نقطه را با شاقول به پایین منتقل کرده وسطحی کوچکومال

 .نمایند می  ایجاد  رآنی را دخاک پایین دیوار ایجاد می نمایند آنگاه در گوشه دیگر دیوار نقطه را انتخاب کرده وباز با گچ وخاک نقطه صاف
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ه ند به فاصلمی کش ه نقطه داریم که طبق اصول هندسی در آن می توان سطحی ومرور داد و حال به وسیله ریسمان که بین دو نقطهحال س

یله بعد به وس ن باشدیک متر و به یک متر زیر ریسمان نقاطی با گچ وخاک وماله ایجاد کرده به طوری که کلیه این نقاط هم باد ریسما

ل متکی اد یک شاقور امتددپایین دیوار منتقل می کنند آنگاه شمشه صافی را انتخاب کرده و به دو نقطه هم سطح و  به  شاقول این نقاط را

مایند نایجاد می  دیوار می نمایند و با گچ وخاک پشت آن را پر نموده و بدین وسیله روی دیوار خطی به پهنای ، چند سانتیمتر و به طول

ا گچ خطوط را ب ین اینک متر ویا قدری کمتر تکرارمی کنند. به این کار شمشه گیری می گویند و آنگاه بواین عمل را هر یک متر و به ی

ه دهند ولی بجام میوخاک پر کرده و بدین وسیله گچ و خاک کردن اطاق را تکمیل می نمایند .در مورد سیمان کاری هم همین کار را ان

 . مایندجای گچ وخاک از مالت ماسه سیمان استفاده می ن

  گچ وخاک

ر ارد .هر قدستگی دبخاک رس را الک کرده وبا گچ مخلوط می نمایند. نسبت این مخلوط در اصطالح بنائی به قدرت گچ ویا زود گیری آن 

ک، امودن گچ وخخلوط نمگچ زود گیر تر باشد به خاک بیشتری نیاز دارد ومعموال نسبت تقریبی این مخلوط پنجاه در صد می باشد . پس از 

های  کلیه دانه نوسیلهدر ظرفهای کوچکی که به آن استامبولی می گویند قدری آب ریخته و آنگاه این مخلوط را روی آب می پاشند تا بدی

وضیح که قبال ت یری راگچ در تماس با آب باشد آنگاه آن را مخلوط کرده تا به صورت خمیری یکنواخت در آید و بعد فاصله ی بین شمشه گ

 تری گیر ردی مالت وهم شود می  به وسیله آن پر می نمایند. علت مصرف خاک در گچ وخاک این است که هم مالت ارزانتر تمامداده شده 

 .باشد می گچ مالت تراز پالستیک و دهد می بدست

 سفید کاری

ر کم اک به مقداگچ وخ آن را مانند گچ  بعد از اتمام گچ وخاک وخشک شدن آن اقدام به سفید کاری می کنند . به علت زود گیر بودن مالت

ر مجاورت ذرات گچ د ا تمامدر استامبولی می باشد. در موقع ساختن مالت گچ باید پودر گچ را توی آبی که در استامبولی می ریزند بپاشند ت

 . ودشختی ایجاد یکنوا وصاف آب قرار گرفته و تر بشود .آنگاه آن را با ماله روی کاه گل و یا گچ خاک می مالند به طوری که سطح کامال 

 کشته کشي

خشک شود  الت گچمبه علت زود گیر بودن گچ نمی توان سطح آن را پرداختی وصاف نمود .بدین علت بعد از سفید کاری و قبل از آنکه 

ه اده نقاشی بو آمف روی آن را یک ورقه کشته به ضخامت چند دهم میلیمتر می کشند و با ماله خوب پرداخت می کنند تا سطحی کامال صا

ایند می نم دست آید. کشته مالت گچی است که دیگر سخت نمی شود )خشک شدن با سخت شدن اشتباه نشود(و آن را بدین طریق تهیه

ا ب مالت دنز هم بوسیله و ندپاش می آب توی معمولی گچ مالت تهیه مانند را  آن آنگاه و  که ابتدا پودر گچ را از الک بسیار ریزی گذرانیده

ا بدست آورد .این ردقیقه ادامه داده تا گچ حداکثر ازدیاد حجم خود  15الی  10دست مانع سخت شدن آن می شوند و عمل همزدن آن تا 

و روی آن  د بودهمالت کامال یکنواخت بوده و هرگز سخت نمی گردد بلکه در اثر تبخیر سطحی خشک می شود .گچ ساختمانی به رنگ سفی

چ گه طور کلی بن هنر مود.بوسیله گچ روی دیوار و سقف ساختمان گل وبته ونقشهای زیبای دیگری می سازند که به ایرا می توان نقاشی ن

 . گویند می  بری

 سنگ قرنیز

با توجه به این که گچ در مقابل رطو بت مقا وم نبو ده و به سرعت فاسد می شود، برای جلو گیری از رسیدن رطوبت به دیوار گچ کاری شده 

سانتیمتر یک سنگ پالک کار میگذارند که به آن اصطالح قرنیز میگویند .برای قرنیز میتوان 10موقع شستن کف ،دور اطاقها را به ارتفاع در 
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از سنگهای مختلفی مانند سنگ تراورتن ،باغ ابریشم و یا سنگ مرمر وغیره استفاده نمود .اگر در موقع کار گذاشتن این سنگ دقت شود که 

که در  کرد خواهد  دیوار نصب گردد بهتر است زیرا اگر جلوتر از گچ عقب تر از گچ کاری نصب شود ودر نتیجه گچ تیزی پیداهم سطح گچ 

اثر مرور زمان لب پریده شده ومنظره زشتی پیدا خواهد نمود .بهتر است از زیبایی در محل برخورد سنگ قرنیز وگچ فرو رفتگی کوچکی که 

 10با آن چفت می گویند در گچ ایجاد نمود .برای آنکه سنگ قرنیز هم باد گچ وخاک نصب شود باید اوًلا دقت نمود که گچ وخاک دیوارها به 

 سنگ کلفتی برای جای تا تراشید کف با برخورد محل در را دیوار از سانتیمتر چند باید لزوم صورت در ثانی در گردد  سانتیمتر ختم 15ـ

 . است سانتیمتر یک معموال قرنیز سنگ کلفتی.گردد ایجاد آن پشت ومالت قرنیز

 موزائیك

 می یافت 50* 50    و40 * 40 و30 *30 و25     *25و 20* 20و 10*  10 در ایران موزائیک به قطعه سیمان گفته می شود که به ابعاد

 پرس مخصوص های دستگاه با را آن بعد و ریزند می رویه و آستر الیه دو در معموال را قطعه این. کنند می فرش آن با را اطاقها وکف شود

و قابل استفاده شود  در مجاورت رطوبت سیمان سخت گشته تا نمایند می آبپاشی و گذاشته آزاد هوای در را آن روزی چند بعد و کنند می

نوع  د . انتخابمی شو .آستر موزلئیک را کم سیمان تر و رویه آن را پر سیمان تر می گیرند .قست رویه گاهی ساده وگاهی نقش دار تهیه

ئیک را از د موزان الیه کف سازی باشموزائیک وطریقه نصب آن بر حسب کف پوش روی آن متفاوت می باشد . چنانچه فرش موزائیک آخری

ا حتی کاشی رزانتر و یازائیک نوع مرغوبتر مینماید.اگر بخواهیم روی موزائیک را با موکت ویا پار کت و یا مصالح دیگر مفروش بنمائیم از مو

اد آور نند شکل، یود مار واقع نشساده سیمانی استفاده مینمائیم اگر کف پوش آخر پارکت باشد باید خطوط فرش موزائیک در امتداد یک دیگ

 .یمتفاده نمائونی اسمی گردد که اگر بخواهیم طبقه هم کف را با پارکت مفروش نماییم حتما در زیر فرش موزائیک باید از قشر قیر وگ

ه بنگهای پالک ساز ها در محل هایی که رفت وآمد زیاد تر می باشد یا اگر بخواهیم سطح زیباتری به وجود بیاوریم برای فرش کردن اطاق

 .ابعاد ورنگ وشکل های مختلف استفاده می نمائیم

 سرویس ها

 آشپزخانه -وشوئير -توالت -حمام

 ع دیتیل مییک نو قسمت های فوق که از مهمترین مکان های ساختمان است از لحاظ اجرای ساختمانی مخصوصا در مورد قیر وگونی دارای

یتل دها دارای  سرویس د محلها (ویا تاسیسات ونوع لوله کشی باهم متفاوت باشند .کف دیوارهایباشد فقط ممکن است ازلحاظ عمران )ابعا

 . است زیر شرح به بتن  های جداگانه می باشند الیه های کف سرویس ها از پایین به باال بعد از

 فرش-4  ،   وگونی قیر-3  ، سیمان ماسه یه ال یک -2  ،  بتن سبک برای شیب بندی -1

 : و گوني سرویس هاقیر 

قیر وگونی سرویسها بهتر است در دو مرحله انجام شود. مرحله اول دیوارها، مرحله دوم کف نظر به اینکه معموال کاشی کاری سرویسها را 

مرور قبل از فرش کف انجام می دهند چنانچه قیر وگونی کف نیز همزمان با قیر وگونی دیوارها انجام شود در موقع کاشی کاری وعبور و

کارگران از روی کف ناچار قیر وگونی آسیب دیده و سوراخ می شود ودر نتیجه در موقع فرش کف دوباره این قیر وگونی با دو الیه گونی 

سانتیمتر روی  10تجدید شود .برای جلوگیری از این دوباره کاری بهتر است ابتدا دیوارها را قیر وگونی نموده وحداکثر این قیر وگونی را تا 

ف ادامه دهیم وبعد از اجرای کاشی کاری و بالفاصله قبل از فرش کف نسبت به قیر وگونی کف اقدام نموده وفورا فرش کف را شروع نمائیم. ک

 بهتر است قیر وگونی کف سرویس ها در دو الیه گونی و سه الیه قیر انجام شود وبعد از اجراء حتما به وسیله آب بستن در محل از غیر قابل
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ودن آن مطمئن شویم .اگر قیر وگونی کف را همان طوری که در باال اشاره شد بعد از کاشی کاری دیوار انجام می دهیم باید حتما قیر نفوذ ب

 . وگونی کف زیر قیر وگونی قبلی که از دیوار روید کف آورده ایم قرار گیرد و باید حتما به وسیله قیر داغ این دو الیه به همدیگر بچسبد

شور قرار  وله کفیر وگونی کف باید دقت شود تا حمل کف شور کامال آب بندی شده ودر صورت امکان این قیر وگونی داخل لدر موقع ق

 .هددود جا گیرد که در این صورت می باید لوله کف شور به اندازه کافی بزرگ می باشد تا هم قیر وگونی وهمکف شور را در خ

 : فرش کف

عادآن که اب چنانچه کف دارای شیب باشد یعنی اگر در کف سرویس کف شور کار گذاشته باشد محل سرویس را باید با کف پوش هائی

می توان شیب های الزم ن 30* 30کوچکتر باشد فرش نمائیم . این ابعاد بستگی به بزرگی وکوچکی سرویس دارد زیرا با قطعات بزرگ مثالً 

د ستفاده نموپوش ا راء نمود ولی چنانچه کف سرویس دارای شیب نباشد می توان برای فرش آن از هر اندازه کفرا در مکانهای کوچک اج

 .نباشد لیز ثانی در و بوده مقاوم  مانند سرامیک،موزائیک ،سنگ،کاشیهای مخصوص کف،این نوع کاشیها باید اوالً

 الیه های دیوارهای سرویسها از خارج به داخل

 آن ومالت لعابی کاشی-5 سیمی توری-4    وگونی قیر-3    ر ماسه سیمان زیرقیر وگونیقش-2   دیوار-1

 : نکاشي ومالت آ

 می سانتیمتر یک الی میلیمتر 6 حدود در آن ضخامت دیگر ویا20 * 20یا 15 * 15یا10 *  10 کاشی قطع های است لعابی به ابعاد

ا الوان به بازار می آید.کاشی ازدو الیه تشکیل شده است.الیه زیرین کاشی از جنس ی و سفید های رنگ به آن روی لعاب حسب بر کاشی.باشد

خاک رس می باشد که پس از تعیین درصد نا خالصی های آن و اضافه نمودن مواد الزم آن را قالب گیری نموده و پس از خشک کردن آن را 

ن را به صورت نیم پخت از کوره خارج می نما یند به این قطعه اصطال حا به کوره می برند.در این مرحله پختن قطعه کامال انجام نمی شود آ

پخت بیسکوئیتی ویا بیسکوئیت می گو یند سپس الیه دوم را که مواد زودگیری به نام لعاب است روی آن می باشند ودوباره آن را به کوره 

صاف صیقلی و غیر قابل نفوذ ایجاد می نماید.چنانچه الیه  برده در این مرحله لعاب ذوب شده و کلیه رویه کاشی را می پو شاند وسطحی

که خیلی بد  زیرین و روئی کاشی دارای ضرایب انبساط متفاوت باشد در اثر تغییر درجه حرارت روی لعاب کاشی ترکهائی ایجاد می شود

لعابهای رنگی مانند سنگ آهن منگنزدار و یا  منظره و نازیباست . لعابی که روی کاشی می دهند انواع مختلف دارد مانند لعابهای نمکی یا

اکسید آهن آبدار. این مواد رنگی را بر روی سفال کاشی می پاشند بعد آن رادر کوره برده حرارت می دهند و لعاب به صورت قشر صیقلی 

متداول بوده و از دوران صفویه کاشی شیشه در آمده و تمام سطح آجر را به طور یکنواخت می پو شاند . صنعت کاشی از قدیم االیام در ایران 

کارهای جالبی در اصفهان به یادگار مانده است . برای نصب کاشی ابتدا زیر کاشی را در کف به وسیله گچ یا ماسه تراز می نمایند و بعد 

آب پر از سیمانی با ماسه نرم  کاشی را به حال تراز وشاقول نصب نموده و موقتا با قطعه ای از گل رس تعادل آن را حفظ می نمایند بعد دوغ

ساخته وآهسته آهسته پشت آن را در دو یا سه مرحله پر می نمایند اگر یک مرحله پر نمایند اگر در یک مرحله پشت کاشی را با دوغاب 

کاشی با  سیمانی پر کنند ممکن است در اثر وزن دوغاب کاشی از جای خود کنده شده و یا شاقول و تراز بودن خارج شود پشت یک رج

دوغاب سیمان پر شد رج بعد را روی آن می گذراند وبعد از اتمام کار در زهای آن با مالتی که از لحاظ رنگ با کاشی هماهنگ باشد بند 

کشی می نمایند معموال از لحاظ زیبایی ارتفاع کاشی کاری را تا زیر سقف ادامه می دهند ولی حداقل ارتفاع کاشی در حمام ها به واسطه 

سانتیمتر و اگر در توالت  60سانتیمتر )چند رج باالتر از ظرف شوئی ( و در توالت ها تا  150سانتیمتر و در آشپزخانه تا  180ود دوش تاوج

 .سانتیمتر باید باشد 90دست شوئی وجود داشته باشد ارتفاع کاشی در آن قسمت 
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 : سقف کاذب

ه می شود و به سقف اصلی آویزان است . سقف کاذب را به علل مختلف می سقف کاذب سقفی است که در زیر سقف اصلی ساختمان ساخت

سازند مثال در ساختمانهای بتونی که ضخامت شاه تیرها ودالهای روی آن متفاوت است و این اختالف ارتفاع از پایین بد منظره می باشد به 

واسطه وجود دهانه های بزرگ ساخته می شود که به  خرپا وسیله ساختن سقف کاذب این نازیبای را می پوشانند و یا در محل ساختن

را در فاصله سقف کاذب تا سقف اصلی گم می کنند .گاهی اوقات نیز برای سالن های سخنرانی ویا سینما ویا تئاتر که احتیاج  خرپا ضخامت

 .یندبه نور و صدای مخصوص دارند اقدام به ایجاد سقف کاذبی که نور و یا پخش صدای مورد لزوم را تامین نماید می نما

رد یا شوفاژ و سانتیمتر هم باشد لوله های آب گرم وآب س 80معموال از فاصله بین سقف کاذب و سقف اصلی که ممکن است تا حدود 

 .دهند می عبور را آب فاضالب های لوله یا  همچنین کانال های حرارتی

 :نما

 : رعایت نکات زیر نما سازی الزامی است

 . اشدبکافی داشته باشدتاهنگام بروز زلزله خطر جدا شدن وفروریختن آن وجود نداشته نما باید با سطح زیر کار اتصال 

 .را داشته باشد نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه

سازه  ایویژه اجزبر کار نما باید به گونه ای انتخاب واجرا شود که بروز اشکاالتی در آن )مانند ترک خوردگی ( موجب آسیب دیدن سطح زی

 . ای شود

 . از اجزای نمادهای مجزا قبل از تکمیل سطح زیر کار پرهیز شود

 .از به کار بردن قطعات سنگین در نما پرهیز شود

 :عایقكاری رطوبتي

 :اجرای عایقکاری در موارد زیر الزم است

 الف( بامهای تخت ،شیبدار:قوسی وگنبدها

 ب( اوانگاها وایوانها

 (ن نمناک وکف سرویسها وآشپز خانهج( کفها)در تماس با زمی

 ( د( شالوده ها)در تماس با زمین نمناک

 ه( دیوارها زیر زمین ودیوارهای در تماس با آب

، دود کشها، بدنه وکف استخرها و منابع آب، جان پناه و( سایر قسمتها از قبیل کف پنجره های در تماس با محیط اطراف ،در پوش ودیوار

 .نماهایی که در معرض بوران قرار دارند

 :هنگام اجرای عایقکاری با قیر و گونی قیر اندود انجام می شود باید موارد زیر را رعایت شود

 2عایقکاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.  -1

 .عایقکاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست –

 .عایقکاری جامد را تا هنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد -3

http://hamyarnazer.ir/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://hamyarnazer.ir/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://hamyarnazer.ir/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://hamyarnazer.ir/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://hamyarnazer.ir/?s=%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://hamyarnazer.ir/?s=%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
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 . + درجه سلسیوس باشد177دمای قیر های مورد مصرف نباید بیش از  – 4 

 .راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده باید با احتیاط وبا استفاده با کفشهای بدون میخ انجام شود -5

 .مصرف میخ برای محکم کردن الیه های عایقکاری مجاز نیست -6 

باید الیه  ند در همپوشانی الیه هاسانتیمتر همپوشانی داشته وبه قیر مناسب کامال به هم چسبانده شو 10الیه های عایق باید از هر طرف  -7

 .به سمت الیه ریزی سرازیر گردد های رویی در سمتی قرار گیرند که مطابق شیب بندی انجام شده آب از روی آنها

 .ر گیرندهنگامی که عایقکاری در بیش از یک الیه انجام می شود ، الیه های متوالی عایق باید عمود بر هم قرا -8

 .سطوح عایقکاری شده باید پس از تکمیل الیه محافظی پوشانده شوند -9 

ه شده توسط سازندگان انجام شود ، در هر حال باید به تایید عایقکاری با عایقهای رطوبتی آماده ، مطابق روشهای توصی -10

 .برسد نظارت دستگاه

 . ایجاد زیر سازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است -11

 :وتقویت کننده های اطراف آنها باز شوها

 :رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل باز شوها الزامی است

 .نباشد بیشتر دیوار آن سطح سوم یک  مجموع سطح باز شوها در هر دیوار بار بر از –

 .نباشد بیشتر دیوار طول   مجموع طول باز شوها در هر دیوار باربر از یک دوم –

 ، نباشد ترسانتیم 75 از کمتر به وش باز ارتفاع  از کمتر  شوها در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان )از انتهای دیوار( فاصله اولین باز –

 .شود داده قرار(  سقف تا کف از) قائم کالف شو باز طرفین در آنکه مگر

 غیر در . باشد کمتر شو ازب دو آن طول مجموع   مچنین ازه و خود طرفین شوی باز  کوچکترین ارتفاع  فاصله دو باز شو نباید از دو سوم –

 .آورد حساب به برابر دیوار عنوان به را آن ونباید شود می منظور شو باز از جزئی شو باز دو بین جزر صورت این

نکات بند  نها و رعایتزر بین آجنعل در گاه روی باز شوهای مجاور باید به صورت یکسره با دها نه ای برابر مجموع طول باز شوها به اضافه  –

 . باشد 80-1-3-6-9

الفهای افقی الفهای قائم که به کمتر بیشتر نباشد . در غیر این صورت باید طرفین باز شو را با تعبیه ک 2,5هیچ یک از ابعاد باز شوها از  –

 .متصل می شوند ، تقویت شود

 : نعل درگاه

 :استبرای نصب در گاهها رعایت شرایط زیر الزامی 

 .باشد سانتیمتر 30 حداقل باید طرف هر در دیوار روی بر گاه در نعل  طول نشیمن 

 . در صورت استفاده از کالفهای قائم در اطراف باز شوها، نعل در گاه باید به نحو مناسبی به آنها متصل شوند

  .عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد 

 

http://hamyarnazer.ir/?s=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AAhttp://hamyarnazer.ir
http://hamyarnazer.ir/?s=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AAhttp://hamyarnazer.ir

