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   آمادگی آزمون کارشناس رسمی ايپکیج مکاتبه

  )1401(ویژه آزمون  و قوه قضائیه رسمی دادگستري انکانون کارشناس

  رشته معماري داخلی و تزئینات

  هفتمجزوه 

  مصالح و فرآورده هاي ساختمانی

ز نظر قانونی تخلف، از نظر شرعی و قراردادن این جزوه در اختبار دیگران اکپی و انتشار 

  . جهت رضایت مولف با شماره زیر تماس بگیرید.حرام و از نظر اخالقی امري ناپسندیده است

  

  عمران اشراق خانه شده:تهیه

Www.Shop-Eng.ir 

Tell:09126418417 

 1401 دوره آزمون براي متناسب



 

  

  خانه عمران اشراق  - و قوه قضائیه دادگستريرسمی  کارشناس مشخصات پکیج آزمون

  1401ویژه آزمون سال و تزئینات  داخلی  معماريرشته  

  ردیف عنوان جزوه سرفصل صفحه

127 

 طراحی و زبان بصري 

 داخلی اصول معماري 

 مشخصات فضاهاي مهم ایرانی 

  اصول و ابعاد فضا و تجهیزات واحد

 مسکونی

 صنعتی سازي 

 الزامات عمومی  ساختمان 

 صرفه جویی در مصرف انرژي 

  اقلیم هاي ایران و مشخصات

  ساختمان انواع اقلیم ها
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 دیوار جدا کننده گچی 

 اجراي پارتیشن سنگی 

  دیوارپوش سنگیاجراي 

 اجراي دیوارپوش کاشی 

 اجراي دیوارپوش آجري 

 و  گچ کاري و گچ بري ساختمان
ه 
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 مبلمان هاي چوبی 

 اجراي کفپوش چوبی 

 پارکت 

 دیوار پوش چوبی 

 جدا کننده چوبی 

 و  مواد و ابزار رنگ کاري چوبی
ن 

ما
بل

م

ی
وب

چ
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ها
ار

ک  
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64 

 دیوارپوش کاغذي 

  کاغذيپوشش سقف 

 دیوارپوش سلولزي 

 نقاشی و رنگ آمیزي دیوار و سقف 

 دیوارپوش پلیمري 

 کف پوش موکتی 

 دیوار پوش پارچه اي 

 ی پرده
خل

دا
ت 

نا
ئی

تز
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 تعریف انواع کفسازي در ساختمان 

 اجراي پوشش کف با سنگ 

 اجراي کف با سرامیک 

 اجراي کف آجري 

 (توالت، وان) نصب لوازم بهداشتی 

 اجراي کف پلیمري 

  ،عایقکاري ساختمان (رطوبتی

 حرارتی، صوتی)

 پوشش سقف شیبدار 
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 سبک هاي معماري در جهان 

 سبک هاي معماري در ایران 

 تزئینات معماري در ایران 

 نقاشی در دوران قاجار  
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 مانیس، چوب، فلزهای، رطوبت قیعا 

 آب، ریق، رس خاك، گچ، آهک ،

 کیپالست، شهیش

 ی، حرارت قیعا، رنگ، چسب، مواد نانو

 ها مالت

 دوغاب، خشتي، اندودکار ،

 دوغاب و مالت يهایافزودن

 ه  یتوخال یسفال يهابلوك،  آجر، سنگ
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  مقررات ملی  15خالصه مبحث

 (آسانسور و پله برقی)

  مقررات ملی  18خالصه مبحث

  (عایق بندي و تنظیم صدا)

 شرایط عمومی پیمان 

  مقررات ملی  3خالصه مبحث

 (حفاظت ساختمان در مقابل حریق)

  مقررات ملی (ایمنی  12خالصه مبحث

ی  در کارگاه ساختمانی) 
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 صفحه
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  فهرست

 9 ................................................................................................... مواد يها یژگیو و خواص

 11.............................................................................................................................. سنگ

 16................................................................................................................................. آجر

 23................................................................................................... یتوخال یسفال يهابلوك

 24........................................................................................................................... ها قیعا

 30............................................................................................................................... فلزها

 36............................................................................................................................... چوب

 42............................................................................................................................ مانیس

 53............................................................................................................................... آهک

 59.................................................................................................................................. گچ

 66............................................................................................................................... خاك

 68.................................................................................................................................. ریق

 75.................................................................................................................................. آب

 76............................................................................................................................. شهیش

 80......................................................................................................................... کیپالست

 87.......................................................................................................................... مواد نانو

 88............................................................................................................................. چسب

 91................................................................................................................................ رنگ

 94...........................................................................................................................ها مالت

 101 .................................................................................................................... ياندودکار

 103 .......................................................................................................................... خشت

 103 ......................................................................................................................... دوغاب

 103 ............................................................................................ دوغاب و مالت يهایافزودن

 104 .............................................................................................................................. بتن

 105 ................................................................................................... زلزله ضد يوارید کاغذ

 106 ........................................................................................................... کیسرام و یکاش

 107 .................................................................................................................. نینو مصالح
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  فهرست

 9 ................................................................................................... مواد يها یژگیو و خواص

 11.............................................................................................................................. سنگ

 14 .................................................................................................. یساختمان آهکسنگ

 14 ....................................................................................................................... تیگران

 14 .................................................................................................... یساختمان کوارتز سنگ

 14 ............................................................................................................. )تیمرمر( مرمر

 14 ...................................................................................................................... تراورتن

 15 ..................................................................................................................... لوحسنگ

 15 ............................................................................................................ سنگ از استفاده

 16................................................................................................................................. آجر

 17 ................................................................................................................... يبنددسته

 17 ................................................................................................................................ توکار آجر

 18 .................................................................................................................................... آجرنما

 18 ........................................................................................................................... یمهندس آجر

 18 ............................................................................................................................... سبک آجر

 18 ........................................................................................................................ یآهک ماسه آجر

 18 ................................................................................................................................. یبتن آجر

 18 ................................................................................................................................ یرس آجر

 19 ................................................................................................................................. آجرنسوز

 19 .............................................................................................................................. یسفال آجر

 19 ......................................................................................................... دار سوراخ ای توپر یرس آجر

 19 ............................................................................................................... آجر از استفاده

 20 ........................................................................................................... بستها و اتصاالت

 20 ............................................................................................................. آجر با ينماساز

 21 .................................................................................................................. يگر آجر با ينماساز

 21 .............................................................................................................. ینیماش آجر با ينماساز

 21 .......................................................................................................... ینیتزئ يآجرها با ينماساز

 21 ......................................................................................... يآجر ينما در دكیسف و آلوئک اب مقابله

 21 ................................................................................................... يآجرکار اتیعمل بیمعا

 22 ............................................................................................. يآجر ينما اصالح و بیتخر

 23................................................................................................... یتوخال یفالس يهابلوك

 24........................................................................................................................... ها قیعا

 24 ................................................................................................................ یرطوبت قیعا
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 25 ................................................................................................................ یحرارت قیعا

 27 ............................................................................................................... یحرارت تیهدا بیضر

 27 .............................................................................................................. یحرارت مقاومت بیضر

 27 ........................................................................................................................ یحرارت مقاومت

 29 ........................................................................................................... یصوت يها قیعا

 29 ............................................................................................................. :صدا ةکنند جذب مصالح

 29 ........................................................................................................................ :دبن صدا مصالح

 30............................................................................................................................... فلزها

 30 .................................................................................................................یآهن يفلزها

 30 ......................................................................................................................................چدن

 31 .............................................................................................................. یرآهنیغ فلزات

 31 .................................................................................................................................ومینیآلوم

 32 ...................................................................................................................................... مس

 33 ..................................................................................................................................... سرب

 34 ...................................................................................................................................... يرو

 34 ....................................................................................................................................... قلع

 35 ..................................................................................................................................... فوالد

 35 .................................................................................................................................. ومیتانیت

 36............................................................................................................................... چوب

 36 .................................................................................................... یعیطب يها چوب انواع

 36 .............................................................................................................. یمصنوع چوب

 37 .......................................................................................................... چوب يها فرآورده

 38 ................................................................................................................. چوب بیمعا

 38 .................................................................................................قبول قابل حدود و هایژگیو

 39 ..............................................................................................چوب يدار نگه و نقل و حمل

 39 .............................................................................................................چوب يآور عمل

 39 ............................................................................................ آتش ربراب در چوب از حفاظت

 40 .......................................................................................................... یچوب يهاپوشش

 40 .................................................................................................................. يالوار پوشکف :الف

 40 .................................................................................................................... ينوار پوشکف :ب

 40 ................................................................................................................................پارکت: ج

 40 .......................................................................................................................... یچوب بلوك :د

 40 ....................................................................................................... يابهپنچوب يها کفپوش :ـه

 41 ......................................................................................... یچوب يهاپوش سقف و هاپوش وارید :و

 42............................................................................................................................ مانیس

 44 .......................................................................................................... نرمال ریخم غلظت

 45 .................................................................................................................. رشیگزمان
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 46 ........................................................................................................ یآهک پرتلند مانیس

 46 ........................................................................................................................... 1 نوع مانیس

 46 ........................................................................................................................... 2 نوع مانیس

 46 ........................................................................................................................... 3 نوع مانیس

 46 ........................................................................................................................... 4 نوع مانیس

 46 ........................................................................................................................... 5 نوع مانیس

 47 ............................................................................................................... یسولفات حمله

 47 ................................................................................................................... سولفات ضد مانیس

 47 ................................................................................................................. دیسفمانیس

 47 ........................................................................................................ یرنگ پرتلند مانیس

 47 ............................................................................................................ مانیس ينگهدار

 48 ........................................................................................................................ ياسهیک مانیس

 48 ........................................................................................................................... يافله مانیس

 48 ....................................................................................................... یمانیس يها فرآورده

 49 .................................................................................................. مانیس ـ یکوه پنبه يها فرآورده

 49 ......................................................................................................................یمانیس يهابلوك

 49 ............................................................................................ دانه سبک یمانیس) قطعات( يهابلوك

 50 ............................................................................... )یسلول( یاسفنج سبک یبتن) قطعات( يهابلوك

 50 ................................................................................................................................. کییموزا

 52 .................................................................................................. کسب یمانیس) قطعات( يهابلوك

 52 ......................................................................................................................... یبتن يهاسنگ

 53............................................................................................................................... آهک

 53 ...................................................................................................................... آهک سنگ انواع

 55 ............................................................................................................ آهک ماسه مالت

 56 ............................................................................................................. یساختمان آهک

 56 .................................................................................................. ییهوا آهک ای زنده آهک

 56 ..............................................................................................دراتهیه آهک ای شکفته آهک

 56 ..................................................................................... )یآب آهک( دراتهیه کیدرولیه آهک

 57 ............................................................................................................... یآب مهین کآه

 57 .................................................................... یساختمان مصارف يبرا ،یکیدرولیه دراتهیه آهک

 57 ................................................................................................... پرداخت يدراتهیه آهک

 57 .........................................................................................ییبنا مصارف يبرا دراتهیه آهک

 57 ........................................................................................................................سبک یآهک بتن

 58 ............................................................................................................. آهک از استفاده

 58 ...............................................................................................................آهک ينگهدار

 59.................................................................................................................................. گچ

 61 .............................................................................................................گچ يهایافزودن
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 Nacl .................................................................................................................... 61 خوردن نمک

 KAI(SO4)3 ............................................................................................................... 61 دیسف زاج

 Na2B4O7,10H2O.......................................................................... 61 می يناتر اتبر Borax براکس

 Ca(OH)2 .............................................................................................................. 61 شکفته آهک

 62 .................................................................................................................................. شیسر

 62 ........................................................................................................................ ينجار شمیسر

 62 ................................................................................................................................ وخاكگچ

 62 ................................................................................................................... یگچ بلوك

 62 ............................................................................................ یگچ دار روش) صفحه( تخته

 63 ...................................................................................................... یگچ يهاپوش سقف

 63 .............................................................................................. يدکاریسف اصالح و بیتخر

 Keen .......................................................................................................... 63 يمرمر گچ

 63 ...................................................................................................... رنیاستا یپل يبر گچ

 66............................................................................................................................... خاك

 66 .................................................................................................................... رس خاك

 68.................................................................................................................................. ریق

 68 .................................................................................................................... یمعدن ریق

 68 ...................................................................................................................... ینفت ریق

 68 ........................................................................................................................... جامد يرهایق

 69 ........................................................................................................ دهیاکس ریق ای دهیدم يرهایق

 70 ........................................................................................................ دهیبر پس ای محلول يرهایق

 71 ........................................................................................................................... ونیامولس ریق

 72 .......................................................................................................... يمریپل شدهاصالح يرهایق

 73 ............................................................................................................... ریق از استفاده

 74 ............................................................................................................ يریق يکفپوشها

 74 ....................................................................................................................... کیماست آسفالت

 74 ..................................................................................................... لیتا آسفالت ای یآسفالت یکاش

 75.................................................................................................................................. آب

 76............................................................................................................................. شهیش

 76 ..................................................................................................................شهیش دیتول

 76 .............................................................................................................. دوجداره شهیش

 76 ........................................................................................................ توپر ياشهیش بلوك

 76 .....................................................................................................یتوخال ياشهیش بلوك

 77 ................................................................................................................... شهیشپشم

 77 ................................................................................................................. شهیش افیال

 77 ................................................................................................................ شهیش کاربرد

 78 ................................................................................................................... جام شهیش
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 78 ........................................................................................... منییا تیسکور ای دهیتن شهیش

 78 ............................................................................................................ گلوله ضد شهیش

 79 ............................................................................................................. يا شهیش بلوك

 79 .................................................................................................... يا شهیش آجر ای یکاش

 79 ..................................................................................................... ینگر مات يها شهیش

 79 ................................................................................................................ مسلح شهیش

 79 ................................................................................................................. رنگی شهیش

 79 .................................................................................................... )دار هیال( نتیلم شهیش

 80 ................................................................................................................ ريیش شهیش

 80 .............................................................................................................. رفلکس شهیش

 80......................................................................................................................... کیپالست

 81 ........................................................................................................... کهایپالست خواص

 81 ............................................................................................ساختمان در کیپالست مصارف

 81 ...............................................................................................................یکیپالست يپوشها کف

 81 .................................................................................................................... یکیپالست کیموزائ

 81 ...................................................................................................................... یکیپالست روکش

 82 ........................................................................................................................... یلینیو یکاش

 82 ................................................................................................................ فومدار یلینیو کفپوش

 82 .................................................................................................................. یکیالست يکفپوشها

 82 ................................................................................................ یکیپالست يها پوش وارید

 82 .............................................................................................................. کهایترموپالست

 83 .................................................................................................... ترموست يهاکیپالست

 84 ......................................................................................................... یکیپالست کییموزا

 84 ........................................................................................................... یکیپالست روکش

 84 ................................................................................................ لیتا لینیو ای یلینیو یکاش

 84 ...................................................................................................... یآزبست یلینیو یکاش

 85 ................................................................................................... دار فوم یلینیو پوشکف

 85 .................................................................................................. یکیپالست يپوشها وارید

 85 ........................................................................................................یکیالست يکفپوشها

 87.......................................................................................................................... مواد نانو

 88............................................................................................................................. چسب

 88 ........................................................................................................................ لرهایس

 91................................................................................................................................ رنگ

 94...........................................................................................................................ها مالت

 94 .......................................................................................................... کاهگل و گل مالت

 95 ..................................................................................... )آهکشفته( رس خاك و آهک مالت
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 95 .................................................................................................................ساروج مالت

 96 ..................................................................................................................... گرم ساروج مالت

 96 ..................................................................................................................... سرد ساروج مالت

 96 .............................................................................................................یگچ يها مالت

 97 ......................................................................................................................... وخاكگچ مالت

 97 .......................................................................................................................ماسه و گچ مالت

 97 ......................................................................................................................تیپرل و گچ مالت

 97 ....................................................................................................................... آهک و گچ مالت

 98 .......................................................................................................... آهک و ماسه مالت

 98 ...................................................................................................... آهک – پوزوالن مالت

 98 ....................................................................................................... مانیس و ماسه مالت

 99 ......................................................................................... )باتارد( آهک مانیس ماسه مالت

 99 ............................................................................................... )آسفالت ماسه( يریق مالت

 99 ............................................................................................................ ییبنا يها مالت

 99 ......................................................................................................... نازك بستر با مالت

 100 ..................................................................................سرد يهوا در کار يبرا مالت انتخاب

 100 .................................................................................. گرم يهوا در کار يبرا مالت انتخاب

 101 .................................................................................................................... ياندودکار

 102 ..................................................................................................... یچکش مانیس اندود

 102 ..................................................................................................... آبساب یمانیس اندود

 102 ........................................................................ ساختمان یخارج ينما يبرا یگچ ياندودها

 103 .......................................................................................................................... خشت

 103 ......................................................................................................................... دوغاب

 103 ............................................................................................ دوغاب و مالت يهایافزودن

 104 .............................................................................................................................. بتن

 104 ..................................................................................................................شفاف بتن

 104 ......................................................................................................یبتن و یمانیس بلوك

 105 ..................................................................................................................... مانییس کییموزا

 105 .................................................................................... )مانییس هاي تخته( دار افیال مانییس ورق

 105 ................................................................................................... زلزله ضد يوارید کاغذ

 106 ........................................................................................................... کیسرام و یکاش

 107 .................................................................................................................. نینو مصالح
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  و فراورده هاي ساختمانی حمصال

   موادخواص و ویژگی هاي 

واد، سختی مخواص فیزیکی شامل ویژگی هایی چون جرم، وزن، حجم، رنگ، بافت، فشردگی و تخلخل 

می توان خواص  اجسام و..... است. با انجام آزمایش هاي فیزیکی بر روي مواد و مصالح ساختمانی

یطی و یط محفیزیکی آنها را شناخت. خصوصیات فیزیکی مصالح بر استحکام، پایداري ،تنظیم شرا

 استفادة بهینه از انرژي هاي طبیعی و مصنوعی مؤثر است.

ت. براي خواص فیزیکی: جرم، وزن، حجم، رنگ، بافت، شکل، فشردگی، تخلخل، سختی اجسام ،اس

ب و انعکاس نور در بررسی خواص فیزیکی مواد میزان نفوذ آب، اثر حرارت ،مقاومت در برابر آتش و جذ

 آنها بررسی می شود.

نرمی ، مقاومت  میزان رطوبت ، ضریب فوذ آب: قابلیت نفوذ آب در جسم ، قابلیت جذب آب ،میزان ن

 در برابر یخبندان

 اثر حرارت: ظرفیت حرارتی ، ضریب انبساط و انقباض 

 مقاومت در برابر آتش: اجسام نسوز ، اجسام دیر سوز ، اجسام سوزا

 یزان جذب و انعکاس صداقابلیت جذب و انعکاس نور: اثر الکتریسیته، قابلیت م
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ز گسسته شدن ،تاب یا پایداري مواد و مصالح در برابر نیروها متفاوت است. به مرز این پایداري قبل ا

روها از خود نشان می مقاومت آنها گفته می شود. با توجه به میزان مقاومتی که این مواد در مقابل نی

 پالستیک تقسیم می شوند.دهند، به سه دسته صلب، ارتجاعی و 

نند چدن ،سنگ، آجر ما(اجسام صلب: در برابر میزان خاصی از نیرو هیچ گونه تغییر شکلی نمی پذیرند. 

 )و شیشه

می دهند اما پس از  اجسام ارتجاعی: گروهی از مواد مانند فوالد هستند که در برابر نیرو تغییر شکل

 برداشتن نیرو به حالت اول خود برمی گردند.

ما پس از برداشتن اجسام پالستیک: به مصالحی گفته می شود که در برابر نیرو تغییر شکل می دهند ا

 نیرو به حالت اولیۀ خود برنمی گردند.
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میایی و کاربرد آنها چگونگی پایداري مصالح ساختمانی در برابر عوامل شیمیایی، تعیین کنندة خواص شی

توانند بر مواد تشکیل  اسیدها و بازها در ترکیب با آب و گازهاي موجود در هوا میاست. به عنوان مثال 

کنار آنها نیز باعث  مصالح اثر کرده و به آنها آسیب برسانند ،نمک هاي موجود در مصالح یا در دهندة

ی ترکیدن مصالح ساختمانی می شوند.
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 آمده است. زیرکه در جدول  شودمیبراي مصارف مختلف، مصالحی انتخاب 

 متداول و مناسب براي فضاهاي مختلف هايپوشو سقف  هادیوار پوش، هاپوشکف

 ردیف کاربري فضا پوشکف دیوار پوش سقف پوش

انواع اندودهاي تخته 

گچی*+، چوب*+، 

آکوستیک تایل*+، مواد 

 پالستیکی+*

سنگ*، سرامیک*، سرامیک 

موزاییک*، کاشی لعابی*، مواد 

پالستیکی*، کاغذدیواري، انواع 

اندودهاي گچی و سیمانی، تخته 

 گچی و چوب

سنگ، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 موزاییکی*

 (روي مالت سیمانی)، مواد پالستیکی، مواد

پوش چوبی (روي زیرسازي نساجی، کف

 سیمانی یا موزاییک)

مسکونی اداري 

 تجاري
1 

 مانند مسکونی

سنگ*، سرامیک*، سرامیک 

 موزاییک*

، کاشی لعابی، مواد پالستیکی، 

انواع اندودهاي گچی  -کاغذدیواري*

 -و سیمانی و چوب و تخته گچی*

سنگ، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 و -موزاییکی*، مواد پالستیکی، مواد نساجی*

 -چوب*

 2 آموزشی

 مانند آموزشی مانند مسکونی
عالوه کفپوشهاي هادي مانند آموزشی به

 و فرش الستیکی †الکتریسیته
 3 بهداشتی

 مانند دیوار پوش
انواع اندودهاي گچی و سیمانی و 

 فلزات+

بتنی، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 موزاییکی*سرامیک ضد اسید** و فلزات +
 4 صنعتی

اضافه مانند مسکونی به

 بتن و آجر

اضافه بتن، آجر و مانند آموزشی به

 موزاییک
 5 هنري اضافه آجر و بتنبهمانند آموزشی 

انواع اندودهاي گچی و 

 سیمانی بتن

بتنی، سنگ، سرامیک*، سرامیک 

موزاییک*، کاشی لعابی، انواع 

 اندودهاي سیمانی و گچی

جی، بتنی، موزاییک، مواد پالستیکی، مواد نسا

 سرامیک* و سرامیک موزاییکی*، مواد قیري
 6 ورزشی

 
سنگ، انواع اندودهاي سیمانی، بتن، 

 سرامیک، سرامیک موزاییک
 7 محوطه سنگ، موزاییک، بتن، آجر، مواد قیري

 در سالن کنفرانس و نظایر آن -* در آشپزخانه، آبدارخانه، حمام، روشویی و توالت *

 اداري و تجاري یا سالنها هايساختماناغلب در  +* در صورت وجود مواد شیمیایی اسیدي **

 وابسته به آن هايقسمتعمل و  هاياتاق † ه هاسردخان+ 
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  سنگ

 این سنگ ها براي کارهاي بنایی کاربرد دارند و باید داراي ویژگی هاي زیر باشند: سنگهاي باربر:

 در صورت استفاده در مناطق سردسیر در برابر یخبندان پایدار باشد. ؛کیلوگرم بر سانتی متر مربع 10 تاب فشاري حداقل 

 حداقل ضریب نرم شدن سنگ در آب در خصوص سنگ هاي باربر و نما حداقل ؛برابر اسیدها، قلیاها و هوازدگی مقاوم در 

سنگ هایی که در کف ها و پله ها به کار می روند باید در برابر سایش و ضربه متناسب با میزان رفت و آمد  ؛است. 70%

بساط حرارتی سنگ و مالت آن باید حدوداً یکسان باشند در مورد سنگ هاي نما ضریب ان و کاربري فضا انتخاب شوند.

 .تا از خرد شدن سنگ و جدا شدن آن از مالت جلوگیري شود

  در جدول زیر سنگ هاي مناسب براي مصرف در فضاهاي داخلی و پله آمده است.

  

  

  

یک ماده مصنوعی مهندسی شده همانند کوارتز است. کورین از ترکیب پلیمرهاي اکرلیک با سایر مواد معدنی و  ورینک

سنگی تولید می شود. مخلوط مواد به قالب هایی براي ایجاد ورق هاي کورین ریخته می شوند. این ترکیب باعث به 

کورین شود.  نمی دیده …ریال ها مانند گرانیت یا مرمر و وجود آمدن برخی از ویژگی ها و مزایایی می شود که در دیگر مت

از عمده مصارف آن مصرف خانگی براي صفحه روي کابینت ها،  .یک نام تجاري براي یک نوع سنگ مصنوعی است

ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه همچنین در مکان هاي تجاري همانند. . …دیوارپوش، سرویس هاي بهداشتی و 

مقاوت  ل؛یکپارچگی و بدون درز بودن در کلیه محلهاي اتصا :کوریني مزایا .ست... ارستوران، بانک، فرودگاه وهتل، 

قابلیت باکتریال؛  آنتی و جرم ضد و زنگ ضد- آب ضد-لک	ضدشود؛  نمی حرارتی شوك دچار –در برابرتغییرات دما 

قابلیت بریده ؛ يرقابلیت طراحی و فرم پذی ؛مواد شیمیایی مقاوم در برابر اسیدها و؛ ترمیم و تعمیر دائمی و جال پذبري

نگهداري   ؛.قابلیت عدم تخلخل و نفوذ ناپذیري، لکه ها به آسانی پاك می شوند ؛داراي طول عمر زیاد ؛شدن و فرم دهی

 معایب. به طور کلی ارزان تر از کوارتز و گرانیت؛ ایجاد سینک هاي یکپارچه توسط کورین؛ تنوع رنگی زیاد؛ اسان

تابه هاي بسیار داغ میتواند ؛ برخی از مواد شیمیایی و پاك کننده ها باعث تغییر رنگ آن می شود. (قابل تعمیر) کورین:

سنگ کورین به مرور شفافیتش کم میشود اما نگران ؛ کم شدن شفافیت به مرور زمان؛ باعث تغییر رنگ شود (قابل تعمیر)

کورین نباید در برابر ضربات خش؛  و خط برابر در مقاومت کم؛ خواهد آورد خود را بدستظاهر اولیه  نباشید. با یک پولیش

مستقیم چاقو قرار بگیرد چون خط و خش هایی روي آن ایجاد می شود ولی با پولیش به راحتی همانند روز اول خود 

 د.خواهد ش

سنگ هاي آهکی مرمرین، شبه مرمر، سنگ هاي گچی، 

 مشابهتوف ها، کنگلومراهاي کربناتی و سنگ هاي 
 1 پوشش سطوح داخلی دیوارها

 2 پله ها، کف ها و دست اندازهاي داخلی  مرمر، گرانیت و البرادوریت
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در کارگاه  .صورت می گیرد )ت هاي فلزياتصاالت و بندو بس(و خشک  )استفاده از مالت (بانصب سنگ به دو روش تر 

 هاي ساختمانی، سنگ را براساس نوع کاري که روي آنها انجام می شود به دو دسته خام و کار شده تقسیم می کنند.

سنگی است که پس از استخراج از معدن یا جمع آوري از بستر رودخانه با کمترین تغییر در ساختمان سازي  سنگ خام:

 .ار می گیردمورد استفاده قر

 گفته نیز کوب بزرگ سنگ قطعات این به .شود می معدن استخراج از مستقیماً سنگ نوع این :کوهی یا قله سنگ . 1

 .شود می

 به تر بزرگ قطعات کردن خرد از پس یا سنگ هستند معادن انفجار حاصل معموالً ها سنگ این :الشه سنگ . 2

 .دارند غیرهندسی و ناصاف هاي شکل و آیند می دست

 و صاف هاي لبه داراي مداوم جریان دلیل به و شود آوري می جمع ها رودخانه بستر از :اي رودخانه سنگ قلوه . 3

  هستند گرد

این سنگ ها در نتیجه تیشه کاري و پرداخت هایی که روي سنگ انجام می گیرد داراي انواع  سنگهاي کار شده:

  .مختلفی است

 نوع سنگ ویژگی ها

این نوع سنگ  الشه حذف شود به آن سنگ قواره می گویند. معموالًاگر گوشه هاي تیز سنگ 

 داراي اشکال مشخصی نیست.

شکل 0سنگ قواره 

 )گرفته

کل مربع یا شسنگی که تقریباً به شکل مکعب درآمده است و سطح نماي آن نیز حدوداً به 

 )رگه اي(سنگ بادبُر  مستطیل است.

سانتی متر و حداقل  5/1 این تفاوت که حداکثر بار سنگ داراي ابعادي مانند سنگ بادبر هستند، با

و سطوح جانبی آن  سانتی متر 12 سانتی متر است، سطح فوقانی و تحتانی باید حداقل 18 ارتفاع

 سانتی متر با قلم صاف و بدون بار شوند. 8 حداقل

 سنگ بادبر سر تراش

سنگ دست تراش  ش می گویند.سنگ دست ترا اگر کلیه سطوح قائم و افقی سنگ را با دست تراش دهند به آن

 )تمام تراش(

ر نما با قلم تراش ابعادي مانند سنگ هاي بادبر است با این تفاوت که حاشیه سنگ ها د داراي

 .داده می شوند

فتیله ( سنگ بادکوبه اي

 )اي

 40 ه عرضبسانتی متر، معموالً  2-3این نوع سنگ از برش سنگ هاي بزرگ به ضخامت هاي 

 .سانتی متر و به طول آزاد )طول قله( تهیه می شود

 این سنگ ها مستطیل شکل بوده و داراي لبه هاي قائم است.

 سنگ پالك

له قلم تراشیده این سنگ نیز شبیه سنگ هاي بادبر است، اما سطوح این سنگ ها باید به وسی

 گردد.،صاف و بدون بار شوند. سطح نماي این سنگ ها نیز باید تیشه داري 
 سنگ تیشه اي
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براي سایر مصالح،  و )18%(

 ) است.14%(

 -آلومینیوم و پنبه کوهی از انواع چربی، نمد قیراندود،

 سیمان

ی، ، شینگلها، قیرگون3ي فلزي نظیر ردیف ه هاورق

 هاامولسیونخمیرها و 
 4 گنبدها

 5 نورگیر بام و پشت پیدا نور گذرانشیشه و پالستیک 

 شینگل از نمد قیراندود، وینیل پالستیک شفاف 

ا مختلف، قیر و گونی، خمیره هايرنگپاشیدنی در 

 هاامولسیونو 

 

6 
 تعمیرات بام 

شیمیایی مضر به ویژه روغن و چربی و حالل ها بر روي عایق جلوگیري شود. همچنین باید پس از ریخته شدن مواد 

 اجتناب از تماس مالت هاي آهکی و مواد آهکی با عایق ضرورت دارد، زیرا این تماس باعث پوسیدن عایق می شود.

  عایق حرارتی

ق بودن این مواد یا مصالح بستگی به میروند. میزان عای مواد و مصالحی هستند که براي کاهش انتقال حرارت به کار

 ترکیب شیمیایی یا ساختار فیزیکی آنها دارد.

 هاي حرارتی عباتند از:  مهم ترین عایق

عبارتند از: پشم شیشه،  ظاهري پشم گونه دارد و از سنگ، سرباره یا شیشه مذاب ساخته می شود. انواع آن

 پشم سنگ و پشم سرباره.

 پشم معدنی:

ص کمی دارند. ي کوچک در آنها جرم مخصوه هاپالستیکی هستند که به دلیل وجود حفرفرآورد هاي 

، اسفنج )اکسترود شده(شده  انواع آن عبارتند از پلی استایرن منبسط شده، اسفنج پلی استایرن بیرون رانده

 نبسط.پلی یورتان، اسفنج االستومري خم شده، اسفنج پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید م

 کهاي سلولی: پالستی

 رس منبسط: مادة دانه اي که از کانیهاي رسی منبسط بر اثر حرارت ساخته شده است.

 پرلیت منبسط: ه شده است.مادة دانه اي که معموال از سنگ طبیعی آتشفشانی منبسط شده بر اثر حرارت ساخت

 ور میکولیت ورقه اي: ت می آید.به دسمادة عایقی که از انبساط و ورقه اي کردن کانی طبیعی میکا در اثر حرارت 

 عایق سلولزي:  .ه هاوز کنندو کندس ه هاعایق الیافی ساخته شده از چوب، کاغذ یا مواد خام کاغذ با چسبانند

 الیاف سرامیکی: الیاف غیرآلی غیرفلزي ساخته شده از اکسید هاي فلزي یا رسی.

 بتن سلولی: بتن حاوي شمار زیادي سلولهاي کوچک هوا یا گاز.

 سنگدانه سرباره اسفنجی: سرباره کوره آهن گدازي که براي تولید سنگدانه سبک فرآوري می شود.

 بتن سرباره اسفنجی: بتن عایق حرارتی با سرباره اسفنجی به عنوان سنگدانه
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مواد از دستکش میشود کاربران این  ایجاد حساسیت پوستی و خارش شود. توصیه عایقهاي پشم معدنی ممکن است سبب

  استفاده کنند.

توجه کرد. اختالف دماي میان هواي گرم و مرطوب با هواي  ه هاهنگام عایق کاري باید به پدیدة میعان و تعرق جدار

 سرد باعث ایجاد تعرق و پوسیدگی مواد عایق بندي می شود. با نصب الیۀ بخاربند میان هواي گرم و سرد می توان مانع

 این پدیده شد.

ضخامت عایق کاري متناسب با اقلیم و دماي محیط خارج ساختمان و مصرف سالیانۀ انرژي  عایقکاري: ضخامت

 ساختمان و محل قرارگیري عایق )سقف، دیوار، کف( انتخاب می شود.

  زیر است. صورتبهانواع پشم معدنی 

 پشم معدنی  

 شیشهپشم  

 پشم سنگ  

 پشم سرباره  

 سلولی هايپالستیک  

  شدهنبسطمپلی استایرن  

  اکسترود شده( شدهراندهاسفنج پلی استایرن بیرون(  

 اسفنج پلی یورتان  

 اسفنج االستومري خم شو  

 اسفنج پلی اتیلن  

 پلی وینیل کلراید منبسط  

 رس منبسط  

 پرلیت منبسط  

 ورمیکولیت ورقه اي  

 عایق سلولزي  

 الیاف سرامیکی  

  کوچک هوا یا گاز. هايسلول يادیشمار زبتن سلولی: بتن حاوي  

 بتن سرباره اسفنجی  
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  چوبی هايپوشش

 الواري پوشکف الف:

بسته به  مترمیلی 40تا  20و به ضخامت حدود  مترمیلی 250تا  80بلند به عرض  يه هاتخت صورتبهالواري  پوشکف

سازي، نصب و آهنی یا چوبی به زیر هايمیخ از پهلو و انتها با کام و زبانه است و با هاآن، اتصال شدهساختهنوع استفاده 

 .شوندمیمحکم 

 نواري پوشکف ب:

 .انددرآمده شده و به شکل نوارهاي باریکی ترکوچک ه هاتختالواري است، ولی  پوشکفنواري مانند  پوشکف

 پارکت ج:

گوناگون مانند  هاينقش متفاوت و يه هااندازمختلف در  يه هاگوناز  چوبسخت يه هاتکاز  معموالًپارکت  پوشکف

بر روي زیرسازي کف، توسط درودگر با میخ سرگم یا ماستیک  ه هاتک. اتصال شودمیشطرنجی، جناغی و حصیري ساخته 

متفاوت،  هاينقشو  ه هادر انداز )مختلف آن يه هااز گون( چوبسخت يه هاتک از معموالًپارکت  .شودمیانجام  در محل

  .شودمیخته مانند شطرنجی، جناغی و حصیري، سا

 بلوك چوبی د:

 سازيکفو به کمک آسفالت ماستیک بر روي  شودمیبلوك چوبی نوعی پارکت ضخیم بوده و در ابعاد مختلف ساخته  

 .شودمیفرش 

 ايپنبهچوبهاي  کفپوش :ـه

  ايپنبهچوبو کاشی  : لینولیومیشودمیساخته  پوشکفدو نوع  پنبهچوباز  

 ـ لینولیوم

. روغن را به همراه گرما و به کمک هوا اکسیده شودمی ماده چسباننده مصرف عنوانبهلینولیوم روغن بزرك  پوشکفدر 

، رزین و گرد چوب پنبهچوبشبیه الستیک است درآید، به این خمیر گرد  ايتااندازهخمیر سفتی که  صورتبهتا  کنندمی

 6تا  2 هايضخامتبه  ییه هاورقسی، پهن نموده و به شکل و مخلوط حاصله را بر روي کربا افزایندمی دانهرنگو 

 .شودمیساخته  نقش دار. لینولیوم در دو نوع یکرنگ ساده و زینتی آورنددرمی مترمیلی
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 ايپنبهچوبـ کاشی 

 .شودمیساخته  در قالببا رزین و فشردن مخلوط خمیري  پنبهچوب يه هاخرد و ه هاتراشاز اختالط  ايپنبهچوبکاشی 

 چوبی هايپوشو سقف  هادیوار پوش و:

 و فیبر. الیی از تختهو هم  شودمیاستفاده  مترمیلی 50تا  25ی به ضخامت یه هاتختدر پوشش بدنه و سقف، هم از 

و روي درزها با روکوب  قرارگرفته پهلوي یکدیگرساده  صورتبهممکن است با کام و زبانه انجام شود یا  ه هاتختاتصال 

  وبی پوشانده شود.چ

 چوب مایع

این ماده داراي خواص قابل توجهی است که در عین داشتن ظاهر چوب ،کاستی هاي چوب را جبران کرده و قابلیت هاي 

 نسل جدیدي از مصالح شبه چوب و شبه پالستیک است که به دلیل  چوب مایع.فراوانی دارد

خواص ظاهري چوب را داشته باشد، و به همین دالیل امکان  مشابهت به پالستیک ها ،قابل تزریق بوده و می تواند

شامل سبکی وزن، قیمت پایین مصالح خام، هزینه کم فراوري مصالح،  کاربرد گسترده اي دارد. ویژگی هاي این محصول

 سازگاري با طبیعت در تمام مراحل چرخه زیست و نحوه تجزیه در پایان عمر مفید مصالح موردنظر است.

ه راحتی با دریل و ارّه برش داده می شود. نیروي الزم براي سوراخ کردن و برش آن کمتر از انواع دیگر مصالح این ماده ب

می باشد. امکان استفاده از چوب مایع و چوب معمولی به دلیل ضریب انبساط تقریبا مشابه آنها وجود دارد. سطح چوب 

 .بدون روکش استفادًه شود مایع از مواد چوبی دیگر صیقلی تر می باشد و می تواند

 .موارد مصرف این مادة ساختمانی در نما و نشانه هاي معماري، مبلمان، لوازم منزل، پروفیل ها و صفحات است
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  سیمان

  

ـ سنگ آهک ویژه، پوزوالن طبیعی مرغوب، سرباره کوره، آهن گدازي، خاکستر بادي، پوزوالن کلسینه شده، شیل پخته 1

 شده، دوده سیلیسی.

  ـ به جاي پودر نرم شده آهک می توان از پوزوالن هاي طبیعی و مصنوعی و یا سرباره آهن گدازي استفاده کرد2

  کاربرد انواع سیمان

 موارد مصرف نوع سیمان مناسب

 )1سیمان پرتلند معمولی (نوع 

، قطعات هاپل، آرمهبتن هاياسکلتکارهاي معمولی و عمومی شامل 

دها و پی مالتها و اندو هاخیابان، جدول و فرش کف آرمهبتن ساختهپیش

 نباشند. هاسولفاتکه در معرض حمله  هاییساختمان

 مالتها و اندودهاي سیمانی تزئینی بتنهاي نمایان و رنگی سفیدسیمان

) %15( سرباره (با -، سیمان پرتلند2سیمان پرتلند نوع 

) %15ا ((بپوزوالنی  -) سرباره) و سیمان پرتلند%25تا (

 ) پوزوالن)%25تا (

عرض مکارهاي جسیم (یا حجیم) مانند سدهاي وزنی، کارهایی که در 

 هواي گرم و اندودکاري در ریزيبتنقرار دارند و  هاسولفاتحمله ضعیف 
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 3سیمان پرتلند نوع 
موعد مقرر  بتنهاي با مقاومت زودرس، مواردي که قالب برداري زودتر از

 ، بنایی و اندودکاري در هواي سردریزيبتناست،  موردنظر

 4سیمان پرتلند نوع 
معرض  و اندودکاري در هواي گرم، کارهاي بتن حجیم که در ریزيبتن

 نباشند. هاسولفاتحمله 

 ) سرباره)%25سیمان پرتلند سرباره (با بیش از (

  ن)پوزوال) %25سیمان پرتلند پوزوالنی (با بیش از ( قوي هايسولفاتمقابله با 

 ، سیمان سوپر سولفات5سیمان پرتلند نوع 

سیمان  ) سرباره)%05سیمان پرتلند سرباره (با بیش از (

 ) پوزوالن)%40با بیش از ((پرتلند پوزوالنی 

ه دانکنش سنگقوي به همراه یون کلر، مقابله با وا هايسولفاتمقابله با 

 و ساخت بتن متراکم با نفوذپذیري کم ها

ی و سیمان آهک پوزوالنی -بنایی، سیمان آهکیسیمان 

 سرباره -
 کارهاي بنایی، مالتها و اندودها در شرایط عادي

و در حقیقت مقاومت سیمان هیدراته شده به  باشندمیترکیبات اصلی و مهم سیمان  C3Sو  C2Sیعنی  هاسیلیکات

و خواص  و کریستالیمهمی روي شکل اتمی  تتأثیرا هاسیلیکاتاین  دهندهتشکیل يدهایاکس ، بستگی دارد.هاآن

 جزبهسیمان،  در مقاومتترکیب نقشی  نیا سیمان سودمند نیست. در C3Aحضور  در حقیقتدارند.  هاآنهیدرولیکی 

آلومینات کلسیم  با تشکیل سولفو هاسولفاتحمله  در معرضشدن سیمان،  از سختاولیه آن، نداشته و بعد  در سنکمی 

اکسید کلسیم با اکسید سیلیسیم  در ترکیب C3Aسیمان  در تولید هرحالبه. گرددمیسبب خرابی و فساد آن  )اترینگات(

 دیگر نقشدر مقابل سه ترکیب اصلی  آیدمی به وجودکه به میزان کمی  C4AF.گرددمیسهولت ایجاد کرده و سودمند 

که این  دهدمیسیمان، سولفوفریت کلسیم تشکیل این ترکیب با سنگ گچ  هرحالبه سیمان ندارد. در خواص ايعمده

  .کندمیرا تسریع  هاسیلیکاتماده هیدراتاسیون 

سیمان  هايقلیاییو  C3Aاست و بستگی به میزان  بسیار مهم شودمیمیزان سنگ گچی که به کلینکر سیمان اضافه 

 و اینشده  وانفعالفعلاولیه  در روزهاي C3Aتعداد زیادتري  قرار دادنریزي سیمان باعث در دسترس  رفتن باال دارد.

سیمان  وانفعالاز فعل ایجادشدهحرارت  بر اساسسنگ گچ،  بهینه مقدار .دهدمی را افزایشمیزان سنگ گچ موردنیاز 

  .شودمیتعیین 

C4Af  کندمیرا تسریع  هاسیلیکاتکه این ماده هیدراتاسیون  دهدمیبا سنگ گچ سیمان، سولفوفریت کلسیم تشکیل. 

سیمان  هايقلیاییو  C3Aاست و بستگی به میزان  بسیار مهم شودمیسنگ گچی که به کلینکر سیمان اضافه  زانیم

شده و این  وانفعالفعلدر روزهاي اولیه  C3Aتعداد زیادتري  قرار دادن در دسترسریزي سیمان باعث  رفتن باال دارد.

سیمان  وانفعالاز فعل ایجادشدهحرارت  بر اساسقدار بهینه سنگ گچ، . مدهدمیرا افزایش  موردنیازمیزان سنگ گچ 

  .شودمیتعیین 
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  رنگ

نظر  پوشش دیوارها و عناصر با رنگ، عالوه بر ایجاد یک فام رنگی، دوام و زیبایی آنها را افزایش می دهد. رنگ ها از

رنگ هاي با  -3، رنگ هاي بدون حلّال -2، رنگ هاي حلّالی -1 ساختار شیمیایی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

رنگ هاي پودري. با استفاده از رنگ می توان انواع سطوح )گلی ،آهکی، گچی ،سیمانی و...( را به شرط  -4، پایه آب

 .آماده سازي و زیرسازي رنگ آمیزي کرد

  .باشد %80 رطوبت نسبی نباید بیش از C° 5گ آمیزي دماي محیط حداقل هنگام رن

  .از رنگ آمیزي روي سطوح یخ زده، زیرباران و در زیر آفتاب شدید باید خودداري شود

 رنگهاي ساختمانی رایج

 براي پوشش سقف مناسب است.

 .قابل استفاده روي فلزات نیست 

 قابل شستشو نیست.

 1  رنگ پالستیک

نشان نمی دهد.  مات بودن نور را کامل منعکس نکرده و عیوب گچ کاري را تا حدوديبه علت 

ن داشته و آمانند رنگ روغنی براق صد درصد قابل شستشو نیست و پوشش کمتري نسبت به 

 بوي آن نیز بیشتر است.

 مات

 رنگ هاي 

 روغنی
 نیمه مات ویژگی هاي آن حد متوسط دو نوع رنگ براق و مات است. 2

به دلیل براق .تمقاومت باال، ماندگاري، پوشش باالي سطوح از ویژگی هاي این نوع رنگ اس

دهاي گچ کاري را بودن نور را منعکس کرده، روشنایی فضا را زیاد می کند. اما موج و ایرا

 میکند، این نوع رنگ قابل شستشو است. مشخص

 براق

 .میکند موج هاي گچ کاري را پنهانبافت این رنگ مات و کم جال بوده به همین دلیل 

میشود، بدون بو  ع خشکنمیکنند. به راحتی قابل ترمیم است. سری ذرات معلق هوا و دودها را به خود جذب

 بوده و ضخامت کمی دارد.

 3 رنگ مولتی کالر

ح روي تمام سطوبه دلیل غلظت باال براي ایجاد بافت مناسب اند، به سرعت خشک می شوند ،

روغنی ارجحیت  هستند. این رنگ ها داراي پایه آب هستند به همین دلیل به رنگ هايقابل 

، قابل شستشو دارند. پوشش خیلی خوبی دارند، فاقد حالل هاي مضرهستند، بدون بو هستند

ا مناسب چهارچوبه هستند، در رنگ بندي محدودیت دارند و براي رنگ آمیزي درب ها و

 نیستند.

 براق

 نیمه مات 4 رنگ اکرلیک

 مات

 انواع رنگ و اثرات روانی آنها

 رنگ گرم رنگ سرد
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سبزه  رنگ هاي این گروه را می توان با عناصري مثل آب، 

ایسه و آسمان که به رنگ هاي آبی، سبز و بنفش هستند مق

  کرد.

 می دهد. ین رنگ ها فضا را بزرگ تر از اندازة واقعی نشانا

 این رنگ آمیزي براي اتاق هاي سمت جنوب و غرب که 

تمام  نور گرم دارند مناسب می باشد. زیرا این فضاها در

  سال از نور زیاد آفتاب برخوردار هستند.

رنگ هاي سرد و نور گرم مکمل یکدیگر در فضاهاي 

 داخلی هستند.

تاب، نور آف نظیر زرد ،نارنجی و قرمز که به دلیل شباهت با عناصري چون 

  آتش، گرما و خون هیجان زا هستند.

 رنگ هاي گرم در فضا باعث کوچک به نظر رسیدن فضا می شوند. 

مال ساختمان استفاده از این نوع رنگ در اتاق هایی که در سمت شرق یا ش 

یگر هستند واقع شده اند مناسب است. زیرا رنگ گرم و نور سرد مکمل یکد

 می تر به نظر آید.و موجب می شود اتاق گرم تر و صمی

رنگ هایی مانند بژ و .رنگ هاي سفید ، خاکستري، قهوه اي و سیاه در گروه رنگ هاي خنثی قرار می گیرند

 قرار دارند. خاکستري مایل به بژ که از ترکیب دو رنگ اصلی به دست می آیند نیز در این گروه
 رنگ هاي خنثی 

 وند.تغییر یا ایجاد تضاد در رنگ هاي دیگر به کار می ر این رنگ ها تأثیرات رنگی ندارند، بلکه براي 

، که ممکن است موجب نایکنواختی رنگ یا پوشش شود، باید و درزها هاتركعیوب سطحی،  يهمهپیش از پوشش، 

  شوند. کاريبتونهدرزگیري و 

براي (و پاشش  )هاي کوچکبراي سطوح و بنا(و غلتک  موقلمساختمانی باید قابلیت کاربرد با  هايپوششو  هارنگ

  را داشته باشند. )سطوح بزرگ

باید  در ساختمانچوبی مصرفی  هايالك .شوندمیپوشش داده  از نصبپس  هاپارکتو  ه هادر کارگا معموالًلوازم چوبی 

  آب باشند. يبر پایه

  استفاده شود. هااز آن، عمدتاً داراي ترکیبات سمی است و نباید روغنیرنگمعروف به  هايرنگ

  باشند. فرمال دهیدساختمانی تزئینی نباید داراي ترکیبات  هايرنگ

  شود. دارينگه گرادسانتیدرجه  25 ± 2دماي  باید در هاپوششو  هارنگ
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 انواع رنگ و کاربردهاي آن

 ردیف محل مصرف نوع مواد مناسب و متداول

اکسید تیتانیوم، فسفیت کرومات، اکسید فریک، ديپرایمر اولئورزینی حاوي سیلیکون سرب قلیایی، 

 سرب، دي بازیک یا دوده با آستر و رویه روغنی یا انواع دلخواه مناسب دیگر

در شرایط عادي در داخل 

 ساختمان

  

ي
الد

فو
ح 

طو
س

 

1 

 دیگرهاي پرآلومینیوم، آستر و رویه روغنی یا انواع دلخواه مناسب الکید عادي محتوي سرنج، انواع رنگ
سطوح خارجی رویارو با عوامل 

 جوي شدید

 پرایمر اپوکسی حاوي سرنج یا پودر آلومینیوم زیاد، آستر و رویه روغنی یا انواع دلخواه مناسب دیگر

 شرایط غیر عادي:

اد شیمیایی و  مواجه با بخار، مو

 تعریق

 2 سطوح آلومینیومی سربی پرایمر از نوع کرومات روي آستر و رویه از انواع روغنی و مناسب غیر

 3 سطوح فلزي گالوانیزه و روي پرایمر ویژه کرومات روي یا پلمبات کلسیم آستر و رویه انواع روغنی و مناسب دیگر

 4 سطوح مسی پرایمر عادي ویژه سطوح فلزي، آستر و رویه انواع روغنی مناسب دیگر

 5 سطوح قیري یا قیر اندود آستر و رویه هر نوع رنگ مناسب دلخواه شالك، پرایمر آلومینیومی، سیلر از نوع امولسیون التکس

 6 ي پنبه کوهی سیمانه هاسطوح فرآورد پرایمر ضد قلیا مانند پرایمر حاوي الستیک مصنوعی آستر و رویه رنگ دلخواه مناسب

 عادي از قلیاخشک و  سیلر پرایمر اولئورزینی رویه از نوع مناسب دلخواه سیلر التکس امولسیونی یا یک
سطوح اندود 

سیمانی و 

 بتنی

 

7 
 نم و قلیایی استراپوکسی آستر و رویه رنگ استخريکلره با پلی پرایمر ضد قلیایی الستیک مصنوعی

 رویه از نوع مناسب دلخواه
 سطوح بلوك خشک و عاري از قلیا پرایمر از نوع التکس فیلر

 سیمانی
8 

 نم و قلیایی  پرایمر ضد قلیا

 صورت آستر و رویههاي متداول که حاللشان اثر سوئی بر پالستیک نداشته باشد بهاغلب رنگ
هاي گرم سخت، مالمین، پالستیک

 اوره و فنل فرم آلدئید
9 

 10 پی وي سی یک الیه آستر و رویه بر پایه الکید

 رویه پرایمر از لعاب الکیدي رویه رنگ یا لعاب، چوب سخت چشمه تنگ، مواد رنگرزي،

%) رقیق 50( مواد رنگرزي، چوب رگه درشت نرم طبیعی یا رنگرزي شده، پرایمر جالي براق آلکیدي

آمده (نظیر تانگ شده، چوب چشم باز سخت طبیعی یا رنگرزي شده، خمیر طبیعی چوب یا روغن عمل

عی چوب، آمده، رگه باز خمیر طبییا بزرك)، چوب کف طبیعی یا رنگرزي شده، رگه فشرده روغن عمل

استر براق شفاف براي تأمین دوام عالی، چوب لعاب زده لعاب الکیدي که چوب خود رنگ اپوکسی پلی

 %) با حالل معدنی رقیق شده باشد.25(

سطوح چوبی: (رنگ رویه از انواع رنگ 

 و جالي مورد دلخواه)
11 

لعابی، رنگ رویه از امولسیونی ي آستر و رویه از رنگ روغن، الکیدي، امولسیونی پالستیکی، ه هاالی

 پالستیکی روي زیرسازي روغنی
 12 سطوح گچی
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  مالت ها

  :شوندمیهوایی و آبی به شرح زیر تقسیم  دودستهشدن به  و سختمالت ها ازنظر گیرش 

مالت مانند ( شودمیتبخیر  هاآنو آب آزاد  شوندمیخشک  هوا فیزیکی درطوربهاین نوع مالت ها یا مالت هوایی: 

 نیا ، مانند گچ و مالت آهک هوایی.شوندمی و سفتو خشک  گیرندمیهوا  در معرضشیمیایی  طوربهیا  )گل و کاهگل

  شدن و سخت ماندن به هوا نیاز دارند. و سختمالت ها براي گرفتن 

ت هاي سیمانی و ؛ مانند مالشوندمی وسختسفتو  گیرندمیشیمیایی  طوربهیا هوا  در آباین مالت ها مالت آبی: 

  گل آهک.

  .باشدمیانواع مالت به شرح زیر 

  و کاهگلمالت گل 

، به خوردمیماده چسباننده مالت گل و کاهگل، خاك رس است. چون مالت گل پس از خشک شدن جمع شده و ترك 

گلی،  هايتمانساخکرده و از ترك خوردن آن جلوگیري کنند. مالت کاهگل براي اندود  که آن را مسلح زنندمیآن کاه 

. مالت کاهگل به علت سبکی وزن، عایق، حرارتی خوبی شودمیمصرف  هاساختمانبام  بنديو آبزیرسازي اندود گچی 

تا جلو ورود گرما از  کردندمیدو پوشه را با این مالت از داخل اندود  هايشیروانیسقف زیرین  درگذشته رونیو ازااست 

و نگهداري رطوبت  جذب تیخاصالت کاهگل کمی نمک طعام اضافه کنند، به علت سقف را بگیرند. چنانچه در آب م

نمک درجه انجماد  ازآنجاکه عالوهبه، گیردمی و بهتر جلو عبور آب را ماندمیکه در نمک وجود دارد، مالت بیشتر خمیري 

، در فصول سرد این مالت دیرتر یخمی زند، در ساختن کاهگل براي نما باید از کاه نرم و ریز استفاده آوردمیآب را پایین 

کیلوگرم کاه الزم است. گل نیمچه کاه داراي کاه کمتري است  50تا  45کرد. براي ساختن هر مترمکعب کاهگل، حدود 

 بنديآب منظوربه. گاهی اوقات به مالتهاي گلی رسدمیبام در مناطق کم باران به مصرف  يآجر روو براي فرش کردن 

 کاهش جهیدرنت. افزودن ماسه به مالت گل، سبب کاهش جمع شدگی و کنندمیقیر اضافه  امولسیون، شتریدوام بو 

  .شودمی هاخاك. افزودن کمی آهک یا سیمان نیز سبب اصالح بعضی شودمیآن  خوردگیترك

مالت پس از خشک شدن جمع شده و ترك  نیا .شودمین کامل آن ساخته خوب خاك و آب و ورز داد از اختالط

  در دیوارهاي خشتی استفاده شود. )مختلف يهافیردمالت بین (الیه بستر  عنوانبهمالت گل فقط باید  از .خوردمی
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الیاف شیشه در چهار جهت .پلی پروپیلناست: یکی الیاف و رشته هاي سفت و محکم شیشه و دیگري ماده مصنوعی 

 .مختلف بافته می شوند تا اینکه بتوانند تا اینکه بتوانند نیروهاي حاصل از زمین لرزه را بر تمامی دیوار تقسیم کنند

  کاشی و سرامیک

ی به میدیدند، ذوب شده و به آجرجوش به عبارت در گذشته آجر هایی که موقع پختن، بیش از اندازه حرارت سرامیک:

این صورت تهیه شدند. محصوالت  بدین ترتیب اولین سرامیکها هم زمان با آجر به.آجرهاي ضدآب تبدیل می شدند

 .این محصوالت سرامیکهاي ساختمانی هستند سرامیکی بسیار زیاد است ،یکی از دسته

ورق هاي خشتی و کم ي سرامیکی است که در درجه حرارت معینی پخته می شود. کاشی، ه هایکی از فراوردکاشی: 

ضخامت است که سطح آن لعاب داده می شود تا بعد از پخت جال یابد. کاشی خاصیت جذب بسیار کمی داشته و مقاومت 

  .فشار و ضربه باالست آن در برابر ساییدگی ،

ر از کاشیها سرامیک و کاشی ماهیت یکسانی دارند، اما سرامیکها به دلیل فشردگی بیشتر ذراتشان سخت تر و خش ناپذیرت

مقاومت سرامیک در برابر اسید ها از کاشی بیشتر بوده و مقدار جذب آب در آنها تقریبا صفر است. از سرامیکها  هستند.

براي پوشش دیوار  1میشود. کاشیها غالبا براي پوشش کف فضا هاي خیس و پوًشش دیوار هاي داخلی و خارجی استفاده

حصوًالتی هستند که داراي استحکام باال و مقاومت در برابر اسید ها می باشند و در ها کاربرد دارند. کاشیهاي ضد اسید م

  مکانهاي ویژه کاربرد دارند.

 نماي سرامیک خشک

 این سیستم نماسازي با نصب.نماي خشک به نماهایی گفته می شود که براي اجراي آن از مالت استفاده نمی شود 

د طراحی و مورد استفاده اي اولین بار در کشور آمریکا براي برج هاي بلنسنگ به روش خشک در دهه هفتاد میالدي بر

طرح و زیبایی نما ، مصالح مورد استفاده ، مسائل اقتصادي ، دوام و پایداري ، نحوه و زمان اجرا از مسائل  ت.قرار گرف

پیشرفت تکنولوژي و روند مدرن شدن در دنیاي امروز با  . مهم و مورد توجه در فرایند طراحی و انتخاب نوع نما می باشد

هر روزه بخش هاي مختلف زندگی ، معماري و صنعت ساختمان از قرون نوزده و بیست تاکنون با شتاب زیادي دچار 

تغییر شده و به سمت صنعتی شدن پیش می رود . در این میان نماي ساختمان و روش هاي اجراي آن نیز تاثیراتی 

  .می توان به رواج روش هاي اجراي نماي خشک اشاره کردپذیرفته است که از آن جمله 

محصولی یکنواخت با رنگ بعد از پخت سفید و متراکم می باشد که از مواد موجود در طبیعت که در شرایط  پرسالن

پرسالن جایگزینی زیبا و ارزنده با برترین  خاص تحت فشار باال شکل گرفته و در درجه حرارت باال تولید می شود.

صنعت سرامیک  صیات یک پوشش مورد استفاده در نما و کف ساختمان ها بوده و این محصول جدیدترین تکنولوژِيخصو

 در حال حاضر می باشد

  ویژگی هاي پرسالن


