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واحد کار اّول

توانایی اجرای کف سازی

هدف کّلی:
اجرای کف سازی و موزاییک فرش کف 

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:
1- اصول ایمنی در کف سازی را توضیح دهد.

2- انواع کف سازی را شرح دهد.
3- انواع پوشش های کف را نام ببرد.

4- فرش کردن موزاییک کف را توضیح دهد.
5- نحوه ی تعیین شیب کف را توضیح دهد. 

6- نحوه ی قرار دادن کف شو و عایق بندی آن را شرح دهد.
7- نحوه ی قرار دادن و نصب قرنیز را توضیح دهد.

8- نحوه ی موزاییک فرش کردن را شرح دهد.
9- اصول کف سازی را توضیح دهد.

10- موزاییک فرش تخت را اجرا کند.
11- موزاییک فرش شیب دار با شیب یک طرفه را اجرا کند.

12- موزاییک فرش شیب دار با شیب چهارطرفه را اجرا کند. 

ساعات آموزش
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پيش آزمون (1)
1- براى ايجاد يك سطح تراز در كف از كدام گزينه ى زير استفاده مى شود؟

د) شمشه كشى ج) شيب بندى   ب) كف سازى    الف ) عايق كارى  
2- براى جلوگيرى از صدمات وارد برَسر از كدام وسيله ى ايمنى زير استفاده مى شود؟

د) كفش ج) كاله    ب) عينك    الف) دستكش  
3- بهترين نوع دستكش براى عايق كارى كدام است؟

د) برزنتى ج) الستيكى   ب) چرمى    الف) پالستيكى  
4- چه رنگى براى لباس كار بنّا انتخاب مى شود؟ 

د) سفيد و كرم ج) زرد    ب) مشكى    الف) سرمه اى  
5- مالت مورد استفاده در عمليات كف سازى كدام است؟

د) كاه گل ج) گچ و خاك   ب) ماسه و سيمان   الف) گچ   
6- ريختن قلوه سنگ هاى رودخانه اى در كف سازى به چه منظورى انجام مى گيرد؟

د) جلوگيرى از سايش ج) مقاومت   ب) جلوگيرى از نفوذ رطوبت  الف) زيبايى  
7- عايق كارى، در كف سازى چه نوع زمين هايى انجام مى شود؟

د) مرطوب ج) نيمه مرطوب  ب) نيمه خشك    الف) خشك  
8- دليل استفاده از مالت ماسه و سيمان بر روى قيرگونى را توضيح دهيد.

جواب در يك سطر:
.......................................................................................................................................................       

9- درقيرگونى دو اليه، چند اليه گونى پهن مى شود؟
د) چهار اليه ج) سه اليه  ب)دو اليه    الف) يك اليه  

10- از كدام يك از موارد زير در فرش كف استفاده نمى شود؟
د ) سنگ ج) سراميك  ب) كاشى    الف) موزاييك  

11- براى فرش موزاييك، اصوًال از چه مالتى استفاده مى شود؟
د) ماسه و سيمان ج) گل آهك  ب) باتارد    الف) ماسه و آهك 

12- براى پخش كردن مالت موزاييك فرش، از كدام وسيله ى زير استفاده مى شود؟
د) بيل ج) تخته ماله  ب) كمچه    الف) ماله  

13- آيا براى فرش موزاييك، درز الزم است؟
بلى                         خير 

14- براى شيب بندى از كدام بتن زير استفاده مى شود؟
د) آرمه ج) مسلح  ب) پوكه     الف) مگر  

15- حداقل مالت زير موزاييك چند سانتى متر است؟
الف) 1                 ب) 2                ج) 3                  د) 5

16- دليل نصب قرنيز را بنويسيد.
جواب در يك سطر:

.......................................................................................................................................................       
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شكل 1-1

  

                                                                                               

1-1-اصول ايمنى در كف سازى
هدف از كف سازى، به وجود آوردن سطحى هموار 
را  كننده  مصرف  خواسته هاى  و  نيازها  بتواند  كه  است 

برآورده نمايد.
 البته شكل و جنس آن به نوع كاربرى آن بستگى 
فوقانى  طبقات  در  سرويس ها  كف  نمونه  عنوان  به  دارد. 
يكديگر  با  و...  سالن ها  و  زمين ها  زير  كف  و  ساختمان 
دقّت  بايد  دارد.  را  خود  ويژه ى  شرايط  و  داشته  تفاوت 
شود كه كف سازى با مصالحى انجام شود كه بتواند وزن 
خود را به خوبى تحّمل نموده و سطح رويى آن بتواند در 

مقابل سايش مقاومت نمايد.
در شكل 1-1 نمونه اى از كف سازى به وسيله ى 

سنگ1 را مالحظه مى كنيد.
رعايت اصول ايمنى

ايمنى  نكات  ابتدا  است  الزم  كار  هر  انجام  براى 
به  را  نظر  مورد  كار  بتوانيم  تا  كنيم  رعايت  را  مربوطه 
لباس  پوشيدن  با  بنابراين  دهيم.  انجام  صورت  بهترين 
مناسب و استفاده ى صحيح از وسايل ايمنى استاندارد و 
توجه به نكات ايمنى مى توان حوادث و اتفاقات ناگوار 

رابه حداقل رسانيد.                               
در شكل 1-2 استفاده ى صحيح از لباس كار در 
هنگام فرش موزاييك را مالحظه مى كنيد.                                                      

  

1-تصوير مربوط به ورودى صحن و سراى پيامبر اكرم در شهر مدينه ى منّوره مى باشد.       

شكل 2-1
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وسایل حفاظت فردی: 
ایمنی،  کاله  قبیل  از  هستند  وسایلی  وسایل،  این 
عینک  و  نقاب  تنفسی،  ماسک  ایمنی،  پوتین  و  کفش 
لباس  و  دستکش  مهار،  طناب  ایمنی،  بند  کمر  حفاظتی، 
مورد  خود  کار  نوع  با  متناسب  باید  کارگران  که  ایمنی 
استفاده قرار دهند تا در برابر خطرات ناشی از کار مصون 
ومحفوظ بمانند.در شکل 1-3 تعدادی از وسایل حفاظت 

فردی را مالحظه می کنید.

             
    نکات ایمنی را جّدی بگیرید !

با توجه به این که در هنگام عملیات کف سازی نیز 
خطرات زیادی کارگران را تهدید می کند، لذا الزم است 
به آن  نموده و  به نکات زیر توّجه  شما فراگیران عزیز  

عمل کنید:
• برای جلوگیری از رسیدن صدمه به سر ازکاله 
ایمنی مناسب استفاده کنید.  شکل 1-4 نمونه ای از یک 
از  استفاده  در حال  کارگر  و شکل 5-1  استاندارد  کاله 

کاله استاندارد را نمایش می دهد. 
                                  

  
کار  که  مواردی  و  ریزی  بتن  عملیات  هنگام   •
ساختمانی باید در آب انجام گیرد از چکمه یا نیم چکمه ی 
الستیکی استفاده کنید. شکل 1-6 نمونه ای از چکمه ی 
از  استفاده  هنگام  در  را  کارگر   7-1 شکل  و  استاندارد 
چکمه ی استاندارد نمایش می دهد.                                                                               

 
شکل 7-1

شکل 6-1

شکل 5-1

شکل 4-1

شکل 3-1
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تذکر مهم: 
در هنگام استفاده از وسایل مکانیکی مانند دستگاه فرز 

به هیچ عنوان از دستکش استفاده نکنید. 

• هنگام عملیات عایق کاری که پا ها در معرض 
خطر برخورد با اجسام داغ و سوزان )مانند قیر(قرار 

می گیرند از کفش و پوتین ایمنی استفاده کنید.
 شکل 1-8 جزئیات پوتین استاندارد را نمایش   
می دهد.                                                                                                      

جهت عملیات کف سازی از کفش های کتانی   •
استفاده کنید. 

در شکل 1-9 نمونه ای از کفش کتانی استاندارد 
را مالحظه می کنید.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                

  
برزنتی  دستکش های  از  عایق کاری  هنگام   •

استفاده کنید.
در شکل 1-10  نمونه ای از دستکش برزنتی 

استاندارد را مالحظه می کنید.
انجام عملیات کف سازی و استفاده از  جهت   •
مصالح مورد نیاز )مالت ماسه و سیمان و موزاییک و 

غیره( از دستکش الستیکی استفاده کنید. 
در شکل 1-11 نمونه ای از دستکش الستیکی 

استاندارد را مالحظه می کنید.          

شکل 11-1

1 شکل 1-

شکل 9-1

شکل 8-1
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• هنگام كار، از لباس كار مناسب و تميز استفاده 
كنيد.

نبايد  مى كنيد،  استفاده  روپوش  از  كه  صورتى  در 
آن قدر بلند باشدكه در موقع حركت به جايى گير كند و 

دست و پا گير باشد. 
مى شود  درست  كار  انجام  مانع  گشاد  آستين هاى 
در  كه  باشد  نخى  آن  جنس  شود.  بسته  مچ  از  بايد  و 

تابستان
 خنك و در زمستان گرم تر باشد. رنگ لباس كار 
براى عمليات بنّايى سفيد وِكِرم و براى عمليات عايق كارى 

سرمه اى مى باشد. 
در شكل 1-12 نمونه اى از روپوش مورد استفاده 
در عمليات كف سازى را نمايش مى دهد.                                                                                    

با  كف  سنگ فرش  و  موزاييك  بريدن  موقع  در   •
استفاده از دستگاه سنگ فرز كه گرد و خاك زيادى را 
توليد مى كند در جلوى بينى و دهان خود از ماسك فيلتر 
استفاده  استاندارد  ايمنى  كاله  و  حفاظتى  عينك  و  دار 

كنيد.
 در شكل 1-13 بريدن سنگ با استفاده از فرز و 

وسايل ايمنى استاندارد را مالحظه مى كنيد.

شكل 13-1

شكل 12-1
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1-2-انواع كف سازى                                                                  
براى تعيين نوع كف سازى، الزم ا ست ابتدا محلى كه 
كف سازى آن مورد نظر است معيّن شود. به عنوان مثال نوع 
كف سازى در زمين هاى خشك (شكل 1-14) و زمين هاى 

مرطوب (شكل 1-15) با يكديگر متفاوت مى باشد. 

كف سازى در زمين هاى خشك: 
در اين گونه زمين ها كف سازى به صورت زير انجام 

مى شود. 

• صاف نمودن و متراكم كردن سطح كف سازى 
مطابق شكل 1–16

• ريختن يك اليه بتن با عيار 200 كيلوگرم سيمان 
متراكم  و  سانتى  متر   10 ضخامت  به  بتن  مكعب  متر  در 
(ويبره) كردن آن و صاف نمودن سطح فوقانى بتن با ا ستفاده 

از تخته ماله.  
مطابق شكل هاى 1-17  و 18-1    

شكل 18-1

شكل 17-1

شكل 16-1

شكل 15-1

شكل 14-1
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انجام  صورت  دو  به  نهايى  پوشش  اجراى   •
مى شود:

مرحله ى  در  شده  اجرا  (بتن  بتنى.  صورت  به   *
قبل). مطابق شكل 19-1

موزاييك،  سيمان،  ماسه  مالت  از  استفاده   *
سنگ فرش، سراميك، پاركت و... با در  نظر گرفتن محل 

استفاده  و سليقه ى مصرف  كننده. مطابق شكل 20-1

رطوبت  داراى  كه  زمين هايى  در  كف سازى 
مى باشند (زير زمين ها): 

زمين هاى مرطوب خود به دو دسته تقسيم بندى 
مى شوند كه عبارتند از:

بت  رطو  كه  زمين هايى  در  -كف سازى  الف 
كمى دارند (زمين هاى نيمه خشك): 

به  زير  مراحل  زمين ها  اين گونه  كف سازى  براى 
ترتيب انجام مى شود:

• كوبيدن خاك زيرين (زمين طبيعى)تا تراكم آن به 
85 تا 90 درصد برسد. مطابق شكل 21-1                                             
• پخش كردن قلوه سنگ درشت (سنگ رودخانه اى) 
به ضخامت حداقل 25 سانتى  متر (بلوكاژ). براى به وجود 
آوردن سطحى تقريبا صاف و پر شدن فواصل بين آن ها 
(قلوه سنگ ها)، شن ريزروى تمام سطح ريخته مى شود 
تا تقريبا يك سانتى  متر روى قلوه سنگ ها را بپوشاند . 

مطابق شكل 22-1

شكل 22-1

شكل 21-1

2 شكل 1-

شكل 19-1
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ريختن بتن با عيار 200 كيلوگرم سيمان در متر   •
مكعب بتن  به ضخامت 7 تا 10 سانتى  متر و صاف كردن 

آن با استفاده از تخته ماله. 
مطابق شكل 23-1

• اجراى مالت ماسه و سيمان با عيار 350 كيلوگرم 
سيمان در متر مكعب مالت جهت اجراى پوشش نهايى. 

مطابق شكل 24-1      

        
يا  و  موزاييك  از  ستفاده  ا  با  كف  فرش كردن   •
سنگ فرشى و... كه به عنوان پوشش نهايى كف مى باشد. 

مطابق شكل 25-1  

شكل 25-1

شكل 24-1

شكل 23-1
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ب -كف سازى در زمين هاى مرطوب: 
در اين گونه زمين ها به دليل وجود رطوبت زياد، 
قلوه سنگ ها به تنهايى نمى توانند از نفوذ رطوبت جلوگيرى 
شود.  ستفاده  ا  نيز  رطوبتى  عايق  از  است  الزم  و  نمايند 
به  را  زير  مراحل  زمين ها  گونه  اين  در  كف سازى  جهت 

ترتيب    انجام مى دهند: 
• كوبيدن خاك زيرين (زمين طبيعى) تا تراكم آن 

به 85 تا 90 درصد برسد. مطابق شكل 26-1         
(سنگ  درشت  سنگ  قلوه  پخش كردن   •
براى  سانتى  متر.   25 حداقل  ضخامت  رودخانه اى)به 
فواصل  شدن  پر  و  صاف  تقريبًا  سطحى  آوردن  به وجود 
بين آن ها (قلوه سنگ ها)، شن ريز روى تمام سطح ريخته 
را  سنگ ها  قلوه  روى  سانتى متر  يك  تقريبا  تا  مى شود 

بپوشاند. مطابق شكل 27-1
در  سيمان  كيلوگرم   200 عيار  با  بتن  ريختن   •
ويبره  و  سانتى متر  تا 10  ضخامت 7  به  بتن  مكعب  متر 
شكل  مطابق  ماله.  تخته  از  استفاده  با  آن  وصاف كردن 

28-1
عيار  با  ليسه اى1  سيمان  و  ماسه  مالت  اجراى   •
ضخامت  به  مالت   مكعب  متر  در  سيمان  كيلوگرم   350
مطابق  عايق كارى.  بستر  جهت  سانتى متر  يك  حداقل 

شكل 29-1
• اجراى قير و گونى بر روى مالت ماسه و سيمان 

ليسه اى (قير گونى يك اليه2).  مطابق شكل 30-1  

35 كيلوگرم در  3 تا  1- از مخلوط كردن ماسه نرم و سيمان با عيار 

مترمكعب، مالت ماسه و سيمان ليسه اى به دست مى آيد. 

2-استفاده از دو اليه قير و يك اليه گونى، قير و گونى يك اليه نام دارد.

3 شكل 1-

شكل 29-1

شكل 28-1

شكل 27-1

شكل 26-1
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• اجراى مالت ماسه و سيمان ليسه اى با عيار 350 
كيلوگرم سيمان در متر مكعب مالت به ضخامت حداقل 

يك سانتى متر جهت محافظت از عايق كارى. 
مطابق شكل 31-1

 350 عيار  با  سيمان  و  ماسه  مالت  پهن كردن   •
كيلوگرم سيمان در متر مكعب مالت براى اجراى پوشش 

نهايى كف. 
مطابق شكل 32-1

• فرش موزاييك و يا سنگ فرشى كف به عنوا ن 
پوشش نهايى كف. 

مطابق شكل 33-1

شكل 33-1

شكل 32-1

شكل 31-1
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فاقد  ساختمان  همکف  طبقه ی  در  کف سازی 
زیرزمین: 

برای جلوگیری از ورود آب باران و برف به طبقه ی 
همکف ساختمان های فاقد زیر زمین، معمواًلساختمان ها 

را بر روی کرسی چینی اجرا می کنند. 
مطابق شکل 34-1.  

دارد.  زمین  نوع  به  بستگی  کف سازی  اجرای 
آن قدر  باید  باشد   گیاه  از  پوشیده  زمین  که  در صورتی 
)در  نماند  باقی  خاک  در  ریشه ای  تا  شود  خاک برداری 
از  پس  می شود(.  استفاده  نباتی  سم  از  لزوم  صورت 
عملیات خاک برداری، می توان کف سازی را انجام داد. با 
توجه به نوع زمین مورد نظر، کف سازی به سه روش زیر 

امکان پذیر است: 

طبیعی  زمین   که  مناطقی  در  کف سازی   - الف 
خشک بوده و امکان نفوذ رطوبت باال نباشد:

به  زیر  مراحل  زمین ها  این گونه  کف سازی  برای 
ترتیب انجام می شود:

• صاف نمودن و متراکم کردن سطح کف سازی تا 
تراکم آن به 85 تا 90 درصد برسد. 

مطابق شکل 1- 35                                              
در  خاک  مسطح کردن  و  کوبیدن   ریختن،   •
 85 به  آن  تراکم  که  نحوی  به  سانتی متری  الیه های 30 

تا90درصد برسد. 
مطابق شکل 36-1

شکل 36-1

شکل 35-1

شکل 34-1
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• ريختن بتن با عيار 200 كيلوگرم سيمان در متر 
مكعب بتن به ضخامت 7 تا 10 سانتى متر و صاف كردن 

آن با استفاده از تخته ماله. 
مطابق شكل 37-1

 350 عيار  با  سيمان  و  ماسه  مالت  پهن كردن   •
كيلوگرم سيمان در متر مكعب مالت براى اجراى پوشش 

نهايى كف. 
مطابق شكل 38-1

• فرش موزاييك و يا سنگ فرشى كف به عنوان  
پوشش نهايى كف. 

مطابق شكل 39-1

شكل 39-1

شكل 38-1

شكل 37-1



14

ب - کف سازی در مناطقی که مقدار آب و نفوذ 
آن به کف کم باشد: 

 2 و   1 مراحل  زمین ها  این گونه  کف سازی  برای 
تراکم زمین طبیعی و ریختن 30 سانتی  متر خاک و تراکم 

آن انجام می شود. )مطابق قسمت الف( 
)سنگ  درشت  سنگ  قلوه  پخش کردن  سپس 
برای  سانتی متر.   25 حداقل  ضخامت  به  رودخانه ای( 
فواصل  پر شدن  و  تقریبا صاف  آوردن سطحی  به وجود 
بین آن ها )قلوه سنگ ها(، شن ریز روی تمام سطح ریخته 
را  سنگ ها  قلوه  روی  سانتی متر  یک  تقریبا  تا  می شود 

بپوشاند. مطابق شکل 40-1
یا  موزائیک  فرش  اجرای  تا  بعدی  مراحل 

سنگ فرش مطابق قسمت قبل )قسمت الف( می باشد.
ج -کف سازی در مناطقی که مقدار آب و نفوذ 

آن به کف زیاد باشد: 
از  قبل،  مراحل  زمین ها  این گونه  برای کف سازی 
با عیار 200 کیلوگرم سیمان  بتن  تا ریختن  تراکم زمین 
بر روی قشر قلوه سنگ به ضخامت حداقل 25 سانتی  متر 
انجام  ترتیب  به   )23-1 شکل  تا   21-1 شکل  )مطابق 
می شود. سپس مراحل اجرای قیرگونی طبق مراحل شکل 

1-29 تا شکل 1-33 انجام می شود.
کف سازی طبقات: 

در  استفاده  مورد  فضاهای  کاربری  نوع  نظر  از 
بهداشتی،  سرویس های  یا  و  خواب  اتاق  مثاًل  ساختمان 
زیر  دودسته  به  و  می باشد  متفاوت  نیز  کف سازی  نوع 

تقسیم بندی می شود:
الف -کف سازی اتاق های معمولی: 

• اجرای سقف )بتن آرمه-تیرچه بلوک یا  طاق 
ضربی(  مطابق شکل 1 –41 

شکل 41-1

4 شکل 1-
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• ريختن بتن سبك (بتن متخلخل يا بتن پوكه1) و 
صاف كردن آن. 

علت استفاده از بتن سبك بر روى  سقف ها اوًال 
ريز،  منافذ  داشتن  خاطر  به  ثانيًا  و  آن  سبكى  خاطر  به 
عايق حرارتى بسيار خوبى است كه در مصرف سوخت 

ساختمان تأثيرزيادى خواهد داشت. 
مطابق شكل 1 – 42 

 350 عيار  با  سيمان  و  ماسه  مالت  پهن كردن   •
كيلوگرم سيمان در متر مكعب مالت براى اجراى پوشش 

كف پس از خشك شدن بتن پوكه انجام مى شود. 
مطابق شكل 43-1

• فرش موزاييك و يا سنگ فرشى كف به عنوان 
پوشش نهايى كف. 

مطابق شكل 44-1

1-بتن سبك ازمخلوط كردن مصالح مختلفى مانند پوكه معدنى، پوكه صنعتى، تفاله كوره ى آهن گدازى و خرده آجر با سيمان و آب به وجود مى آيد.

شكل 44-1

شكل 43-1

شكل 42-1
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ب -كف سازى سرويس هاى بهداشتى: 
نصب  و  سرويس ها  كف سازى  اجراى  روش 

كف شور آن به صورت زير است:
طاق  يا  بلوك  آرمه-تيرچه  (بتن  سقف  اجراى   •
ضربى) و تقسيم فضاهاى سرويس با استفاده از تيغه ى 5 

يا 10 سانتى مترى.
 مطابق شكل 1 – 45

محل  در  فاضالب  به  مربوط  لوله هاى  نصب   •
مناسب. 

مطابق شكل 1 – 46

• ريختن بتن سبك (بتن متخلخل يا بتن پوكه) و 
صاف كردن آن. 

مطابق شكل 1 – 47

• اجراى ماسه و سيمان ليسه اى و ايجاد ماهيچه 
سيمانى1 در پاى ديوارها (فصل مشترك ديوار و كف) با 
زاويه ى 135 درجه به نحوى كه مالت ماسه وسيمان در 

كنارديوارها  ادامه يابد. 
مطابق شكل 48-1

1-دليل ايجاد ماهيچه ى سيمانى در پاى ديوارها اين است كه از شكستن عايق جلوگيرى كند.

شكل 48-1

شكل 47-1

شكل 46-1

شكل 45-1
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      توّجه:
در هنگام کف سازی سرویسها اگر بی دقتی شود، تعمیر 
آن مشکل و پر هزینه خواهد بود بنابر این باید این کار 
توسط افراد با تجربه انجام گیرد.                                         

• اجرای قیر و گونی بر روی مالت ماسه و سیمان 
لیسه ای )ایزوالسیون دو الیه( به صورتی که پس از پهن 
را  گونی  و  قیر  عایق  گونی،  و  قیر  الیه ی  اّولین  نمودن 
آب رو  داخل  به  آن را  و  کرده  سوراخ  آب رو  محل  در 
بر می گردانند. سپس کف شور را در محل خود بر روی 
و  کف  در  را  عایق  دّوم  الیه ی  و  داده  قرار  عایق کاری 
دیوارها اجرا می کنند.در این مرحله الزم است الیه ی دّوم 

عایق نیز درمحل آب رو، سوراخ شود. 
مطابق شکل 49-1

• برای نصب واجرای کاشی دیوارها، الزم است 
دیوارها نصب  بر روی  )توری مرغی(  فلزی  توری  ابتدا 

گردد. 
دلیل نصب توری مرغی این است که دوغاب پشت 

کاشی با عایق کاری درگیری کافی داشته باشد. 
مطابق شکل 50-1

از  استفاده  با  کف  سرامیک  اجرای   و  نصب   •
دوغاب سیمان سفید و خاک سنگ با عیار سیمان 450 
کیلوگرم سیمان در متر مکعب پس از کشیدن مالت ماسه 

و سیمان لیسه ای محافظ عایق کاری . 
مطابق شکل 51-1

شکل 51-1

5 شکل 1-

شکل 49-1
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1-3-انواع پوشش كف  
اصول كف سازى 

پوشش كف بايد با اهداف استفاده از آن، متناسب 
خشك،  نيمه  (خشك،  زمين  نوع  به  توّجه  با  و  باشد 
(اتاق،  كف  استفاده ى  مورد  محل  همچنين  و  مرطوب) 
سرويس هاى بهداشتى، آشپزخانه، حياط و....) انجام گيرد 
برآورده  كننده را  استفاده  خواسته هاى  نيازها و  بتواند  تا 

نموده ودر عين حال محكم باشد. 
 بعضى از عواملى كه در انتخاب پوشش كف مؤثر 

هستند، عبارتند از:
-نوع زير سازى 

-مقاومت در مقابل آتش سوزى و مواد شيميايى
-ايمنى و راحتى در حركت (بدون سر خوردن)

-نماى مناسب
-هزينه ى ساخت ونگه دارى                                                                      

-سليقه ى شخصى 
خواسته هاى  تمام  كه  ندارد  وجود  پوششى  هيچ 
مورد نظر را تامين نمايد اما بعضى از پوشش ها مى توانند
 به طور نسبى، نظر استفاده كننده را برآورده نمايند. 

  53-1 شكل  و  سنگ  با  كف سازى    52-1 درشكل 
كف سازى با موزاييك را مالحظه مى كنيد.                                                        

موزاييك: 
موزاييك از تراكم و قالب زدن مالتى شامل مصالح 
سنگى و سيمان به وجود مى آيد. معموًال موزاييك ها به 
دار،  سنگ  انواع  در  و  شده  ساخته  گوش  چهار  صورت 

شيار دار، شسته و پالكى توليد مى شود1. 
در شكل 1-54 نمونه اى از موزاييك را مالحظه 

مى كنيد.
1-بند  5-5 -2 -2 -مبحث پنجم مقررات ملى ساختمان (مصالح و فراورده هاى ساختمانى)                          

شكل 54-1

شكل 53-1

شكل 52-1
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سرامیک:  
بلورین  ظریف  دانه های  از  متشکل  فراورده ای 
از1000   باالتر  در حرارتی  معمواًل  که  است  متخلخل  و 
و  دار  لعاب  انواع  در  و  شده  پخته  سانتی گراد  درجه ی 

بدون لعاب تولید می شود1. 
را  سرامیکی  کف  از  نمونه ای   55-1 شکل  در 

مالحظه می کنید.
سنگ:  

سنگ از جمله مصالح ساختمانی طبیعی است که 
از کانی های مختلف تشکیل شده و در صنعت ساختمان 
به شکل های گوناگون در پی سازی، کف سازی و سنگ 

پّله، نما سازی و...  به مصرف می رسد . 
در شکل 1-56 نمونه ای از کف سنگی را مالحظه 

می کنید.                                    
پارکت )فرش چوبی(: 

نوعی کف پوش  چوبی که برای فرش نمودن کف 
از آن ا ستفاده شده و  دارای  خصوصیت هایی از قبیل 
مقاومت در برابر سایش و زیبایی خاص است2.  در شکل 
را  پارکت  از  استفاده  با  کف  پوشش  از  نمونه ای   57-1

مالحظه می کنید.

1- بندهای  5-2-3 و 5-2-4 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )مصالح و فراورده های ساختمانی(

2-بند 5-3-1 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )مصالح و فراورده های ساختمانی(

شکل 57-1

شکل 56-1

شکل 55-1
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كف پوش هاى بامبو: 
و  بوده  نى  جنس  از  كه  چوبى  كف پوش  نوعى 
داراى استحكام و زيبايى منحصر به فرد مى باشد. كاربرد 
اين نوع كف پوش ها در فضاهاى داخلى منازل مسكونى، 

شركت هاى خصوصى و غيره مى باشد.
با  شده  فرش  كف  از  نمونه اى   58-1 شكل  در   

بامبو را مالحظه مى كنيد.

 :PVC كف پوش هاى
آب  بودن  ضد  كف پوش  اين  مهم  خصوصيت  از 
اين  از  است.  آن  روى  برهنه  پاى  با  رفتن  راه  راحتى  و 
استفاده  مسكونى  منازل  آشپزخانه ى  در  كف پوش ها 
با  شده  فرش  كف  از  نمونه اى   59-1 شكل  در  مى شود. 

كف پوش  PVC را مالحظه مى كنيد.
   

                                                                           
لينوليوم:  

كف پوشى است كه از چوب پنبه ساخته مى شود. 
از روغن برزك براى چسباندن لينوليوم استفاده مى شود.

از  شده  فرش  كف  از  نمونه اى   60-1 شكل  در 
لينوليوم را مالحظه مى كنيد.

6 شكل 1-

شكل 59-1

شكل 58-1
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گرانولیت: 
مخلوطی از ماسه و سیمان و سنگریزه ی گرانیتی 
که پس از آماده کردن مالت، آن را بر روی کف ریخته و با 

استفاده از ماله آن را صاف و صیقلی می کنند.
در شکل 1-61 نمونه ای از کف فرش شده توسط 

گرانولیت  را مالحظه می کنید. 

آرمالت:  
معدنی  کانی های  از  که  است  محصولی  آرمالت 
کنترل  و  دقیق  مراحل  و سرباره های صنعتی طی  سخت 

شده و طبق استاندارد های بین المللی تهیه می شود. 
در شکل 1-62 نمونه ای از کف فرش شده توسط 

آرمالت را مالحظه می کنید. 
کف  به  معماری  امور  در  سطوح  استفاده ترین  پر 
اختصاص دارد. سطح مفید اتاق ها، سالن ها، سرویس ها 
و  گیری  قرار  نحوه ی  اساس  بر  کف  ساختن  نوع  و... 
شرایط جوی محل، متفاوت است. مثال نوع کف در انبار و 
پارکینگ تفاوت بسیاری با  واحد مسکونی دارد و مصالح 
کف های  مورد  در  اجرا  به  مربوط  جزئیات  و  مصرفی 
 63-1 شکل  می باشد.  اساسی  تفاوت  دارای  مختلف 

جزئیات کف سازی حیاط را نمایش می دهد.

شکل 63-1

شکل 62-1

شکل 61-1
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فرش كردن  موزاييك  اجراى  1-4-دستورالعمل  
كف 

و...  مدارس  ادارات،  مسكونى،  ساختمان هاى  در      
رايج ترين پوشش كف، موزاييك است.

موزاييك و ابعاد آن:
جهت  گوناگون  انواع  و  اندازه ها  در  موزاييك 
خارجى  محوطه هاى  و  داخلى  فضاهاى  كف پوش 
  65-1 و   64-1 شكل هاى  مى شود.  استفاده  ساختمان 

دو نمونه موزاييك فرش شده را نمايش مى دهد.

موزاييك  نوع  دو  به  موزاييك ها  كّلى  طور  به   
ويبره اى و موزاييك پرسى تقسيم بندى مى شوند. 

و  پارك ها  كف سازى  در  ويبره اى  موزاييك هاى 
حياط و موزاييك هاى پرسى در محل هاى مختلفى مانند 
ساختمان هاى مسكونى،  اداراى و... مورد استفاده مى باشند 
كه به صورت ساده ياشياردار مورد استفاده قرارمى گيرند.

و  پرسى  موزاييك  از  نمونه اى   66-1 درشكل 
درشكل 1-67 نمونه اى از موزاييك ويبره اى را مالحظه 

مى كنيد.

شكل 67-1

شكل 66-1

شكل 64-1

شكل 65-1

زمان اجراى پروژه: 
3 ساعت
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موزاييك پرسى از دو قشر تشكيل مى شود:                                            
1-قشر زيرين يا آستر: مخلوطى از سيمان پرتلند 
و ما سه ى شسته به قطر 5 ميليمتر و به نسبت حجمى 1 به 

3 است. (1قسمت سيمان و سه قسمت ماسه)
 مطابق شكل 1 – 68

                                                                                                   

معرض  در  قسمت  اين  پاخور:  رويه يا  2-قشر 
سايش است و از سيمان پرتلند با تكه هاى  سنگ، خاك 

سنگ و پودر سنگ به صورت صيقلى ساخته مى شود. 
مطابق شكل  69-1                                                                      
به  و  باشد  آج دار  ساده يا  است  ممكن  موزاييك   
صورت مربع و چند ضلعى واشكال ديگر با ابعاد مختلف 
ساخته شود. پر مصرف ترين ابعاد موزاييك 2/5×25×25 

و 3×30×30 و يا 4×40×40  سانتى متر است. 
را  آج دار  موزاييك  از  نمونه اى   70-1 شكل  در 

مالحظه مى كنيد.  
زير سازى موزاييك:  

نيمه  (خشك،  زمين  نوع  هر  در  موزاييك،  فرش 
مستقيمًا  نمى توان  را  طبقه  هر  در  يا  مرطوب)  و  خشك 
روى خاك يا عايق كارى انجام داد آن را بايد به روشى كه 
در قسمت 1-2 گفته شده است، كف سازى كرده و پس از 

آن به وسيله ى موزاييك فرش كرد. 

دليل گذارى فرش موزاييك:  
محل  كناره هاى  در  كه  موزاييك  از  نوارهايى  به 
و  موزاييك  دليل  مى شود،  انجام  موزاييك  فرش كردن 

عمل صورت گرفته را، دليل گذارى مى گويند. 
شكل 1-71مطابق شكل 71-1

7 شكل 1-

شكل 69-1

شكل 68-1
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موزاييك فرش كردن بقيه ى كف: 
مالت بين دو دليل به صورت تخت و بلند تر  از 
پخش  ميليمتر)  اندازه ى 5  (به  دليل  موزاييك  زير  سطح 
مى شود. سپس ريسمان كشى بين دو دليل انجام مى شود 
در  ميليمتر)   5) الزم  درز  رعايت  با  فرش  موزاييك  و 
تخماق  از  استفاده  با  و  گرفته  قرار  ريسمان كار  راستاى 

كوبيده شده و نصب مى شود. 
مطابق شكل هاى 1-72 و 73-1

دوغاب ريزى موزاييك فرش: 
پس از پايان يافتن فرش موزاييك، دوغاب ماسه 
يك  و  دانه  ريز  ماسه ى  پيمانه  چهار  نسبت  با  سيمانى 
فرش  موزاييك  سطح  روى  بر  و  ساخته  سيمان  پيمانه 
مى ريزند و با تيغه ى الستيكى و يا جارو كشيدن، دوغاب 
پر  تا  مى كنند  هدايت  موزاييك  بندهاى  و  درزها  بين  را 
شود. گرد سنگ، خاك سنگ و سيمان را  به نسبت 1 به 
1 به 1 به طور خشك مخلوط كرده و بر روى دوغابى كه 
الى درزها رفته پاشيده و با پارچه سطح موزاييك ها را 
تميز مى كنند. در شكل 1-74 هدايت دوغاب به وسيله ى 

تيغه ى الستيكى نشان داده شده است.

شكل 74-1

شكل 73-1

شكل 72-1
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               توجه کنید:
 1 -ماسه ی مصرفی برای مالت ساختن نباید دارای 

خاک معدنی یا نباتی باشد.  
برای  )رس(  سیلت  بدون  ماسه های  مصرف  2-از 

مالت فرش موزاییک باید خود داری کرد.

= مالت ماسه آهک
آب  + شیره ی آهک  + ماسه ریز دانه

= مالت باتارد
آب +  سیمان + شیره ی آهک  + ماسه ریز دا نه

= مالت ماسه سیمان
آب  + سیمان  + ماسه دانه بندی شده

مالت مصرفی در فرش کردن موزاییک: 
کف پوش ها  در  موزاییک  آجر  فرش کردن  برای 
و  ماسه  مالت  اکثراً  و  باتارد  مالت  آهک،  ماسه  مالت 

سیمان مصرف می شود.

• مالت ماسه و آهک: 
و  میلیمتر  از 5  دانه  از مخلوط کردن ماسه ی ریز 
متر  در  کیلوگرم   200 تا   175 مقدار  به  آهک  شیره ی 
آن  از  می توان  که  می شود  مقاومی ساخته  مالت  مکعب، 

برای مالت زیر موزاییک استفاده کرد. 
چون مالت ماسه آهک مانند مالت ماسه و سیمان 
تاب و مقاومت ندارد، لذا در فرش موزاییک از آن کم تر 

استفاده می شود.

• مالت باتارد )حرام زاده(: 
به  ریز  دانه بندی  با  ماسه  مخلوط  از  مالت  این 
اضا فه ی شیره ی آهک به اندازه ی 100 کیلوگرم و 150 

کیلوگرم سیمان در متر مکعب ساخته می شود.
• مالت ماسه و سیمان: 

سیمان  و  شده  دانه بندی  ماسه ی  مخلوط کردن  از 
مقاومت  با  مکعب، مالت  متر  در  کیلوگرم  عیار 300  با 
و تاب زیاد ساخته می شود که مصرف آن در فرش کردن 

موزاییک سبب زیاد شدن دوام موزاییک فرش می شود.
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وسایل مورد نیاز در فرش کردن موزاییک:
به  نیاز  سازی  ساختمان  عملیات  کلیه ی  برای    
ابزار و وسایل الزم می باشد تا بتوان عملیات اجرایی را 
فرش کردن  جهت  داد.  انجام  اصولی  و  مطلوب  به شکل 
و  سازی  عمومی ساختمان  وسایل  به  نیاز  موزاییک، 
همچنین ابزار بنّایی می باشد که به شرح آن ها می پردازیم.

    الف -وسایل عمومی: 
برای فرش کردن موزاییک  نیاز به وسایل عمومی  

مناسب می باشدکه عبارتند از:
• بیل: طول دسته حدود 100 تا 140 سانتی متر 
و جام در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ 35×25 
دسته ی  می شود.  ساخته  سانتی متر   20×15 و30×20و 
کار  در  تا  باشد  خمیده  سانتی متر  دو  الی  یک  باید  بیل 
کارهای  در  کشاورزی  بیل  از  شود.  استفاده  راحت  تر 
کندن زمین های طبیعی  برداری و  نظیر خاک  ساختمانی 
استفاده می شود. حتی االمکان باید در کارهای ساختمانی 
از بیل های صنعتی استفاده کرد و باید دقّت کرد تا نوک 
بیل به جای سخت فلزی و یا سنگ برخورد نکند تا کج 
ودندانه دار نشود. در شکل 1-75 نمونه هایی از بیل و در 

شکل 1-76 استفاده از بیل را مالحظه می کنید. 
مصالح  جایی  جابه  برای  وسیله ای  فرقون:   •
ساختمانی، بتن،  مالت و... بوده که یکی از پر کاربردترین 
وسایل حمل به شمار می رود. با آن می توان حدود 100 
الی 150 کیلوگرم مصالح را حمل نمود. دارای دو دستگیره 
در انتهای جام و یک چرخ الستیکی تیوپ دار در جلو 
بوده و توسط یک نفر قابل حمل می باشد.جام فرقون که 
مصالح داخل آن قرار می گیرد دارای عمق 10 ا لی 25 
سانتی متر می باشد. در شکل 1-77 نمونه هایی از فرقون 

و شکل 1-78 کاربرد فرقون را مالحظه می کنید.  
شکل 78-1

شکل 77-1

شکل 76-1

شکل 75-1
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• َسَرند )اَلَک(: یکی از ابزارهای مهم در ساخت 
انواع مالت به شمار می رود. معموال الزم است که قبل از 
ساختن مالت، مواد متشکله را از توری های سیمی عبور 
می دهند که این توری های سیمی در بازار به نام های الک، 
حسب  بر  را  الک ها  می باشند.  مشهور  سرند  و  غربال 
درشتی و ریزی سوراخ توری با نام های مختلف نام گذاری 
الک  دانه بادامی  و  الک  بلبلی،  الک چشم  مانند  کرده اند 
چشم گاوی. سرند ها در دو نوع پایی)پایه دار( و دستی 
نیز تقسیم بندی می شوند. در شکل 1-79 سه نمونه الک  
مالحظه  را  سرند  از  استفاده   80-1 شکل  در  و  دستی 

می کنید.
در  برای حمل مالت  این وسیله  از  استانبولی:   •
از  بعضی  آماده کردن  و  تهیه  همچنین  و  موزاییک  فرش 
فلزی  ظرف  یک  می شود.استانبولی  استفاده  مالت ها 
 15 ارتفاع  دارای  که  می باشد  ناقص  مخروط  شکل  به 
سانتی متر و قطر قاعده ی25 سانتی متر و قطر دهانه ی 50 
بزرگترمورد  و  کوچکتر  اندازه های  در  و  بوده  سانتی متر 
استفاده قرار می گیرد. در شکل 1-81 دو نوع از استانبولی 
و در شکل 1-82 کاربرد استانبولی در فرش موزاییک را 

مالحظه می کنید.

شکل 81-1

شکل 82-1

8 شکل 1-

شکل 79-1
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ب - وسايل و ابزار بنّايى: 
بنّايى   وسايل  به  نياز  موزاييك  فرش كردن  براى 

مناسب مى باشدكه عبارتند از:
و  پخش  منظور  به  كه  است  ابزارى  كمچه:   •
يكنواخت كردن مالت و نيز پاشيدن مالت روى سطح كار 
يا ساير كارهاى بنايى به كار مى رود. به طور كلى كمچه 
يا  گوش)  (سه  مثلث  شكل  به  فوالدى  صفحه ى  يك  از 
ذوزنقه و يك دسته ى پالستيكى يا چوبى كه به وسيله ى 
است.  شده  تشكيل  مى باشد  متصل  صفحه  به  ميله اى 
دسته ى كمچه در شكل هاى ساده و خميده براى  راحتى 
كار ساخته مى شود تا بتوان با آن روى مالت با انعطاف 
بيشترى كار كرد. ابعاد صفحه ى فلزى كمچه در نوك حدود  
10سانتى متر و طول 20 سانتى متر است. نوك صفحه ى 
فلزى به شكل هاى تخت، گرد و تيز ساخته مى شود. در 
شكل 1-83 سه نمونه از كمچه و درشكل 1-84 كاربرد 

كمچه در فرش موزاييك را مالحظه مى كنيد. 
سطوح  تراز  تنظيم  براى  كه  است  ابزارى  تراز:   •

عمودى، افقى و شيب دار مورد استفاده قرار مى گيرد. 
شكل  در  و  تراز   از  نمونه هايى   85-1 شكل  در 
مالحظه  را  موزاييك  فرش  در  تراز  كاربرد   86-1

مى كنيد.

شكل 86-1

شكل 85-1

شكل 84-1

شكل 83-1
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اجرا  كار  راستاى  كنترل  جهت  ابزارى  شمشه:   •
شده، كه چه از جهت افقى و چه از جهت عمودى مى توان 
راستاى كار را با اين وسيله كنترل نمود. شمشه هاى مورد 
استفاده در ساختمان سازى با حداقل طول 70 سانتى متر 
و حد اكثر 3 متر و حداقل ابعاد مقطع  3× 3 سانتى متر 
شمشه ها  جنس  مى باشد.  سانتى متر   5  ×  5 حداكثر  و 
بندى  آلومينيومى تقسيم  و  آهنى  چوبى،  دسته ى  سه  به 
مى شود. غالبا  شمشه ى مورد استفاده در فرش موزاييك، 
شمشه ى آهنى مى باشد كه دليل استفاده از آن، استحكام 

باال مى باشد.
در شكل 1-87 نمونه هايى از شمشه و در شكل 
1-88 كاربرد آن در فرش موزاييك را مالحظه مى كنيد. 
متر: وسيله اى كه براى اندازه گيرى و پياده كردن   •
ابعاد كار مورد استفاده قرار مى گيرد. مترهاى مورد استفاده 
در فرش موزاييك ، متر نوارى، متر كمرى كوچك و متر 

جيبى مى باشد. 
و  كمرى  جيبى،  مترهاى  انواع   89-1 شكل  در 
موزاييك  فرش  در  را  متر  كاربرد   90-1 در  و  نوارى 

مالحظه مى كنيد.

9 شكل 1-

شكل 89-1

شكل 88-1

شكل 87-1
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• ريسمان كار: جنس آن از نخ پنبه و ابريشم و يا 
پالستيكى (نايلونى) به قطر حدود 0/5 ميلى متر مى باشد 
و در فرش موزاييك به منظور يكسان نمودن (همباد كردن) 

به كار مى رود. 
و  ازريسمان كار  نمونه هايى   91-1 شكل  در      
در شكل1-92 كاربرد آن را در فرش موزاييك مالحظه 

مى كنيد. 
براى  كه  است  ابزارى  بنّايى،  تيشه ى  تيشه:   •
مانند  كوچكتر  اجزاء  به  آن  تبديل  و  آجر  شكستن 
كنده كارى هاى  از  بعضى  همچنين  و  كلوك  سه قدى،نيمه، 
ساده و ضربه زدن به محل هاى مورد نظر به كار مى رود. 
در فرش موزاييك از تيشه، براى بريدن موزاييك با دست 
استفاده مى شود.   در شكل 1-93 نمونه اى از تيشه و در 
مالحظه  را  موزاييك  فرش  در  آن  كاربرد   94-1 شكل 

مى كنيد.
• تخماق الستيكى: تخماق وسيله اى است كه براى 
كوبيدن موزاييك، در زمان فرش موزاييك از آن استفاده     
مى شود. در شكل 1-95 نمونه اى از تخماق الستيكى و 
درشكل 1-96 كاربرد آن  را در فرش موزاييك مالحظه 

مى كنيد.

شكل 96-1

شكل 95-1

شكل 94-1

شكل 93-1

شكل 92-1

شكل 91-1
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روش هاى  به  موزاييك  بريدن  دستورالعمل 
مختلف:    

بريدن  به  ناگزير  كناره ها  فرش كردن  براى  مواقعى  در   
و  قّدى  سه  و  نيمه  اندازه هاى  به  آن  تبديل  و  موزاييك 

اندازه هاى ديگر موزاييك هستيم. مطابق شكل 97-1
ماشينى  و  دستى  روش  دو  به  موزاييك  بريدن   

انجام مى شود. 

در  را  نيمه  موزاييك  از  استفاده   98-1 شكل  در 
كنار ديوار مالحظه مى كنيد.

الف - بريدن موزاييك با دست: 
مراحل بريدن موزاييك

 به روش دستى به صورت زير است:
• مقدارى كه بايد بريده شود با متر روى موزاييك 

عالمت گذارى مى شود. 
مطابق شكل 99-1

عالمت   دو  چوبى  شمشه ى  يا  خط كش  يك  با   •
به يكديگر متصل مى گردد. 
مطابق شكل 100-1

شكل 97-1

شكل 98-1

شكل 99-1

1 شكل 1-

زمان اجراى پروژه: 
1 ساعت
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• نشانه ها از قسمت رویه ی موزاییک به نبش و 
سپس به ناحیه ی پشت موزاییک منتقل می شود. 

مطابق شکل 101-1

• موزاییک به صورت عمودی نگه داشته شده و 
سپس توسط تیشه، تراشیدن موزاییک از روی خط نشان 

شده آغاز می شود. 
مطابق شکل 102-1                    

 10 ضخامت  به  ریزدانه  و  خشک  ماسه ی   •
هموار  و  تخت  کامال  بطور  زمین  سطح  روی  سانتی متر 

پهن می شود. 
مطابق شکل 103-1

1 شکل 3-1

1 شکل 2-1

1 شکل 1-1

نکته  مهم:
عمق تراشیده شده به اندازه ی 5 میلی متر گود می شود.
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به  گرفته  قرار  ماسه  روى  موزاييك  رويه ى   •
گونه اى كه قسمت شيار دار آن رو به باال باشد. 

مطابق شكل 104-1      

 

                                  
• شمشه ى پروفيلى را به صورت دو نبش  بر روى 
ضربه ى  با  و  داده  قرار  نشانه  و  خط  و  موزاييك  سطح 
تيشه ى بنايى بر روى شمشه فوالدى موزاييك را به دو 

نيم تقسيم مى كنند. 
مطابق شكل 105-1            
                                     
ب) بريدن موزاييك با دستگاه: 

در اكثر موارد بريدن موزاييك توسط دست، وقت 
گير و دور ريز موزاييك (به دليل شكستن موزاييك در 
زمان بريدن با دست) زياد و همچنين دقّت كار كم خواهد 

بود. 
فرز  از  استفاده  با  موزاييك  برش  است  بهتر  پس 

سنگ برى و با اصول زير صورت گيرد.
متر  از  استفاده  با  شود،  بريده  بايد  كه  مقدارى   •

روى سطح موزاييك عالمت گذارى مى شود.
مطابق شكل 106-1

1 شكل 6-1

1 شكل 5-1

1 شكل 4-1
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• با یک خط کش یا شمشه ی چوبی و یا بدنه ی 
تراز دو عالمت به یکدیگر متصل می گردد. 

مطابق شکل 107-1

• موزاییک بر روی  موزاییک دیگری قرار داده 
شده به نحوی که در زمان بریدن، تیغه ی دستگاه فرز با 
سطح زیر موزاییک در حال برش تماس پیدا نکند. و با 
نگاه  ثابت  صورت  به  موزاییک،  لبه ی  در  پا  دادن  قرار 

داشته می شود. 
مطابق شکل 108-1

با  و  کرده  روشن  را  سنگ بری  فرز  دستگاه   •
نشانه  خط  راستای  در  مذکور  موزاییک  کامل  احتیاط 

بریده می شود. 
مطابق شکل 109-1

1 شکل 9-1

1 شکل 8-1

1 شکل 7-1

تذّکر مهم:
1- در زمان بریدن موزاییک از کفش و لباس کار مناسب استفاده کنید.

2- در زمان بریدن موزاییک از ماسک فیلتردار و عینک حفاظتی مناسب استفاده کنید.
3- در زمان استفاده از سنگ فرز از دستکش استفاده نکنید.
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1-5-تعيين شيب كف 
محوطه،  حياط،  مانندتراس،  مكان هايى  در 
سرويس ها و آشپزخانه براى هدايت آب، فرش كف بايد 
داراى شيب باشد. در شكل 1-110 شيب كف نشان داده 

شده است.
موزاييك فرش شيب دار: 

 موزاييك فرش با شيب در كف ايوان ها، تراس ها 
و  حياط  نيستند،  پوشش  داراى  كه  روباز  فضاهاى  در 

همچنين در كف پياده روها فرش مى شود.
آج دار  موزاييك  از  موارد،  اين  فرش كردن  براى 
نخورند.  ُسر  حركت  هنگام  اشخاص  تا  مى شود  استفاده 
فرش موزاييك شيب دار، بر روى سطح شيب دار فرش 
شده  فرش  كف  از  نمونه اى   111-1 شكل  در  مى شود. 

توسط موزاييك آج دار را مالحظه مى كنيد. 
شيب موزاييك فرش: 

شيب متعارف در موزاييك فرش 2٪ است. يعنى 
براى هر متر طول 2 سانتى متر شيب براى روان شدن آب 
به سمت كف شوى سوراخ ناودانى و غيره در نظر گرفته 

مى شود.
مصالح شيب بندى: 

براى شيب بندى از مصالح سبك مانند خرده آجر، 
پوكه  بتن  و  معدنى  پوكه هاى  سنگ،  زغال  سوخته هاى 

استفاده مى شود.
معدنى  پوكه ى  از  نمونه اى   112-1 شكل  در    

جهت شيب بندى را مالحظه مى كنيد.

شكل 112-1

شكل 111-1

11 شكل 1-

توجه كنيد:
شيب 2٪ يعنى اين كه در هر 100 سانتى متر طول افقى، 

2 سانتى متر اختالف ارتفاع داشته باشيم.
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انواع فرش موزاييك در سطوح شيب دار: 
طرفه،  حالت،يك  سه  در  شيبدار  فرش  موزاييك 
دو طرفه و چهار طرفه (شيب به وسط) انجام مى شود. در 
شكل هاى 1-113 و 1-114 و 1-115 تصوير شماتيك 
انواع شيب كف را مالحظه مى كنيد.                                              

1-6-گذاشتن كف شو و عايق بندى آن
و  حمام  كف  فاضالب  تخليه ى  و  هدايت  براى 
براى  شود.  استفاده  شو  كف  از  است  الزم  آشپزخانه، 
جلوگيرى از نفوذ رطوبت به كف از طريق كف شو الزم 
شكل  شود.  انجام  مناسب  شكل  به  عايق كارى  است 

1-116 يك نمونه از كف شو را نمايش مى دهد. 
عايق بندى كف شو: 

براى عايق بندى ابتدا يك اليه قيرگونى روى كف 
پهن مى كنند(امروزه براى عايق كارى اصوًال از مشّمع هاى 
آب رو  محل  در  را  گونى  قير  مى شود).  استفاده  قيراندود 

سوراخ كرده و آن را به داخل آب رو بر مى گردانند.
 در زمان اجراى فرش كف، كف شو برروى آب رو 
قرارگرفته و با مالت در محل خود نصب مى گردد. مطابق 

شكل 117-1        

شكل 117-1

شكل 116-1

شكل 115-1

شكل 114-1

شكل 113-1
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1-7 - گذاشتن قرنیز 
در  شده  یا سنگ فرش  و  موزاییک  فرش  برروی 
دیوار  کنار  به  سنگی  قطعه  ساختمان،  قسمت های  کف 
نصب می شود که قرنیز نامیده می شود.در شکل 118-1 
چند نمونه از قرنیز سنگی را مالحظه می کنید.                                                                           
  دلیل چسباندن قرنیز این است که اواًل در زمان 
آسیب  دیوار  گچ  اندود  به  ساختمان،  کف  شست و شوی 
واردنشده و ثانیًا تنظیم گچ کاری دیوارها آسان گردد. در 
با  و  از چوب محکم  قرنیز  ساختمان های چوبی، جنس 
دوام بوده و هدف از نصب آن زیبایی پای دیوار می باشد.

حدود  قرنیز  ارتفاع  ساختمان ها  بیشتر  در 
10سانتی متر می باشد. مطابق شکل 119-1    

دستورالعمل نصب قرنیز:    ساعت کار عملی: 1 
ساعت 

و  می گیرد  انجام  کف  فرش  از  پس  قرنیز  نصب 
ابتدا و  بدین صورت است که، دو عدد سنگ، موقتًا در 
قرار  دیوار  از  سانتی متر  فاصله ی حداقل یک  با  و  انتها 
یا سنگ در  لقمه های کوچک آجر  از  استفاده  با  و  داده 
در  مورب  صورت  به  دیگر  آجر  وقراردادن  آن  پشت 
جلوی آن سنگ نگهداری شده و عملیات تراز عمودی 
انجام می گیرد. )شکل 1-120( سپس ریسمانی نازک به 
پایین آن شمشه ی فلزی  باالی سنگ متصل کرده و در 
یا آلومینیومی بسیار صاف قرار می دهند. پس از این عمل 
بقیه ی سنگ ها را پشت شمشه چیده و آن را با ریسمان کار 

کنترل می کنند.

از  استفاده  با  آن را  نصب سنگ ها پشت  از   پس 
دوغاب ماسه و سیمان پر می کنند. مطابق شکل 121-1 

شکل 121-1

12 شکل 1-

شکل 119-1

شکل 118-1
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1-8-دستورالعمل اجرای فرش کردن با موزاییک          
ساعت کار عملی: 1 ساعت

از نکاتی که باید در هنگام فرش موزاییک مورد 
است.  فرش  موزاییک  در  بند  رعایت  گیرد،  قرار  توّجه 
که  باشد  حّدی  در  باید  فرش  موزاییک  بند  اندازه ی 
گرد سنگ  و  ماسه  دانه ی  ریز  داشتن  با  دوغاب سیمان 
در بندهای اطراف موزاییک نشست کرده و به مالت زیر 

موزاییک برسد. 
مطابق شکل 122-1.  

فرش  از  پس  ساعت   12 ریزی  دوغاب  زمان 
باید سطح  از دوغاب ریزی  قبل  موزاییک ها می باشد و 

موزاییک ها را مرطوب کرد.       
                                    
روش فرش کردن با موزاییک: 

فرش موزاییک نسبتًا ساده است و به ترتیب زیر 
می باشد:

• با استفاده از شیلنگ تراز در کنار دیوار خط تراز 
زده می شود.

 مطابق شکل 123-1
• یک امتداد مشخص )مثاًل یک دیوار( را مبنای 
)دلیل(  ردیف  اولین  و  می دهند  قرار  موزاییک کاری 
موزاییک را به موازات آن بر روی مالت ماسه و سیمان 

می چینند. 
مطابق شکل 124-1                            

بلند یا متر ردیف دوم را  با استفاده از گونیای   •
عمود بر ردیف اول می چینند. 

مطابق شکل 125-1

شکل 125-1

شکل 124-1

شکل 123-1

شکل 122-1

نکته مهم:
اندازه ی درز بین موزاییک ها نباید کمتر از 5 میلی متر 

باشد.
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گونيا كردن دو امتداد با متر با استفاده از قضيه ى 3 
و 4 و 5 انجام مى گيرد.

در  و  سانتى متر)   30) 3واحد  امتداد  يك  مثًالدر 
امتداد دّوم 4واحد (40 سانتى متر) نشانه گذارى مى شود. 
براى گونيا شدن دو امتداد الزم است كه فاصله ى بين دو 

امتداد 4واحد (50 سانتى متر) باشد.
رديف سوم را نيز همانند مراحل قبل عمود بر   •
رديف دوم مى چينند. (اين عمل را دليل گذارى مى گويند). 

مطابق شكل 126-1
با  كه  است  اين  سّوم  دليل  آمدگى  پيش  عّلت 
استفاده از اين دليل و دليل اّول بتوان ريسمان كشى كرد و 

موزاييك هاى متن را فرش كرد.
(موزاييك هاى  موزاييك ها  بين  مرحله  اين  در   •
متن) را پر مى كنند. در اين مورد با استفاده از ريسمان كار، 
موزاييك هاى متن را به صورت يك يا دو رديفه بر روى 

مالت ماسه و سيمان مى چينند. مطابق شكل 127-1
پس از 12 ساعت از فرش موزاييك ها، سطح   •
آن ها را خيس كرده و روى آن دوغاب سيمان مى ريزند 
و با تيغه ى الستيكى  يا جارو بندها را پر مى كنند. مطابق 

شكل 128-1
• روى سطح موزاييك هاى فرش شده، پودر سنگ 

پاشيده و بال فاصله با گونى تمام سطح را تميز مى كنند.
مطابق شكل 129-1

شكل 126-1

شكل 127-1

شكل 128-1

شكل 129-1

نكات مهم :
موزاييك كارى  براى  مصرفى  سيمان  ماسه  مالت   -1

بايد كم آب باشد.
2- ضخامت مالت بستگى به كف تمام شده ى موزاييك 

از خط تراز و شيب موزاييك كارى دارد.
3- حداقل مالت زير موزاييك 2 سانتى متر است.
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نكات مهم ايمنى!
1- در هنگام انجام كار عملى از شوخى 

پرهيز كنيد.
2- در زمان كار از دستكش هاى الستيكى مناسب استفاده 

كنيد. 
3- در كارگاه از كفش كتانى مناسب استفاده كنيد.

4- لباس كار مناسب بپوشيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3
1 عددجاروى دستى4
1 عددسطل5

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز  1
1عدد تيشه 2
1 عدد شمشه ى كوچك آهنى يا  آلومينيومى 3
1عدد شمشه ى بزرگ آهنى يا آلومينيومى 4
1عدد كمچه  5
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى 6
1عدد ريسمان كار 7
1عدد شمشه ى چهارگرده 8
1عدد تخماق سبك 9

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

115 كيلوگرم ماسه (دانه هاى ردشده از الك شماره ى 4) 1
35 كيلوگرم سيمان پرتلند نوع 1 2
36 عدد موزاييك ساده 3
10كيلوگرم پودر سنگ و خاك سنگ  4

زمان اجراى پروژه: 
4 ساعت

1-9-دستورالعمل موزاييك فرش تخت       
تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين موزاييك فرش تخت 
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-مراحل انجام كار:
به لباس كار مجهز شويد و وسايل و ابزار كار الزم 
را از انبار تحويل گرفته و با رعايت صحيح نكات ايمنى، 

مراحل زير را به صورت اصولى و كامل اجرا كنيد. 

در  را  كيلوگرم)   115) الزم  ماسه ى  مقدار   •
محوطه ى كارگاه بريزيد. 

مطابق شكل 130-1                       

• سيمان مورد نظر (35 كيلوگرم)  را بر روى ماسه 
بريزيد. 

مطابق شكل 131-1
 

                                                                               
• با استفاده از بيل ماسه و سيمان را مخلوط كنيد.  
دقَت كنيد ماسه و سيمان در اين مرحله بدون آب 

بوده و عمليات مخلوط نمودن در دو مرحله انجام شود.
مطابق شكل 132-1 

شكل 132-1

شكل 131-1

13 شكل 1-
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• با افزودن آب به مخلوط ماسه و سيمان خشك 
در زمان مخلوط كردن، مالت مورد نظر را آماده كنيد. 

روى  بر  يكنواخت  صورت  به  آب  كنيد  دقّت 
مخلوط پاشيده شود. 

مطابق شكل 133-1

• پس از حمل مالت به محل اجراى كار، آن را در 
محل كار خود در كارگاه بريزيد. 

مطابق شكل 134-1

• با استفاده از كمچه، مالت مورد نظر را به ضخامت 
2 سانتى متر پهن كنيد. 

مطابق شكل 135-1

شكل 135-1

شكل 134-1

شكل 133-1
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شده  پهن  مالت  روى  بر  را  اّول  ُكُرم  موزاييك   •
گذاشته و با تخماق آهسته روى آن بكوبيد تا در مالت 

نشست كند. 
مطابق شكل 136-1

• با استفاده از متر موزاييك نصب شده را با يكى 
از اضالع كارگاه و يا خط كشى جدول كف كارگاه و غيره      
يكباد كنيد به نحوى كه موازى با يكى از اضالع كارگاه 
بوده و فاصله ى آن تا ديوار يكسان باشد. (به اين  عمل 

سر و ته بردارى گويند.) 
مطابق شكل 137-1

• تراز را به صورت چپ و راست بر روى سطح 
موزاييك بگذاريد و مطمئن شويد موزاييك مذكور از هر 

دو جهت تراز باشد. 
مطابق شكل 138-1

شكل 138-1

شكل 137-1

شكل 136-1
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داخلى  بدنه ى  كنار  در  را  مترى  شمشه ى 2/5   •
موزاييك فرش شده قرار دهيد. مطابق شكل 139-1

• به فاصله ى 122/5سانتى  متر از موزاييك ابتدا، 
در همان ضلع و با استفاده از كمچه، مالت مورد نظر را به 

اندازه ى 2  سانتى متر و در كنار شمشه پهن كنيد. 
مطابق شكل 140-1

• موزاييك ُكُرم دّوم را بر روى مالت پهن شده ى 
آن  روى  آهسته  تخماق  با  و  داده  قرار  كنارشمشه   در 

بكوبيد تا در مالت نشست كند.
 مطابق شكل 141-1

 (اندازه ى بند موزاييك× تعداد بندهاى موزاييك)+(تعداد موزاييك ها  × عرض موزاييك) = فاصله ى بين دو ُكُرم
             سانتى متر122/5=2/5+120= (0/5× 5)+(4  × 30) = فاصله ى بين دو ُكُرم اّول و دّوم

شكل 141-1

14 شكل 1-

شكل 139-1
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را  شده  فرش  موزاييك  ُكُرم  دو  بين  فاصله ى   •
دو  بين  فاصله ى  بايد  مرحله  اين  در  كنيد.  اندازه گيرى 

موزاييك به اندازه ى 122/5سانتى متر باشد. 
مطابق شكل 142-1

• تراز را به صورت چپ و راست بر روى سطح 
موزاييك بگذاريد و مطمئن شويد موزاييك مذكور از هر 

دو جهت تراز باشد. 
مطابق شكل 143-1

• عمليات سر و ته بردارى را نيز براى موزاييك 
ُكُرم دّوم اجرا كنيد. دقّت كنيد كه موزاييك هاى نصب شده 

پس ازاين عمليات نيز در هر دو جهت تراز باشند. 
مطابق شكل 144-1

شكل 144-1

شكل 143-1

شكل 142-1



46

• شمشه را بر روى  دو موزاييك فرش شده قرار 
داده و با استفاده از تراز، آن ها را تراز كنيد. 

مطابق شكل 145-1

• با قرار دادن شمشه در كنار دو موزاييك فرش 
اين  (به  دهيد.  قرار  يكديگر  ستاى  را  در  را  آن ها  شده، 

عمل، همباد كردن دو موزاييك گفته مى شود.) 
مطابق شكل 146-1 

موزاييك  دو  بين  ريسمان كار  وسيله ى  به   •
ريسمان كشى كنيد. 

1-ابتداى ريسمان كار را در فاصله ى ¼ طول آجر 
3 يا 4 دور بپيچيد. 

مطابق شكل 147-1

شكل 147-1

شكل 146-1

شكل 145-1
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2-آجر مورد نظر را بر روى موزاييك قرار داده 
و براى جلوگيرى از حركت آن، آجر ديگرى را در كنار 

آن قرار دهيد. 
مطابق شكل 148-1

3-ريسمان كار را به اندازه ى فاصله ى دو موزاييك 
باز نموده  و انتهاى آن را نيز در فاصله ى ¼ آجر ديگرى 
ديگر  آجرى  توسط  نيز  آن را  و  پيچيده  دور   4 يا   3 در 

محكم كنيد. 
مطابق شكل 149-1

پهن  كمچه  با  را  دّوم  و  اّول  ُكُرم  دو  بين  مالت   •
كنيد. 

مطابق شكل 150-1

شكل 148-1

شكل 149-1

15 شكل 1-

دقَت كنيد!
بر  داراى  بايد  حالت  اين  در  استفاده  مورد  آجر   -1
سفال  آجرهاى  از  ترجيحًا  باشد  صاف  كامًال  نبش  و 

استفاده كنيد .
تاكامًال   كنيد  جابه جا  قدرى  به  را  ريسمان كار   -2

كشيده شده و مماس بر لبه ى موزاييك ها باشد.
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فاصله ى  رعايت  با  را  اّول  دليل  موزاييك هاى   •
درز الزم (5 ميليمتر) بر روى مالت پهن شده قرار داده و با 
تخماق در محل خود فرش كنيد. (ناحيه ى پشت موزاييك 
را به وسيله ى تراز دستى، تراز  كرده و با شمشه ى چهار 
را  آن ها  درزهاى  و  موزاييك ها  سطوح  كوچك  گرده ى 

شمشه كش كنيد. 
مطابق شكل 151-1

قرار  خارجى ُكُرم اّول  لبه ى  كنار  در  را  شمشه   •
دهيد. 

مطابق شكل 152-1

• توسط گونيا يا متر (رابطه ى 3 و 4 و 5 ) امتداد 
شمشه و دليل اّول را گونيا كنيد. 

مطابق شكل 153-1

• مالت ُكُرم سّوم را به فاصله ى 122/5 سانتى متر 
از ُكُرم اُول، در كنار شمشه پهن كنيد. 

مطابق شكل 154-1

شكل 154-1

شكل 153-1

شكل 152-1

شكل 151-1
كنترل كنيد!

مماس  موزاييك ها  كليه ى  لبه ى   -1
بر ريسمان كار باشد.

رديف  اين  در  موزاييك ها  تعداد   -2
6 عدد مى باشد. 

3-طول موزاييك هاى فرش شده 182/5 سانتى متر 
است.
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• ُكُرم موزاييك سّوم را در محل خود (به فاصله ى 
122/5 سانتى متر از ُكُرم اُول) در كنار شمشه قرار داده 
و با تخماق آهسته روى آن بكوبيد تا در مالت نشست 

كند. 
مطابق شكل 155-1

• تراز را به صورت چپ و راست بر روى سطح 
موزاييك  شويد  مطمئن  و  بگذاريد  سّوم  ُكُرم  موزاييك 

مذكور از هر دو جهت تراز باشد. 
مطابق شكل 156-1

• شمشه را بر روى  دو موزاييك ُكُرم اّول و سّوم 
قرار داده و با استفاده از تراز، آن ها را تراز كنيد. 

مطابق شكل 157-1

  
ُكُرم  موزاييك  دو  بين  ريسمان كار  وسيله ى  به   •

اّول و سَوم ريسمان كشى كنيد. مطابق شكل 158-1

شكل 158-1

شكل 157-1

شكل 156-1

شكل 155-1
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• مالت دلیل دّوم را با استفاده از کمچه، پهن کنید. 
مطابق شکل 159-1

• دلیل گذاری دوم را بین دو ُکُرم اّول و سّوم مطابق 
اصول گفته شده انجام دهید. 
مطابق شکل 160-1

• شمشه را در کنار لبه ی خارجی ُکُرم سّوم قرار 
دهید. 

مطابق شکل 161-1

شکل 161-1

16 شکل 1-

شکل 159-1
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• فاصله ی بین شمشه و دلیل گذاری اّول را سر 
و ته برداری کنید. در این مرحله دقّت کنید که فاصله ی 
دلیل گذاری اّول تا شمشه،  به اندازه ی 182/5 سانتی متر 

باشد. 
مطابق شکل 162-1

• مالت ُکُرم چهارم را در محل خود و به فاصله ی 
122/5 سانتی متر از دلیل دّوم پهن کنید. 

مطابق شکل 163-1

• ُکُرم موزاییک چهارم را در محل خود قرار داده 
و با استفاده از تخماق، آهسته روی آن بکوبید تا در مالت

 نشست کند. 
مطابق شکل 164-1

شکل 162-1

شکل 163-1

شکل 164-1
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• فاصله ى بين ُكُرم موزاييك چهارم و دليل دّوم 
را اندازه گيرى كنيد. در اين مرحله دقّت كنيد كه فاصله ى 

مورد نظر 122/5 سانتى متر باشد. 
مطابق شكل 165-1

• شمشه را بر روى  دو موزاييك ُكُرم سّوم و چهارم 
قرار داده و با استفاده از تراز، آن ها را تراز كنيد. 

مطابق شكل 166-1

• شمشه را بر روى  دو موزاييك ُكُرم دّوم و چهارم 
قرار داده و با استفاده از تراز، آن ها را تراز كنيد. 

مطابق شكل 167-1

شكل 167-1

شكل 166-1

شكل 165-1
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• فاصله ى دو ُكُرم موزاييك سّوم و چهارم را كنترل 
كنيد. اين فاصله بايد 182/5 سانتى متر باشد. مطابق شكل 

168-1

• فاصله ى دو ُكُرم موزاييك دّوم و چهارم را كنترل 
كنيد. اين فاصله بايد 182/5 سانتى متر باشد.

مطابق شكل 169-1

براى كنترل گونيا بودن كار قطرهاى بين چهار   •
ُكُرم از دو زاويه ى روبرو و متقابل را ا ندازه بگيريد. بايد 
هر دو قطر با يكديگر مساوى و برابر با 258 سانتى متر 

باشد.
 مطابق شكل 170-1

17 شكل 1-

شكل 169-1

شكل 168-1
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ُكُرم  موزاييك  دو  بين  ريسمان كار  وسيله ى  به   •
سّوم و چهارم ريسمان كشى كنيد. 

مطابق شكل 171-1

پهن  كمچه،  از  استفاده  با  را  سّوم  دليل  مالت   •
كنيد. 

مطابق شكل 172-1

دليل گذارى سّوم را بين دو ُكُرم سّوم و چهارم   •
مطابق اصول گفته شده را انجام دهيد. 

مطابق شكل 173-1

شكل 172-1

شكل 173-1

شكل 171-1
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• ريسمان كار را بر روى دليل هاى اّول و سّوم و با 
رعايت يك يا دو رديف موزاييك قرار دهيد.

مطابق شكل 174-1

• مالت بين دو دليل را به صورت تخت و بلندتر از 
سطح زير موزاييك دليل به اندازه ى 5 ميليمتر پهن كنيد. 

مطابق شكل 175-1

• موزاييك فرش بين دو دليل (موزاييك متن) را 
با رعايت درز بين موزاييك ها به صورت اصولى و مطابق 
ناحيه ى  مرحله  اين  در  دهيد.  انجام  شده  گفته  ضوابط 
كرده  تراز  دستى،  تراز  وسيله ى  به  را  موزاييك ها  پشت 
و  موزاييك ها  كوچك،  گرده  چهار  كوتاه  شمشه ى  با  و 

درزهاى آن ها را شمشه كش كنيد. 
مطابق شكل 176-1 

شكل 176-1

شكل 175-1

شكل 174-1
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• ريسمان كار را به اندازه ى دو رج عقب گذاشته، 
مالت موزاييك هاى متن را پهن كرده و موزاييك ها را در 

محل خود فرش كنيد. 
مطابق شكل 177-1

• آخرين رديف از موزاييك متن را ريسمان  كشى 
كنيد. 

مطابق شكل 178-1

• مطابق ضوابط گفته شده، آخرين رج از موزاييك 
متن را فرش كنيد.   

مطابق شكل 179-1 

شكل 179-1

شكل 178-1

شكل 177-1
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سطح موزاييك ها را با استفاده از پارچه، پاك   •
كرده و اطراف كار را تميز كنيد. 

مطابق شكل 180-1

• دوغاب سيمان مورد استفاده را مطابق زير آماده 
كنيد. 

از اختالط  ماسه ى ريز دانه ى غربال شده (خاك 
سنگ)  و سيمان با نسبت 4 به 1 (4 پيمانه ماسه و يك 

پيمانه سيمان) دوغاب به دست مى آيد.
1-مقدارى آب آشاميدنى را درون سطل بريزيد.

مطابق شكل 181-1

2-به اندازه ى 1 پيمانه سيمان را درون آن ريخته 
و آن را به هم بزنيد تا مخلوط شود. 

مطابق شكل 182-1

شكل 182-1

شكل 181-1

18 شكل 1-
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3-به اندازه ى 4 پيمانه ماسه (خاك سنگ)را درون 
آن ريخته ومجدداً آن را به هم بزنيد تا مخلوط دوغاب به 
دست آيد. در اين مرحله دقّت كنيد كه آب دوغاب بايد 
به اندازه اى باشد كه هنگام دوغاب ريزى، اجزاى تشكيل 

دهنده ى آن از يكديگر جدا نشود1. 
مطابق شكل 183-1

• سطح موزاييك هاى فرش شده را مرطوب كنيد.
مطابق شكل 184-1

• دوغاب آماده شده را بر روى سطح موزاييك ها 
بپاشيد. 

مطابق شكل 185-1
• به وسيله ى جاروب دستى و يا تيغه ى الستيكى 

دوغاب را الى درز بندها بين موزاييك ها هدايت كنيد.
 مطابق شكل 186-1

شكل 186-1

شكل 185-1

شكل 184-1

شكل 183-1

1- بند 8-5-4-18 مبحث هشتم مقررات ملى ساختمان. (طرح و اجراى 

ساختمان ها با مصالح بنَايى)                                                     

دقَت كنيد!
از  پس  بايد  دوغاب ريزى  عمليات 
خودگيرى مالت زير موزاييك انجام 
از  پس  ساعت   12 (حداقل  گرفته 
فرش موزاييك) تا در هنگام دوغاب ريزى، موزاييك ها 

جابه جا و لق نشوند. 
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و  كمچه  با  را  موزاييك  درزهاى  باز  بندهاى   •
دوغاب سفت شده پر كنيد. 
مطابق شكل 187-1

• گرد سنگ و خاك سنگ مخلوط شده را بر روى 
سطح دوغابى كه الى درزها رفته بپاشيد.

مطابق شكل 188-1

• سطح موزاييك را با پارچه تميز كرده و ضايعات 
را جمع آورى كنيد. 

مطابق شكل 189-1

در پايان كار، پس از كنترل استاد كار و هنر آموز 
دادن  قرار  از  پس  و  كرده  آورى  جمع  را  كار  مربوطه، 
مصالح در محل خود، محيط كارگاه را تميز كرده، وسايل 

شكل 1-189كار را شسته و به انبار تحويل دهيد.

شكل 188-1

شكل 187-1
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زمان اجراى پروژه: 1-10-دستورالعمل موزاييك فرش شيب دار (شيب يك طرفه با 1/5 درصد شيب) 
4 ساعت

نكات مهم ايمنى!
1- در هنگام انجام كار عملى از شوخى 

پرهيز كنيد.
2- در زمان كار از دستكش هاى الستيكى مناسب استفاده 

كنيد. 
3- در كارگاه از كفش كتانى مناسب استفاده كنيد.

4- لباس كار مناسب بپوشيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3
1 عددجاروى دستى4
1 عددسطل5

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز  1
1عدد تيشه 2
1 عدد شمشه ى كوچك آهنى يا  آلومينيومى 3
1عدد شمشه ى بزرگ آهنى يا آلومينيومى 4
1عدد كمچه  5
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى 6
1عدد ريسمان كار 7
1عدد شمشه ى چهارگرده 8
1عدد تخماق سبك 9

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

115 كيلوگرم ماسه (دانه هاى ردشده از الك شماره ى 4) 1
35 كيلوگرم سيمان پرتلند نوع 1 2
36 عدد موزاييك آج دار 3
10كيلوگرم پودر سنگ و خاك سنگ  4

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين موزاييك فرش شيب دار                                



61

- مراحل انجام كار :
به لباس كار مجهز شويد و وسايل و ابزار كار الزم 
را از انبار تحويل گرفته و با رعايت صحيح نكات ايمنى، 

مراحل زير را به صورت اصولى و كامل اجرا كنيد.    
آغاز  تخت  موزاييك  اجراى  طبق  را  كار  مراحل 
كرده، پس از آماده نمودن مالت و نصب اولين موزاييك 

آن را تراز كنيد.

جهت ايجاد شيب:
طول  راستاى  در  و  موزاييك  روى  بر  را  تراز   •
موزاييك  بايد  حالت  اين  در  دهيد.  قرار  فرش  موزاييك 
داراى شيب كمى بوده و خط نشانه ى تراز نيز حالت شيب 
را نمايش دهد. دقّت كنيد خط نشانه ى تراز بايد به سمت 

باالى شيب حركت كرده باشد. 
مطابق شكل 190-1

كنار  در  را  مترى   2/5 شمشه ى  اين كه  از  بعد 
بدنه ى داخلى موزاييك فرش شده قرار داديد، به فاصله ى 
122/5 سانتى متر از موزاييك ابتدا، در همان ضلع و با 
استفاده از كمچه، مالت مورد نظر را به ضخامت 3/85 

سانتى متر و در كنار شمشه پخش كنيد. 
 122/5 طول  و   ٪1/5 شيب  درصد  به  توجه  با 
سانتى متر مقدار اختالف ارتفاع ابتدا و انتهاى دو موزاييك 

1/85 سانتى متر محاسبه مى شود. 
مطابق شكل 191-1                           

اختالف   =(122/5 ×1  /5)÷100=1/85 سانتيمتر 
ارتفاع ابتدا و انتهاى دو موزاييك

شكل 191-1

19 شكل 1-
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بعد از قراردادن موزاييك ُكُرم دوم و اندازه گيرى فاصله ى بين دو ُكُرم موزاييك به اندازه ى 122/5 سانتى متر، 
تراز را بر روى سطح موزاييك نصب شده قرار دهيد و مطمئن شويد موزاييك مذكور درجهت عمود بر طول موزاييك 

فرش (طول 182/5سانتى متر) تراز باشد  
مطابق شكل 1- 192

• تراز را بر روى موزاييك و در راستاى طول موزاييك فرش قرار دهيد. در اين حالت بايد موزاييك داراى 
شيب كمى بوده و خط نشانه ى تراز نيز حالت شيب را نمايش دهد. دقّت كنيد خط نشانه ى تراز بايد به سمت باالى 

شيب حركت كرده باشد. 
مطابق شكل 1- 193

بقيه ى مراحل مانند فرش كردن موزاييك تخت مى باشد (با لحاظ كردن شيب موجود).
پس از اتمام و كنترل كار، مصالح و وسايل را سر جاى خود بگذاريد.

شكل 193-1

شكل 192-1
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1-11-دستورالعمل موزاييك فرش شيب دار ( شيب چهار طرفه با شيب ٪1/5) 
                                شيب به وسط  

زمان اجراى پروژه: 
4 ساعت

نكات مهم ايمنى!
1- در هنگام انجام كار عملى از شوخى 

پرهيز كنيد.
2- در زمان كار از دستكش هاى الستيكى مناسب استفاده 

كنيد. 
3- در كارگاه از كفش كتانى مناسب استفاده كنيد.

4- لباس كار مناسب بپوشيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3
1 عددجاروى دستى4
1 عددسطل5

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز  1
1عدد تيشه 2
1 عدد شمشه ى كوچك آهنى يا  آلومينيومى 3
1عدد شمشه ى بزرگ آهنى يا آلومينيومى 4
1عدد كمچه  5
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى 6
1عدد ريسمان كار 7
1عدد شمشه ى چهارگرده 8
1عدد تخماق سبك 9

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

115 كيلوگرم ماسه (دانه هاى ردشده از الك شماره ى 4) 1
35 كيلوگرم سيمان پرتلند نوع 1 2
36 عدد موزاييك آج دار 3
10كيلوگرم پودر سنگ و خاك سنگ  4

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين موزاييك فرش شيب دار                                
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- مراحل انجام كار :
كار  ابزار  و  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به 
الزم را از انبار تحويل گرفته و با رعايت صحيح نكات 
موزاييك فرش تخت  ايمنى، مراحل كار را طبق اجراى 
آغاز كرده، جهت نصب موزاييك دوم توجه داشته باشيد 
فاصله ى  و  است  سانتى متر  موزاييك 153  دو  فاصله ى 
موزاييك فرش شده را اندازه گيرى كنيد كه  بين دو ُكُرم 

بايد 153 سانتى متر باشد.
• بعد از ترازكردن موزاييك اول و دوم با قراردادن 
شمشه در كنار دو موزاييك فرش شده آن ها را در راستاى 
يكديگر قرار دهيد، سپس شمشه ى دّوم را در كنار ضلع 

خارجى ُكُرم اّول قرار دهيد. 
مطابق شكل 194-1

• با استفاده از گونيا يا متر و استفاده از رابطه ى 
مثلثى 3 و 4 و 5 امتداد دو شمشه را گونيا كنيد. سپس مالت 
ُكُرم موزاييك سّوم را با رعايت فاصله ى 153سانتى متر از 

ُكُرم اّول با استفاده از كمچه پهن كنيد. 
دقّت كنيد كه ضخامت مالت ُكُرم سّوم و ُكُرم دّوم 
با يكديگر برابر مى باشد. سپس موزاييك ُكُرم سوم را بر 
روى مالت گذاشته، با تخماق آهسته روى آن بكوبيد و 

تراز نماييد.
مطابق شكل 195-1

داخلى  لبه ى  كنار  در  شمشه  دادن  قرار  از  بعد   •
موزاييك ُكُرم سوم آن را گونيا كنيد.

فاصله ى بين دو ُكُرم اّول و سّوم را كنترل كنيد.
 در اين حالت، فاصله ى مذكور بايد 213 سانتيمتر 

باشد.
مطابق شكل 1- 196

شكل 196-1

شكل 195-1

شكل 194-1
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• مالت ُكُرم موزاييك چهارم را با رعايت فاصله ى 
153سانتيمتر از ُكُرم سّوم  با استفاده از كمچه پهن كنيد. 

دقّت كنيد كه ضخامت مالت ُكُرم سّوم و ُكُرم چهارم 
با يكديگر برابر باشد.

سپس موزاييك ُكُرم چهارم را بر روى مالت پهن 
در  تا  بكوبيد  آن  روى  آهسته  تخماق  با  و  گذاشته  شده 

مالت نشست كند. 
مطابق شكل 197-1

سپس به وسيله ى شمشه آن را تراز كنيد.
و  سوم  ُكُرم  دو  فاصله ى  كه  باشيد  داشته  دقت 
چهارم 213 سانتى متر و ُكُرم هاى دوم و چهارم نيز 213 

سانتى متر باشد. 
آن ها را كنترل كنيد.

براى كنترل گونيا بودن كار قطرهاى بين چهار   •
ُكُرم از دو زاويه ى روبرو و متقابل را اندازه بگيريد. بايد 
هر دو قطر با يكديگر مساوى و برابر با 301 سانتى متر 

باشد.
مطابق شكل 1- 198

• براى تعيين محل ُكُرم ميانى، به وسيله ى ريسمان 
چهارم،  و  دّوم  ُكُرم  دو  و  سّوم  و  اّول  ُكُرم  دو  بين  كار 

ريسمان كشى كنيد.
 مطابق شكل 1- 199

شكل 199-1

شكل 198-1

شكل 197-1
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• مالت ُكُرم ميانى را زير محل تقاطع دو ريسمان 
كار ريخته وآن را به ضخامت 1 سانتى متر  با استفاده از 

كمچه پهن كنيد. 
مطابق شكل 1- 200

• موزاييك ُكُرم ميانى را در محل خود قرارداده و 
با استفاده از تخماق آهسته روى آن بكوبيد تا در مالت 

نشست كند. 
مطابق شكل 1- 201

• تراز را به صورت چپ و راست بر روى سطح 
موزاييك نصب شده قرار دهيد و مطمئن شويد موزاييك 

مذكور در دو جهت تراز باشد. 
مطابق شكل 1- 202

2 شكل 2-1

2 شكل 1-1

2 شكل 1-
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• بالشتك كوچك سنگى به ضخامت 2 سانتى متررا  
بر روى ُكُرم موزاييك ميانى قرار دهيد. 

مطابق شكل 1- 203

• يك طرف شمشه ى 2/5 مترى را بر روى يكى 
از چهار ُكُرم و طرف ديگر آن را بر روى بالشتك سنگى 
قرار داده، تراز بنّايى را بر روى شمشه قرار داده واز تراز 

بودن آن مطمئن شويد. 
مطابق شكل 1- 204

قطرى  صورت  به  چهارم  و  اّول  ُكُرم  دو  بين   •
ريسمان كشى كنيد. 

مطابق شكل 1- 205

2 شكل 5-1

2 شكل 4-1

2 شكل 3-1
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• بالشتك سنگى را برداشته و آجرى را بر روى 
ريسمان كار كشيده شده در محل موزاييك ُكُرم ميانى قرار 

دهيد. 
مطابق شكل 1- 206

• با استفاده از تخماق آهسته بر روى لبه ى داخلى 
روى  سطح  تا  كوبيده  چهارم  و  اّول  ُكُرم  موزاييك هاى 
موزاييك هاى ُكُرم با ريسمان كار كشيده شده مماس شود  

مطابق شكل 1- 207

قطرى  صورت  به  سّوم  و  دّوم  ُكُرم  دو  بين   •
ريسمان كشى كنيد. 

مطابق شكل 1- 208

2 شكل 8-1

2 شكل 7-1

2 شكل 6-1
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در  شده  كشيده  ريسمان كار  روى  بر  را  آجرى   •
محل موزاييك ُكُرم ميانى قرار دهيد. 

مطابق شكل 1- 209

لبه ى  روى  بر  آهسته  تخماق  از  استفاده  با   •
داخلى   موزاييك هاى ُكُرم دّوم و سّوم كوبيده تا سطح 
روى  موزاييك هاى ُكُرم با ريسمان كار كشيده شده مماس  

شود. 
مطابق شكل 1- 210

• به وسيله ى ريسمان كار بين دو موزاييك ُكُرم اّول 
و دّوم  (لبه ى خارجى) ريسمان كشى كنيد. 

مطابق شكل 1- 211

شكل 211-1

21 شكل 1-

2 شكل 9-1
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• به وسيله ى ريسمان كار بين دو موزاييك ُكُرم اّول 
و دّوم (لبه ى داخلى) ريسمان كشى كرده و مالت را بين دو 

ُكُرم با كمچه پهن كنيد. 
مطابق شكل 1- 212

فاصله ى  رعايت  با  را  اّول  دليل  موزاييك هاى   •
درز الزم (5 ميليمتر) بر روى مالت پهن شده قرار داده و با 
تخماق در محل خود فرش كنيد. ناحيه ى پشت موزاييك 
را به وسيله ى تراز دستى، تراز  كرده و با شمشه ى چهار 
را  آن ها  درزهاى  و  موزاييك ها  سطوح  كوچك  گرده ى 

شمشه كش كنيد. 
مطابق شكل 1- 213

• به وسيله ى ريسمان كار بين دو موزاييك ُكُرم اول 
و سوم (لبه ى داخلى) ريسمان كشى كنيد و مالت دليل دّوم 

را با استفاده از كمچه ى بنّايى پهن كنيد. 
مطابق شكل 1- 214

شكل 214-1

شكل 213-1

شكل 212-1

كنترل كنيد!
مماس  موزاييك ها  كليه ى  لبه ى   -4

بر ريسمان كار باشد.
5- تعداد موزاييك ها در اين رديف

 7 عدد مى باشد. 
213سانتى متر  شده  فرش  موزاييك هاى  6-طول 

است.
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فاصله ى  رعايت  با  را  دّوم  دليل  موزاييك هاى   •
درز الزم (5 ميلى متر) بر روى مالت پهن شده قرار داده 
پشت  ناحيه ى  كنيد.  فرش  خود  محل  در  تخماق  با  و 
موزاييك را به وسيله ى تراز دستى، تراز  كرده وبا شمشه ى  
چهارگرده ى كوچك سطوح موزاييك ها ودرزهاى آن ها 

را شمشه كش كنيد. 
در ادامه به وسيله ى ريسمان كار بين دو موزاييك 
ُكُرم سّوم و چهارم (لبه ى خارجى) نيز ريسمان كشى كرده 
و موزاييك دليل سوم و چهارم را به ترتيب قبل چيده و 

تراز كنيد.
مطابق شكل 1 - 215

• جهت رعايت شيب موزاييك فرش چهار طرفه، 
از سطح ُكُرم موزاييك ميانى تا هر يك از ُكُرم هاى اّول و 

دّوم و سّوم و چهارم، شمشه گيرى كنيد.
دو  بين  قطرى  صورت  به  را  استفاده  مورد  مالت 
ُكُرم موزاييك ميانى و اّول  بريزيد. دقّت كنيد كه مالت 

ريخته شده بايد بلندتر از سطح دو ُكُرم مورد نظر باشد.
مطابق شكل 1- 216 

شمشه ى بنّايى را بر روى سطح مالت ريخته شده 
قرار داده و با حركت آن به جلو و عقب، سطح زير شمشه 

را با سطح روى دو ُكُرم در يك امتداد قرار دهيد. 
مطابق شكل 1- 217

شكل 217-1

شكل 216-1

شكل 215-1
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مراحل باال را بين ُكُرم ميانى و ُكُرم هاى دوم و سوم 
و چهارم انجام دهيد.

مطابق شكل 218-1

مالت هاى اضافى در كنار شمشه ى گرفته شده را 
با استفاده از كمچه بريده و برداريد.

مطابق شكل 1- 219

• براى فرش نمودن موزاييك هاى متن،  ريسمان كار 
را بر سطح موزاييك دليل، براى هر رج بكشيد. 

دقّت كنيد كه ريسمان كار از سطح شمشه ى گرفته 
شده به اندازه ى 2 ميلى متر بلندتر باشد. 

مطابق شكل 1- 220

22 شكل 1-

شكل 219-1

شكل 218-1
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• با قرار دادن نيمه ى آجر بر روى ريسمان كار و 
سطح شمشه ى گرفته شده، ريسمان كار را ثابت نگه داريد  

 مطابق شكل 1- 221

• مالت بين دو دليل را به صورت تخت و بلندتر 
پهن  ميلى متر  اندازه ى 5  به  دليل  موزاييك  زير  سطح  از 

كنيد.
 مطابق شكل 1- 222

• موزاييك متن را با رعايت درز بين موزاييك ها  
به صورتى كه از يك طرف در راستاى ريسمان كار و از 

طرف ديگر در راستاى دليل باشد فرش كنيد.
مطابق شكل 1- 223 

شكل 223-1

شكل 222-1

شكل 221-1
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1- هدف از كف سازى را بنويسيد.

 جواب در يك سطر:
.......................................................................................................................................................       

2- كدام يك از وسايل زير، براى حفاظت فردى نيست؟
د) كپسول آتش نشانى ج) دستكش ايمنى  ب) كفش ايمنى   الف) كاله ايمنى  

3- ايمنى را توضيح دهيد.
 جواب در دو سطر:

.......................................................................................................................................................       

.......................................................................................................................................................       

آزمون پايانى (1)

چهار گرده،  كوتاه  شمشه ى  از  استفاده  با   •
موزاييك هاى متن را دو رج به دو رج، شمشه كش كنيد.

مطابق شكل 1- 224

• مطابق ضوابط گفته شده، آخرين رج از موزاييك 
متن را فرش كرده و دوغاب ريزى كنيد.. 

مطابق شكل 1- 225   

هنرآموز  و  استادكار  كنترل  از  پس  كار،  پايان  در 
مربوطه، كار را جمع آورى كرده و پس از قرار دادن مصالح 
در محل خود، محيط كارگاه را تميز كرده، وسايل كار را 

شسته و به انبار تحويل دهيد.
شكل 225-1

شكل 224-1
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4- هدف از رعايت اصول ايمنى را بنويسيد.
 جواب در دو سطر:

.......................................................................................................................................................       

.......................................................................................................................................................       
5- جهت انجام عمليات كف سازى، از چه نوع كفشى استفاده مى شود؟

د) راحتى ج) كتانى   ب) الستيكى   الف) پوتين  
6- در هنگام استفاده از كدام مورد زير از دستكش استفاده نمى شود؟

د) حمل موزاييك ج) وسايل مكانيكى  ب) قير و گونى   الف) مالت ماسه و سيمان 
7- بلوكاژ را توضيح دهيد.

جواب در يك سطر:
.......................................................................................................................................................       

8- براى جلوگيرى از نفوذ رطوبت در زمين هاى مرطوب از كدام گزينه ى زير استفاده مى شود؟
د) قلوه سنگ ج) بتن سبك   ب) قير و گونى   الف) مالت ماسه و سيمان 

9- ايزوالسيون يك اليه را توضيح دهيد.
جواب در يك سطر:

.......................................................................................................................................................       
10- ميزان تراكم خاك در كف سازى بايد چند درصد باشد؟

د) 100 ج) 85-90    ب)   70-85    الف) 50-60   
11- علت استفاده از بتن سبك بر روى سقف را بنويسيد.

جواب در يك سطر:
.......................................................................................................................................................       

12- عوامل مؤثر در انتخاب پوشش كف را نام ببريد.
 جواب در دو سطر:

.......................................................................................................................................................       

.......................................................................................................................................................       
13- كدام يك از كف پوش هاى زير از جنس نى مى باشد؟

د) لينوليوم    Pvc (ج ب) بامبو   الف) پاركت  
14- كف پوش هاى Pvc چه خصوصياتى دارند؟ نام ببريد.

جواب در يك سطر:
.......................................................................................................................................................       
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15- براى چسباندن كف پوش لينوليوم از چه ماده اى استفاده مى شود؟
د) سيمان ج) روغن برزك   ب) چسب   الف) گچ   

16- كف پوش هاى گرانوليت از چه موادى تشكيل مى شوند؟ توضيح دهيد.
جواب در يك سطر:

.......................................................................................................................................................       
17- رايج ترين كف پوش در مدارس، ..................... مى باشد.

د) لينوليوم  ج) بامبو    ب) موزاييك   الف) پاركت  
 18- مالت مورد استفاده در فرش موزاييك چگونه بايد باشد؟

د) بدون آب ج) كم آب   ب) شل    الف) دوغابى  
19- براى فرش موزاييك در محل خود از كدام وسيله ى زير استفاده مى شود؟

د) تيشه ج) كلنگ   ب) تخماق   الف) پتك  
20- درز الزم براى فرش موزاييك چه قدر است؟

د) 1 سانتى متر ج) 5 سانتى متر   ب) 5 ميلى متر   الف) 1 ميلى متر  
21- مالت باتارد از چه موادى تشكيل شده است؟ نام ببريد.

جواب در يك سطر:
.......................................................................................................................................................       

22- سر و ته بردارى بين دو دليل را توضيح دهيد.
جواب در دو سطر:

.......................................................................................................................................................       

.......................................................................................................................................................       
23- مصالح مورد استفاده در شيب بندى را نام ببريد.

جواب در يك سطر:
.......................................................................................................................................................       

24-شيب 2٪ را توضيح دهيد. 
جواب در يك سطر:

.......................................................................................................................................................       
25- دليل استفاده از كف شو را بنويسيد.

جواب در يك سطر:
.......................................................................................................................................................       
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واحد كار دّوم
توانايى شيب بندى و ساختن پشت بام

هدف كّلى:
ساختن جان پناه، شيب بندى و موزاييك فرش پشت بام 

هدف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين واحد كار قادر خواهد بود:

1- اصول ايمنى در شيب بندى و ساختن پشت بام را توضيح دهد.
2- اصول ساختن جان پناه را شرح دهد.

3- نحوه ى شيب بندى پشت بام را شرح دهد.
4- نحوه ى ساختن ماهيچه در كنج ها را توضيح دهد.

5- اصول موزاييك فرش كردن پشت بام را توضيح دهد. 
6- اصول شيب بندى و ساختن پشت بام را توضيح دهد. 

7- جان پناه بام را اجرا كند.
8- شيب بندى يك طرفه را اجرا كند.

9- شيب بندى چهار طرفه را اجرا كند.

ساعات آموزش

جمععملىنظرى

51520
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1- برای حمل مصالح در ارتفاع از چه وسیله ای استفاده می شود؟
د( طناب   ج( باالبر      ب( پله    الف( فرقون 

2- برای محافظت از عابرین در مکان های پر رفت و آمد، در زمان باالبردن مصالح از کدام وسیله ی ایمنی استفاده 
می شود؟

د( سکو     ج( کفش    ب( کمربند    الف( کاله 
3- مالت مورد استفاده در ساختن جان پناه چیست؟

د( گچ و خاک ج( ماسه و سیمان    ب( کاه گل      الف( گل 
4- آیا دیوار جان پناه می تواند به صورت تیغه ای اجرا شود؟

خیر        بلی 
5- برای هدایت آب باران درپشت بام چه عملی انجام می شود؟

د( ُکُرم بندی ج( فرش موزاییک    ب( شیب بندی    الف( دیوار چینی 
6- کدام یک از فضاهای زیر به شیب بندی نیاز ندارند؟

د( حمام   ج( اتاق خواب      ب( بام    الف( آشپزخانه 
7- به نظر شما بهتر است ناودانی را در کجای بام قرار دهیم؟

د( وسط     ج( پهلو    ب( گوشه    الف( کنار 
8- مالت مورد استفاده در ُکُرم بندی چیست؟

د( گل آهک     ج(باتارد      ب( گل  الف( ماسه و سیمان 
9- زاویه ی ماهیچه های سیمانی درپای دیوار جان پناه معمواًل چند درجه است؟

د( 90     ج( 60      ب( 45      الف( 30 
10- بیشترین خطر نفوذ آب در پشت بام، کجا اتفاق می افتد؟

د( محل کف خواب     ج( وسط    ب( ابتدای شیب    الف( کنج ها 

پیش آزمون )2(
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ساختن  و  شیب بندی  در  ایمنی  2-1-اصول 
پشت بام  

پوشیدن  از  اعم  ایمنی  نکات  رعایت  بر  عالوه 
لباس کار، کفش ایمنی، کاله ایمنی و....، چون شیب بندی 
و ساخت پشت بام در ارتفاعی باالتر از سطح زمین انجام 
باالبر  مانند  وسایلی  از  مصالح  حمل  برای  و  می گیرد 
باید به نکات زیر توّجه  و قرقره استفاده می شود. پس 

نمود:
1-وسایل مورد استفاده سالم باشد.  

2-کلیه ی کارگران از وسایل ایمنی فردی استفاده 
نمایند.

قرار  رونده  باال  وسیله ی  زیر  در  3-کارگران 
نگیرند. 

4-در مکان های پر رفت و آمد، از سکوی ایمنی 
استفاده شود.

5-از باالبر فقط برای حمل مصالح استفاده شود.
در شکل 2-1 نمونه ای از باالبر را مالحظه می کنید.

2-2-اصول ساختن جان پناه:
برای جلوگیری از خطر سقوط افراد از پشت بام و 
محافظت از آن ها دیواری کوتاه به نام جان پناه دور تا دور 

بام ساختمان ساخته می شود.
در شکل 2-2 نمونه ای از جان پناه آجری بام را 

مالحظه می کنید.      

شکل 1-2

شکل 2-2
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تعريف جان پناه: 
كه  است  كوتاهى  ديوار  دست انداز،  جان پناه يا 
مى شود.  احداث  ايوان ها  لبه ى  يا  ساختمان  بام  اطراف 

مطابق شكل 3-2  

مصالح مورد استفاده در جان پناه: 
مانند  محكم  مصالح  از  جان پناه  ساختن  براى 
مالت ماسه و سيمان و آجر مرغوب زنجاب شده استفاده 

مى گردد.
چون ديوار جان پناه بايد بتواند در مقابل نيروهاى 

جانبى باد مقاومت نمايد.

اجراى جان پناه: 
كه  است  صورت  بدين  جان پناه  اجراى  نحوه ى 
بام)   (اطراف  پشت بام  روى  بر  سقف،  ساختن  از  پس 
ديوارجان پناه به ضخامت 10 تا 20 سانتى متر با توجه به 

اصول صحيح ديوار چينى ساخته مى شود.
پس از ديوار چينى مى توان قرنيز(در پوش) را بر 
روى آن اجرا نمود. قرنيز مى تواند از آجر بتن و... ساخته 

شود.                                                   
مطابق شكل 4-2 

شكل 4-2

شكل 3-2
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2-3-چگونگی شیب بندی پشت بام 
پشت بام،  روی  بر  شده  ایجاد  آب  تخلیه ی  برای 

نیاز به شیب بندی روی سطح بام خواهد بود.

هدف از شیب بندی: 
به منظور حرکت و هدایت آب به شکلی که امکان 
انجام  شیب بندی  باشد،  داشته  وجود  آب  کافی  تخلیه ی 

می شود.
محوطه  مانند  خارجی  فضاهای  برای  شیب بندی 
از  بعضی  و    بام  شیب بندی  سازی،  پیاده رو  سازی، 
دستشویی،  حمام،  آب  ریزگاه ها،  مانند  داخلی  فضاهای 

آشپزخانه و... به کار می رود.
شکل 2-5 نمونه ای از شیب بندی کف سرویس را 

نمایش می دهد.
باالیی  اهمیت  دارای  شیب بندی  اصول  رعایت   

است که باید مطابق ضوابط خاص باشد.

تعریف شیب: 
نسبت اختالف ارتفاع بین دو نقطه به فاصله ی افقی 
همان دو نقطه را شیب بین دو نقطه ی مورد نظر می گویند. 

نکته ی مهم: 
شیب بندی و شیب دادن، کار دقیقی است که باید توسط 

استادکاران ماهر صورت گیرد.

= شیب بین دو نقطه
اختالف ارتفاع بین دو نقطه

فاصله ی افقی همان دو نقطه

شکل 5-2
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درصد شيب: 
نحوه ى حركت آب بايد به گونه اى باشد كه از آغاز تا پايان حركت و تخليه ى آب و فضوالت، عمل تخليه 
بدون مانع و سريع انجام شود. درصد شيب براى هدايت و تخليه ى آب، كم تر و براى حركت آب داراى فضوالت، 
بيشتر خواهد بود. استاندارد درصد شيب براى مكان هايى از ساختمان كه داراى شيب مى باشند بين 1 تا 3 درصد 

متفاوت مى باشد. 

مصالح شيب بندى: 
براى شيب بندى بايد از مصالح سبك استفاده شود. 

بعضى از مصالح شيب بندى عبارتند از:
• جوش كارخانه هاى آجر پزى 

• خرده آجر 
• سوخته ى زغال سنگ

• سر كف كارخانه ى ذوب آهن
• پوكه ى معدنى

در شكل  2-6 پوكه ى معدنى  جهت شيب بندى 
را مالحظه مى كنيد. 

تعيين شيب: 
ارتفاع شيب بندى با طول شيب متناسب است، يعنى 
اگر طول شيب تا محل ناودانى در پشت بام زياد باشد، مقدار 
مصالحى كه براى شيب بندى از ابتداى شيب تا سوراخ ناودانى 
قسمت هاى  از  مرتفع تر  و  بيشتر  مراتب  به  مى شود  ريخته 
شيب با طول كمتر خواهد بود. يعنى ارتفاع شيب به بلندى 
يا كوتاهى طول شيب بستگى دارد.معموالً ارتفاع شيب در 
نقطه ى سوراخ ناودانى يك سانتى متر است و در شروع شيب 
شيب.  درصد  ضربدر  شيب  طول  با  است  برابر  آن  ارتفاع 
معموالً هر چه طول شيب كمتر باشد، به همان نسبت درصد 
شيب را كمتر مى گيرند. اگر شيب مسير از 10 متر تجاوز 

نكند، ارتفاع شيب 0/5 درصد محاسبه مى شود. 
ارتفاع  و  شيب  درصد  مقدار   2-2 جدول  در 

خاكريزى الزم را مالحظه مى كنيد.

ارتفاع 
(سانتى متر)

طول درصد شيب
(سانتى متر)

61600
6/251/25500

61/5400
5/251/75300

42200
3/52/25150
2/52/5100
22/7575
1/5350

شكل 6-2
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در شکل 2-7 تفاوت بین حالت های شیب به وسط و شیب به کنار در دهانه ی 4 متری را مالحظه می کنید.

شکل 7-2

جزئیات شیب بندی بام در حالت شیب به گوشه
خاک ریزی 10 سانتی متر

جزئیات شیب بندی بام در حالت شیب به وسط
خاک ریزی 6 سانتی متر

دیوار دست انداز جزئیات شیب بندی بام

اجرای سقف

قرنیز بتنی

شیب بندی بام
قرنیز بتنی
دیوار دست انداز

دیوار باربر
سوراخ ناودانی اجرای سقف

400

2

95

6

400
102

95

دیوار باربرسوراخ ناودانی
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انواع شيب بندى پشت بام هاى مسطح: 
به شكل كلى سه نوع شيب بندى براى پشت بام هاى 

مسطح وصاف وجود دارد كه عبارتند از:
• شيب به سمت گوشه: در اين حالت  ناودانى در 

يكى از گوشه ها قرار مى گيرد. مطابق شكل 8-2   

     
• شيب به سمت يك ضلع: در اين حالت ناودانى در 
امتداد يكى از اضالع ديوار دست انداز بام قرار مى گيرد.

مطابق شكل 9-2        

• شيب به سمت وسط: در اين حالت ناودانى در 
داخل سطوح تقسيمات شيب بندى قرا ر مى گيرد. در اين 
تا  مى گيرد  قرار  محلى  در  ناودانى  حفره ى  محل  حالت 
به  نكند.  ايجاد  ساختمان  داخل  معمارى  براى  مشكلى 
عنوان مثال لوله ى عمودى ناودانى بايد در كنار ستون ويا 
ديوار باشد. (به لوله هاى عمودى در كنار ديوار ساختمان، 

رايزر گويند.) 
مطابق شكل 10-2        

1 شكل 2-

شكل 9-2

شكل 8-2

شيب به سمت گوشه

شيب به سمت يك ضلع

شيب به وسط
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دستورالعمل ُكُرم بندى پشت بام:    

مشخص  ناودانى ها  محل  و  تعداد  آن  كه  از  پس 
شد، سطح پشت بام  ُكُرم بندى مى گردد. نوارهاى سيمانى 
ايجاد شده به عرض 10 سانتى متر بر روى سطح پشت بام 
جهت شيب بندى، ُكُرم و عمليات مورد نظر را ُكُرم بندى 
گويند. هدف از ُكُرم بندى تقسيم بندى سطح پشت بام در 

جهت شيب مى باشد. 
ُكُرم بندى در حالت شيب به وسط مطابق ضوابط 

زير انجام مى شود:
• مالت مورد استفاده در ُكُرم بندى كه اصوًال ماسه 

و سيمان است آماده مى گردد. 
مطابق شكل 11-2

نقاط  ارتفاع  و  شيب  طول  محاسبه ى  از  پس   •
بام  گوشه ى  چهار  ارتفاع  ُكُرم گذارى،  طريق  از  مختلف، 

مشخص مى شود. 
مطابق شكل 12-2

با ريسمان كشى بين ُكُرم ها، عمل شمشه گيرى   •
انجام مى شود. 

مطابق شكل 13-2

زمان اجراى پروژه: 
2 ساعت

شكل 13-2

شكل 12-2

شكل 11-2
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اجرا  نازك  و  ُكُرمى مسطح  آب رو،  محل  در   •
مى شود.

مطابق شكل 14-2

كنارى  ُكُرم هاى  بين  ريسمان كشى  به وسيله ى   •
انجام  شيب  قسمت هاى  براى  گيرى  ُكُرم  آب رو،  ميانى  و 

مى شود.  
مطابق شكل 15-2

• متن هاى به دست آمده كه لچكى ناميده مى شود، با 
مصالح سبك پر مى شود و با شمشه كش كردن سطح بين دو 

شمشه، سطح شيب دار مورد نظر به دست مى آيد.
 مطابق شكل 16-2

توجه كنيد:
 اجراى كرم بندى در حالت هاى شيب به گوشه و شيب 

به سمت يك ضلع همانند روش فوق مى باشد.
شكل 16-2

شكل 15-2

شكل 14-2
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نصب كف خواب و عايق كارى: 
آب باران كه بر روى سقف مى ريزد، بايد به طرف 
ناودان سرازيرشده و به وسيله ى آن به خارج از ساختمان 
هدايت شود. تعداد و اندازه ى قطر ناودان به مقدار ريزش 
بهترين  بام،  وسط  دارد.  بستگى  بام  شيب  و  سطح  باران، 

محل براى قرار دادن ناودانى مى باشد. 
مطابق شكل 17-2     

تقريبًا  ديگر  نقاط  تمام  از  نقطه  آن  فاصله ى  زيرا 
يكسان است و با توجه به شيب 2 درصد هدايت آب هاى 

موجود به طور يكسان انجام مى شود. 
براى  و  ناودانى  كناره هاى  بودن  مهم  دليل  به 
اليه  دو  آن را  محل  اين  بودن  نفوذ  قابل  غير  از  اطمينان 
بيشتر از ساير نقاط بام قير و گونى مى كنند. بدين صورت 
كه قبل از شروع عمليات عايق كارى، اطراف ناودان را به 
مساحت تقريبى يك متر مربع با قير سياه كرده و بعد يك 
تكه گونى روى آن پهن مى كنند. به طورى كه قسمتى از 
گونى كه قبًال آن را مطابق محل بريده و الگو كرده اند در 

داخل سوراخ ناودان قرار بگيرد. 
بعد روى آن را پوشانده و كف خواب را روى آن 
اين  در  مى پاشند.  قير  نيز  خواب  كف  روى  و  داده  قرار 
حالت كف خواب بين اليه ى قير و گونى قرار مى گيرد و 

سپس عايق كارى بام اجرا مى شود. 
مطابق شكل 18-2 

توجه كنيد:
 آن قسمت از گونى كه در داخل سوراخ قرار مى گيرد، 

بايد كامًال به قير آغشته گردد.

شكل 18-2

        
    

جزئيات شيب بندى بام در حالت شيب به وسط

ديوار باربر

ديوار دست انداز جزئيات شيب بندى بام

اجراى سقف سوراخ ناودانى

قرنيز بتنى

  
 
  

 
  

400
2

95

6

شكل 17-2
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2-4-ساختن ماهیچه در کنج ها 
باران  از  ناشی  رطوبت  نفوذ  از  جلوگیری  برای 
و  بام  پشت    و  جان پناه  دیوار  اتصال  محل  در  برف  و 
همچنین سادگی اجرای عایق کاری، الزم است گوشه ها 
و کنج های اتصال را با ا ستفاده از مالت ماسه و سیمان 
به صورت مورب و با زاویه ی 45 درجه اجرا نمود. در 
این حالت آب ناشی از باران یا برف، در کنار دیوار جمع 

نشده و سریع تخلیه می شوند.
مطابق شکل 19-2

2-5-اصول  موزاییک فرش کردن پشت بام
نهایی  پوشش  عنوان  به  که  پوشش هایی  از  یکی 
بام می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، موزاییک می باشد.
وزن  باید  بام  در  استفاده  مورد  موزاییک های   

کمتری را نسبت به موزاییک های دیگر داشته باشند.
موزاییک فرش کردن پشت بام: 

ایزوالسیون  از اجرای عملیات شیب بندی و  پس 
)قیر و گونی(، می توان فرش موزاییک را انجام داد. کلیه ی 
مراحل فرش موزاییک پشت بام، همانند فرش موزاییک  

کف می باشد.
مطابق شکل 20-2 

2 شکل 2-

شکل 19-2
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2-6-اصول شيب بندى و ساختن پشت بام 
شيب بندى  اجراى  براى  نياز  مورد  نكته ى  اّولين 
پشت بام، تعيين محل ناودانى است. محل ناودانى ممكن 
است در وسط، كنار و يا گوشه ى پشت بام در نظر گرفته 

شود.
 با توّجه به محل قرار گيرى ناودانى، طول مسير 
حركت آب باران و درصد شيب، ُكُرم گيرى مى شود. پس 
از عمليات ُكُرم گيرى الزم است كه متن هاى ايجاد شده 
(لچكى) با استفاده از مصالح سبك مانند بتن پوكه و... پر 

شود. 
مطابق شكل 21-2 

هنگامى كه مالت ماسه و سيمان را روى بتن سبك 
مى كشند، ماهيچه ى سيمانى در گوشه ها ايجاد مى كنند. 

مطابق شكل 22-2 

 نصب كف خواب و عايق كارى آن با دقّت انجام 
زير  به   رطوبت  نفوذ  از  و  شده  بندى  آب  كامًال  تا  شود 
سقف جلوگيرى شود . قبل از اجراى قيرگونى بايد دقت 
شود كه سطح سيمانى كامًالخشك وتميز باشد.                                                              

شكل 22-2

شكل 21-2
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نكات مهم ايمنى!
1- لباس كار مناسب خود را بپوشيد.
2- براى اجراى كار از كفش هاى كتانى استفاده كنيد.

3- از كاله ايمنى استفاده كنيد.
استفاده  الستيكى  دستكش هاى  از  بنّايى  هنگام  در   -4

كنيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز 1
1عدد تيشه  2
 2
عدد

شمشه ى 1/5مترى آهنى يا 
آلومينيومى   3

1عدد كمچه  4
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى  5
1عدد ريسمان كار  6
1عدد شاقول  7
1عدد شمشه مالت 8
1عدد 9 مالقه
1عدد ماله ى بنّايى 10
1عدد تخماق الستيكى 11

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

(kg)75 ماسه شسته 1
(kg)17 سيمان پرتلند نوع 1 2
100 عدد آجر فشارى مرغوب 3

 114 سانتى متر
طولى

 سنگ پالك قرنيزبه عرض
30و ضخامت 4 سانتى متر

4

جهت نصب دو 
عدد شمشه 

گچ تيز  5

زمان اجراى پروژه: 
4 ساعت

2-7-دستور العمل اجراى جان پناه بام     
تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين جان پناه بام      
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-نقشه ى كار عملى (اجراى جان پناه بام):

ايزومتريك ديوار

رج دوم

رج اول
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-مراحل انجام كار: 
به لباس كار مجهز شده، وسايل ايمنى و ابزار كار 
را از انبار تحويل گرفته و با رعايت نكات ايمنى مراحل 

زير را به ترتيب انجام دهيد.

الف) اجراى ديوار جان پناه                                                                   
• پس از ساختن مالت و حمل آن به محل اجراى 
كار، مالت مورد نظر را در محل مشخص شده كار خود در 

كارگاه، ريخته و با استفاده از كمچه آن را پهن كنيد. 
مطابق شكل 23-2

• آجر ابتداى ديوار را در محل مناسب قرار داده 
و با استفاده ازتراز به صورت ضربدرى، سطح آن را تراز 

كنيد. 
مطابق شكل 24-2

• شمشه ى  بنّايى را در امتداد آجر نصب شده قرار 
دهيد. 

مطابق شكل 25-2

شكل 25-2

شكل 24-2

شكل 23-2
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يكى  با  را  شده  نصب  آجر  متر،  از  استفاده  با   •
و  كارگاه  كف  جدول  خط كشى  يا  و  كارگاه  اضالع  از 
غيره يكباد كنيد به نحوى كه موازى يكى از اضالع كارگاه 

بوده و فاصله ى آن تا ديوار يكسان باشد.
مطابق شكل 26-2 

فاصله ى  رعايت  با  نيز  را  ديوار  انتهاى  آجر   •
114سانتى متر، مطابق نقشه ى كار در محل خود قرار داده 

و آن را تراز كنيد. 
مطابق شكل 27-2

با  را  دّوم  آجر  براى  بردارى  ته  و  سر  عمليات   •
دقّت انجام دهيد. 

مطابق شكل 28-2

(تعداد بندهاى برشى ×  اندازه ى بند برشى )  + (تعداد سرنما × عرض سرنما) = طول ديوار   
سانتى متر 114  = 9 + 105  = (9 ×  1) + (10/5 × 10)  = طول ديوار   

شكل 28-2

شكل 27-2

شكل 26-2
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• بااستفاده از شمشه و تراز آجرهاى ابتدا و انتها 
را با يكديگر تراز كنيد. 

مطابق شكل 29-2

• بين اولين و آخرين آجر، ريسمان كشى كرده و 
مالت اّولين رج را با استفاده از كمچه، در محل كار خود 

در كارگاه پهن كنيد. 
مطابق شكل 30-2

• آجرهاى رج اّول را مطابق نقشه ى كار، در محل 
خود قرار دهيد. 

مطابق شكل 31-2

شكل 31-2

3 شكل 2-

شكل 29-2



95

• مالت رج دّوم را بر روى كار با استفاده از كمچه 
پهن كنيد. براى اين كه بتوانيد ضخامت مالت به اندازه ى 
مالت  شمشه  از  مى توانيد  كنيد،  تنظيم  را  سانتى متر  يك 

استفاده كنيد. 
مطابق شكل 32-2

• پس از قرار دادن سه قدى هاى ابتداو انتهاى كار، 
آن ها را با استفاده از تراز يا شاقول، به صورت شاقولى 

تنظيم كنيد. 
مطابق شكل 33-2

• بين سه قدى هاى ابتدا و انتهاى كار، ريسمان كشى 
كرده و ادامه ى رج دّوم را مطابق با نقشه ى كار و به صورت 
اصولى با رعايت پيوند صحيح آجرى، بر روى رج اّول 

قرار دهيد. 
مطابق شكل 34-2

شكل 34-2

شكل 33-2

شكل 32-2
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صورت  به  را  كار  انتهاى  و  ابتدا  شمشه هاى   •
شاقولى در محل خود با استفاده از گچ تيز نصب كنيد.

مطابق شكل 35-2

ارتفاع  فاصله  و  بسته  شمشه  به  را  ريسمان كار   •
يك رج (6/5 سانتى متر از رج قبلى) را با استفاده از متر  

تنظيم كنيد. 
مطابق شكل 36-2

• مالت رج سّوم را به صورت اصولى با استفاده 
از كمچه پهن كنيد. 

مطابق شكل 37-2

شكل 37-2

شكل 36-2

شكل 35-2
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• رج سّوم را مطابق رج اّول با توجه به نقشه ى 
كار آجرچينى  كنيد. 

مطابق شكل 38-2 

• عمليات آجرچينى را تا 10 رج با رعايت اصول 
ادامه دهيد. توّجه داشته باشيد كه پيوند رج هاى فرد، مانند 

رج اّول و رج هاى زوج مانند رج دّوم مى باشد.
مطابق شكل 39-2  

       

• شمشه هاى ابتدا و انتهاى كار را با دقّت و احتياط 
كامل از ديوار جدا كنيد. 

مطابق شكل 40-2

4 شكل 2-

شكل 39-2

شكل 38-2
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جهت  صيقلى  سيمان  و  ماسه  اندود كارى  ب) 
ايزوالسيون جان پناه

• اندود ماسه و سيمان الزم را به صورت اصولى 
مكعب مالت  برمتر  كيلوگرم  سيمان 300  كنيد.عيار  تهيه 
پيمانه  (سه  به يك  سه  حجمى مالت،  نسبت  مى باشد. 

ماسه ى شسته و يك پيمانه سيمان) مى باشد.
مطابق شكل 41-2

• ُكُرم اّول طرف راست ديوار را با استفاده از كمچه 
(پاشيدن     كنيد.  اسپرس  خود  محل  در  بنّايى  مالقه ى  و 
نام  اسپرس كردن  ديوار،  بدنه ى  به  سيمان  ماسه  مالت 

دارد.) 
مطابق شكل 42-2

• سطح روى ُكُرم ايجاد شده را با استفاده از كمچه 
به ضخامت 2 سانتى متر صاف كنيد. 

مطابق شكل 43-2

شكل 43-2

شكل 42-2

شكل 41-2
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• ُكُرم دّوم طرف راست ديوار را با استفاده از كمچه 
و مالقه ى بنّايى در محل خود ودر امتداد عمودى ُكُرمباال 

اسپرس كنيد. 
مطابق شكل 44-2

• سطح روى ُكُرم ايجاد شده را با استفاده از كمچه 
صاف كنيد. 

مطابق شكل 45-2

• با استفاده از شاقول بنّايى، امتداد دو كرم ايجاد 
شده (اّول و دّوم)را شاقول كنيد. 

مطابق شكل 46-2

شكل 46-2

شكل 45-2

شكل 44-2
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• ُكُرم سّوم طرف چپ ديوار را با استفاده از كمچه 
و مالقه ى بنّايى در محل خود اسپرس كنيد.

مطابق شكل 47-2

• سطح روى ُكُرم ايجاد شده را با استفاده از كمچه 
به ضخامت 2 سانتى متر صاف كنيد. 

مطابق شكل 48-2 

از  استفاده  با  را  ديوار  چپ  طرف  چهارم  ُكُرم   •
كمچه و مالقه ى بنّايى در محل خود ودر امتداد عمودى 

ُكُرم سّوم اسپرس كنيد. 
مطابق شكل 49-2

شكل 49-2

شكل 48-2

شكل 47-2
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• سطح روى ُكُرم ايجاد شده را با استفاده از كمچه 
صاف كنيد. 

مطابق شكل 50-2

• با استفاده از شاقول بنّايى، امتداد دو ُكُرم ايجاد 
شده را شاقول كنيد. 

مطابق شكل 51-2

• اندود مورد نظر را بين دو ُكُرم اّول و دّوم اسپرس 
كنيد. در اين مرحله، اندود ايجاد شده بايد بلندتر از سطح 

دو ُكُرم باشد. 
مطابق شكل 52-2

شكل 52-2

شكل 51-2

5 شكل 2-
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مترى  سبك 1/5  بنّايى  شمشه ى  از  استفاده  با   •
اندود اسپرس شده را صاف كرده به نحوى كه با دو ُكُرم 

اّول و دّوم در يك سطح قرار گيرد. 
مطابق شكل 53-2

چهارم  و  سّوم  ُكُرم  دو  بين  را  نظر  مورد  اندود   •
اسپرس كنيد. در اين مرحله، اندود ايجاد شده بايد بلندتر 

از سطح دو ُكُرم باشد. 
مطابق شكل 54-2

مترى  سبك 1/5  بنّايى  شمشه ى  از  استفاده  با   •
اندود اسپرس شده را صاف كرده به نحوى كه با دو ُكُرم 

سّوم وچهارم در يك سطح قرار گيرد. 
مطابق شكل 55-2

شكل 55-2

شكل 54-2

شكل 53-2
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• شمشه ى بنّايى را در قسمت فوقانى ديوار قرار 
داده و فاصله ى بين دو شمشه ى گرفته شده را با اندود 
اسپرس كنيد. در اين مرحله، اندود ايجاد شده بايد بلندتر 

از سطح دو شمشه ى سيمانى باشد. 
مطابق شكل 56-2

• شمشه ى بنّايى را بر روى شمشه ى سيمانى گرفته 
شده قرار داده و با حركت رفت و برگشت به سمت چپ 

و راست، به سمت باال بكشيد. 
مطابق شكل 57-2

• شمشه ى بنّايى را در فاصله ى 30 سانتى مترى و 
موازى ديوار قرار داده و بر روى كف كه به عنوان سطح 
روى بام مى باشد نيز مالت مورد نظر را ريخته و با استفاده 

از ماله ى بنّايى آن را صاف كنيد. 
مطابق شكل 58-2

شكل 58-2

شكل 57-2

شكل 56-2
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• با استفاده از كمچه، مالت را در گوشه ى ديوار 
(محل برخورد اندود كنار ديوار و كف) ريخته شده و آن را 

به صورت مايل (پَخ با زاويه ى 45 درجه)  صاف كنيد.
مطابق شكل 59-2

ج) نصب قرنيز (درپوش) ديوار دست انداز 
از  استفاده  با  و  ريخته  ديوار  روى  بر  را  مالت   •

كمچه آن را پهن كنيد. 
مطابق شكل 60-2

• سنگ قرنيز را با رعايت آب چكان 5 سانتى متر، 
بر روى مالت قرار داده و با استفاده از تخماق بر روى 
تراز  مرحله  اين  در  كند.  نشست  در مالت  تا  بكوبيد  آن 
بودن راستاى طولى و شيب دار بودن عرضى سنگ قرنيز 

را كنترل كنيد. 
مطابق شكل 61-2

• اندود هاى اضافى را جمع آورى كرده و اطراف 
كار را تميز كنيد. 

مطابق شكل 62-2
پس از كنترل كار توسط هنر آموز مربوطه، ديوار 
را جمع آورى كرده، مصالح را در محل مناسب قرار داده 
و وسايل و ابزار كار را را شسته و به انبار تحويل دهيد.  

شكل 62-2

شكل 61-2

6 شكل 2-

شكل 59-2
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نكات مهم ايمنى!
1- لباس كار مناسب خود را بپوشيد.
2- براى اجراى كار از كفش هاى كتانى استفاده كنيد.

3- ازكاله ايمنى استفاده كنيد.
4- از شوخى در محل كار جداً بپرهيزيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز  1
1عدد تيشه  2
 2
عدد

شمشه ى 2/5 مترى آهنى يا 
آلومينيومى 3

1عدد كمچه  4
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى 5
1عدد ريسمان كار 6
1عدد شاقول  7

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

(kg)25 ماسه شسته 1
(kg)5 سيمان پرتلند نوع 1 2
9 عدد آجر سفال 4 سانتى مترى 3

240(kg) خاك دو نم شده 4

زمان اجراى پروژه: 
4 ساعت

با  يك طرفه  شيب بندى (شيب بندى  اجراى  العمل  2-8-دستور 
درصد شيب ٪2)

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين شيب بندى 
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-مراحل انجام كار 
به لباس كار مجهز شويد و وسايل و ابزار كار الزم 
را از انبار تحويل گرفته و با رعايت صحيح نكات ايمنى، 

مراحل زير را به صورت اصولى و كامل اجرا كنيد.
                                                                   

• مالت مورد نظر را آماده نموده و پس از حمل آن 
به محل كار، مالت ُكُرم اّول (ُكُرم A)را در محل كارخود 

در كارگاه بريزيد. 
مطابق شكل 63-2

• با استفاده از كمچه مالت مورد نظر را به ضخامت 
1 سانتى متر پهن كنيد.

مطابق شكل 64-2 

نيمه ى آجر را بر روى مالت ريخته شده قرار   •
دهيد. 

مطابق شكل 65-2

شكل 65-2

شكل 64-2

شكل 63-2
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از  استفاده  با  آن را  اطراف  اضافه ى  مالت هاى   •
كمچه برداريد. 

مطابق شكل 66-2

• شمشه ى 2/5 مترى را در كنار ُكُرم ساخته شده 
قرار دهيد. 

مطابق شكل 67-2

• با استفاده از متر،  شمشه ى قرار داده شده را با 
يكى از اضالع كارگاه سر و ته بردارى كنيد به صورتى كه 

فاصله ى شمشه تا ديوار در هر نقطه برابر باشد.
مطابق شكل 68-2

شكل 68-2

شكل 67-2

شكل 66-2
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• ُكُرم دوم (ُكُرم B) را به فاصله ى 2 متر از ُكُرم اّول 
به صورت تراز ُكُرم گيرى كنيد. 

مطابق شكل 69-2

• شمشه را بر روى دو ُكُرم اّول و دّوم قرار داده و 
با استفاده از تراز بنّايى، آن ها را تراز كنيد.

مطابق شكل 70-2

• بين دو ُكُرم اّول و دّوم را ريسمان كشى كنيد.
مطابق شكل 71-2

شكل 71-2

7 شكل 2-

شكل 69-2
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پهن  كمچه  از  استفاده  با  را  ُكُرم  دو  بين  مالت   •
كنيد. 

مطابق شكل 72-2

• فاصله ى بين دو ُكُرم  اّول و دّوم را به صورت نيم 
آجره، آجرچينى كنيد. 

مطابق شكل 73-2

شمشه ى بنّايى را در جهت عمود بر امتداد دو   •
ُكُرم اّول و دّوم و در كنار ُكُرم اّول قرار دهيد.

مطابق شكل 74-2

شكل 74-2

شكل 73-2

شكل 72-2
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متر  از  استفاده  با  را  امتداد  دو  بودن  عمودى   •
(قضيه ى مثلث  3 و 4 و 5) كنترل كنيد.

مطابق شكل 75-2

• ُكُرم سّوم را به فاصله ى 2 متر از ُكُرم اّول و به 
ضخامت 2سانتى متر ُكُرم گيرى كنيد. 

مطابق شكل 76-2

شمشه ى بنّايى را در جهت عمود بر امتداد دو   •
ُكُرم اّول و دّوم و در كنار ُكُرم دّوم قرار دهيد.

مطابق شكل 77-2

شكل 77-2

شكل 76-2

شكل 75-2
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متر  از  استفاده  با  را  امتداد  دو  بودن  عمودى   •
(قضيه ى مثلث  3 و 4 و 5) كنترل كنيد.

مطابق شكل 78-2

• ُكُرم چهارم را به فاصله ى 2 متر از ُكُرم اّول و به 
ضخامت 2سانتى متر ُكُرم گيرى كنيد. 

مطابق شكل 79-2

 4 ضخامت  به  سيمانى  يا  و  سنگى  بالشتك   •
سانتى  متر را روى ُكُرم هاى سّوم و چهارم قرار دهيد.

مطابق شكل 80-2

8 شكل 2-

شكل 79-2

شكل 78-2
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• با استفاده از شمشه و تراز، تراز بودن ُكُرم هاى 
اّول و سّوم و همچنين دّوم و چهارم را كنترل كنيد.

مطابق شكل 81-2

مالت  با  را   سّوم  و  اّول  ُكُرم  دو  بين  فاصله ى   •
ماسه سيمان سفت، شمشه گيرى كنيد. 

مطابق شكل 82-2

• فاصله ى بين دو ُكُرم دّوم و چهارم را با مالت 
ماسه سيمان سفت، شمشه گيرى كنيد. 

مطابق شكل 83-2

شكل 83-2

شكل 82-2

شكل 81-2
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• فاصله ى بين دو ُكُرم سّوم و چهارم را با مالت ماسه سيمان سفت، شمشه گيرى كنيد.
مطابق شكل 84-2

در اين حالت، متن شيب بندى به صورت مربع شكل، شمشه گيرى شده است.
• متن به دست آمده را با استفاده از خاك دو نم (مرطوب) شده پر كرده و سطح آن را شمشه كش كنيد.

مطابق شكل 85-2

در پايان پس از كنترل استاد كار و هنر آموز مربوطه، كار را جمع آورى كرده و پس از قرار دادن مصالح در 
محل خود، محيط كارگاه را تميز كرده، وسايل كار را شسته و به انبار تحويل دهيد.

شكل 85-2

شكل 84-2



114

نكات مهم ايمنى!
1- لباس كار مناسب خود را بپوشيد.
2- براى اجراى كار از كفش هاى كتانى استفاده كنيد.

3- از كاله ايمنى استفاده كنيد.
4- از شوخى در محل كار جداً بپرهيزيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددفرقون1
1 عدداستانبولى2
1 عددبيل3

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد تراز 1
1عدد تيشه  2
 1
عدد

شمشه ى 2/5مترى آهنى يا 
آلومينيومى   3

1عدد كمچه  4
1عدد متر فلزى 3 يا 5 مترى  5
1عدد ريسمان كار  6
1عدد شمشه ى 1/5مترى آلومينيومى   7

مصالح مورد نياز
مقدار نام رديف

25 كيلوگرم ماسه شسته 1
5 كيلوگرم سيمان پرتلند نوع 1 2
50 عدد آجر سفال 4 سانتى مترى 3

240 كيلوگرم خاك دو نم شده 4

زمان اجراى پروژه: 
5 ساعت

2-9-دستور العمل اجراى شيب بندى    
(شيب بندى چهار طرفه (شيب به وسط) با درصد شيب ٪2 )                                 

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين شيب بندى 
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-مراحل انجام كار 
به لباس كار مجهز شويد و وسايل و ابزار كار الزم 
را از انبار تحويل گرفته و با رعايت صحيح نكات ايمنى، 

مراحل زير را به صورت اصولى و كامل اجرا كنيد.
• پس از ساخت مالت و حمل آن به محل اجراى 
از  ضلع  واّولين  كرده  پهن  را  مالت  كارگاه،  در  خود  كار 
به  سانتى مترى   10 آجره ى  نيم  از  شكل  مربع  ديواره ى 
طول 2/5 متر و به ارتفاع يك رج روى زمين بچينيد.  در 
اين مرحله عمليات سر و ته بردارى و تراز بودن ديوار را 

كنترل و رعايت كنيد.
مطابق شكل 86-2

نيم  از  شكل  مربع  ديواره اى  از  ضلع  دّومين   •
آجره ى 10 سانتى مترى به طول 2/5 متر و به ارتفاع يك 
رج را روى زمين بچينيد.  در اين مرحله نيز گونيا بودن و 

تراز بودن دو امتداد را كنترل كنيد. 
مطابق شكل 87-2

نيم  از  شكل  مربع  ديواره اى  از  ضلع  سّومين   •
آجره ى10 سانتى مترى به طول 2/5 متر و به ارتفاع يك 

رج را روى زمين مطابق مرحله ى دّوم بچينيد.
مطابق شكل 88-2

شكل 88-2

شكل 87-2

شكل 86-2



116

نيم  از  شكل  مربع  ديواره اى  از  ضلع  چهارمين   •
آجره ى 10 سانتى مترى به طول 2/5 متر و به ارتفاع يك 

رج را روى زمين بچينيد. 
مطابق شكل 89-2

• با متر كشى قطرى از گونيا بودن ديواره ى مربع 
شكل مطمئن شويد. 

مطابق شكل 90-2

مركز  و  وسط  قطرى،  ريسمان كار  از  استفاده  با   •
مربع ايجاد شده را پيدا كنيد. 

مطابق شكل 91-2

شكل 91-2

9 شكل 2-

شكل 89-2
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• در محل برخورد دو ريسمان كار قطرى (وسط و 
مركز مربع) ُكُرمى به ضخامت 2 سانتى متر ايجاد كنيد.

مطابق شكل 92-2

 3 ضخامت  به  سيمانى  يا  و  سنگى  بالشتك   •
سانتى متر را روى ُكُرم ميانى قرار دهيد. 

مطابق شكل 93-2

• با استفاده از شمشه و تراز، سطح روى بالشتك 
و ُكُرم هاى گوشه را تراز كنيد. 

مطابق شكل 94-2

شكل 94-2

شكل 93-2

شكل 92-2
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• با استفاده از شمشه، امتداد ُكُرم هاى گوشه و ُكُرم 
ميانى را شمشه گيرى كنيد.
مطابق شكل 95-2

• مالت هاى اضافى در كنار شمشه هاى گرفته شده 
را با استفاده از كمچه بُريده و برداريد.

مطابق شكل 96-2

نم  دو  خاك  با  را  شده  گرفته  شمشه هاى  بين   •
(مرطوب) شده پر كرده و روى آن را با استفاده از شمشه ى 

آلو مينيومى 1/5 مترى صاف كنيد. 
مطابق شكل 97-2

در پايان پس از كنترل استاد كار و هنر آموز مربوطه، 
كار را جمع آورى كرده و پس از قرار دادن مصالح در محل 
خود، محيط كارگاه را تميز كرده، وسايل كار را شسته و به 

انبار تحويل دهيد.  

شكل 97-2

شكل 96-2

شكل 95-2
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1-حداقل ضخامت براى ديوار جان پناه چند سانتى  متر است؟
د)30  ج)20    ب)10    الف) 5    

2-ديوار جان پناه بايد بتواند در مقابل نيروهاى........................ مقاومت نمايد.
د) مرده ج) زنده    ب) باد    الف) برف   

3-مصالح مورد استفاده در قرنيز جان پناه را نام ببريد.
 جواب در يك سطر:

.....................................................................................................................................................       
4-هدف از شيب بندى را تعريف كنيد.

 جواب در دو سطر:
.....................................................................................................................................................       
.....................................................................................................................................................       

5-درصد شيب كف حياط چند درصد است؟
د) 1 تا 2 ج) 1 تا 3    ب)1/5     الف) 1     

6-«ارتفاع شيب بندى با طول آن متناسب است» را توصيح دهيد.
 جواب در دو سطر:

.....................................................................................................................................................       

.....................................................................................................................................................       
7-دليل استفاده از ماهيچه ى سيمانى ديوار جان پناه را بنويسيد.

 جواب در دو سطر:
.....................................................................................................................................................       
.....................................................................................................................................................       

8-معنى لچكى در شيب بندى را توصيح دهيد.
 جواب در يك سطر:

.....................................................................................................................................................       
9-كف خواب از چه جنسى استفاده مى شود؟

د) چوب ج) ورق گالوانيزه   ب) ورق آهنى   الف) پروفيل فوالدى  

آزمون پايانى (2)
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 پاسخ نامه:

پيش آزمون (1)
1) ب
2) ج
3) د
4) د
5) ب
6) ب
7) د 

8) براى اين كه قير و گونى صدمه نبيند.
9) ب
10) ب
11) د
12) ب
13) بلى
14) ب
15) ب

16) اوًال در زمان شست و شوى كف ساختمان، به اندود گچ ديوار آسيب وارد نشده و ثانيًا تنظيم گچ كارى 
ديوارها آسان گردد.

آزمون پايانى(1)
1) به وجودآوردن سطحى هموار است كه بتواند نيازها و خواسته هاى مصرف كننده را برآورده نمايد.

2) د
3) ايمنى عبارت است از مصون و محفوظ بودن سالمت و بهداشت كليه ى كارگران وافرادى كه به نحوى در 
محيط كارگاه با عمليات ساختمانى ارتباط داشته و يا در مجاورت و نزديكى كارگاه ساختمانى عبور و مرور، فعاليت 

و يا زندگى مى كنند. 
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4) هدف از رعايت اصول ايمنى، تعيين حداقل ضوابط و مقررات به منظور تامين ايمنى، بهداشت و حفاظت 
فردى در هنگام عمليات كارگاهى مى باشد.

5) ج
6) ج

7) پخش كردن قلوه سنگ هاى درشت به ضخامت 25 سانتى متر را بلوكاژ گويند.
8) ب

9) يعنى دو اليه قير و يك اليه گونى
10) ج

11) علت استفاده از بتن سبك در سقف ها ، اوًال به خاطر سبكى آن است و ثانيًا به خاطر داشتن منافذ ريز 
عايق حرارتى بسيار خوبى است كه در مصرف سوخت ساختمان تأثيرزيادى خواهد داشت.

12) 1- نوع زيرسازى 2- مقاومت در مقابل آتش سوزى و مواد شيميايى 3- ايمنى و راحتى در حركت (بدون 
سر خوردن) 4- نماى مناسب 5- هزينه ى ساخت ونگه دارى 6- سليقه ى شخصى

13) ب                                                       
14) از خصوصيت مهم اين كف پوش، ضد آب بودن و راحتى راه رفتن با پاى برهنه روى آن است.

15) ج
16) مخلوطى از ماسه و سيمان و سنگريزه ى گرانيتى مى باشد.

17) ب
18) ج
19) ب
20) ب

21) مخلوطى از ماسه، سيمان، آهك و آب مى باشد.     
22) كنترل اندازه ى پشت تا پشت دليل هاى فرش موزاييك، سر و ته بردارى نام دارد.

سركف   – سنگ  زغال  سوخته ى   – آجر  خرده   – پزى  آجر  كارخانه هاى  جوش  مانند:  سبك  مصالح   (23
كارخانه ى ذوب آهن – پوكه ى معدنى – پوكه ى معدنى  

24) يعنى براى هر متر طول 1/5 سانتى متر شيب الزم است.
25) براى تخليه ى فاضالب، از كف شو استفاده مى شود.
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پیش آزمون )2(
1( ج
2( د
3( ج

4( خیر
5( ب
6( ج
7( د

8( الف
9( ب
10( د

آزمون پایانی )2(
1( ب
2( ب

از مصالح محکم مانند مالت ماسه و سیمان و آجر مرغوب زنجاب شده استفاده  برای ساختن جان پناه   )3
می گردد.

4( به منظور حرکت و هدایت آب به شکلی که امکان تخلیه ی کافی آب وجود داشته باشد، شیب بندی انجام 
می شود.

5( ج
6( یعنی اگر طول شیب تا محل ناودانی در پشت بام طوالنی باشد، مقدار مصالحی که برای شیب بندی از ابتدای 

شیب تا سوراخ ناودانی ریخته می شود به مراتب بیشتر و مرتفع تر از قسمت های شیب با طول کمتر خواهد بود. 
7( برای جلوگیری از نفوذ رطوبت نا شی از باران و برف در محل اتصال دیوار جان پناه و  پشت بام الزم است 
گوشه ها و کنج های اتصال را با استفاده از مالت ماسه و سیمان به صورت مورب و با زاویه ی45 درجه اجرا می شود.

8( متن های به دست آمده در شیب بندی، لچکی نام دارد.
9( ج
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منابع و مآخذ
1- تكنولوژى ساختمان رى چادلى – مترجم اردشير اطيابى

2- مبحث هشتم مقررات ملى ساختمان - دفترتدوين و ترويج مقررات ملى ساختمان
3- مبحث هفدهم مقررات ملى ساختمان دفترتدوين و ترويج مقررات ملى ساختمان

4- آجرچينى و اجراى ساختمان – سيد كاظم سيد ابراهيمى و كاظم ياورى نسب
5- كارگاه سفت كارى ساختمان – اسماعيل نظر محمدى و رياض رضوان

6- نقشه كشى ساختمان – عبيداهللا جرجانى
7- تكنولوژى ساختمان (2) فنى و حرفه اى ساختمان - فروغ پوش نژادو حميد رضا مشايخى

8- تكنولوژى و كارگاه (2) فنى و حرفه اى ساختمان حسين زمرشيدى
9- نقشه كشى ساختمان درجه (2) سازمان آموزش فنى و حرفه اى – پروين كوهى

10- پايگاه هاى وب سايت






