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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



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 ایمنی در نصب چهارچوب در و 
پنجره :

بوجود  را  محصوری  فضاهای  می توانیم  دیوارها  وسیله  به 
با  یا  و  یکدیگر  با  ارتباط  به  نیازمند  بسته  فضاهای  اما  آوریم 
بوجود  دیوار  در  را  بازشوها  منظور  این  به   . می باشند  خارج 
می آورند . به کمک ایجاد درگاه و بازشو در دیوار ارتباط بین 

فضاهای مختلف برقرار می شود . مطابق شکل 3- 1

رعایت اصول ایمنی :
و  چهارچوب  سقوط  از  ناشی  خطرات  از  جلوگیری  برای 
مصالح در محل کار و صدمه دیدن بدن باید از وسایل حفاظت 
فردی و ایمنی در حین کار استفاده نمود تا حوادث و اتفاقات 
ناگوار به حداقل ممکن کاهش یابند. شکل 3- 2 یک نمونه 

حادثه در حین کار و در ارتفاع را نشان می دهد .

شكل 3 - 1 : شماتيك باز شوها

شكل 3 - 2 
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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 : 
برای در کمدها با دسترسی کامل، 
لباسشویی  ماشین  استقرار  گنجه 
معموالً از این در استفاده می شود. 
گام  با   270 تا   120 از  در  عرض 

15 سانتی متر تغییر می کند.

در آکاردئونی:
از120تا360  در  این  عرض 
سانتی متر متغیر است و از آن برای 
کمدها و گنجه ها و تقسیم فضاها 

استفاده می شود.

درگاهی
مشخص کردن  برای  درگاهی  از 
با  فضا  یک  به  دسترس  محل 
استفاده  فضا  استقالل  بر  تأکید 
می شود. نعل درگاه دارای اشکال 

مختلفی است .

در دولنگه عمودی
معموالً  عمودی  لنگه  دو  در  از 
و  در  عنوان  به  زمان  هم  طور  به 

پنجره استفاده می شود

در باال رونده
سانتیمتر   210 معموالً  در  ارتفاع 
برای  نیز  از 240 و 300  اما  است 

وسایل نقلیه استفاده می شود.

در دو لنگه

درهای دو جفتی
) چهار لنگه تاشو(

در کرکره ای 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- آشنایی با ابعاد و اندازه های استانـدارد
 در و پنجره :

- درها:
خارجی  دیوارهای  در  معموالً  که  هستند  بازشوهایی  درها 
خروج  و  ورود  امکان  و  می برند  کار  به  ساختمان  داخلی  و 
مختلفی  انواع  درها  می سازند.  فراهم  را  فضاها  ارتباط  نیز  و 
دارند مانند : درهای ماشیـن رو ، درهـای بیرونی ساختمان ، 
درهای داخلی ، درهای سرویس و درهای ویژه )ضد آتش ، 

گاوصندوق و ...(. 
و  سانتی متـر   90 عرض  با  معموالً  داخلی  استاندارد  درهای 

ارتفـاع 210سانـتی متر به کار می روند.
عرض درهای بیرونی گاه به240 سانتی متر نیز می رسد. 

عرض درهای فرعـی مانند دسترسی از پارکـینگ به آشپزخانـه 
ممکـن است 85 سانتی متر باشد .

عـرض درهـای اتـاق خـواب ، کار و غـذاخوری حدود 85 تا 
90 سانتی متر ، سرویس ها 70 تا 80 سانتی متر )دارای آستانه( 
و رختکن 60 تا 70 سانتی متـر و برای ساختمان های عمومی 
بزرگتـر  ابعـاد  با  درهـایی  از  بزرگ  فضاهای  با  مسکونی  یا 

استفاده می شود . مطابق شکل های 3- 7 و 3- 8.

شكل 3 -7 : در داخلي 

شكل 3 - 8 : در خارجي
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- پنجره ها : 
ورود  امکـان  که  است  بام  یا  دیـوار  در  بازشو  نوعی  پنجره 
نور از طـریـق شیـشه هـای شفـاف یا نیـمه شفـاف را فـراهـم 
می سازد . طراحی پنجره با توجه به نیازهـای فضاهـای داخلی 
و تناسبات معماری ساختمان انجام می پذیرد . به طور تقریـب 
حداکثـر 20 درصد از مسـاحت فضا را سطح شیشه خور پنجره 

تشکیل می دهد .
 15 گام  با  سانتی متر   360 تا   60 از  معموالً   پنجره ها  عرض 

سانتی متر تغییر می کند . 
تا   105 از  معمواًل  ساختمان  ارتفاع  به  نسبت  پنجره ها  ارتفاع 
150 سانتی متر، ارتفاع دست انداز پنجره ها برای اتاق خواب 
از 70 تا 90 سانتی متر، بـرای آشپزخانه از 90 تا 120 سانتی متر 
و برای فضاهای سرویس از 160 سانتی متر به باال تغییر می کند. 

مطابق شکل های 3- 9 و 3- 10

3- 4- آشنایی با درهای با آستانه و بدون آستانه :
آستانه ی چهارچوب از کف باال تر قرار می گیـرد و عامـلی برای جلوگیری از ورود یا خروج آب ازکف درگاهی است . 
چهـارچوب هـای با آستـانه بیشتـر در سـرویـس هـا و یادرهای ارتباطی حیاط با داخل ساختمان به کار مـی روند . چون آستانه 
نسبت به کف ساختمان برجسته و پا گیر است ، چهارچوب های داخلی را بدون آستانه می سازند تا رفت وآمد آسان تر باشد. 

مطابق شکل های 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



104

3- 6- 2- جاگذاری و استقرار چهارچوب :
به طـور معمـول زمان نصب چهارچوب هـای در و پنجـره پس از اتمـام سفت کاری و قبـل از شـروع نازک کاری است. قبل از 
نصب چهارچوب باید یک خط تراز به ارتفاع دلخواه در سطوح تمام دیوارهـا کشیده شـود که از این خط تراز استفاده های 

مختلفی می شود . از جمله یکی از موارد آن نصب چهارچوب در و پنجره است . 
برای نصب چهارچوب ابتدا محل شاخک ها بر روی دیوار عالمت گذاری شده و بعد خالی می شود . 

سپس چهارچـوب با توجه به وضعیت قـرارگیـری در محل خود قرار گرفته و با گـوه هـای آجـری ، چوبـی و یا به کمک 
شمع هـای چوبـی در دو طرف و به صورت موقت نگه داشته می شود . مطابق شکل 3- 22

3- 6- 3- شاقول و تراز کردن :
بعـد از استقـرار موقت چهارچـوب )کنـتـرل وضعیـت چهارچوب از نظر محل قرارگیری ( وادارها شاقـول و آستانه یا کالهک 
تراز می شود . برای جـلوگیـری از تاب خـوردگی ، چهـارچوب را بـا ریسمان کار و به صورت ضربدری نیز کنترل می کنند. 

مطابق شکل 3- 23

شكل 3 - 23 : شاقول کردن 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 :



107

- 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
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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
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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 .
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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




