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ساعت
عنوان توانايى

شماره
جمع عملى نظرى توانايى واحد كار

40 30 10 توانايى ديوار چينى 5 1

22 16 6 توانايى ساختن نعل درگاه 6 2

12 10 2
توانايى نصب چهارچوب

 در و پنجره
10 3

74 56 18 جمع
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واحد كار
 اّول

توانايى ديوار چينى

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

1 - اصول ايمنى در ديوار چينى را توضيح دهد.
2 - انواع ديوار را نام ببرد. 

3 - اصول چيدن ديوار را توضيح دهد.
4 - ديوارهاى بلوك سيمانى را شرح دهد.

5 - مالت هاى مورد استفاده در ديوارهاى بلوك سيمانى را نام ببرد.
6 - ديوارهاى گچى را بشناسد و انواع آن را نام ببرد.

7 - انواع اتصال ديوارها را نام ببرد.
8 - اصول ساخت دود كش ها را بيان كند.

9 - اصول اجراى انواع مختلف ديوارها را شرح دهد.
10 - انواع مختلف ديوار را اجرا كند.

هدف كّلى : شناسايى و اجراى انواع ديوار

ساعات آموزشى
جمع عملى نظرى

40 30 10
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1 – نكات ايمنى در ديوار چينى چند مورد مى باشد ؟
ج)10  ب)  7      الف)  5  

2 – كدام مورد جزء تقسيم بندى هاى ديوار نمى باشد ؟
ب)  سيستم ساخت  ج)  ارتفاع ديوار     الف)  مواد و مصالح مصرفى  

3 – از وظايف اين ديوار جلوگيرى از ريزش خاك مى باشد ؟
ب)  باربر  ج)  دوجداره    الف)  حايل 

4 – كدام گزينه از سنگهاى مصرفى در ساختمان نمى باشد ؟
ب)  آهكى   ج)  دگرگون    الف)  آذرين 

5 – از سنگهاى زير كداميك در شيب بندى پشت بام ها استفاده مى شود ؟ 
ب)  تراكيت   ج)  گرانيت    الف)  گابرو  

6 – ديوارى كه از روى سطح فنداسيون شروع و تا كف ساختمان ادامه مى يابد چه نام دارد ؟ 
ب)  حايل  ج)  محافظ    الف)  كرسى چينى 

7 – وظيفه اين ديوار جلوگيرى از ريزش خاك و آب مى باشد ؟
ب)  حايل  ج)  تقسيم    الف)  محافظ 

8 – براى ديوار چينى كداميك مالت مناسب تر است ؟
ب)  گل   ج)  گچ و خاك    الف)  ماسه سيمان  

9 – شكل مقابل چه نوع پيوندى را نشان مى دهد ؟ 
   الف)  هشت و گير   

   ب)  البند 
   ج)  الريز   

10 – بهترين مقطع و محل براى دودكش كدام است ؟ 
ب)  دايره – ديوار خارجى  ج)  دايره – ديوار داخلى    الف)  مربع – ديوار خارجى 

پيش آزمون 1
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1- 1- شناسايى اصول ايمنى در ديوار چينى :
و  اســت  الــزامى  ديوارچينى  در  ايمنى  نكات  رعايت 
درصورتى كه رعايـت نشود منجـر به حوادث جبران ناپـذيرى 

مى گردد.
چون هدف از ديوار چينى انتقال بار سقف به پى، جلوگيرى 
،( گرما  و  سرما   ، برف   ، باران  (باد،  جوى  عوامل  نفوذ  از 
خاك  و  خاك ريزها  نگهـدارى  و  داخلى  فضاهاى  تقسـيم 
صحيح،  پيوند  با  بايد  ديوار  بنابراين  مى باشد.  بردارى ها 
سنگ،   ، (آجر  مرغوب  مصرفى  مصالح  و  مناسب  ضخامت 

مالت) با توجه به نوع كاربرى آن ساخته شود .

شكل  1 - 1 : داربست فلزي براي چيدن ديوار

شكل  1 - 3 : عرض الزم براي تخته زير پايي

شكل 1 -2 : ضخامت مناسب براي تخته زير پايي
رعايت اصول ايمنى :

در ديوارچينـى عالوه بـر وسايل حفاظت فـردى شامل :
(كاله ايمنى،كفش مناسب ، لباس كار، دستكش الستيكى) 
مطابق  كار  مناسب  ارتفاع  و  طول  با  فلزى  داربست  از  بايد 
شكل 1-1 و تخته زير پايى مناسب مطابق با شكل هاى 1-2و 

1-3 استفاده نمود.
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1-2-آشنایی با انواع دیوار :
به  کـه  اسـت  ساختمــان  اعضـای  مهم ترین  از  یکی  دیـوار 
عوامل  نفـوذ  از  ، جلوگیری  فضا  تقسیم  فشار،  تحمل  منظور 
خاکبـرداری ها  و  خاکـریزها  نگهداری   ، مزاحم  و  جـوی 

ساخته می شود. مطابق شکل 4-1 

معموالً دیوارها به دو صورت زیر تقسیم بندی می شوند:
الف – از نظر سیستم ساخت

ب - از نظر مواد و مصالح مصرفی

شكل 1 - 5 : دیوار باربر

شكل 1 - 4 : ایزومتري دیوار

• الف ( انواع دیوار از نظر سیستم ساخت :

1-2-1 – دیوار های باربر:
به ساختمان را  بار سقف و فـشار های وارده  به دیـواری که 

تحمل می نمایـد دیـوار باربـر می گویند . 
این نوع دیوار مـی تـوانـد هـم داخلـی و هـم خارجی بـاشـد. 
ضخامـت ایـن نوع دیـوارهـا هیچ گاه نـبایـد از 35 سانتیمـتر 
کافـی  دقت  بـایـد  مصرفی  مصالـح  انتخاب  در  باشد.  کم تر 
ساخـتمان  بنـدی  استخوان  نقش  دیوار  این  زیرا  شـود  انجام 
را به عهـده دارد وضعیف بودن آن درحکم ضعف کلـی بنا 

خواهد بود. مطابق شکل 5-1
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1-2-2 – ديوارهاى حايل : 
و  خاك  ريـزش  از  جلوگـيـرى  ديـوارها  اين  اصلى  وظـيفه 
قرار  ساختمان  ديوار  پشت  كه  است  زيرزمـينى  آب  فــشار 

مى گـيرد.
به  مى باشد  آن  وزن  ديــوارها  نوع  اين  در  مـقـاوم  عامـل   -

همين دليل آن ها را ديوارهاى ثقلى نيز مى نامند.  
باال  قسمت  از  بيشتر  ديوار  پايين  قسمت  ضخامت  معمـوالً   -

است چون فشار در قسمت پايين زيادتر است.
طراحى  پاشنه  با  ديوارها  اين  بيشتر،  نيروى  با  مقابله  براى   -

مى شوند. مطابق شكل هاى 1-6 و 7-1
شكل 1 - 6 : شماتيك ديوار حائل در مقابل ريزش خاك

شكل 1 - 7 : ديوار باربر

شكل 1 - 8 

1-2-3 – ديوارهاى دو جداره :
تشكــيل  بخـش  دو  از  كه  است  ديـوارى  جداره  دو  ديوار 
مى شـود و در ميان دو قسمت ديوار فضاى خالى وجود دارد 

كه با مصالح عايق پــر مى شود .
وظيـفه اين ديــوار جلوگـيرى از انتــقال حرارت ، صوت و 
رطوبت مى باشد كه بدين منظور از فضاى خالى و مصالح عايق 
استفاده مـى شود. بـراى اتصال دو جداره ديوار از قالب هاى 

مخصوص استفاده مى شود .
شكل  در  و  خالى  فضاى  با  جداره  دو  ديوار  شكل 8-1  (در 

1-9 ديوار دو جداره با مصالح عايق را مالحظه مى كنيد.) 
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1-2-4– ديوارهاى محافظ :
ديـوار اصلى زيـرزمـين كه بار طبقات فوقانـى را تحمل مى كند بايد از رطوبت محفوظ مانده و از مالت مرغوب ساخته شود. 

براى محافظت اين ديوار در مقابل رطوبت بايد از ديوار محافظ استفاده گـردد . مطابق شكل 1- 10 
ديـوار محافظ عايق به صورت زير ساخته مى شود :

- ابتدا ديوار محافظ را كه ديوارى است 11 يا 22 سانتـيمترى با مالت ماسـه و سيـمان مى سازند. 
- سپـس روى ديـوار محافـظ را با انـدود ماسـه و سيــمان به صورت صيقـلى ( لـيسه اى ) انـدود مى نمايـند .

- پس از خشك شدن اندود صيقلى عمل عايق كارى رطوبتى (قير وگونى– ورق قيراندود) انجام مي گيرد. مطابق شكل 11-1

شكل 1 - 9

شكل 1 - 11 : عايق كاري ديوار محافظ شكل 1 - 10 
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- درنهايت ديوار اصلى مطابق شكـل هاى 1-12 و 1-13 ســاخته مى شود.

شكل 1 - 12   و شكل 1 - 13

1-2-5- ديوارهاى جدا كننده (پارتيشن):
ديوار هاى جدا كـننده هيچ سهـمى از باربـرى سازه را به عهـده ندارند و فقـط براى تقسـيم بندى و به وجـود  آوردن فضاهاى 
مورد نياز ساخته مى شوند. طراحى و اجراى اين نوع ديوار بايد طورى باشد كه بتواند وزن خود، وزن در و پنجره و تجهيزات 

نصب شده احتمالى را تحمل نمايد . مطابق شكل 1 - 14

ديوار هاى جدا كننده را مى توان به سه دسته تقسيم كرد :
- ديوارهايى كه كامًال محكم ساخته مى شوند. ( مانند ديوارهاى بلوك سفالى )

- ديوارهايى كه با قطعات ثابت ولى قابل تعويض ساخته مى شوند. ( مانند پانل هاى چوبى ) 
- جداكننده هايى كه روى ريل حركت مى كنند. ( ديوار تاشو )

شكل 1 - 14 : ديوار جداكننده
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•  ب) انواع ديوار از نظر نوع مصالح : 
1-2-6 – ديوار هاى سنگى : 

در كارهاى ساختمانى از سنگ هاى طــبيعى اسـتفاده مـى شود. 
اين سنگ ها به مقدار زيادى در طبيعت يـافـت مى شـونـد. بـا 
انتـخاب منـاســب سـنگ و نصـب صحيـح آن زيبايى خاصى 
به نماى ساختمان مى توان داد. سنگ هـا نه تنها براى نماسـازى 
بلكـه درفـونداسيـون پايه ها، پل و غيـره،  استفـاده مـى شوند. 
مطابـق  دارد.  زيادى  مقاومت  فشار  برابر  در  سـنگ  زيرا 

شكل هاى 1-15 و 16-1 .

شكل 1 - 15 : كاربرد سنگ در پايه هاي ساختمان

شكل 1 - 16 : كاربرد سنگ در نماي ساختمان

- الف) سنگ هاى آذرين:
 – : (گرانيت  از  عبارت انــد  آن ها  مهم تـرين  و  مى آينـد  وجود  بـه  زميـن  مـذاب  مـواد  شـدن  سرد  از  كه  هستند  سنگ هايـى 

سينيت – تراكيت و گابرو) كه در شكل  1- 17 سه نمونه سنگ گرانيت ديده مى شـود.

شكل 1 - 17

سنگ هـايى كه در ساختمان مورد استفـاده قـرار مـي گيرند به 
سه دسته تقسيم مى شوند:
الف) سنگ هاى آذرين
ب) سنگ هاى رسوبى

ج) سنگ هاى دگرگون                                                           
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ب) سنگ هاى رسوبى :
رسوبات مواد طبيعى تحت تاثير نيـروى ثـقل خود در محيطى ته نشين و به تدريج سخت و متراكم شده و تبديل به سنگ رسوبى 
مى شود . از مهم ترين سنگ ايـن گروه مى توان تراورتن را نام برد كه كاربرد آن در پوشش بنا و فرش كف مي باشد . مطابق 

شكل  18-1  

شكل 1 - 19

شكل 1 - 18 : كاربرد سنگ  رسوبي در نما

 ج) سنگ هاى دگرگون :
سنگ هايى هستند كه در نتـيجه دگرگون شـدن برخـى از خـواص سنگ به وجـود مى آيند. مهـم ترين سـنگ هـاى دگـرگـون 
عبـارت اند از مرمر و مرمريت كـه در رنگ هاى مـتنوع و بــسته به ريز و درشتى دانـه هـاى آن از ارزش زيـادى در كارهاى 

ساختمانـى به خصوص در نـما   سازى و فرش كف و پوشش ستون هاى سنگـى بـرخوردار اسـت. مطابق شكل 19-1  

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


11

شكل 1 -21 : ديوار باربر شكل 1 - 20 : ديوار باربر

انواع سنگ چينى :
سنگ چينى از نظر ظاهر به شكل هاى گـوناگون انجام مى شود . مطابق شكل 1-20 كه يك نوع سنگ چيني را نشان مي دهد. 

 - الشه چينى : 
بـراى اين نـوع سنگ چينى بيـشتر ازسنگ هـاى تراشيده استفاده مى شود. سنگ ها طورى روى هم قرار مى گيرند كه تقريباً 
هر سنگى بند سنگ ديگر را بپوشاند و فضاى خالى بين آن هـا بـا سنگ هاى كوچك تـر و مالت پـر مـى شود. مطابق شكل  

   21-1

- سنگ چينى باد ُبر :
در ايـن روش از سنگ هايـى كه با چكش يك سر تـيز بـه صورت باد بردرآمده استفاده مى شود. اين سنگ ها داراى ابعاد 

مختلف نيز مى باشند . مطابق شكل هاى 1-22و 1- 23

شكل 1 - 23 شكل 1 - 22 
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- سنگ چينى حصيرى : 
در ايـن روش سنـگ هـا طورى تـراشــيده مــى شونـد كـه حتى المـقـدور به شكـل مكعب باشنـد. از ايـن گونـه سنگ چيـنى 

در پـل سازى و ديــوار سازى اسـتفـاده مـــى شود. مطابق شكل 24-1     
 

1-2-7 – ديوار آجرى :
ديوارى است كه با آجر توپر و مالت ساخته مى شود. ديـوار هـاى آجرى را مى توان نسبـت به ضخامت آن و باتوجه به ابعاد 
آجر(5/5×10×21) گروه بندى كرد از قبيل ديوار هاى تيغه (5/5 سانتى مترى) ، ديوار هاى نيم آجره(10 سانـتى متـرى ) و 
ديوار هـاى يك آجـره ( 21 سانتى مترى) و ديوار هاى يك و نيم آجره(35 سانتى مترى) وديوار هاى دو آجره ( 45 سانتى 

مترى)

- اشكال مختلف چيدن ديوار 

1-2-8 – ديوارهاى گرد:
قسمتى  يا  دايره  محيط  روى  كه  ديوارهايى  به 
گفته  گرد  ديوارهاى  گردد  اجرا  دايره  ازمحيط 
مى شود كه ايـن نوع ديوارها به منظور زيبايى در 
مثل  خاص  شرايــط  يــا  و  ساختـمان  نـماسازى 
 ... و  دودكـش ها  نگهبانــى،  هاى  بـرج  ساخت 

مورد استفاده  قـرار مى گيرد. مطابق شكل 25-1

شكل 1 - 24 : نماسازي به روش حصيري

شكل 1 - 25

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


13

1-3- شناسايى اصول چيدن ديوار :
در چـيدن ديـوار بايـد موارد زير مورد توجه قـرار گيـرد :
- ديوار داراى فونداسيون مقاوم در مقابل يخ زدگى باشد.

- سطح فونداسيون تراز و يكنواخت باشد .
- ضخامت ديوار بر اساس نوع كاربرى ديـوار تعيين شود.

استـفـاده  چيـدن  در  برشى)  بند  بدون   ) منــاسب  پيـوند  از   -
شود.                                                            

- از مصالح (آجروسنگ ) و مـالت مرغوب (مـاسه و سيمان) 
استفاده شود.

- ديوار در مقابل نفوذ رطوبت محافظت شود.
- ديوارها درمقابل ريزش مسلح گردند (كالف بنـدى شوند). 

مطابق شكل هاى  1-26 و 1- 27

شكل 1 - 28 : شماي فونداسيون و كرسي چيني

شكل 1 - 27 : ديوار آجري با كالف بندي قائم و افقي

شكل 1 - 26 : ديوار آجري با كالف بندي قائم

1-3-1 – چيدن ديوار :
معمـوالً به خاطر اينكه فونـداسيون (پى) در مقابل عوامل طبيعى 
طبيعى  سـطح  از  پايـين تر  ارتفاعى  در  را  آن  بمـاند  محفوظ 
زمين مـى سازند كه اين ارتفاع بسته به وضع جوى و اقـليمى 
هر منطقه تفـاوت دارد. در نـتيجه از سطـح روى فونداسيون تا 
كف ساختمان ارتفاعى به وجود مـى آيـد كه باساختن كرسى 

چينى به اولين رج بنا مى رسد . مطابق شكل 28-1
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 - كرسى چينى :
معمـوالً عـرض كرسى چينـى بـين 5 تا 10 ســانتيــمتر ازعرض ديوار اصلى ازهر طرف زيادتر انتخاب مى گردد  كه به آن ريشه 
يا ناخن گفته مي شود . و روى آن اندود صيقلى ماسه و سيمان ( ليسه اى) استفاده مى شود. پس از مقاوم و خشك شدن اندود 
روى آن عمليات عايق كارى رطوبتى ( قير وگونى يا ورق قيراندود ) انجام مى گردد . مطابق شكل هاى 1-29 و 1- 30        

شكل 1 - 30 : ديوار روي كرسي چيني

شكل 1 - 29 : كرسي چيني يا عايق كاري رطوبتي

يك رجى كردن :
چيدن اولين رج ديوارها بر روى كرسى چينى همان يك رجى كردن بنا گويند. در انجام يك رجى كـردن بـنا نكات زيـر را 
ساختـمان در حالت گونيا با خيـابـان ،كـوچه و يا حياط ســاخته شود و در ثانـى كلـيه ي  به كـار بـست ، تـا اوالً  بايـد دقـيقاً 

فـضاهاى داخلى بدون سر و ته و با گونياى كامل ساخته شود.   
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- روش كار يك رجى كردن:
مشـخص  فاصله  با  حياط  يا  و  كوچه  خيابان،  بر  از  الف)   
ريسمان كشيده و از يك طرف شـروع به چيدن ديوار با پيوند صحيح 

مى نماييم تا بناى رج اول كامل گردد. 
مطابق شكل    هاى 1 - 31  

ب )پس از اجراى رج اول در ضلع جلوى ساختمان ، ضلع ديگر با استفـاده ي دقيق از گونياى بلنـد و يا از متر با   
استفاده از رابـطه ي مثلث ( 3و4و5 ) و ريسمان كشى بر بـاد گونـيا سـاخته مي شود. آجر كارى از نبـش ديـوار جلو و در حالت 

پيوندكامل تا انتهاى ديوار تكرار مى گردد . مطابق شكل هاى 32-1

شكل 1 - 31 (ج) :
 اتمام رج اول

شكل 1 - 31(ب) : 
چيدن ديوار از يك  

طرف از بر ريسمان 

شكل 1 - 31 (الف): 
گرفتن فاصله از بر 
خيابان  يا كوچه

شكل 1 - 32 (ب)شكل 1 - 32  (الف) 
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ج ( ضلع دیگر بنا با برداشتن اندازه به وسیـله متر   
به طور دقیق از ضلع مقابل به شکل موازی ساخته می شود 
و آجرکاری این ضلع نیز از نبش دیوار جلو تا انتهای دیوار 

تکرار می شود. مطابق شکل های  33-1 

با  و  معلوم  اندازه  طبق  نیز  بنا  چهارم  ضلع   ) د   
اندازه گیری دقـیق اقطار مربع یا مـربع مستطـیل پیاده می شود. 

مطابق شکل 1- 34

شكل 1 - 33  )الف( : برداشتن طول دیوار

شكل 1 - 33  )ب( : جداكردن اندازه دو طرف دیگر شكل 1 - 33  )ج( : ریسمان كشي و چیدن ضلع سوم

شكل 1 - 34  : 

اندازه گیري قطرها 

و چیدن ضلع چهارم
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1-4 – آشنايى با ديوار گچى و انواع آن :
گچ همواره توسط بشر در فن ساختمان سازى مورد استفاده قرار گرفته  است. باستان شناسان قدمت استفاده از گچ را در معمارى  
و طرح هاى تزيينى به 7000 سـال پـيـش از ميالد مسيـح نسبت داده انـد . امروزه گچ همچنان به علت ويـژگـى هــاى مختـلف 
چـون شكل پـذيـرى ، مقاومت ، فراوانـى و دارا بـودن مزايـاى ديگر با استفـاده از ماشين آالت مـدرن تهـيه مـى شـود و موارد 

استفـاده فراوانـى در صنعت ساختمان دارد . 

عالوه بر استفاده گچ براى مصارف تزيينى و يا به عنوان روكش نهايى ديوارهاى داخلى ( ايجاد يك سطح كامًال صيقـلى) 
مطابق شكل1-35 دركشورهاى مترقى استفاده مهم ترى از آن به وجود آورده اند و آن استفاده ازپانل هاى جدا ساز براى چيدن 

كليه ديوارهاى داخلى ساختمان مى باشد . مطابق شكل هاى1-36و 37-1

شكل 1 - 35 : روكش گچي

شكل 1 - 37 : ديوار جداكننده با قطعات شكل 1 - 36  : طريقه نصب بلوك هاي گچي
پيش ساخته گچي
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پـيش ساخته  گچى  قطعات  عنوان  دو  با  ديـوارها  نوع   اين    
بـراى  ساختمان  در  كه  مى شوند  تولـيد  گچى  روكش هاى  و 
 . مى گيرند  قرار  استفاده  مورد  داخلى  فضاهاى  جـدا سازى 
مطابق شكل 1- 38 كه نمونه اى از قطعه پيش ساخته ي گچى 

(بلوك) را نشان مي دهد . 

شكل 1 - 38 

1-4-1 – قطعات گچى پيش ساخته : 
در  و  استاندارد   انـدازه هاى  در  كارخانه  در  قطعات  ايـن 
مدل هاى  يك  سوراخه و دو سوراخه كه قـطر سوراخ هـاى  
سوراخه  دو  نوع  در  و  ميلى متر   45 سوراخه  يك  نوع  از  آن 
30 ميلى مـتر مى باشد عرضه مى گردد. سطح اين پانل ها كامًال 
صيقلى بوده و درچهار طرف آن داراى كام و زبانه است كه 
سرعت ، كيفـيت و مقـاومت ديـوار نصب شـده را به حداكثـر 

مـى رساند . مطابـق شكـل 38-1.
داخلى  فضاهاى  كليه  سازي  جدا  براى  گچى  ديوارهاى 
بكار  آشپزخانه  و  بهداشتى  سرويس هاى  شامل  ساختمان 

مي رود . مطابـق شكل هاى  1-39 و 1- 40

ويژگى هاى قطعات گچى پيش ساخته :
1- در برابر گرما ، سرما و صدا عايق مناسبى هستند 

2- قارچ در آنها اثر نمى گذارد و حشرات ريـز در آن  النه نمى كنند، از اين رو از نظر بهداشتى مناسب هستند.

شكل 1 - 39 :  
جدا كردن فضا بـا

 قـطعـات پيش 
  ساخته گچي

شكل 1 - 40 :  
فضاي جدا شده 
توسط قـطعـات 

پيش   ساخته گچي
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و  سانـتى متر   66/6  × 50×10 آنها  استانـدارد  ابعاد   -3
متر  يك  آن  قطعه  سه  هر  يعنى  است  سانتى متر   66/6×50×8

مربع مى باشد كه براى ديوار سازى مناسب است.
4- وزن هر قطعه حدود  20 تا 25 كيلوگرم است.

5- امـكان نصب چهارچوب هـاى درو پنجره در آنها وجود 
دارد. مطابق شكل 41-1 

سوراخ  مته  با   ، مى خورند  برش  اره  با  استحكام  درحين   -6
مى شوند و ميخ در آن ها فرو مى رود.

7- سيم كشى ، كابل و لوله گذارى برق در آن ها به آسانى 
صورت مى گيرد. مطابق شكل (42-1)

آن ها  روى  بر  بهداشتى  سـرويـس هـاى  و  كاشـى  نصب   -8
امكان پذير است. مطابق شكل (43-1)

آماده  پـرداخت  مختصرى  با  ديوار   ، نصب  از  پس   -9
رنگ كارى خواهد بود (يعنى ا نـواع آن رنگـى است ) 

شكل 1 - 41 : محل نصب پنجره در قطعات پيش ساخته گچي 

شكل 1 - 42 : لوله گذاري برق در قطعات 
پيش ساخته گچي 

شكل 1 - 43 : نصب كاشي روي قطعات 
پيش ساخته گچي 
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1-4-2 – روكش هـاى گچـى : 
تهيه  خالص  گچ  از  و  كارخانه  در  را  گچـى  روكش هـاى 
آن ها 120  عـرض  مـتر،  تا 4  صفحات 2  ايـن  طول  مى كنند. 
سانتى متر و حداقل قطر آنها 9/5 و حداكثـر 18 ميلـى متر است 
و هر مـتر مكعب آن هـا حـدود 840 كيلوگرم  وزن دارد كه به 
عنـوان ديوارهـاى جدا كننـده بـه صورت يك يـا دو جـداره 
به  احتياج  آن ها  نصب  براى  مى گيرند.  قرار  مـصرف  مـورد 
قاب چوبى يا فلزى است كه ايـن قاب بايد با ديوارهاى طرفين 
، كف و سقـف كامًال مهار شـود. اتصال روكـش هـا به قـاب 
با پيـچ انـجام مى شود و درزهاى بين صفـحات بوسيله نوارهاى 
كاغــذى مخصوص پوشانده شده و ديـوار آماده رنگ زدن 

يـا نصب كاغـذ ديوارى مى شود. مطابق شكل 1 -44

ويژگى هاى روكش هاى گچى :
1- نصب آنها سريع و ساده است.

رنگ آميزى  را  آن ها  مى تـوان  نصب  از  پـس  فاصله  بال   -2
كرد و يا بر روى آن ها كاغذ ديوارى نصب نمود.

مى توان   ، صفحه  دو  بين  در  شيـشه  پشم  بردن  كار  به  با   -3
ديوارى با عايق حرارتى بسيار مناسب به وجود آورد.

4- قطر 9/5 ميليمترى آن در مقابل آتش مستقيم، حداقل 30 
دقيقه مقاومت مى كند.

5 – قابليت تعويض و نصب مجدد آن ها ، سريع و به سهولت 
انجام مى شود. در شكل هاي 1- 45 تا 1-49 انواع روكش هاي 

گچي نشان داده شده ا ست .

شكل 1 - 46 

شكل 1 - 45 

شكل 1 - 44 : قاب سازي جهت اتصال روكش هاي گچي
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1- 5 – شناسایی اصول اجراي ا نواع اتصال دو دیوار :
- درمحل اتصال رج های دو دیوار هم سطح باشد.
- محل اتصال دو دیوار دارای پیوند مناسبی باشد.

- حداقـل بند بـرشی در محل اتصال دو دیـوار وجود داشته باشد.
- از تسمه ي فلزی یا میلگرد در محل اتصال استفاده شود. مطابق شکل 1- 50

شكل  1 - 49شكل  1 - 48  شكل 1 - 47 

شكل 1 - 50 : رعایت اصول اتصال دو دیوار

میل گرد در محل اتصال
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1-5-1 – الريز و البند :
_ الريـز: در مواقعى كه نتوان ديوارى را به عـلت زياد بودن 
مرحله  چند  يا  دو  در  را  آن  ساخت  مرحله  يك  در  آن  طول 

مى چينـند . 
بـراى سهولت كار ابتدا قسمتى از ديوار را چيده و انتهاى آن 
اين  پايان  از  پس  مى آورند.  در  الريـز (پـله اى)  به صورت  را 
شده  الريز  انتهاى  از  را  دوم  مرحله   ، چينى  ديوار  از  مرحله 
بعضى  در  اسـت  ممكن  عمل  اين  و  مى دهند  ادامه  و  شروع 
مصابق  گردد.  تكرار  بار  چندين  ديوار  طول  بـه  بـسته  مـواقع 

شكل 1- 51

ديوار  آينده  در  باشند  داشته  قصد  صورتى كه  در   : البند   _
ديگرى عمود بر ديوار اصلى بنايى متصل و يا طويل نمايند ، 
بايستـى ديـوار اصلى را در محل اتصال بـه صورت البنـد در 

آورند . مطابق شكل 1- 52
مالت  از  ديـوار  دو  اتصال  محـل  الريـز  خالف  بر  البنـد  در 
باقى  مانند  ترك  درزهاى  صورت  به  و  نمى شود  پر  خوب 
ديوار  استحكام  از  و  شده  ديوار  ضعف  به  منجر  كه  مى ماند 

مى كاهد.

1- 5- 2- اتصال دو ديوار آجرى :
ساختمان  گوشه هـاى  در  خصوص  به  و  ساختـمان  در  غالـباً 
وقتى دو ديـوار بـه هـم  بـرخورد مـى كننـد . در ايـن صورت 
وضع چيـدن اتصاالت  دركنج ها به دليل نياز به ايجاد قفـل و 
بـست بين دو ديوار مسائل جديدى را   ايجاد مى نمايد. مطابق 

شكل 1- 53

شكل 1 - 51 : الريـز

شكل 1 - 53 

شكل 1 - 52 : البند در ديوار آجري
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- ديوار در زاويه :
يا  مساوى  ضخامت هاى  با  ديـوار  دو  انـتهاى  يا  ابـتدا  هرگاه 
مختلف در يك نقـطه يكديگر را قطع و به هم متصل شوند 
ديـوار را در زاويـه گويـند. اين گونه ديـوارها تشكيل دهنده ي 
بـرخوردار  خـاصى  ازاهـمـيت  و  بـوده   سـاختمـان  زوايـاى 
بكار  كافى  دقت  ديوارهايى  چنين  پيـوند  در  بايد  و  مى باشند 

برده شود. مطابق شكل 1- 54
و  نگـردد  رعايت  كار  گوشه هاى  در  پيـوند  قواعد  چنان چه 
وارده  بـارهاى  مقابـل  در  نباشـد  صحيح  اتصال  داراى  ديوار 
و لرزش هاى زميـن ، ديـوار در محل زاويـه ترك خورده و 

باعـث خرابـى بـنا مـى گـردد. 
از  زاويـه  محل  در  تـرك خوردگـى  از  جلـوگيـرى  براى 
سانتـى متر   75 هر  ارتفـاع  در  و  متـر   2 طـول   بـه  ميـلگرد 

استفـاده مى شود. مطابق شكل 1- 55

شكل 1 - 56 : تالقي دو ديوار

شكل 1 - 55 : ميلگرد گذاري در محل اتصال دو ديوار

شكل 1 - 54 : ديوار در زاويه

- ديوار در تالقى : 
ديگرى (ضخامت  ديوار  با  ديوار  يك  انتهاى  يا   ابتدا  هرگاه 
متصل  هم  به  و  قطع  را  يكديگر  آن،  طول  در  متغير)  يا  ثابت 

شوند ديوار را در تالقى گويند . مطابق شكل 1- 56
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- ديوار در تقاطع : 
در  را  ديـوار  شـونـد  متصل  هـم  به  و  قـطع  خود  طول هـاى  در  را  يكديگر  متغير  يـا  ثابت  ضخامت هـاى  با  ديـوار  دو  هـرگاه  
تقـاطع گوينـد. پيـوند صحيح در ايـن نوع ديـوارهـا بـايـستـى كامـًال رعـايـت گـردد و درمـحل تـقـاطع بــراى جلـوگيـرى از 

ترك خـوردگى از دو ميلگرد عمود بر هم استفاده شود. مطابق شكل 1- 57

1-5-3 – وابند زدن :
يك بـرگ درخت در دست خـود بگيـريـد آن را بـه سمت چپ و راست حركت  دهـيد ( افقى و عمودى ) و وضعيت آن را 
بسنجيد. اكنون همان آزمايـش را با يك ورق كاغـذ انجـام  دهيـد و نتيـجه دو آزمايـش را با هـم مقايسه نماييـد. چه عاملـى 

موجب جلـوگيـرى از نوسـان در برگ درخت مـى شود؟ 
اگر به دقـت به ساختمـان بـرگ درختـان تـوجه نـمايـيد پـى 
خواهيـد بـرد كه يك شبكه ي مـنظم در سطح آن توزيع شده 
است . ايـن شبكه موجب يكپارچگى و تقويت برگ درخت 

شده است . 
برابر  در  زياد  طول  علت  به  نيـز  حصاركشـى  ديـوارهاى 

نيروهاى افقـى مثل برگ كاغـذ عمل مى كنند . 
اين نيروها باعث غلطيدن ديوار مى شوند. دركليه ي ديـوارهاى 
مقابل  در  ديوار  ريـزش  از  جلوگيـرى  بـراى  زيـاد  طول  شكل 1 - 58 : وابند در ديوار حصاركشـيبا 

شكل 1 - 57 : تقاطع دو ديوار
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قائم  كالف هـاى  شود.  اجرا  قائـم  كالف  بايد  افقى  نيروهاى 
نقاط  در  ترجيحاً  آن  درگوشه هاى  و  ديوارها  داخل  در  بايـد 
متـر  حداكثر 5  محور  تـا  محور  فـاصله  در  و  ديوارها  تقـاطع 

تعبيه شوند. مطابق شكل 1- 59. 
هريك از ابعاد كالف قائم نبايد كمتـر از 20 سانتـى متر باشـد 
و حداقـل قطـر ميـلگردهاى طولـى 10 مـيلى متر بـراى ميـلگرد 
آج دار در نظر گرفته شود. ميلگردهاى طولى با تنگ هايى با 
از  سانتى متر  حداكثر20  فاصله ي  با  و  ميلى متر  حداقل 6  قطر 
نحو  به  بايـد  قائم  كالف هاى   . مى شوند  بسته  هم  به  يكديگر 

منا سبى به كالف هاى افقـى متصل شـوند تا در آخر يك شبـكه ي سه بعـدى  مقـاوم را تشكيـل دهنـد. مطابق شكل 1- 60

شكل 1 - 60 : اتصال كالف قائم و افقي در ديوار

شكل 1 - 59 : كالف قائم در ديوار اجري جهت وابند كردن
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1-6– شناسايى اصول ساختن دودكش :
دودكش مجـرايى است كه بـا هـدايت و خارج كـردن دود و 
گازهاى حاصل از سوخت بخارى و اجاق گاز و مـوتورخانـه  
آلودگى  از  جلوگيرى  مـوجب  و  شـده  بهـتر  احتـراق  باعـث 

هواى داخل ساختمان مى گردد.مطابق شكل 61-1

1-6-1 – اصول ساختن دودكش :
آن   ارتفـاع  با  متناسب  دودكش  براى  الزم  مقطع  سطح    -

شكل مقطع، ميزان سوخت و نوع مواد سوختنى است.
دايـره و سپس  مقـطع  دودكش  بـراى  مقطع  مناسب تـرين    -

مربع است.
-  جدار داخلى دودكش بايد صاف و مستقيم باشد.

- بهترين نوع دودكش لوله هاى آزبست سيمانى مى باشد.
-  در مواقعى كه دودكش  منحرف مى شود زاويه ي انحراف 

حداقل 45 درجه باشد .
-  بـهترين موقعـيت بـراى لولـه دودكش ديـوارهـاى داخـل 

ساختمان است .
-  اندازه مقطع دودكش بستگى به سرعت دود دارد.

-  هرچه دودكش بلندتر باشد مكش بيشترى دارد.
ساختمـان،  نقطه ى  بلندترين  از  بايـد  دودكش  انتهاى    -

يك متـر  بلندتر باشد . مطابق شكل 1- 63
- در ساختمان هايى با سقف شيب دار بايد ارتفاع دودكش از 

بلندترين نقطه ى سقف شيب دار نيز تجاوز نمايد .
- در صورتى كه ارتفـاع دودكـش در سقـف هـاى شيـب دار 
زياد باشد براى نگهدارى دودكش آن را به وسيله تسمه هايى 

به سقف مى بندند .
يـك  از  بيش  بـراى  نبـايد  دودكـش  مجراى  يـك  از   -

مصرف كننده حرارتى استفاده شود. مطابـق شكل 1- 64

شكل 1 - 62 : نصب صحيح لوله دودكش داخل اتاق

شكل 1 - 63 : ارتفاع دودكش از روي بام

شكل 1 - 61 : نمايش دودكش
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- در محل اتصال لوله ها به يكديگر از وجود درز جلوگيرى 
شود تا مانع ورود هواى سرد به داخل لوله ي دودكش گردد. 

مطابق شكل 1- 65

شكل 1 - 66 : دو نمونه كالهك دودكش

شكل 1 - 65 : پر كردن درز لوله ها

شكل 1 - 64 

H ب : كالهك سادهالف : كالهك به شكل
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كار كارگاهي شماره يك 
دستورالعمل اجراي ديوار نيم آجري به صورت الريز

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي
ف

تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 2 متري4
1 عددتيشه5
1 عددشاقول6
1 عددمتر فلزي7
1 عددشمشه مالت8

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1
1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه دو استانبلي پرماسه شسته1
سيمان پرتلند معموليدو سوم استانبليسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي50 عددآجر زنجاب شده3
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نـمـاي د يــوا ر

رج  اول

رج دوم

رج سوم

رج چهارم

رج پنجـم

رج ششم

رج هشتم

رج هفتم

نقشه كار عملي شماره 1 

تعداد رج : 8 ديوار نيم آجري به صورت الريز                 
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1- سطح زير كار را خيس كنيد . مطابق شكل 1- 67

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 1 - 67 : خيس كردن سطح زير كار

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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شكل 1 - 68 : پهن كردن مالت

 5- دو آجر ابتدا و انتها را در امتداد ريسمان كار                         
قرار دهيد (بادخور كنيد ) . مطابق شكل 1- 71                      

شكل 1 - 71 

4- با توجه به نقشه ي كار آجر راسته ي ابتدا را گذاشته و با 
رعايت اندازه ي طول كار، آجر راسته ي  انتها را نيز بگذاريد. 

مطابق شكل 1- 70

شكل 1 - 70 

با  شده است  پهن  كار  طول  در  كه  را  مالتي  سطح  روى   -3
شمشه تراز كنيد. مطابق شكل 1- 69 

شكل 1 - 69 : تراز كردن روي مالت

2- پس از ساختن و حمل مالت به محل اجراي كار و ريختن 
در محل كار ، با استفاده از كمچه مالت را در محل اجراي 

ديوار در  كنار شمشه پهن كنيد. 
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8- بين آجرهاي ابتدا و انتها را با رعايت بند عمودي (حدود 
يك سانتي متر) و در امتداد ريسمان كار پر كنيد. مطابق شكل 

1- 74

9- شكل   1- 75 تكميل شده ي رج اول را نشان  مي دهد.

6- ريسمان كار را به آجر بسته و روي آجر ابتدا و ا نتها قرار 
دهيد . مطابق شكل 1- 72

شكل 1 - 72 : نحوه بستن ريسمان كار به آجر

انتها،  و  ابتدا  آجرهاي  بين  كار  سطح  شدن  تراز  براي   -7
ريسمان كار بكشيد. مطابق شكل 1- 73 

شكل 1 - 73 : بادخور نمودن ريسمان كار

شكل 1 - 75 : رج اول كارشكل 1 - 74 : نحوه چيدن آجر در امتداد ريسمان كار
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کمچه           از  استفاده  با  کار  روي  بر  را  دوم  رج  مالت   -10
اندازه  به  بتوانید ضخامت مالت را  این که  براي  پهن کنید. 
یك سانتي متر تنظیم کنید ، مي توانید از شمشه مالت ا ستفاده

12- براي ایجاد الریز آجر انتهایي رج دوم را به اندازه یك 
نیمه عقب تر قرار دهید و شاقول کنید. مطابق شکل 1- 78

کنید . مطابق شکل 1- 76
 11- یك نیمه آجر در ابتداي کار قرار دهید و دو طرف 

آن را شاقول کنید . مطابق شکل 1- 77 

13- بین آجرهاي ابتدا و انتهاي رج دوم ریسمان کشي کنید. 
مطابق شکل 1- 79 

شكل 1 - 77 : شاقول كردن نبش كارشكل 1 - 76 : پهن كردن مالت رج دوم

شكل 1 - 79 : ریسمان كشيشكل 1 - 78 : الریز
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15- در شكل 1- 81 رج دوم پس از تكميل نشان داده شده 
است .

پيوند  و  بند  رعايت  با  را  كار  انتهاي  و  ابتدا  آجر  بين   -14
صحيح آجري و بادخور ريسمان كار كامل كنيد. مطابق شكل 

80 -1

16- بعد از پهن كردن مالت روي رج دوم مانند رج اول در 
ابتداى كار يك آجر درسته قرار دهيد و شاقول نماييد. مطابق 

شكل 1- 82 

17- براي ايجـاد الريـز انتهاي رج سوم را بـه اندازه نيـم آجر 
عقب تـر بگذاريـد و شـاقـول كنيد. مطابـق شكل 1- 83     

شكل 1 - 81 : رج دوم كارشكل 1 - 80 

شكل 1 - 83 شكل 1 - 82 
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18- بين آجرهاي ابتدا و انتهاي كار در رج سوم ريسمان كشي و با رعايت بند و پيوند صحيح رج را كامل كنيد مطابق شكل 
84 -1

شكل 1 - 84 

شكل 1 - 85

19- رج هاي بعدي از يك طرف مانند رج هاي فرد و زوج و از طرف ديگر نيم آجر عقب نشيني كنيد و كار را تا هشت رج 
ادامه دهيد . مطابق شكل 1- 85

ارزشيابي  از  پس  و  كنيد  تميز  را  خود  كاري  محوطه ي   -20
كار را جمع كرده و مصالح را در جاي مناسب قرار دهيد و 

وسايل و ابزار كار را شسته و به انبار تحويل نماييد . 
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كاركارگاهي شماره دو 
دستورالعمل اجراي ديوار نيم آجري به صورت البند

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي
ف

تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 2 متري4
1 عددتيشه5
1 عددشاقول6
1 عددمتر فلزي7
1 عددشمشه مالت8

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1
1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه سه استانبلي پرماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولييك استانبلي پرسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي65 عددآجر زنجاب شده3
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نـمـاي د يــوا ر

رج هاي فرد

رج هاي زوج

نقشه كار عملي شماره 2 

تعداد رج : 8 ديوار نيم آجري به صورت البند     
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و  ساختن  از  پس  و  نموده  خيس  را  كار  زير  سطح  ابتدا   -1
پهن  شمشه  كنار  در  كمچه  از  استفاده  با  را   آن  مالت  حمل 
كنيد و با استفاده از شمشه و تراز سطح مالت را تراز نماييد . 

مانند شكل 1- 86

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 1 - 86 : كنترل تراز سطح مالت 

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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2- با توجه به نقشه ي كار، آجر راسته ي ابتدا را گذاشته و با 
رعايت اندازه ي طول كار، آجر راسته ي انتها را نيز بگذاريد . 

مطابق شكل 1- 87  

3- دو آجر ابتدا و انتها را در امتداد ريسمان كار قرار دهيد 
(بادخور كنيد ).مطابق شكل 1- 88                      

4- ريسمان كار را به آجر بسته و روي آجر ابتدا و انتها قرار 
دهيد. مطابق شكل 1- 89

انتها،  و  ابتدا  آجرهاي  بين  كار  سطح  شدن  تراز  براي   -5
ريسمان كار بكشيد.مطابق شكل 1- 90 

شكل 1 - 90 : بادخور نمودن ريسمان كار  شكل 1 - 89 : نحوه بستن ريسمان كار به آجر

شكل 1 - 88  شكل 1 - 87 
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عمودي  بند  رعايت  بـا  را  انتهـا  و  ابتدا  آجـرهاي  بين   -6
 . كنيد  پر  كار  ريسمان  امتداد  در  و  سانتي متر  )  يك  (حدود 

پهن  كمچه  از  استفاده  با  كار  روي  بر  را  دوم  رج  مالت   -8
يك  اندازه  به  را  مالت  ضخامت  بتوانيد  اين كه  براي   . كنيد 
سانتي متر تنظيم كنيد ، مي توانيد از شمشه مالت استفاده كنيد. 

مطابق شكل 1- 93

مطابق شكل 1- 91        
 7- شكل 1- 92 تكميل شده ي رج اول را نشان مي دهد .

9- يك نيمه آجر در ابتداي كار قرار دهيد و  دو طرف آن را 
شاقول كنيد . مطابق شكل 94-1

شكل 1 - 94 : شاقول كردن نبش كار  شكل 1 - 93 : پهن كردن مالت رج دوم

شكل 1 - 92 :  رج اول كار شكل 1 - 91 : نحوه چيدن آجر در امتداد ريسمان كار
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10- براي ايجاد البند آجر انتـهايي رج دوم را به اندازه يك 
نيمـه عقـب تر قرار دهيد و شاقول كنيد . مطابق شكل 1- 95

ريسمان كشي  دوم  رج  انتهاي  و  ابتدا  آجرهاي  بين   -11
كنيد. مطابق شكل 1- 96

پيوند  و  بند  رعايت  با  را  كار  انتهاي  و  ابتدا  آجر  بين   -12
شكل  مطابق   . كنيد  كامل  ريسمان  بادخور  و  آجري  صحيح 

97 -1

13- در شكل 1- 98 رج دوم پس از تكميل نشان داده شده 
است .

شكل 1 - 98 : رج دوم  شكل 1 - 97 

شكل 1 - 96 : ريسمان كشي  شكل 1 - 95 : البند 
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14- بعد از پهن كردن مالت روي رج دوم ابتداى كار در رج 
سوم يك آجر درسته قرار دهيد و شاقول كنيد. مطابق شكل 

                                                 99 -1

شكل  مطابق  را  سوم  رج  انتهاي  آجر  البند  ايجاد  براي   -15
1- 100 قرار دهيد.  

16- بين آجرهاي ابتدا و انتهاي كار در رج سوم ريسمان كشي 
شكل  مطابق  كنيد .  كامل  را  صحيح  پيوند  و  بند  رعايت  با  و 

 101 -1

شكل 1 - 102

شكل 1 - 101 

شكل 1 - 100 : البند  شكل 1 - 99 

17- عمليات آجرچينى را تا هشت رج با رعايت اصول پيوند 
آجرى ادامه دهيد. (رج هاى فرد مانند هم و رج هاى زوج نيز 

مشابه هم بچينيد)

ارزشيابي  از  پس  و  كنيد  تميز  را  خود  كاري  محوطه ي   -18
كار را جمع كرده و مصالح را در جاي مناسب قرار دهيد و 

وسايل و ابزار كار را شسته و به انبار تحويل نماييد . 
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كاركارگاهي شماره سه 
دستورالعمل اجراي پيوند ديوار يك آجري با ديوار نيم آجري در حالت تالقي

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي
ف

تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 2 متري4
1 عددتيشه5
1 عددشاقول6
1 عددمتر فلزي7
1 عددشمشه مالت8
1 عددگونياي فلزي9

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1
1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه 4 استانبلي پرماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولي1/5 استانبلي پرسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي65 عددآجر زنجاب شده3
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ايزومتري 
د يــوا ر    

رج هاي فرد رج هاي زوج

نقشه كار عملي شماره 3 

تعداد رج : 8 پيوند ديوار يك آجري با نيم آجري در محل تالقي   
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1- سطح زیر کار را خیس کنید . 
2- پس از ساختن و حمل مالت به محل اجراي کار و ریختن در محل کار ، با استفاده از کمچه مالت را در کنار شمشه پهن 

کنید . 
3- روی سطح مالتي را که در طول کار پهن شده است با شمشه تراز کنید. مطابق شکل های 1-103تا 1- 105

تحویل  انبار  از  را  ابزارکار  و  ایمني  وسایل  و  شوید  مجهز  کار  لباس  به   
دهید:  انجام  ترتیب  به  را  زیر  مراحل  ایمني  نکات  رعایت  با  و  گرفته 

شكل 1 - 105 : تراز كردن روي مالتشكل 1 - 103 : خیس كردن سطح زیر كار شكل 1 - 104 : پهن كردن مالت

مراحل انجام كار 
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(آجر  بچينيد  شمشه  كنـار  در  آجر  نـما  سر   7 تعـداد  به   -4
وسط از سه قدى استفاده مى شود  ) . مطابق شكل 1 – 106   

5- براى چيدن ، امتداد عمود گونيا را گذاشته و مالت را در 
امتداد آن پهن كنيد. مطابق شكل 1 – 107

6- با اسـتفاده از گونيا در امتداد سه قدى ، سه قـدى ديگرى 
مطابق  دهيد.  قرار  راسته  آجر  عدد  دو  ادامه  در  و  بگذاريد 

شكل 1- 108  

7- مالت رج دوم را با استفاده از كمچه و شمشه مالت روى كار پهن كنيد و در ابتدا و انتهاى كار مطابق شكل هاى 1- 109 
و 1- 110  سه قدى گذاشته و هر دو طرف را شاقول كنيد .

شكل 1 - 110  شكل 1 - 109 

شكل 1 - 108 

شكل 1 - 107  شكل 1 - 106 
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8- براى پر كردن پشت كار نيز از سه قدى استفاده نماييد . 
مطابق شكل 1- 111

را  كار  طول  و  دهيد  قرار  سه قدى ها  دركنار  را  شمـشـه   -9
(به  جـاى  كنيد.  پر  شمـشـه  امتداد  در   112  -1 شكل  مطابق 

شمـشـه مى تـوان از ريسمـان كار نيز استفاده  كرد)
شمشه  امتداد  در  و  كار  انتهاى  و  ابتدا  سه قدى هاى  بين   -10
صحيح  پيوند  رعايت  با  و  اصولى  صورت  به  كار،  ريسمان  يا 

آجرى كامل نماييد . مطابق شكل 113-1
11- براى چيدن امتداد عمود در رج دوم مطابق شكل 1-114 در ابتداى كار يك نيمه قرار داده و شاقول كنيد . سپس گونيا را در 

امتداد كار قرار دهيد و رج را كامل كنيد . مطابق شكل 1- 115

شكل 1 - 115  شكل 1 - 114 

شكل 1 - 113 

شكل 1 - 112  شكل 1 - 111 

12- عمليات آجر چينى را تا  هفت  رج با رعايت اصول آجر چينى ادامه دهيد. توجه داشته باشيد كه پيوند رج هاى فرد مانند 
رج اول و رج هاى زوج مانند رج دوم مى باشد . 

13- پس از كنترل كار توسط هنر آموز مربوطه كار را جمع آورى كرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهيد ، وسايل و ابزار 
كار را شسته و به انبار تحويل دهيد .
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كاركارگاهي شماره چهار 
دستورالعمل اجراي پيوند ديوار يك آجري با ديوار نيم آجري در حالت زاويه

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي
ف

تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 2 متري4
1 عددتيشه5
1 عددشاقول6
1 عددمتر فلزي7
1 عددشمشه مالت8
1 عددگونياي فلزي9

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1
1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه 9 استانبلي پرماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولي3 استانبلي پرسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي100 عددآجر زنجاب شده3
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رج هاي فرد رج هاي زوج

ايزومتري 
د يــوا ر   

نقشه كار عملي شماره 4 

تعداد رج : 5 پيوند ديوار يك آجري و نيم آجري در حالت زاويه            
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1- سطح زير كار را خيس كنيد . 
2- پس از ساختن و حمل مالت به محل اجراي كار ، مالت را به طول 100 و عرض  35 سانتى متر در كنار شمشه پهن كنيد و 

روى آن را تراز نماييد . مطابق شكل هاى 1- 116 و 1- 117.

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 1 - 117شكل 1 - 116

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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3- ابتدا و انتهاى كار را يك سه قدى قرار دهيد و با ريسمان 
كار بادخور نماييد .مطابق شكل 1- 118

4- بين اولين و آخرين آجر در طول كار ريسمان  كشى كنيد 
و طول كار را با آجر راسته نما پركنيد. مطابق شكل 1- 119

مطابق  را  كار  انتهاى  و  ابتدا   ، ديوار  عرض  تكميل  براى   -5
با  را  سه قدى ها  بين  سپس  و  گذاشته  120سه قدى   -1 شكل 

آجر سرنما پر كنيد.   

6- ضلع عمود را با استفاده از گونياى فلزى يا متر (رابطه ى 
فيثاغورث) گونيا كنيد . مطابق شكل 1- 121

شكل 1 - 121 شكل 1 - 120

شكل 1 - 119 شكل 1 - 118
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7- براى ضلع عمود در انتها از سه عدد سه قدى  استفاده كنيد و بين آن را با سه سرنما تكميل  نماييد. سپس پشت كار را با يك 
آجر راسته نما  و يك نيمه پر كنيد . مطابق شكل 1- 122

مانند  فلزى  گونياى  وسيله  به  نيز  را  كار  داخلى  گوشه ى   -9
شكل 1- 124 گونيا كنيد .  

شكل 1 - 124

با  (سه قدى ها)  را  كار  نبش  فلزى  گونياى  از  استفاده  با   -8
امتداد اصلى گونيا كنيد . مطابق شكل 1- 123

شكل 1 - 123

شكل 1 - 122

سه قديسه قدينيمهنيمه

سه قديسه قدي

سه قديسه قدي

سه قديسه قدي
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11- در رج دوم سه قدى هاى ابتدا و انتهاى كار و محل زاويه 
را مطابق شكل 1- 126 بگذاريد و شاقول كنيد . 

كمچه  و  مالت  شمشه  از  استفاده  با  را  دوم  رج  مالت   -10
روى كار پهن كنيد به طورى كه سطح كار تراز شود . مطابق 

شكل 1- 125

شكل 1 - 126

شكل 1 - 127

شكل 1 - 125

12- نماى بيرون كار را در دو جهت عمود بر هم ريسمان كشى 
عمودى  بندهاى  رعايت  با  و  آجرى  صحيح  پيوند  با  و  كنيد 

(حدود 1 سانتى متر) مطابق شكل 1- 127 تكميل كنيد . 
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13- نماى داخلى كار را مطابق شكل 1- 128 كامل كنيد.   

شكل 1 - 129

شكل 1 - 128

14- در شكل 1- 129 تكميل شده ى رج دوم را مشاهده مى كنيد .

15- عمليات آجرچينى را در پنج رج با رعايت اصول آجرچينى ادامه دهيد . الزم به ذكر است كه پيوند رج هاى فرد مانند 
رج اول و پيوند رج هاى زوج مانند رج دوم مى باشد و اين عمل تا انتهاى كار ادامه مى يابد.

16- پس از كنترل كار توسط هنر آموز مربوطه ، كار را جمع آورى كرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهيد. وسايل و 
ابزار كار را شسته و به انبار تحويل دهيد . 
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كاركارگاهي شماره پنج 
دستورالعمل اجراي پيوند ديوار يك آجري با هشت وگير آشكار

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي
ف

تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 2 متري4
1 عددتيشه5
1 عددشاقول6
1 عددمتر فلزي7
1 عددشمشه مالت8
1 عددگونياي فلزي9

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1
1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه 5 استانبلي پرماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولي1/5 استانبلي پرسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي60 عددآجر زنجاب شده3

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


56

نقشه كار عملي شماره 5 

تعداد رج : 6 پيوند ديوار يك آجري با هشت و گير آشكار   
(كاربرد اين ديوار در جدا كردن كمدهاي ديواري مي باشد)

ايزومتري 
د يــوا ر   

آجر درسته

 سه قدي

آجر نيمه

كلـوك

رج هاي فرد

رج هاي زوج
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1- سطح زير كار را خيس كنيد . 
2- پس از ساختن و حمل مالت به محل اجراي كار و ريختن 
در محل كار ، با استفاده از كمچه مالت را در كنار شمشه پهن 

كنيد . مطابق شكل 1- 130

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 1 - 130

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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3- مالت را به اندازه ى طول كار   (حدود100 سانتى متر)و به 
عرض 1/5 آجر (حدود 35 سانتى متر) پهن كنيد و روى آن را 

تراز نماييد. مطابق شكل 1- 131

5- رج اول را مطابق شكل 1- 133 كامل كنيد . بايد توجه 
داشت سر ديوار كه در زاويه قرار دارد و قسمت هشت وگير 
نسبت به امتداد ديوار عمود باشند .كه اين كار با گونياى فلزى 

كنترل مى شود.    

در  سه قدى  عدد  دو  و  كار  ابتداى  در  سرنما  آجر  يك   -4
بادخور  كار  ريسمان  يا  شمشه  با  و  دهيد  قرار  كار   انتهاى 

نماييد. مطابق شكل 1- 132

6- مالت رج دوم را با استفاده از كمچه و شمشه مالت روى 
و  صاف  كامال  كار  روى  سطح  كه  طورى  به  كنيد  پهن  كار 

ترازى باشد . مطابق شكل 1- 134

شكل 1 - 132 شكل 1 - 131

شكل 1 - 134شكل 1 - 133
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7- در رج دوم دو سه قدى در ابتداى كار و يك آجر سرنما در انتهاى كار قرار دهيد و آجرها را از دو طرف شاقول كنيد. 
مطابق شكل هاى 1- 135 و 1- 136 

8- براى ادامه كار بايد  بين آجر ابتدا و انتهاى كار را ريسمان كشى كنيد و سپس با رعايت بند و پيوند صحيح آجرى و بر باد 
ريسمان طول كار را  پر كنيد . مطابق شكل هاى 1- 137و 1- 138

شكل 1 - 136شكل 1 - 135

شكل 1 - 138 شكل 1 - 137
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صورت  به  را  دوم  رج  شكل 1- 139   -9
در  گير  و  (هشت   . مى دهد  نشان  كامل 

شكل مشخص است)   

10- آجر چينى را در شش رج با رعايت 
اصول آجر چينى ادامه دهيد. به طورى كه 
رج هاى فرد مانند رج اول و پيوند رج هاى 
مطابق   . يابد  مى  ادامه  دوم  رج  مانند  زوج 

شكل 1- 140

آموز  هنر  توسط  كار  كنترل  از  پس   -11
جمع آورى  را  كار   ، مربوطه  استادكار  يا 
قرار  مناسب  محل  در  را  مصالح   ، كرده 
دهيد ، وسايل و ابزار كار را شسته و به انبار 

تحويل دهيد .

شكل 1 - 140

شكل 1 - 139
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1- ديوارها به چه منظورى ساخته مى شوند ؟

2- ديوار را تعريف كرده و بنويسيد به چه صورتى تقسيم بندى مى شود ؟

3- ديوارهاى باربر ، حايل و جداكننده را شرح دهيد .

4- انواع سنگ هاى مورد استفاده در ساخنمان سازى را نام ببريد .

5- از انواع سنگ چينى ، الشه چينى را توضيح دهيد .

6- ديوار آجرى را تعريف و با توجه به ضخامت تقسيم بندى كنيد .

7- از اصول چيدن ديوار چهار مورد را بنويسيد .

8- مراحل يك رجى كردن بنا را به اختصار شرح دهيد .

9-پنج نمونه از ويژگى هاى قطعات گچى پيش ساخته را بنويسيد .

10- الريز و البند را با شكل توضيح دهيد .

11- براى جلوگيرى از ريزش ديوارها در مقابل نيروهاى جانبى چه تدابيرى به كار مى رود ؟

12- از اصول ساخت دودكش ها شش مورد را نام ببريد . 
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واحد كار
 دوم

توانايى ساختن نعل درگاه

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

1 - اصول ايمنى در ساخت نعل درگاه را توضيح دهد .
2 - انواع نعل درگاه را نام ببرد .

3 – نكات اجرايى در ساخت انواع نعل درگاه را نام ببرد .
4- نعل درگاه تيرآهنى را شرح دهد .

5- پروفيل هاى مورد استفاده در نعل درگاه تير آهنى را بشناسد .
6- نعل درگاه بتنى را توضيح دهد .

7- چگونگى ساخت نعل درگاه چوبى را شرح دهد .
8- اجزاى مختلف نعل درگاه قوس آجرى را روى شكل نشان دهد .

هدف كّلى : شناسايى و اجراى انواع نعل درگاه

ساعات آموزشى
جمع عملى نظرى

22 16 6
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1 - ديوارى كه باالى درگاه چيده مى شود چه نام دارد؟
   الف)  پوتر   ب)  نعل درگاه  ج) دست انداز 

2 – حداقل اندازه تكيه گاه تير آهن روى نعل درگاه چقدر است؟
ج) 40-30 سانتيمتر  ب) 30- 25 سانتيمتر     الف)  25-20 سانتيمتر  

3 – مناسب ترين نوع نعل درگاه كدام است؟
ج) چوبى    الف)  تيرآهن  ب)  بتنى  

4 – مناسب ترين نوع پروفيل مورد استفاده در نعل درگاه آهنى كدام است؟ 
ج) لوله    الف)  تيرآهن  ب)  سپرى 

5 – تحمل نيروى برشى در نعل درگاه بتنى به عهده ............. است .
ج) سيتكا كششى    الف)  اودكا  ب) سيتكا فشارى 

6- انواع نعل درگاه را نام ببريد .
7- براى ساخت نعل درگاه تيرآهنى از چه پروفيل هايى استفاده مى شود؟ 

8- به چه دليل امروزه كمتر از نعل درگاه چوبى استفاده مى شود ؟

پيش آزمون 2
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2- 1- اصول ايمنى در ساختن نعل درگاه :
- نعل درگاه : به تيرهاى يك پارچه اى از جنس آهن    ، بتن ، چوب و آجر كه در باالى درگاه نصب  يا ساخته مى شود نعل 

درگاه گويند .
نعل درگاه وزن بارهـاى وارده را تحمل كرده 
و به ستون ها يا ديوارها منتقل مى كند . سطحى 
از ديوار يا ستون كه دو سر نعل درگاه روى آن 

قرار مى گيرد تكيه گاه نام دارد .
حداقل ارتفاع نعل درگاه 15سانتى متر و حداقل 
روى  طرف  هر  از  سانتى متر   25 تا   20 بايد 
ديـوارهاى جانبى (تكيـه گاه) قرار گيرد. مطابق 

شكل 2- 1

رعايت اصول ايمنى : 

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

حوادث و اتفاقات ناگوار را به حد اقل رساند . 
در شكل 2- 2 يك نمونه از وسايل كار بنايى نشان داده شده 

است . 

شكل 2 - 1

شكل 2 - 2
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2- 2 – آشنايى با انواع نعل درگاه :
نعل   : جمله  از  مى شوند  اجرا  مختلف  انواع  در  درگاه ها  نعل 
درگاه با تير آهن - نعل درگاه بتنى - نعل درگاه چوبى و نعل 

درگاه قوس آجرى.

نكات اجرايى در ساخت انواع نعل درگاه ها  : 
- نعل درگاه ارتفاع مناسب داشته باشد تا سرگير نباشد .

- از دو تير آهن جهت نعل درگاه استفاده شود.
- تيرآهن هاى دوتكه و وصله دار مورد استفاده قرار نگيرد.

-  تيرآهن ها داراى بست اتصال به همديگر باشند.
باشد.  سانتى متر  حداقل 20  ديوار  روى  تيرآهن ها  تكيه گاه   -

مطابق شكل 2- 3
از  اسـت  آجـرى  پايـه  اگـر  (پـوتـر)  بتنـى  درگاه  نعـل  در   -

تكيه گاه مناسب برخوردار باشد. 
- عرض نعل درگاه با ديوار آجرى يكسان باشد.

اتصال  پايه  با  درگاه  نعل  است  بتنى  پايه ها  مواقعى كه  در   -
داشته باشد.

خاموت ها  فـاصله  برش  محل  در  و  تكـيه گاه  نزديكى  در   -
كم تر از طول پوتر باشد. مطابق شكل 2- 4 

گرفته  نظر  سانتى متردر  بتنى 25  درگاه  نعل  ارتفاع  حداقل   -
شود. 

استفاده شود.  - از قوس هاى آجرى باربر، جهت نعل درگاه 
مطابق شكل 2- 5

- در نعل درگاه چوبـى از تيـرهـاى مقـاوم بـا مقطع گرد و يا 
شكل 2 - 5چهار تراش استفاده شود.

شكل 2 - 4

شكل 2 - 3
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طرفيـن  از  سانتى متر   30 چوبى  تير  براى  تكيه گاه  حداقل   -
مى باشد.

دور  مفتـول  سيم  گرد  تيرهاى  غلطيدن  از  جلوگيرى  براى   -
پيچ شود. مطابق شكل 2- 6

(مـواد  قيـر  يا  گچ  اندود  با  مصرف  از  قبل  چوبى  تيرهاى   -
شيميايى ) آغشته شود.

2-2- 1- نعل درگاه تيرآهن و پروفيل هاى مورد استفاده در ساخت آن :
ايـن نعل درگاه كه به دليـل سهـولـت در اجـرا در ساختمان هاى با اسكلت هاى مختلف به كار مى رود معموالً از دو تيرآهن به 

هم پيوسته تشكيل مى شود.
نمره تيرآهن با توجه به طول دهانه و بارهاى وارد بر آن محاسبه مى شود. براى ساختن نعل درگاه آهنى ابتـدا دو تيرآهن را بـا 
فاصله منـاسب بـا عـرض تكيـه گاهى كه نعل درگاه روى آن قرار مى گيرد به صورت مـوازى روى سطح صاف قرار مى دهنـد و 

با جوش دادن تعدادى تسمه آهنـى با فاصله 
حدود 40سانتى متر  به بـال بـاال و بال پايين 

تيرآهن ها، نعل درگاه آماده نصب است. 
تكيه گاه ها  روى  بر  درگاه  نعل  نصب  بـراى 
ابتدا كف تكـيه گـاه هـا را مطابق شكل 7-2 

كامًال تـراز مى كنند. 
سپـس مطابق شكل 2- 8 تيرآهن ها را روى 
تكيه گاه قـرار داده و فاصله بين دو تيرآهن 
از  پس  است  بهتر  مى كنند.  پر  آجـر  با  را 
جوشكارى تير آهن ها و تـسمه هـا را با ضد 

زنگ بپوشانند . 

شكل 2 -6

شكل 2 - 7
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از دو نيمرخ I شكل يا دو ناودانى تشكيل مى شوند. پس از نصب تير  پروفيل هاى مورد مصرف در نعل درگاه آهنى معموالً 
آهن هاى نعل درگاه عمل ديوار چينى روى آن ادامه پيدا مى كند . مطابق شكل 2- 9

شكل 2 - 9شكل 2 - 8

2-2-2 - نعل درگاه بتن مسلح : 
نعل درگاه بتنى يك تير مقاوم بتنى نسبتاً رايج است كه براى تقويت آن از ميل گردهاى فوالدى استفـاده مـى شود. بتن به تنهايى 
نيروهاى فشارى را خوب تحمل مى كند ولى تحمل نيروهاى كششى را ندارد. بنابراين آن را با ميل گرد كه در مقابل كشش 

مقاوم است به كار مى برند و از تركيب اين دو با هم ، جسم يكپارچه و مقاومى را به وجود مى آورند . 
هنگامى كه به نعل درگاه بتنى نيرو وارد مى شود قسمت هاى فوقانى آن فشرده و قسمت هاى زيرين آن كشيده مى شود كه براى 
ايجاد مقاومت الزم در بـرابر نيروى كششى در سطح تهتانى بتن از فوالد استفاده مى شود زيرا مقاومت كششى فوالد بسيار زياد 

است .
ايـن نعل درگـاه هـا بـيشتر در سـاختمان هاى اسكلت بتنى استفـاده مى شود كه به آن تير بتنـى يا پوتر هـم مى گوينـد . 

بـراى ساختـن چنيـن نعل درگـاهى ابتـدا ميل گردهاى مورد نيـاز را پس از محاسبه به طول هـاى الزم مـى برنـد و با ميل گردهاى 
ديگرى به نام خامـوت به يكـديگر متصل  مى كننـد . 
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شكل 2 - 10

شكل 2 - 11

جهت جلـوگيـرى از نيـروى بـرشى كه در محل تكيه گاه تير وجود دارد ميلگردهاى خاموت را در فـواصل نزديك به هـم در 
محل تكيه گاه مورد استفاده قرار مى دهند. مطابق شكـل هـاى 2 -  10و 11-2 
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2-2 -3- نعل درگاه چوبى : 
اين نوع نعل درگاه از تيرهاى مقاوم چوبى (چوب هايى كه وزن 
مخصوص بااليى دارد) بـا مقـطع گرد يا چهـار تراش ساختـه 
مى شود. بديـن ترتيب كه حداقـل دو تير چـوبى را به صورت 
موازى درطرفين و روى تكيه گاه ها به گونـه اى قـرار مى دهيم 
تكيه گاه ها  روى  طرفين  از  سانتى متر   30 اندازه  به  تيـرها  كه 
بر  گرد  چوب هاى  غلطيدن  از  جلوگيرى  براى  گيـرند.  قـرار 
اثر بار وارده، بايد قسمت وسط و دو سر تيـرها را با قطعات 
چوبى و با استفاده از ميخ به هم متصل كرد. نعل درگاه چوبى 
را  چوبى  تيرهاى  مى رود.  به كار  آجرى  كارهاى  در  معمـوالً 
بايد قبل از مصرف به سموم ضـد مـوريـانـه و يـا مـواد نفـتى 
آغـشته كـرد تا مـوريانه و حشرات موزى نتوانند در آن نفوذ 

كرده و باعث خوردگى و پوكى آن شوند .
نكته قـابل توجه در نعل درگاه هاى چـوبى اين است كه اگر 
باشند  كم  آن  بر  وارده  نيـروهاى  يا  كوتاه  درگاه  نعل  دهانه 
ديوار چينى بر روى آن به طريقـه معمـولـى انجام مى شود اما 
اگر دهـانه طويـل با نيـروى وارد بـر آن زياد باشد ممكن است 
بنـابراين  داشته باشند،  كافى  مقاومت  نتوانند  چوبى  تيـرهاى 
و  ساخت  آجرى  قـوس  يك  ابتدا  را  آن ها  روى  مى توان 
سپس با قوس ديگرى به نام قوس آزاد كننده بار بر روى آن 
، استحكام نعل درگاه را بيشتر كرد . مطابق شكل هاى 2- 12 

و2- 13 و 2- 14

2-2- 4- نعل درگاه قوس آجرى :
پايه ها  به  بار  انتقال  اجبار  به  بنا  دور  چندان  نه  گذشته اى  در 
مصالح  كاربرد  و  شناخت  با  كه  مى شد  انجام  قوس  طريق  از 
قوس  ساختن  براى  اجبارى  ديگر  بتن  و  آهن  چون  جديد 

شكل 2 - 14وجود ندارد. 

شكل 2 - 13

شكل 2 - 12
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قسمـت هاى مختلف تشكيل دهنـده يك قـوس عبارتنـد از:    
پاكار : محل شروع قوس 

شانه : محلى كه قوس بر اثر بار زياد ترك بـر مى دارد 
(تقريباً زاويه 22 درجه )

دهانه : فاصله داخلى دو ستون يا ديوار 
تيزه : محل برخورد دو نيمه قوس به همديگر 

افراز : فاصله قائم پاكار تا تيزه 
شكر گاه : فاصله بين پاكار و شانه 

آوارگاه : فاصله بين شانـه تا محلـى كه طاق در 
اثـر بـار فرو مى ريزد ( تقريباً زاويه 70 درجه )

كالله : فاصله بين تيزه تا محل تمام شدن آوارگاه 
خيز قوس : نسبت افراز به دهانه كه در شكل 17-2 

قسمت هاى مختلف يك قوس مشخص شده است.

امروزه نيز عده اى از طراحان با ديد سنت گرايى و با تلفيق معمارى مدرن و كهن قوس هاى آجرى زيبايى را حتى با بتن و فوالد 
براى انتقال بار نعل درگاه به پايـه ها طراحـى و اجـرا مى كننـد. مطابق شكل هـاى 2-15 و 2 - 16

شكل 2 - 16 شكل 2 - 15

شكل 2 - 17

پاكار
7 ْ

22ْ

شكرگاه

آوارگاه

راز
اف

قوس خارجي

تيزه كاله

شانه

قوس داخلي

دهانه ستون يا ديوار

ارتفاع
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كاركارگاهي شماره يك
دستورالعمل اجراي نعل درگاه تيرآهني

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 2 متري4
1 عددتيشه5
1 عددمتر فلزي 3 يا 5 متري6
1 عددشيلنگ تراز7
1 عددشمشه مالت8

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1

1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه 3 فرقونماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولييك كيسه 50 كيلوييسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي(يا سفال 5 سانتي)200 عددآجر زنجاب شده3
1/4 متري (جوشكاري شده با تسمه)2 عددتيرآهن4
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نماي ديوار 

رج هاي فرد

رج هاي زوج

90 سانتي متـر

تيـرآهن

نقشه كار عملي شماره 1

تعداد رج : 10 ستون يك آجري جهت نعل درگاه     
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1- دو ستون به ضخامت  يك آجر و به فاصله يك متر وبه ارتفاع 10 رج مطابق شكل 2- 18 بنا كنيد .

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 2 - 18

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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مشخص  را  تراز  خط  كف  از  ارتفاع20       سانتى مترى  در   -2
كنيد و با گچ عالمت گذارى نماييد . مطابق شكل 2- 19

4- مطابق شكل 2- 21 محلى براى نشيمن نعل درگاه به اندازه 
25 سانتـى متـر تعبيه كنيد . 

شكل 2 - 19

براى  سانتى متر  تراز40  خط  روى  از  فلزى  متر  وسيله  به   -3
ارتفاع نعل درگاه جدا كرده و عالمت بگذاريد .

مطابق شكل 2- 20

5- جهت جلوگيرى از زنگ زدن به تيرآهن ها ضد زنگ زده 
قرار  خود  محل  در  كامل  احتياط  با  را  درگاه  نعل  تيرآهن  و 

دهيد . مطابق شكل 2- 22

شكل 2 - 20

شكل 2 - 22 شكل 2 - 21
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را  آن  طرف  دو  تيرآهن ها  جابجـايى  از  جلوگيرى  براى   -6
مطابق شكل 2- 23 در محلى كه روى تكيه گاه قـرار گرفته با 

مالت گچ تيز محكم كنيد .

8- ادامه ديوار نعل درگاه را روى تيرآهن ها در3 رج مطابق 
شكل 2- 25 تكميل نماييد و سپس سطح كار و اطراف آن را 

تميز كنيد . 

را  كار  مربوطه  آموز  هنر  توسط  كار  كنترل  از  پس   -9
دهيد   قرار  مناسب  محل  در  را  مصالح   ، كرده  جمع آورى 

وسايل و ابزار كار را شسته و به انبار تحويل دهيد .

شكل 2 - 23

7- فاصله خالى بين دو تيرآهن نعل درگاه را با آجر پر كنيد. 
مطابق شكل 2- 24

شكل 2 - 24

شكل 2 - 25
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كاركارگاهي شماره دو
دستورالعمل اجراي نعل درگاه قوس آجري

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
3 عددشمشه 4
1 عددتيشه5
1 عددمتر فلزي 3 يا 5 متري6
1 عددشيلنگ تراز7
1 عددشمشه مالت8

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1

1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه 3 فرقونماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولييك كيسه 50 كيلوييسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي(يا سفال 5 سانتي)200 عددآجر زنجاب شده3
نوع بنايييك كيسه 50 كيلوييگچ4

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


77

نماي قوس آجري

رج هاي فرد

رج هاي زوج

هره باالي ديـوار

هره قوس

ستون پايه

65 سانتي متـر

نقشه كار عملي شماره 2

تعداد رج : 8 ستون يك آجري جهت نعل درگاه قوس آجري     
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الف) ساخت ستون پايه قوس   
        

1- سطح زير كار را خيس كنيد . مطابق شكل  2- 26

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 2 - 26

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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شكل  مطابق  شـمشـه  از  استفاده  با  را  مالت  سطح  روى   -3
2- 28 به دقت تراز كنيد تا دو ستون با هم و به صورت ترازى 

كامل شود .                                

5- براى چيدن رج اول از يك آجر سرنما و دو آجر راسته نما 
مطابق شكل 2- 30 و در امتـداد ريسمان كار استفاده كنيد.  

شكل 2 - 30

شكل 2 - 28

2- پس از ساختن و حمل مالت به محل اجراي كار، مالت 
را با توجه به ابعاد ستون ها و فاصله بين آن ها (65 سانتى متر) 

در كنار شمشه پهن كنيد . مطابق شكل  2- 27

4- با توجه به طول كار، آجر ابتدا و انتهاى رج اول را بادخور 
ريسمان كار بگذاريد . مطابق شكل 2- 29

شكل 2 - 27

شكل 2 - 29
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و  كمچه  از  استفاده  با  اول  رج  روى  را  دوم  رج  مالت   -7
شمشـه پهن كنيد . مطابق شكل 2- 23

نموده  ريسمان كشى  را  كار  انتهاى  و  ابتدا  آجرهاى  بين   -9
و ادامه رج دوم را مطابق با نقشه كار و به صورت اصولى با 

رعايت پيوند صحيح آجرى ادامه دهيد . مطابق شكل 2- 34

شكل 2 - 32

شكل 2 - 34

6- پس از اتمام رج اول شمشه را روى سطح آجرها گذاشته 
و مطابق شكل 2- 31 تراز بودن آن را كنتـرل كنيد .

را  آن ها  كار  انتهاى  و  ابتدا  آجرهاى  دادن  قرار  از  پس   -8
شاقول كنيد . مطابق شكل 2- 33

شكل 2 - 31

شكل 2 - 33

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


81

11- پس از شاقول كردن شمشه ها ، آن ها را مطابق شكل هاى 2- 39 و 2- 40 به وسيله گچ تيز در محل خود نصب وكامًال 
محكم كنيد .

10- رج هاى بعدى را مطابق رج هاى فرد و زوج تا هشت رج ادامه دهيد و سپس شمشه هاى ابتدا و انتهاى كار را در محل خود 
قرار داده و شاقول كنيد . مطابق شكل هاى 2- 35 و 2- 36 و 2- 37 و 2- 38 

شكل 2 - 38 شكل 2 - 37

شكل 2 - 36 شكل 2 - 35

شكل 2 - 40 شكل 2 - 39
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ب) – ساخت شابلون گچى قوس
12- پاره خطى به طول 65 سانتى متر روى زمين ترسيم كنيد. 

مطابق شكل 2- 41   
B____________A      

13- از نقطه B با ريسمان كار كمانى به شعاع AB تا وسط 
پاره خط رسم كنيد . مطابق شكل 2- 42

تـا  نموده  ترسيم   AB شعـاع  به  كمـانى  نيز   A نقطه  از   -14
كمان قبـلى را قطع كنـد . ( محل بـرخورد دو كمان را تيزه 

قوس مى نامند ) . مطابق شكل هاى 2- 43 و 2- 44

شكل 2 - 44شكل 2 - 43

شكل 2 - 42

شكل 2 - 41
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15- براى ايجاد ضخامت شابلون، به اندازه 7 سانتيمتر از دهـانه 
كسـر نموده و دوبـاره كمان بـزنيـد . مطابق شكل 45-2

16- مطابق شكل 2- 46 آجرهاى نيمه را روى كمان ترسيم 
شابلون  جدا    شدن  ( براى  شود.  ايجاد  قالب  تا  بچينيد  شده 
قوس، زمين و آجرها را قبل از گچ ريزى، به روغن آغشته يا 

با پالستيك و يا كاغذ بپوشانيد  )

17- آب را درون ظرف ريخته، پودر گچ به آن اضافه نموده 
مطابق  شود.  آماده  گچ  دوغاب  تا  كنيد  مخلوط  دست  با  و 

شكل 2- 47

به  اليه  يك  در  قالب  درون  را  شده  آماده  دوغاب   -18
ضخامت 5 سانتى متر بريزيد . مطابق شكل 2- 48

شكل 2 - 48شكل 2 - 47

شكل 2 - 46

شكل 2 - 45
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20- بقيه قالب را مطابق شكل 2- 50 با دوغاب گچ پر كرده 
و سطح آن را با كمچه صاف كنيد .

گچ  با  شابلون  سطح  روى   ، بودن  ناصاف  صورت  در   -22
آماده پرداخت كنيد . مطابق شكل 2- 52

شكل 2 - 52

شكل 2 - 50

مطابق  گچى  شابلون  شدن  شكسته  از  جلوگيرى  براى   -19
استفاده  قالب  درداخل  گرد  ميل  قطعه  يك  از   49  -2 شكل 

كنيد .                                             

21- بعد از سفت شدن گچ مطابق شكل 2- 51 را قالب را از 
زمين جدا  كنيد. 

شكل 2 - 51

شكل 2 - 49
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ج) – نصب شابلون گچى قوس روى ستون ها : 

امتداد  در  شده  نصب  شمشـه  دو  بين  را  ريسمـان كار   -23
بااليى در داخل  كار بكشيد و آجر مرطوبى را هم سطح رج 
دهانـه با گچ تيـز نصب كنيد تـا پايه شابلون آماده شود . مطابق 

شكل هاى 2- 53 و 2-54 و 2- 55

شاقول  و  داده  قرار  پايه  روى  را  قوس  گچى  شابلون   -24
نماييد . ( به پايه قوس ريسمان بسته و شاقول را از تيزه قوس 
به پايين آويزان نماييد تا تيزه قوس نسبت به پايه شاقول شود). 

مطابق شكل 2- 56

شكل 2 - 53

شكل 2 - 56

شكل 2 - 55 شكل 2 - 54
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27- ارتفاع ريسمان كار را براى رج هاى بعدى تنظيم نموده و مطابق شكل هاى 2- 59 و 2- 60 هره چينى را تا تيزه قوس ادامه 
دهيد .

26- هر آجر هره را پس از چيدن به وسيله تراز كنترل كنيد 
. مطابق شكل 2- 58

شكل 2 - 58

شكل 2 - 60

در  را  قوس  اطراف  هره  و  كرده  كشى  ريسمان  سپس   -25
قرار  شكل 2- 57  مطابق  شابلون  روى  و  كار  ريسمان  امتداد 

دهيد .  

شكل 2 - 57

شكل 2 - 59
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28- قسمت باقيمانده تيزه قوس را با گوه آجرى مطابق شكل 
2- 61 كامل كنيد . 

29- دو طرف هره قوس را رج به رج ريسمان كار بكشيد و 
مطابق شكل 2- 62 كامل كنيد .

شكل  مطابق  را  كار  روى   ، قوس  شدن  تخت  از  پس   -30
2- 63 هره چينى كنيد .

شكل 2 - 63

شكل 2 - 62

شكل 2 - 61
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32- پس از كنترل كار توسط هنر آموز مربوطه كار را جمع آورى كرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهيد. وسايل و ابزار 
كار را شسته و به انبار تحويل دهيد .

31- گچ هاى اتصال شابلون و شمشه ها را كمى مرطوب كرده و با دقت آن ها را از كار جدا نماييد و سطح كار و اطراف آن 
را براى ارزشيابى تميز كنيد . مطابق شكل هاى 2- 64 و 2- 65

شكل 2 - 65

شكل 2 - 64
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1- نعل درگاه را تعريف كنيد و وظايف آن را بنويسيد.

2- نقش نعل درگاه چيست و حداقل ارتفاع آن چقدر است؟

3- تكيه گاه چيست و حداقل اندازه آن براى نعل درگاه چقدر است ؟

4- از نكات اجرايى نعل درگاه ها ، پنج نمونه را بنويسيد. 

5- مراحل اجراى نعل درگاه تيرآهنى را نام ببريد .

6- براى پوشش نعل درگاه هاى تيرآهنى معموال از چه پروفيل هايى استفاده مى شود ؟

7- چرا در نعل درگاه هاى بتنى از فوالد استفاده مى شود ؟

8- نقش خاموت ها در نعل درگاه بتنى چيست و نحوه اجراى آن چگونه است ؟

9- چه مواردى را بايد در استفاده از چوب در نعل درگاه رعايت نمود ؟

10- شكل يك قوس آجرى را ترسيم و اجزاى مختلف آن را روى شكل نشان دهيد .
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واحد كار
سوم

توانايى نصب چهارچوب در و پنجره

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

1- اصول ايمنى در نصب چهارچوب در و پنجره را نام ببرد . 
2 – عالئم اختصارى در و پنجره در نقشه را شناسايى كند . 

3 – ابعاد و اندازه هاى استاندارد در و پنجره را نام ببرد .
4 – درهاى با آستانه و بدون آستانه را توضيح دهد . 

5 – انواع چهارچوب در و پنجره را نام ببرد .
6 – اصول نصب چهارچوب در و پنجره را شرح دهد .

7 –  انواع سنگ هاى قرنيز را نام ببرد .
8 – اصول نصب قرنيز را تشريح كند .  

هدف كّلى : شناسايى ، اجرا و نصب چهارچوب 
در و پنجره

ساعات آموزشى
جمع عملى نظرى

12 10 2
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1- براى تهويه و نورگيرى فضاى داخل ساختمان از    استفاده مى شود .
ج) در و پنجره ب)  در  الف)  پنجره 

گفته مى شود . 2 – به بازشوهايى كه تا كف ادامه دارد   
ج) نورگير ب)  در  الف)  پنجره  

گفته مى شود . 3 – به بازشوهايى كه نسبت به كف دست انداز دارند   
ج) نورگير الف)  در  ب)  پنجره 

4 – براى ممانعت ازورود حيوانات به داخل ساختمان از   استفاده مى شود. 
5 -  دو نمونه در را مثال بزنيد .

6 – دو نمونه پنجره را نام ببريد .
گفته مى شود . 7 – به كالفى كه در ، داخل آن قرار مى گيرد  

8 – در كجاى ساختمان از در يك لنگه استفاده مى شود ؟
9 – در كجاى ساختمان از در دو لنگه استفاده مى شود ؟

10 – كاربرد درهايى كه از دو طرف باز و بسته مى شوند را بنويسيد . 
استفاده مى شود . 11- براى جلوگيرى از نفوذ رطوبت به پاى ديوار در قسمت داخلى ساختمان از  

12- حداقل ارتفاع قرنيز در داخل ساختمان   سانتى متر است .

پيش آزمون 3

  

  

ز
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3- 1- اصول ايمنى در نصب چهارچوب در و 
پنجره :

بوجود  را  محصورى  فضاهاى  مى توانيم  ديوارها  وسيله  به 
با  يا  و  يكديگر  با  ارتباط  به  نيازمند  بسته  فضاهاى  اما  آوريم 
بوجود  ديوار  در  را  بازشوها  منظور  اين  به   . مى باشند  خارج 
مى آورند . به كمك ايجاد درگاه و بازشو در ديوار ارتباط بين 

فضاهاى مختلف برقرار مى شود . مطابق شكل 1- 3

رعايت اصول ايمنى :
و  چهارچوب  سقوط  از  ناشى  خطرات  از  جلوگيرى  براى 
مصالح در محل كار و صدمه ديدن بدن بايد از وسايل حفاظت 
فردى و ايمنى در حين كار استفاده نمود تا حوادث و اتفاقات 
ناگوار به حداقل ممكن كاهش يابند. شكل 3- 2 يك نمونه 

حادثه در حين كار و در ارتفاع را نشان مى دهد .

شكل 3 - 1 : شماتيك باز شوها

شكل 3 - 2 

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


93

شكل 3 - 3 

شكل 3 - 6 شكل 3 - 5

شكل 3 - 4 

آشنايى با در و پنجره :

سقـف  و  ديـوار  از  بعد  پـنجره هـا  و  درها 
تمامى  ضرورى  و  اصلى  اجزاى  جمـله  از 
رو  اين  از  مى آيند.  حساب  به  ساختمان ها 
بايـد  ساختمـان هـا  نقشه  ترسيم  و  طرح  در 
دقت  با  آن ها  مناسب  شكل  و  اندازه  موقعيت، 
در نظر گرفته  شود . كيفيت نماها و فرم بيرونى 
فضـاهـاى  هويـت   و  روشنـايـى   ، ساختمان 
 ، ساختمـان  در  زندگـى  كيفـيت  و  داخلـى 
نحوه استفاده ازمناظر بيرونى همه بستگى به نوع 
طراحى درها و پنجره ها دارد . مطابق شكل هاى 

3- 3 و 3- 4 و 3- 5 و3- 6
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3-2- آشنايى با عالئم اختصارى در وپنجره در نقشه :
 - در جداول 3-1 تا 3- 4 عالئم مختلف در وپنجره در نقشه ها نشان داده شده است .

ترسيم در پالن – عالمت نام و مشخصات
تصوير سه بعدىنمااختصارى

در يك لنگه داخلى
عرض  خالى)  تو  جـداره  (دو 
تغيير  گام   و  سانتيمتر   60-105

عرض 5 سانتيمتر است

در يك لنگه خارجى
ديگر)  مصالح  يا  چوب  (تمام 
گام  و  سانتيمتر   60-105 عرض 

تغيير 5 سانتيمتر است

دربادبزنى يك لنگه
اتاق  و  آشپزخانه  ورودى  در  كه 
در  آن  دولنگه  نوع  و  جشن 
عمومى  ساختمان هاى  ورودى 

استفاده مى شود.

در كشويى : 
فضاهاى  و  قفسه ها  براى  معموالً 
 120 عرض  ميشود.  استفاده  محدود 
تا240 و گام تغيير عرض30 سانتيمتر 
است. نوع سه لنگه آن تا 3 متر عرض 
دارد. اين در ممكن است از چوب ، 
فلز يا شيشه مسلح ساخته شده باشد

در دو لنگه : 
تشريفاتى  و  اصلى  درهاى  براى 
و  مى گيرد  قرار  استفاده  مورد 
ساخته  شيشه  يا  فلز   ، چوب  از 

مى شود .

در كشويى توكار : (جيبى )
كه  جايى  در  معموالً  در  اين  از 
نباشد  بازشو  براى  كافى  فضاى 
نبايد  در  اين   . كنند  مى  استفاده 
با لوله ها و كابل ها تالقى داشته 

باشد
جدول 3 - 1
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در تاشو : 
براى در كمدها با دسترسى كامل، 
لباسشويى  ماشين  استقرار  گنجه 
معموالً از اين در استفاده مى شود. 
گام  با   270 تا   120 از  در  عرض 

15 سانتى متر تغيير مى كند.

در آكاردئونى:
از120تا360  در  اين  عرض 
آن  از  و  است  متغيير  سانتى متر 
تقسيم  و  گنجه ها  و  كمدها  براى 

فضاها استفاده مى شود.

درگاهى
مشخص كردن  براى  درگاهى  از 
با  فضا  يك  به  دسترس  محل 
استفاده  فضا  استقالل  بر  تاكيد 
مى شود. نعل درگاه داراى اشكال 

مختلفى است .
در دولنگه عمودى

معموالً  عمودى  لنگه  دو  در  از 
و  در  عنوان  به  زمان  هم  طور  به 

پنجره استفاده مى شود

در باال رونده
سانتيمتر   210 معموالً  در  ارتفاع 
براى  نيز  و 300  از 240  اما  است 

وسايل نقليه استفاده مى شود.

در دو لنگه

درهاى دو جفتى
( چهار لنگه تاشو)

در كركره اى باال رونده

جدول 3 - 2
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پنجره يك لنگه بازشو عمودى (لوال پايين) 
معموالً در ابعاد كوچك و جهت نور و تهويه سرويس و حمام 

استفاده مى شود.

پنجره كركره اى 
با  مى تواند  كه  مى شود  ساخته  نازكى  صفحات  از  پنجره  اين 
يك اهرم حول محور بااليى خود بچرخد . در زير پنجره هاى 
ثابت و اختالف سطح بام و زير زمين به منظور تهويه استفاده 

مى شوند.

پنجره دو لنگه كشويى عمودى 
قاب هاى پنجره معموالً داراى وزنه تعادل است .

پنجره دو لنگه بازشو
محيطى  شرايط  در  و  دارد  شدن  باز  امكان  درصد   100

نامناسب درزبندى و كاربرد خوبى دارد.

پنجره مركب 
در   . باشد  پنجره  انواع  از  تركيبى  است  ممكن  پنجره  يك 
كشويى  پنجره  لنگه  دو  با  پنجره  لنگه  يك  تركيب  شكل 

عمودى ديده مى شود.

پنجره خليجى 45 درجه (كشويى قائم) 
اين پنجره ممكن است با زاويه 30 درجه يا 60 درجه و با لنگه 
و  دارد  كالسيك  حالتى  شود.  مى  طراحى  نيز  ثابت  يا  بازشو 

معموالً براى فضاهاى اصلى استفاده مى شود.

پنجره خليجى مستطيل شكل (باغى)
در اتاق هاى خدمات و آشپزخانه مورد استفاده دارد و ممكن 

است از روبرو يا طرفين باز شود.

جدول 3 - 3
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پنجره خليجى گرد

پنجره مركب 
تركيبى از لنگه هاى ثابت و بازشوهاى عمودى

پنجره شيشه خشتى (معموالً ثابت) 
اين پنجره معموال ثابت است و از بلوك هاى شيشه اى ضخيم 
ساخته مى شود. نوعى از اين پنجره در كف محوطه نيز به كار 

مى رود.

پنجره كشويى عمودى 
بازشوى پنجره هاى كشويى فضاى اتاق را اشغال نمى كند.

پنجره كشويى افقى (دو لنگه ) 
50 درصد امكان بازشو دارد.

پنجره كركره اى سه لنگه (لوال باال) 
و  باز  اهرم  يك  با  ششم  رديف  مانند  مى توانند  پنجره ها  اين 

بسته شوند.

پنجره يك لنگه بازشو افقى 
معموال براى پنجره با عرض كم استفاده مى شود.

جدول 3 - 4
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3-3- آشنايى با ابعاد و اندازه هاى استانـدارد
 در و پنجره :

- درها:
خارجى  ديوارهاى  در  معموالً  كه  هستند  بازشوهايى  درها 
خروج  و  ورود  امكان  و  مى برند  كار  به  ساختمان  داخلى  و 
مختلفى  انواع  درها  مى سازند.  فراهم  را  فضاها  ارتباط  نيز  و 
دارند مانند : درهاى ماشيـن رو ، درهـاى بيرونى ساختمان ، 
درهاى داخلى ، درهاى سرويس و درهاى ويژه (ضد آتش ، 

گاوصندوق و ...). 
و  سانتى متـر   90 عرض  با  معموالً  داخلى  استاندارد  درهاى 

ارتفـاع 210سانـتى متر به كار مى روند.
عرض درهاى بيرونى گاه به240 سانتى متر نيز مى رسد. 

عرض درهاى فرعـى مانند دسترسى از پاركـينگ به آشپزخانـه 
ممكـن است 85 سانتى متر باشد .

عـرض درهـاى اتـاق خـواب ، كار و غـذاخورى حدود 85 
تا 90 سانتى متر ، سرويس ها 70 تا 80 سانتى متر (داراى آستانه 
) و رختكن 60 تا 70 سانتى متـر و براى ساختمان هاى عمومى 
بزرگتـر  ابعـاد  با  درهـايى  از  بزرگ  فضاهاى  با  مسكونى  يا 

استفاده مى شود . مطابق شكل هاى 3- 7 و 3- 8.

شكل 3 -7 : در داخلي 

شكل 3 - 8 : در خارجي
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- پنجره ها : 
ورود  امكـان  كه  است  بام  يا  ديـوار  در  بازشو  نوعى  پنجره 
نور از طـريـق شيـشه هـاى شفـاف يا نيـمه شفـاف را فـراهـم 
مى سازد . طراحى پنجره با توجه به نيازهـاى فضاهـاى داخلى 
و تناسبات معمارى ساختمان انجام مى پذيرد . به طور تقريـب 
حداكثـر 20 درصد از مسـاحت فضا را سطح شيشه خور پنجره 

تشكيل مى دهد .
 15 گام  با  سانتى متر   360 تا   60 از  معموالً   پنجره ها  عرض 

سانتى متر تغيير مى كند . 
تا   105 از  معموًال  ساختمان  ارتفاع  به  نسبت  پنجره ها  ارتفاع 
150 سانتى متر، ارتفاع دست انداز پنجره ها براى اتاق خواب 
از 70 تا 90 سانتى متر، بـراى آشپزخانه از 90 تا 120 سانتى متر 
و براى فضاهاى سرويس از 160 سانتى متر به باال تغيير مى كند 

. مطابق شكل هاى 3- 9 و 3- 10

3- 4- آشنايى با درهاى با آستانه و بدون آستانه :
آستانه ى چهارچوب از كف باال تر قرار مى گيـرد و عامـلى براى جلوگيرى از ورود يا خروج آب ازكف درگاهى است . 
چهـارچوب هـاى با آستـانه بيشتـر در سـرويـس هـا و يادرهاى ارتباطى حياط با داخل ساختمان به كار مـى روند . چون آستانه 
نسبت به كف ساختمان برجسته و پا گير است ، چهارچوب هاى داخلى را بدون آستانه مى سازند تا رفت وآمد آسان تر باشد. 

مطابق شكل هاى 3- 11 و 3- 12 

شكل 3 - 10 

شكل 3 - 9 

شكل 3 - 12 : چهارچوب با آستانه  شكل 3 - 11 : چهارچوب بدون آستانه 
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3- 5 - 1- چهارچوب چوبى  :
بـراى آنكه در كامـًال در داخـل چهـارچـوب جـاى گيرد قطعات ( وادارها ، كالهك و آستانه ) را بـه صورت  دو راهه در 
بـه  چـوب  چسب  بـا  كه  است  انگشتـى  يـا   زبـانـه اى  و  كام  صـورت  به  معموالً  يكديـگر  به  قطعـات  ايـن  اتصال   . مى آورند 

يكديـگر محكم مـى شود . 
كالهـك چهارچـوب را از هـر طـرف حــدود10 سانـتـى متــر اضافــه مـى گيرنــد تـا بـا ديـوار درگيـرى پيدا كنـد . مطابق 

شكل هاى 3- 14 و 3- 15

3- 5- آشنايى با انواع چهارچوب در و پنجره :
چهارچوب عـبارت است از قابى كه در به آن لـوال و بـر روى 

آن باز و بسته مى شود . 
بتواند  تا  باشد  برخوردار  كافى  مقاومت  از  بايد  چهارچوب 
وزن در و ضربات ناشى از باز و بسته شدن در را تحمل نمايد. 
چهارچوب را مى توان از جنس چوب ، فوالد و يا آلومينيـوم 

ساخت.
چهارچوب از سه يا چهار قطعه ، يعنـى دو عـدد وادار(بائو)، 
 . مى شود  تشكيل  آستانه  عدد  يك  و  كالهك  عـدد  يك 
بعضى چهـارچوب ها را بدون آستـانه مى سازنـد و به جاى آن 

ميلگرد يـا تسمه وصل مى كننـد . مطابق شكل 3- 13

شكل 3 - 13 : شماتيك چهارچوب 

شكل 3 - 15  شكل 3 - 14 
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شكل 3 - 16 

3- 5- 2- چهارچوب فلزى :  
با پرس كردن ورق هاى نـوارى فـوالدى نرم پـروفيـلى با مقطع  

مطابق شكل 3- 16به دست مى آيد .
است.   آن ها  بودن  راهه  دو  پروفيل ها  همه  مشترك  وجه 
در  و  است  ميلـيمتـر   2 تا   1/5 پروفـيل  ورق هاى  ضخامت 

انـدازه هـاى مختلف ساختـه مى شـود . 

بـراى ساختـن چهارچوب فلزى پروفـيل چهارچوب را تحت زاويـه 45درجه مى برند (فارسى بر) و آن ها را درگوشه ها يعنى 
محل برخورد به يكديگر جوش مى دهند و محل جوش ها را سنگ مى زنند . مطابق شكل 3- 17

3- 5- 3- چهارچوب آلومينيومى :
چهارچوب آلومينيومى از انواع چهارچوب هاى فلزى است و به دليل سبكى و ظرافت در ابعـاد مختلف ساخته شده و نـياز به 
رنگ كارى ندارد. اين چهارچوب را به صورت كام و زبانه با بست و پيچ يا پرچ هاى فوالدى ضد زنگ به هم وصل مى كنند، 
محفوظ  كاغذى  يا  پالستيكى  نوارهاى  وسيله  به  را  چهارچوب ها  بايـد  و  مى گيرد  انجام  كار  اواخر  در  معموالً  آن ها  نصب 

نگه داشت . مطابق شكل 3- 18

شكل 3 - 18  شكل 3 - 17 
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3- 6 - آشنايى با اصول نصب چهارچوب در و پنجره :

- نكات اجرايى جهت نصب چهار چوب در و پنجره : 
 1- كالف چهارچوب گونيا باشد .

 2- محل نصب چهارچوب مشخص باشد .
 3- از خط تراز جهت نصب چهارچوب استفاده شود .

 4- محل شاخك ها در ديوار خالى گردد .
 5 - چهار چوب كامال در محل خود قرار گيرد .

 6- بـر روى ديـوار طـرفـين چهـارچـوب ، شـمـشه گچــى (كروم) اجرا شود . مطابق شكل 3- 19
 7- كالهك تراز و وادارها شاقول شود .

8- چهارچوب بايد با ريسمانكار نسبت به شمشه گچى هم باد شود. مطابق شكل 3- 19
9- براى كنترل شاقولى بودن چهارچوب از ريـسمان كـار به صورت قطرى و در دو طرف وادار استفاده شود . 

مطابق شكل 3- 20
10- پس از كنترل كامل ، محل شاخك ها با گچ محكم شود .

شكل 3 - 20 شكل 3 - 19 
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- اصول نصب چهار چوب در و پنجره :

3- 6-1- تعيين محل چهارچوب :
به دو دسته چوبـى و فلـزى و از نظر  نوع چهارچوب ها از نظر جنس و محل استقـرار تعييـن مى شوند . از نظـر جنس معموالً 
محل استقرار بسته به موقعيت و زيبايى مى تواند گود ، هـمرو يا برجسته باشد كه ايـن سه حالـت درشكـل 3- 21  نشان داده 

شده است . 
الف) چهار چوب در گودى

ب) چهار چوب همرو
ج) چهار چوب برجسته

شكل 3 - 21 

شمشه گچى وادار ريسمان كار ميخ

الف

ب

ج
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3- 6- 2- جاگذارى و استقرار چهارچوب :
به طـور معمـول زمان نصب چهارچوب هـاى در و پنجـره پس از اتمـام سفت كارى و قبـل از شـروع نازك كارى است. قبل از 
نصب چهارچوب بايد يك خط تراز به ارتفاع دلخواه در سطوح تمام ديوارهـا كشيده مى شـود كه از اين خط تراز استفاده هاى 

مختلفى مى شود . از جمله يكى از موارد آن نصب چهارچوب در و پنجره است . 
براى نصب چهارچوب ابتدا محل شاخك ها بر روى ديوار عالمت گذارى شده و بعد خالى مى شود . 

چوبـى و يا به كمك  آجـرى ،  قـرارگيـرى در محل خود قرار گرفته و با گـوه هـاى  چهارچـوب با توجه به وضعيت  سپس 
شمع هـاى چوبـى در دو طرف و به صورت موقت نگه داشته مى شود . مطابق شكل 3- 22

3- 6- 3- شاقول و تراز كردن :
بعـد از استقـرار موقت چهارچـوب (كنـتـرل وضعيـت چهارچوب از نظر محل قرارگيرى ) وادارها شاقـول و آستانه يا كالهك 
تراز مى شود . براى جـلوگيـرى از تاب خـوردگى ، چهـارچوب را بـا ريسمان كار و به صورت ضربدرى نيز كنترل مى كنند. 

مطابق شكل 3- 23

شكل 3 - 23 : شاقول كردن وادار  شكل 3 - 22 : جاگذاري چهارچوب 
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3- 6- 4- استقرار نهايى با مالت گچ : 
پس از اطمينان از صحت نصب چهارچوب ، محل شاخك ها 
اين  به  كه  مى شود  پر   24  -3 شكل  مطابق  و  دستى  گچ  با 
پشت   . شـد  خواهد  محكم  ديوار  به  چهارچوب  ترتيب 
كامًال  سيمان  ماسه  مالت  با  بايد  را  فلـزى  چهـارچوب هـاى 
پر كرد تا چهارچوب بر اثر ضربه هاى در، از ديوار جدا نشود 

و صدمه نبيند. 
اتصال  شاخك ها،  بودن  كوتاه  علت  به  گاهى  چوبى  نوع  در 
به صورت كامل انجام نخواهد شد كه براى جلوگيرى از اين 
نقـيصه چوب هايى به نام چوب مشته درست كرده و در وسط 

وادار نصب مى كنند . مطابق شكل 3- 25

شكل 3 - 24 

شكل 3 - 26 : قرنيز سنگي

پـاى  به  رطوبـت  نفـوذ  از  جلوگيـرى  قرنيـز  اصلى  وظيفه 
برابـر  در  آن ها  از  محافظت  و  ساختمان  داخلى  ديوارهـاى 
كامـل  هماهنگـى  مصرف  مـورد  محل  با  بايد  و  است  ضربـه 
قرنيـز  ساختـن  در  كه  مصالحـى  طوركلى  به    . باشد  داشـته 
 ، موزائيك   ، آجر   ، سنگ   ، بتن  از  عبارتنـد  مى روند  كار  به 
چوب، سراميـك ، آلـومينيـوم و فايبرگالس . عرض قـرنيـزهـا 
شكل هاى  مطابق  مى شود.  گرفته  نظر  در  سانتى متر  تـا10   7

3-26، 3- 27 و 3- 28.

3- 7- آشنايى با انواع سنگ قرنيز ( ازاره ) و ابعاد آن :

شكل 3 - 25 

وادار

چوب مشته
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براى نصب قرنيز اصول زير بايد رعايت شود :
1- قبل از نصب زير سازى آن انجام شود .

2- پيش آمدگى آن نسبت به ديوار تمام شده حداكثر
يك سانتى متر باشد . 

3- براى نصب از ريسمان كار استفاده گردد .
4- اتصال آن نسبت به ديوار محكم باشد .

5- شاقولى باشد . 
6- قرنيزها بدون بند در كنار هم نصب شوند. 

نصب قرنيز :
قـرنيزهاى سنگى ، موزائيكى ، بتنى و سراميكى طبق بند 3- 8- 1ريسمان كشى و نصب مى شونـد . 
بـراى نصب قرنيزهاى چوبى ابتدا در پاى ديـوار يك اليه انـدود مـاسه سيمـان ليـسه اى مـى كشنـد . 
پـس از خشك شـدن انـدود قرنيز چوبى بوسيله پيـچ و رول پالك يا ميخ به ديوار متصل مى شود . 

براى آنكه گل پيچ ها ديده نشـوند سوراخ هـا را خزينه مى كنـند و پس از نصب سوراخ ها را با بتونـه پر مى كنند  . سپس سمبـاده 
زده و رنگ مى نمايند . مطابق شكل 3- 29

شكل 3 - 28 : دو نمونه قرنيز چوبي شكل 3 - 27 : قرنيز فايبر گالس 

شكل 3 - 29 : نصب قرنيز چوبي با ميخ 

3- 8 - شناسايى اصول نصب قرنيز :
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- مراحل نصب قرنيز سنگى :

3- 8- 1- ريسمان كشى :
تمام  به  نسبت   ) معين  فاصله  با  ريسمانى   ، قرنيـز  نصب  براى 
ديـوار  انتهـاى  تـا  ابتـدا  از   ( قرنيـز  ارتفاع  هم  و  ديوار  شده 

كشيده مى شود . 

3- 8- 2- نصب قرنيز  :
عرض  به  و   1/5 1تا  ضخامت  به  مقاوم  و  مناسب  سنگ هاى 
كف سازى  روى  ديوار  از  فاصله اى  به  را  سانتـى متر  تـا10   7
(معموال موزائيك يا سنگ) و باد خور ريسمان كار قرار داده 
و در پشت آن ها جهت نگه دارى از گوه آجرى و در قسمت 
استفاده   31  -3 شكل  مطابق  آجر)  (مانند  وسيله  يك  با  جلو 

مى كنند .

3- 8- 3- ريختن مالت پشت قرنيزها :
خـور  بـاد  و  خـود  محل  در  قـرنـيـزهـا  گيـرى  قـرار  از  پس 
دوغـاب   . مـى گيـرد  انجام  دوغاب ريزى  عمل  ريسمان 
ماسـه  پيمـانه   2)   1 به   2 نسبت  به  سيمـان  و  مـاسه  جنس  از 
صورت  به  پيمانه  با  و  شده  مخلوط  آب  با  سيمان)  پيمانه  و1 
شكل  مطابق  شود.  پر  تا  شده  ريخته  قرنيز ها  پشت  مرحله اى 

32-3

شكل 3 - 32 

شكل 3 - 31 

شكل 3 - 30 : ريسمان كشي
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كاركارگاهي شماره يك
دستورالعمل نصب قرنيز سنگي

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي
ف

تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 3 متري4
1 عددتيشه5
1 عددمتر فلزي 3 يا 5 متري6
1 عددگوه (چوبي يا آجري)7

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1

1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه 2 استانبلي پرماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولي0/5  استانبليسيمان2
ضخامت 1 تا 1/5 و ارتفاع 10 سانتيمتربه طول 5 متر قرتيز سنگي3
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1- محل خط تراز را در ارتفاع يك مترى از كف مشخص 
كنيد . مطابق شكل 3- 33

خط  از  قرنيـز  ارتفاع  و  شده  تمام  كف  به  توجـه  بـا   -2
 . كنيـد  ريسمـان كشى  كار  طول  در  و  كرده  جدا  تـراز 

مطابق شكل 3- 34

3- زير قرنيز و در راستاى ريسمان كار مالت ماسه سيمان 
ريخته و شمشه گيرى كنيد. (در صورتى كه قرنيز روى موزائيك يا سنگ فرش اجرا نگردد). مطابق شكل 3- 35

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 3 - 34 : ريسمان كشي 

شكل 3 - 33 : جدا كردن خط تراز روي ديوار 

شكل 3 - 35

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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4- سپس قرنيزهـا را در راستاى ريسمان كار روى مالت قرار 
آن  جلوى  در  و  گوه  آن  پشت  در   ، نگه دارى  براى  و  دهيد 

آجرى مطابق شكل 3- 36 قرار دهيد. 

داخل  را  آب  ابتدا  سيمان  و  ماسه  دوغاب  ساختن  براى   -6
2به1)  نسبت  (با  سيمـان  و  ماسـه  مخـلوط  و  ريـختـه  ظـرف 
به آن اضافـه كنيد و به هم بزنيد  تا به شكل دوغاب درآيد . 

شكل 3 - 38 

شكل 3 - 36 

5- عمود بودن هر قرنيز را به وسيله تراز و مطابق شكل  3- 37 
كنترل كنيد . ( تراز افقى توسط ريسمان كار كنترل مى شود) 

مطابق شكل 3- 38
7- با استفاده از پيمانه، دوغاب ماسه و سيمان را پشت قرنيزها 

بريزيد تا كامًال پر شود . مطابق شكل 3- 39

شكل 3 - 37 

شكل 3 - 39
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8- دقت كنيد تا مالت دوغاب يك مرتبه پشت قرنيز ريخته 
نشود و به صورت خطى ( افقى ) پر شود تا از افتادن قرنيزها 

جلوگيرى شود . مطابق شكل 3- 40

10- پس از اتمام دوغاب ريزى سطح روى قرنيزها را با گونـى 
كنـفى يا پارچه اى كامًال تميـز كنيد. مطابق شكل 3- 42

شكل 3 - 42 

شكل 3 - 40

مالت  را  آن  جاى  و  برداشته  قرنيز  پشت  از  را  گوه ها   -9
دوغاب ماسه و سيمان بريزيد تا پشت قرنيزها كامًال پر شود . 

مطابق شكل 3- 41

11- محيط اطراف كار را تميز كنيد تا براى كنترل هنرآموز 
كار مربوطه آماده باشد. مطابق شكل 3- 43 

شكل 3 - 41 

شكل 3 - 43

12- پس از كنترل كار توسط هنرآموز مربوطه كار را جمع آورى كرده، مصالح را در محل مناسب قرار دهيد، وسايل و ابزار 
كار را شسته و به انبار تحويل دهيد .
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كاركارگاهي شماره دو
دستورالعمل نصب چهارچوب فلزي در 

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي
ف

تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 3 متري4
1 عددتيشه5
1 عددقلم آهني6
1 عددشاقول7
1 عددشيلنگ تراز8

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1

1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مقدارنام ردي

يك عددچهارچوب فلزي در1
0/5  يك كيسه 50  كيلوييگچ بنايي تيز2
يك فرقون پرخاك سرند شده3

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


113

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 3 - 45شكل 3 - 44

1- مطابق شكل هاى 3- 44 و 3- 45 خط تراز را در ارتفاع يك مترى از كف مشخص كنيد .

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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2- به وسيله شيلنگ تراز ، خط تراز را به طرف ديگر درگاه 
منتقل كنيد . مطابق شكل 3- 46

3- مقدارى گچ تيـز بسازيـد و بـا استفاده از كمچه و در هر 
دو طرف درگاه و در نبـش بـاال و پـاييـن كـرم بزنيـد و سطح 
مطابق  كنيـد.  صاف  سانتـى متـر   2 ضخامـت  بـه  را  آن  روى 

شكل هاى 3- 47 و 3- 48

4- با استفاده از شاقول كرم باال و پايين را نسبت به هم شاقول 
نماييد . مطابق شكل 3- 49

شكل 3 - 49

شكل 3 - 47

5- يك شمشه فلزى به صورت عمودى روى كرم ها قرار داده 
مطابق   . كنيد  پر  كامًال  خاك  و  گچ  مالت  با  را  آن  پشت  و 

شكل 3- 50

شكل 3 - 50

شكل 3 - 48

شكل 3 - 46
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7- با توجـه بـه خط تـراز مشخص شده روى چهارچـوب و ديـوار موقعيـت شاخك هـا را روى ديـوار عالمت گـذارى كرده 
و محل عالمـت گذارى شده را بـه وسيـله تيـشه و قلم آهنـى بـا دقـت و كـمى بيشتـر از طول شاخك هـا خالى كنيـد. مطابق 

شكل هاى 3- 53 و 3- 54

6- سطح روى شمشه را از مالت تميز كرده و كمى صبر نموده تا گچ و خاك پشت شمشه سفت شود سپس با زدن ضربه شمشه 
را از ديوار جدا كنيد . مطابق شكل هاى 3- 51 و 3- 52  

شكل 3 - 54

شكل 3 - 52 : كرم گچي

شكل 3 - 53 : عالمت گذاري محل شاخك روي ديوار

شكل 3 - 51

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


116

8- چهـارچـوب را در محل خـود قـرار داده و بـا گـوه چـوبى يا آجـرى مطابق شكل هـاى 3- 55  و 3- 56 در جـاى خـود 
ثابت كنيـد .

9- پيش آمدگى چهارچوب نسبت به سطح اندود رويه (گچ سفيد كارى ) را با كشيدن ريسمان كار در امتداد كرم ها كنترل 
كنيد . مطابق شكل هاى 3- 57 و 3- 58

شكل 3 - 58 شكل 3 - 57

شكل 3 - 56 شكل 3 - 55
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مطابق شكل هـاى 3- 59 و 3- 60  داخـلـى ) و  بيـرونـى و  بـر هم (قسمـت  عمـود  جهـت  چهـارچـوب را در دو  وادار   -10
شاقول كنيـد .

11- بـراى كنتـرل شاقولى و گونيـايـى بودن چهارچـوب ريسمان كار را بصـورت قطـرى (ضربــدرى) به دو وادار چهارچـوب 
مطابق   . مى شوند  مماس  (وسط)  تقاطع   محل  در  ريسمان كارهـا  بـاشد  شاقـولـى  و  قائم  چهارچـوب  اگـر   . كنيــد  نصـب 

شكل هاى 3- 61 و 3- 62

شكل 3 - 62شكل 3 - 61

شكل 3 - 60 شكل 3 - 59
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12- با اطمينان از تراز و شاقول بودن چهارچوب ، محل شاخك ها را با مالت گچ دستى پر كنيد تا كامًال محكم شود . ( براى 
برطرف كردن گرد و غبار محل شاخك ها را قبل از زدن گچ با آب تميز كنيد  ). مطابق شكل هاى 3- 63 و 3- 64

13- در پايان چهارچوب ، واطراف كار را تميز نموده 
 وبراى كنترل وارزشيابى توسط هنر آموز واستاد كار 

 مربوطه آماده كنيد . مطابق شكل 3- 65

14- پس از ارزشيابى ، كار را جمع آورى كرده ، مصالح را 
در محل مناسب قرار دهيد ، وسايل و ابزار كار را شسته و به 

انبار تحويل دهيد .

شكل 3 - 65

شكل 3 - 64 شكل 3 - 63
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1- لزوم استفاده از در و پنجره در ساختمان ها چيست ؟
2- عالمت اختصارى در يك لنگه و دو لنگه در پالن چگونه است ؟

3- كاربرد هر كدام از چهارچوب هاى با آستانه و بدون آستانه در كدام قسمت ساختمان مى باشد ؟ 
4- چهارچوب را تعريف كرده و انواع آن را بنويسيد .

5- اجزاى مختلف يك چهارچوب را با شكل نشان دهيد .
6- پنج نمونه از نكات اجرايى در نصب چهارچوب ها را بنويسيد .
7- مراحل استقرار و نصب چهارچوب را به اختصار شرح دهيد .

8- وظيفه قرنيز و انواع معمول آن را بنويسيد .
9- اصول نصب قرنيز را نام ببريد .

10- براى نصب قرنيز سنگى سه مرحله طى مى شود آن ها را به ترتيب شرح دهيد .

https://simcongroup.ir©

https://simcongroup.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


120

منابع و مآخذ :

1- تكنولوژى ساختمان ، ريچاد لى – مترجم اردشير اطيابى
2- مبحث هشتم مقررات ملى ساختمان – دفتر تدوين و ترويج مقررات ملى ساختمان

3- مبحث هفدهم  مقررات ملى ساختمان – دفتر تدوين 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 – عبيدا... جرجانى 

7- تكنولوژى ساختمان 2 فنى و حرفه اى ساختمان – فروغ پوش نژاد و حميدرضا 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- تارنماهاى اينترنتى
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