
پودمان دوم ـ دیوار پوش چوبی

پودمان 2

دیوارپوش چوبی
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 از چه مصالحي براي پوشش ديوارهاي داخلي استفاده مي شود؟
 مصالح چوبي مناسب براي اجراي ديوارپوش چوبي چه انواعي دارند؟

 اجراي ديوارپوش چوبي داراي چه مراحلي است؟
 نحوة اجراي مراحل ديوارپوش چوبي چه اثري بركيفيت كار نهايي خواهد داشت؟

 به چه ابزار، مصالح و تجهيزاتي براي اجراي ديوارپوش چوبي نياز است؟

واحد یادگیری 2

شایستگی اجرای دیوارپوش چوبی

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از اتمام اين پودمان، هنرجويان قادر خواهند بود با استفاده از مواد اوليه، ابزار و تجهيزات و نقشه هاي اجرايي، 
ديوار پوش يك ديوار به مساحت تقريبي 5 متر مربع را اجرا نمايند. 
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مقدمه 

در گذشته از چوب های نراد، كاج و سرو برای ديوارپوش استفاده می شد، اما امروزه به دليل ظهور صفحات 
مصنوعی فشرده مانند انواع تخته فيبر، تخته خرده چوب )نئوپان( و تختة چنداليه، از چوب خام كمتر به عنوان 
ديوارپوش در فضاهاي داخلي استفاده مي شود. همچنين صرفة اقتصادی، سادگی در اجرا و نياز نداشتن به 

رنگ كاری و كاهش معايب چوب خام داليل ديگر استفاده از اين صفحات است. 
در  و  است  شده  رايج  گسترده ای  سطح  در  مصنوعی  روكش  با  صفحاتی  از  استفاده  اخير  سال  چند  در 
ديوارپوش ها جايگزين قطعات طبيعی چوب شده اند. همچنين اين صفحات به دليل رنگ بندی متنوعی كه 

می كند. فراهم  فضا  كاربران  برای  را  زيادی  انتخاب های  دارند، 
به طور كلي در پوشش بدنه و سقف هاي فضاهاي داخلي از مواد اولية متنوعی استفاده می شود كه از ميان آنها، استفاده 

از انواع تخته فيبر يا نئوپان روكش دار برای ديواره های جداكننده و ديوارپوش فضاهای داخلی رايج تر است.

از گذشته های دور در مناطقی كه چوب مرغوب و فراوان 
از  ساختمان ها  مختلف  قسمت های  بود،  دسترس  در 
جمله بدنة آنها را با چوب می پوشاندند. امروزه نيز يکی 
از ديوارپوش های زيبا كه در فضاهای داخلی رستوران ها، 
ادارات، سالن های كنفرانس و... اجرا می شود ديوارپوش 

چوبی است.
انواع چوب و مواد فشردة مصنوعی چوبی در ساختمان 
برای تزيينات داخلی  اين مواد  از  كاربرد فراوان دارند، 
ساختمان ها از جمله ديوارپوش و نيز در اسکلت ساختمان 

مانند تير، ستون و... استفاده می شود.
چوب با توجه به نوع، گونه و زيستگاه درختان دارای 
افزايش  برای  است.  متفاوتی  ويژگی های  و  مشخصات 
كيفيت چوب خام بايد قبل از مصرف آن را فراوري نمود. 
تفاوت  پيچش،  و  تاب خوردگی  رطوبت پذيری چوب، 
چشمگير ويژگی های فيزيکی و مکانيکی آنها در حاالت 
و جهات مختلف، از جمله معايب آنها محسوب می شوند.
صفحات فشردة چوبی عالوه بر اقتصادی بودن، بسياری 
از معايب چوب های طبيعی را ندارند و يا معايب نام برده 
در آنها به حداقل كاهش يافته است. در شکل های 1و 2 
نمونه هايي از استفاده از چوب در فضاهاي داخلي نشان 

داده شده است.

شکل 1

شکل 2

گونه های چوبي مورد مصرف در دیوارپوش
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اين گونه هاي چوبي به سه دسته تقسيم مي شوند كه 
از: عبارت اند 

الف( تخته ها و الوارهای چوبی به ضخامت 2۰ تا 3۰ 
ميلی متر كه برای پوشش بدنه به كار می روند و از چوب 
گونه های كاج، سرو، صنوبر، زبان گنجشك، راش، افرا و... 

تهيه مي شوند.

پهنای تخته ها از 5۰ تا 3۰۰ ميلی متر و درازای آنها از 1 تا 
3 متر است. سطح تخته ها ممکن است به صورت خشن، 
صاف يا ابزار خورده باشد. تخته ها در كارخانه خشك شده 
و ممکن است به صورت پرداخت و رنگ شده به بازار 
عرضه شوند. همان طور كه ذكر شد به داليل اقتصادي 

استفاده از آنها متداول نيست )شکل های 3 و4(.

شکل4ـ الوار چوبيشکل 3ـ تختۀ چوبي

ب( تخته چندالية تهيه شده از انواع چوب های سوزنی برگ مانند صنوبر، كاج، سرو و يا چوب های پهن برگ 
بر روي زير سازي سطح ديوار نصب  به شکل صفحه  و... كه  بلوط  زبان گنجشك،  چون گردو، غان، راش، 

)شکل5(. می شوند. 
تخته چند اليه از ضخامت ۶ تا 2۰ ميلی متر، با عرض ورق 1/2 متر و طول بين 2/1 تا 3 متر در بازار عرضه می شود.
اتصال عرضی تخته ها ممکن است با شيار و زبانه انجام شود يا به صورت ساده كنار يکديگر قرار گرفته و روی درزها با 

روكوب چوبی پوشانده شود )شکل۶(.

شکل 6  ـ پيش بيني درز در كنارة قطعات براي ایجاد شکل5  ـ تخته هاي چند الیه در ضخامت هاي مختلف
امکان اتصال قطعات به یکدیگر
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ج( تخته  فيبرها كه برای توليد آنها ابتدا، فيبرها يا 
الياف چوب را به صورت خميری درآورده و سپس 
پرس می كنند. برای افزايش مقاومت و ضدآب كردن 
آنها موادی چون پارافين، مواد ضدآتش و ضدحشره 

به خمير آن افزوده می شود.
درصورتی كه تخته فيبر به صورت خشك تهيه شود، 
چسب نيز در ساخت آن به كار می رود. )تخته فيبر به 

دو روش خشك و تر توليد می شود(.
ضخامت تخته  فيبر از حدود 2 ميلی متر و بيشتر از 

آن است.
پوشش بدنه با تخته فيبر به ضخامت 12 ميلی متر نيز 

مانند تختة چنداليه انجام می شود.

تخته فيبر عایق یا تخته فيبر سبک2 )دانسيتۀ كم(
 اين نوع جزء سبك ترين تخته  ها بوده و دانسيتة آن حدود ۰/۰5 تا ۰/2 گرم بر سانتی متر مکعب است و با 
ضخامت های 9/5 تا 19 ميلی متر به بازار عرضه می شود. در شکل های 8   و 9 نمونه هايي از فيبر روكش دار و بدون 

روكش نشان داده شده است.

شکل7ـ تخته فيبر در ضخامت هاي مختلف

انواع تخته فیبر از نظر جرم مخصوص1 )دانسیته(

شکل9ـ تخته فيبر بدون روكششکل 8ـ تخته فيبر روكش دار

3)MDF( تخته فيبر با دانسيتۀ متوسط
جرم مخصوص آن از ۰/5 تا ۰/8 گرم بر سانتی متر مکعب است. ام.دی.اف را پس از توليد، می توان روكش 
نمود. روكش های تزيينی، عالوه بر زيبايی، به دوام و كاربرد آن در محيط هايی مانند آشپزخانه نيز كمك 

می كند.
روكش مالمينه، متداول ترين نوع روكش برای ام.دی.اف است كه در فرايند توليد ام.دی.اف با روكش، اليه هايی از 

1ـ جرم واحد حجم 
Insulating board ـ2

Medium Density Fiber boardـ3
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كاغذ ساده و در سطح رويی از كاغذ نقش دار آغشته به چسب با اعمال فشار و حرارت پرس روی تخته چسبانده 
می شود. عالوه بر رنگ بندی، قطعات ام.دی.اف از نظر اندازه نيز بسيار متنوع شده اند. تختة ام.دی.اف با ضخامت 8 
و 1۶ ميلی متر بيشترين مصرف را در اجراي تزيينات داخلي ساختمان دارد. در ساخت ديواركوب های جديد، 
ورق ها را از دو طرف روكش می نمايند تا خميده نشود و لبه های آن با نوار پی.وی.سی پوشش داده می شود.

شکل11ـ تختۀ ام.دی.اف با روكششکل10ـ تختۀ ام.دی.اف بدون روكش 

 )HDF( تخته فيبر با دانسيتۀ باال 1یا سنگين
اين نوع ورق هاي چوبی، تحت حرارت و فشار بيشتر 
با استفاده از پرس گرم و با جرم مخصوصی كه بين 
توليد  است  مکعب  سانتی متر  بر  گرم   1/28 تا   ۰/8

می شوند.
تخته فيبر سخت دارای ضخامتی بين 2/5 تا 8 ميلی متر 

است.

High Density fiber board ـ1

ـ برای پوشش سطوح تخته فيبرها از چه روكش هايی استفاده می شود؟ هر كدام چه ويژگی هايی دارند؟
ـ انواع تخته فيبر با چه ضخامت هايی توليد می شوند؟

تحقیق کنید

شکل12ـ تخته فيبر با دانسيتۀ باال
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تخته خرده چوب )نئوپان (روكش دار

همان طوركه در فصل پيش گفته شد، تخته خرده چوب، صفحه اي است كه از خرده هاي چوب و ساير مواد 
ليگنو سلولزي مناسب كه توسط يك ماده اتصال دهنده و سخت كننده و مواد افزودني ديگر تحت تأثير گرما 

و فشار ساخته مي شود. 
ضخامت نئوپان توليد شده بين 5 تا 25 ميلی متر است. تخته خرده چوب با روكش های طبيعی )چوبی( و مصنوعی 

روكش می شود.

شکل14ـ تخته خرده چوب با روكش مصنوعيشکل 13ـ تخته خرده چوب بدون روكش

چسب مصرفی در ساخت صفحات فشردة مصنوعی از اهميت زيادی برخوردار است. چنانچه يك سازة چوبی در 
معرض رطوبت قرار گيرد )در خارج بنا با بارندگی و در داخل با تعريق بخار آب( و چسب به كار رفته در آن مقاوم 

به رطوبت نباشد، پس از مدت كوتاهی دچار خرابی خواهد شد.

توجه

برای جلوگيری از تاب برداشتن تخته خرده چوب بايد هر دو طرف آن روكش شود. نکته

چه ويژگی هايی از نئوپان سبب متداول شدن آن در نازک كاری ساختمان شده است؟ تحقیق کنید

درصورتي كه براي توليد قطعات چوبي از چسب هايي با منشاء حيواني استفاده شود، چه مشکلي پس از 
به كارگيري آنها پيش خواهد آمد؟

تحقیق کنید
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در گذشته چسب هاي رزينی چسب مناسبی برای چوب و فراورده های چوبی شناخته مي شدند كه با پيشرفت هايی 
كه در صنايع پالستيك رخ داد سبب پيدايش چسب های رزينی جديدی شد.

چسب های رزورسينول1، پلی وينيل استات، پلی يورتان و رزين های اپوكسی از اين جمله اند.
در دهة 193۰ استفاده از چسب فرم اوره فرمالدهيد برای چوب توسعه پيدا كرد.

Resorcinol ـ1

مصالح فلزی نظير ميخ، پيچ و وسايل اتصال قطعات بايد از نوع زنگ نزن باشند يا روی اندود شوند، زيرا وجود 
موادی كه در عمل آوردن چوب به مصرف می رسند به ويژه مواد آتش زا، در نقاط مرطوب سبب خوردگی فلزات 

درون چوب می شوند.

نکته

ابزار، تجهيزات و مصالح مورد نياز اجراي دیوارپوش چوبي

تصویرمشخصاتابزار، تجهيزات و مصالحردیف

چوب های چهارتراش1
از جنس ام.دي.اف يا نئوپان با سطح 

مقطع به ابعاد 1۶ ميلی متر × 5 سانتی متر 
و طول متناسب با فضا

با روكش مالمينه، به ضخامتصفحات ام.دي.اف2
 8 و 1۶ ميلی متر

نوع نيوماتيك، اندازه متوسط و داراي دستگاه ميخ كوب3
خشاب ميخ

متر ليزری به همراه پايه 4
مناسب فضاي داخلي، اندازه كوچك، 
با قابليت محاسبه طول و با دقت 

1ميلي متر و برد ۶۰ متر
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ابزار و تجهيزات بايد در محل كارگاه به طور مناسبی سازماندهی شوند. صفحات MDF و قطعات چهار تراش نيز به 
اندازة مورد نياز پيش بينی شده و در دسترس قرار داشته باشند.

در كارهای چوبی تا حد امکان بايد تعداد اتصاالت، كم و جزئيات اجرايی ساده باشد.

مراحل اجرای دیوارپوش چوبی به اختصار

1/5 اسب بخار قدرتدستگاه برش قطعات چوبی5

۶SK ميخ F25 ـ F3۰ ـ F35 انواع

 

كمپرسور هوا با پيستوله7

قابل حمل و جابه جايي،2۰۰ ليتري،سه فاز، 
داراي فشار سنج و چرخ و دستگيره، قدرت 
2 اسب بخار، دو سيلندر، 1۰ متر شيلنگ با 

كوپلينگ، قابل اتصال به كمپرسور

مخصوص سطوح چوبي و ام.دی.افبتونه لکه گيري8

رولوة ديوار و كنترل نقشه ها1

آماده سازی كارگاه2

كنترل سفت كاری3

اجرای بستر زيرسازی4

نصب قطعات ديوارپوش5

اجرای قرنيزهای پايين ديوار و قرنيزهاي كنار سقف6
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رولوة دیوار و كنترل نقشه ها
اجرای ديوارپوش های چوبی نيز همانند ديگر بخش های 
اجرای تزيينات داخلی ساختمان با توجه به نقشه های 
تهيه شده از طرف طراح انجام مي شود؛ از اين رو وجود 
نقشه های اجرايی برای ديوارپوش چوبی ضروری است و 
نقشه ها بهترين وسيلة انتقال اطالعات از طراح به عوامل 
اجرايی هستند. اين نقشه ها پس از تأييد نهايی از سوی 

كارفرما و طراح در اختيار مجری قرار می گيرند. طرح بر 
اساس مشخصات ديوار ارائه می شود و الزم است مجری 
با  اندازه گرفته و  را  به كار، سطح ديوار  از شروع  قبل 
نقشه ها تطبيق دهد. در صورت تطبيق طول و عرض 
ديوار با نقشه ها، مي توان بر اساس طول قطعات ترسيم 

شده در نقشه، برش ها را انجام داد. 

به نظر شما در صورت عدم كنترل نقشه ها و تطبيق آنها با ديوار چه اشکاالتی در كار پيش خواهد آمد؟فکر کنید

آماده سازی كارگاه
قبل از شروع اجرای ديوارپوش بايد ابزار، تجهيزات و مصالح مورد نياز را تعيين و تهيه كرد. درصورتي كه برش قطعات 
در كارگاه انجام مي شود به دليل ايجاد گرد و غبار ناشي از برش، وسايل موجود بايد از كارگاه خارج شوند يا با پوشش 

مناسب مانند ورق هاي نايلوني پوشانده شوند. 
تجهيزات برقي مانند پريز براي راه اندازي و استفاده از وسايلي چون كمپرسور هوا الزم است.

در صورت بروز اختالف بين مشاور، كارفرما و سازنده، نقشه ها مالک قضاوت هستند و اختالف ميان طرح 
و اجرا می تواند هزينه های اضافی برای طرفين قرارداد به همراه داشته باشد.

نکته

Y-Y ( 1 : 15 )

Y

Y

4750

22
90

60
0

60
0

30
60

0

3660 1090

30
0

7050

شکل 16ـ  نقشه هاي اجرایي دیوارپوششکل15ـ اندازه گيري فضا
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به نکات زير در خصوص حمل و نگهداری مصالح چوبی توجه كنيد و آنها را به كار ببنديد:
 بارگيری، حمل و باراندازی انواع مصالح چوبی بايد به گونه ای باشد كه مانع از ايجاد ضايعات شود.

 اين مصالح بايد در مکان های تميز و سرپوشيده و جدا از هم دسته بندی شوند.
 از تماس آنها با خاک، مواد مضر، رطوبت، ميخ و برف جلوگيری شود.

 انبار مصالح چوبی بايد دارای سيستم اعالم و اطفای حريق بوده و دور از محل مواد آتش زا قرار داشته باشد.
 برای پيشگيری از حملة موجودات زنده به مصالح چوبی )به ويژه چوب های خام( مکان نگه داری آنها بايد 
تهويه مناسب داشته باشد و در صورت نياز هرچند گاه يك بار با مواد ضدعفونی كننده و حشره كش انبار را 

سم پاشی كرد.

كنترل سفت كاری
از آنجايی كه صفحات MDF و چوب های زيركار دارای ابعاد مشخص و دقيقي هستند، درصورتی كه سطح 
زيركار دارای فرورفتگی يا برجستگی )به واسطه اشکاالت سطح ديوار يا وجود تأسيسات( باشد،كار نهايی را 
تحت تأثير قرار می دهد. از اين رو برای ايجاد سطحی يك دست و كاماًل شاقولی بايد در صورت نياز زيركار 

تسطيح شده يا با استفاده از تغيير ضخامت قطعات زيركار، اشکاالت احتمالی را برطرف كرد.
كف و ديوارهای ساختمان های امروزی خطای كمتری از نظر تراز افقی وعمودی دارند، اما به هر حال امکان 
خطا هايی كه در كار نهايی ما اثرگذار است وجود خواهد داشت. به همين دليل برای تنظيم ارتفاع شروع اولين 

رديف پايين ديوار و شاقولی بودن ديوار بايد كنترل هايی انجام شود.

كنترل و تنظيم تراز افقی كف در كنار دیوار
 استفاده از شيلنگ تراز: به اندازة مناسب داخل شيلنگ تراز آب مي ريزيم. نقطه ای را روی ديوار در محل  1

نزديك به زمين در نظر گرفته و يك سر شيلنگ تراز را در آنجا نگه می داريم. آب در داخل شيلنگ حركت 
كرده و در سوی ديگر ديوار در نقطه  اي كه ترازی مساوی با نقطة اول دارد می ايستد؛ به اين صورت محل اين 
دو نقطه كه دارای تراز يکسانی هستند، پيدا مي شود و می توان با كوبيدن ميخ در اين دو نقطه و با استفاده 

از نخ های رنگی و كشيدن آن روی ديوار، تراز افقي را روی ديوار مشخص كنيد.
 استفاده از تراز ليزری: در اين روش با استفاده از دستگاه مخصوص ترازياب ليزري كه روی يك پايه )كه به سقف  2

و كف محکم شده است( قرار گرفته و خط تراز را با اشعة نوری كه از دستگاه ساطع می شود تعيين كرد و همانند روش 
قبلی با استفاده از يك نخ رنگی خط تراز روی ديوار را مشخص نمود. البته با توجه به مشخص بودن خط تراز روي 

ديوار مي توان با استفاده از مداد در فواصل مناسب بر روی خط ليزر عالمت هايی روی ديوار كشيد.

كنترل و تنظيم تراز عمودی )شاقولی( دیوار
 استفاده از دستگاه تراز ليزری 1

 استفاده از تراز دستی 2

 استفاده از شاقول بّنايی 3
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با توجه به آنچه كه در سال قبل فرا گرفتيد، به نظر شما تراز عمودي ديوار را با وسايلي كه ذكر شد بحث گروهی
چگونه مي توان تعيين كرد؟ اگر ديوار شاقولی نباشد چگونه می توان سطح يك دست و كاماًل شاقولی را 

برای اجرا فراهم كرد؟

اجرای بستر زیركاری
در اين مرحله، قطعات چهارتراش از جنس چوب صنوبر، 
ام.دي.اف يا نئوپان روي ديوار نصب مي شوند. ضخامت 
اين قطعات 2۰ ميلی متر برای چوب و 1۶ ميلی متر برای 
تا 5۰  بين 3۰  آنها  و عرض  است  ام.دی.اف  و  نئوپان 

ميلی متر است.
نصب قطعات زيركار، از گوشة ديوار شروع می شود و در 
اولين مرحله قطعات عمودی نصب می شوند. فاصلة نصب 
قطعات از يکديگر ۶۰ سانتی متر است )محور تا محور 

قطعات( ارتفاع اين قطعات نيز از كف تا سقف است )قبل 
از شروع كار، قطعات با توجه به ارتفاع فضا برش داده 

مي شوند(.
توجه داشته باشيد كه فاصلة نصب اين قطعات دقيقاً بر 

اساس نقشه باشد.
اصلی  از سقف  كاذب  ارائه شده سقف  های  در شکل 
پايين تر بود و ارتفاع قطعات عمودی زير كار تا زير سقف 

كاذب در نظر گرفته شده است.
نصب قطعات را تا انتهای گوشة ديگر كار ادامه دهيد.

قطعات به صورت موازي و با فواصل يکسان از يکديگر 
تا انتهاي كار نصب مي شوند. درصورتي كه فاصلة بين 
باشد، اشکالي  از ۶۰ سانتي متر  دو قطعة آخر كمتر 
لبة  اين صورت،  غير  در  اما  نمي شود؛  ايجاد  كار  در 
اتکايي  براي نصب روي ديوار سطح  انتهايي  قطعات 

داشت. نخواهند 

شکل17

شکل19شکل18
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برای اتصال اولية قطعات به ديوار ابتدا از دستگاه ميخ كوب استفاده می شود و در مرحلة بعدی برای محکم 
شدن آن به ديوار با استفاده از دريل سوراخ هايی به فاصلة 5۰ سانتی متر از يکديگر ايجاد كرده و با ميخ خزينه 

آنها را محکم می كنيم.

با توجه به اندازه ها در نقشة اصلي كه در آن ارتفاع پانل هاي افقي ۶۰ سانتي متر است، با استفاده از متر، اندازة 7۰ 
سانتی متر روی قطعات افقی جدا كرده و با استفاده از متر ليزری اين اندازه را روی تمام قطعات كنترل می كنيم.

سر دستگاه ميخ كوب را به صورت عمود بر قطعة زير كار قرار دهيد. نکته

شکل 20

شکل 22شکل 21

شکل 24شکل 23

اتصال  منظور  به  كوب،  ميخ  با  قطعه  نصب  از  پس 
محکم تر به سطح زيرين، ايجاد حفره انجام مي گيرد.
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با توجه به نقشة ديوارپوش، قطعات ديوارپوش با درز از 
يکديگر جدا شده و فاصله ای 3 سانتی متری از يکديگر 

دارند.
از آنجايی كه قيدهای افقی زيرسازی، بخشی از نمای 
ديوارپوش هستند، برای اجرای آنها از MDF مطابق 
رنگ مورد نظر در نقشه ها استفاده می كنيم و اولين قطعة 

آن در فاصلة 7۰ سانتی متری از زمين قرار می گيرد.
مقطع چوب زيركار افقی دارای ابعاد 1۶ ميلی متر و 7 
سانتی متر و طول متناسب با كار است. قطعة ديگر به 

فاصلة 5۰ سانتی متر از لبة بااليی قيد زير كار افقی اول 
قرار گرفته و نصب می شود. نصب قطعات ديگر نيز به 

همين صورت ادامه پيدا می كند.
برای اتصال قطعات زير كار افقی به قيدهای عمودی 
فاصلة  به  يعنی  می كنيم،  عمل  قبل  مرحلة  همانند 
آنها  ميخ كوب،  دستگاه  از  استفاده  با  سانتی متر   5۰
برای  كار عمودی محکم می كنيم.  زير  قطعات  به  را 
پيشگيری از مشخص بودن محل فرو رفتن ميخ ها آنها 

را در قسمت باال و پايين قطعه بزنيد.

با توجه به محدود بودن طول قطعات، در شرايطی كه يك سر قطعه آزاد بود، برای اتصال آن به زيرسازی 
عمودی ديوار، مانند تصوير از قطعه ای كمکی به ضخامت قطعة زيركار استفاده می كنيم.

كار را به همين صورت انجام می دهيم تا نصب قطعات افقی به پايان برسد.

برای نصب دقيق قطعه، سر ديگر آن بايد توسط فرد ديگري نگه داشته شود. نکته

شکل 26شکل 25

شکل 28شکل 27
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موقع برش صفحات مالمينه شده، روی كار به سمت 
خودتان باشد.

نکته

نصب قطعات دیوارپوش
قطعات ديوارپوش قبل از نصب بايد مطابق اندازة نقشه ها آماده شوند، از اين رو با رعايت نکات زير، برش قطعات را 

انجام داده و آنها را براي نصب آماده كنيد.
 از لباس كار مناسب استفاده كنيد.

 سرعت برش و پيشرفت كار را نسبت به قطر تيغة اره و نوع مواد محاسبه و تنظيم كنيد.
 تيغة اره را با رعايت اصول فنی با دقت روی دستگاه نصب كنيد.

 حفاظ روی تيغه را تنظيم و محکم نماييد.
 حركت روان افقی و عمودی دستگاه اره را موقع برش ضخامت روی ريل های افقی و عمودی امتحان كنيد. 

)در صورت وجود خط زن دقت كنيد تيغة مذكور تا 3 ميلی متر در عمق، صفحه را برش دهد(.
 قبل از برش روی صفحة MDF، محل برش را با مداد مشخص كنيد.

 پس از روشن كردن دستگاه و برش قطعه، دستگاه را خاموش كرده و پس از قطع كردن جريان برق، اجزای 
ماشين را تميز كنيد.

 توجه داشته باشيد قطعات افقي با توجه به عرض نقشه ها در كارگاهي كه سفارش داده شده اند برش خورده 
و لبه هاي آنها با نوار پي.وي.سي پوشانده شده است و در كارگاه محل اجرا تنها برش آنها از طول انجام مي شود.

شکل 30شکل 29

شکل 31



50

با استفاده از متر و متر ليزری فاصلة 2 سانتی متری را 
از لبة بااليی و پايينی قطعة زيركار افقی جدا می كنيم 

و سپس مطابق تصوير، قطعة ديوارپوش را با استفاده 
از ميخ كوب در جای خود قرار می دهيم.

نصب اين مرحله نياز به 2 نفر دارد كه انتهای كار توسط يك نفر در محل خود نگه داشته شود و نصب و 
انجام می شود. نفر ديگر  ابتدای قطعه توسط  نگهداری 

برای باال بردن دقت اجرا از متر ليزری استفاده كنيد. خط ليزر متر بايد مماس بر لبة بااليی قطعه باشد. توجه

شکل 33شکل 32

شکل 34

در رديف اول قبل از نصب قطعه،برای يکسان كردن 
سطح زير كار از قطعات كمکی بر روی قيد عمودی 

استفاده می شود.



51

پودمان دوم ـ دیوار پوش چوبی

پس از نصب قطعة ۶۰ سانتی متري رديف اول، برای كنترل فاصلة 3 سانتی متری ميان قطعات، از قطعات شابلن 
به ارتفاع 3 سانتی متر استفاده می شود. اين قطعات در فاصلة حدود 1 تا 1/5 متری از يکديگر قرار می گيرند. اندازة 

قطعات فاصله نگه دار 15 سانتي متر طول،3 سانتي متر ضخامت )در اينجا ارتفاع( و 1۶ ميلي متر عرض است.

شکل 35

شکل 37

شکل 39

شکل 36

شکل 38

شکل 40
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اتصال قطعات رديف های بعدی روی زيرسازی مانند رديف اول انجام می گيرد.

شکل 41

شکل 43

شکل 45

شکل 47

شکل 42

شکل 44

شکل 46

شکل 48
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براي يکسان سازي آخرين قسمت هاي قطعات زيرسازي عمودي، قطعاتي با ضخامت مساوي با قيدهاي افقي 
استفاده مي شود. 

براي اتصال محکم تر قطعة رديف آخر به زير سازي، از 
قطعات كمکي بيشتري در كنار قيدهاي عمودي كه 
ضخامتي به اندازة مجموع ضخامت قيدهاي عمودي و 

افقي دارند استفاده مي شود.

نصب سومين رديف نيز با استفاده از فاصله نگه دارها انجام مي شود.

شکل 50شکل 49

شکل 51

شکل 52

شکل 54

شکل 53

شکل 55
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در مرحلة پايانی كار نيز همانند قسمت پايين رديف اول از قطعات كمکی برای يکسان سازی ضخامت زيرسازی 
استفاده می شود.

با توجه به ارتفاع سقف، ممکن است ارتفاع قطعة آخر از ساير قطعات كوچك تر باشد، اما نحوة نصب آن مانند ديگر 
بخش هاست.

اجرای قرنيزهای پایين دیوار و قرنيزهاي كنار سقف
 درصورتي كه سقف فضا داراي جزئياتي مانند سقف كاذب باشد، پس از اجراي آن، در مرحلة پاياني كار براي قرنيز باال 

و پايين ديوار مطابق نقشه، از قطعات ام.دي.اف همرنگ با فاصلة ميان قطعات استفاده مي كنيم.

دیگر روش های متداول نصب دیوارپوش
 قطعات ديوارپوش بدون واسطه و به طور مستقيم به ديوار متصل می شوند. در اين روش با استفاده از پيچ و رول پالک  1

نصب قطعات به ديوار انجام شده و با خزينه كردن، قسمت سرپيچ داخل نئوپان قرار می گيرد. در مرحلة بتونه كاری، 
قسمت سرپيچ )گل پيچ( بتونه می شود يا روی آن پولك چسبانده می شود.

در مراحل انجام كار ممکن است روی صفحات خش ايجاد شود يا قطعات كوچکی از كناره ها يا روی 
صفحات جدا شود. در اين صورت با استفاده از بتونه های آمادة مخصوص لکه گيری اين قطعات كه در 

رنگ های متنوع توليد می شود، می توان لکه گيری را انجام داد.

نکته

شکل 56

شکل 58

شکل 57

شکل 59
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 قطعات چوبی باريکی به ضخامت 2 و عرض 3 تا 5 سانتی متر و طولي متناسب با ارتفاع فضا با استفاده از  2

ميخ كوب به صورت عمودی روی ديوار با استفاده از ميخ كوب قرار گرفته و سپس قطعات ديواركوب روی آنها 
نصب می شود. در اين روش فاصلة قطعات چوبی طوری تنظيم می شود كه لبة قطعات ديواركوب برای كوبيدن 

ميخ روي آن قرار می گيرد.
در روشی ديگر می توان از تخته های كوتاه 15×2 سانتی متري برای قطعات افقی، كه به ديوار پيچ می شود استفاده كرد 
و تخته های عمودی 3۰۰×3×2 سانتی متری را روی آنها و صفحات ديواركوب را روی تخته های عمودی ميخ كوب كرد.
همان طوركه در نقشه ها مي بينيد قطعات MDF معموالً به صورت يکپارچه نصب نمی شوند و در بسياري از آنها در 
فاصله ميانشان ورق های فلزی يا ام.دی.اف قرار داده می شود. در بيشتر موارد همانند شيوه اي كه آموزش داده شد، 

قطعات ام.دي.اف روي قطعة چوبي زير كار قرار مي گيرند اما گاهي از روش هاي زير نيز استفاده مي شود.
 در وسط لبة كناری )ضخامت 1۶ ميلی متر( قطعة ام.دی.اف يك شيار به عمق يك سانتی متر برای عبور دادن  1

ورق های فلزی نازک ايجاد می كنند.
 لبة ورق های ام.دی.اف را از سمتی كه به ديوار وصل می شود به اندازة 3 تا ۶ ميلی متر، دو راهه زده و ورق را در  2

سمت پشت در قطعة ام.دی.اف قرار می دهيم. 
اجراي پوشش ستون ها با قطعات ام.دي.اف

در پوشش ستون ها، قطعات طولی ام.دی.اف را به صورت دو به دو، با توجه به ارتفاع و عرض ستون برش می زنيم تا 
همديگر را پوشش دهند. مثالً برای پوشش يك ستون با مقطع مربع به ابعاد 2۰×2۰ سانتی متر، دو قطعه به عرض 2۰ 
سانتی متر و هم ارتفاع با ستون، برش داده می شوند و برای پوشش ضخامت اين دو قطعه، به اندازة دو برابر ضخامت 

آنها به عرض دو قطعة ديگر اضافه می كنيم.
در ادامه برای پوشاندن گوشه های كار می توان از پروفيل های L شکل يا تاشو استفاده كرد.

برای نصب پروفيل ها می توان از چند ميخ  اس كا )SK( يا چسب استفاده كرد.
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شایستگی اجرای دیوار پوش چوبی

شرح كار:  
آماده سازی كارگاه، رولوة سطح ديوار و تعيين مقدار مواد، كنترل شاقولی بودن ديوار، تسطيح ديوار و كنترل مسيرهای تأسيساتی، 

برش قطعات طبق اندازة ديوار و نقشه، نصب قطعات زيرسازی، نصب قطعات روسازی و قرنيزها، پردازش نهايی

استاندارد عملکرد: 
اجرای ديوار پوش چوبی طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جزئيات نقشه های shop drawing، نشريه 55 و 92 سازمان برنامه 

و بودجه، مبحث 5 مقررات ملی ساختمان و استانداردهای سازمان ملی استاندارد.

شاخص ها:
دروندادی: رعايت ايمنی در برش قطعات چوبی، انتخاب صحيح ابزار

فرايندی: انجام مراحل با ترتيب مناسب، برش قطعات مطابق نقشه، كنترل درزها و اتصاالت، پردازش نهايی
محصول: اجرای يك ديوارپوش شاقولی با اتصاالت پايدار و درزهای مناسب به مساحت حدود 5 متر مربع

شرایط انجام كار :
شرایط مکان: كارگاه تزيينات چوبی پارچه ای 

زمان: 8 ساعت كاری
ابزار و تجهيزات:

وسايل درودگری و بنايی، شاقول، ريسمان، شمشه، فرغون، استانبولی، بيل، ماله، دستگاه اره فارسی بر، قلم مو، در صورت نياز به 
 ،SK زيرسازی )شن، ماسه، سيمان، آب( كمپرسور هوا، تفنگ ميخ كوب، چوب چهارتراش، صفحات ام دی اف، مترليزری، ميخ

بتونه لکه گيری، ابزار عالمت زنی

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1
رولوه كردن سطح ديوار، تعيين مقدار مواد اوليه، تسطيح ديوار و كنترل   مسيرهای 

تأسيساتی
2

2نصب قطعات چوبی زيركار2

2نصب قطعات چوبی روكار3

2نصب قرنيزها و تنظيم و پرداخت نهايی4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
مديريت مواد و تجهيزات، مديريت كيفيت، مسئوليت پذيری، مديريت زمان 

2و رعايت ايمنی

*ميانگين نمرات

   * حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.


