
اهيذ است ٍالذيي گشاهي تا سػايت آهَصضْاي رمش 
سالهت مَدماى خَد  ضذُ تِ حذامثش تْثَدي ٍ

دست يافتِ ٍ اص ػَاسض احتوالي ايي ًَع دسهاى 
 .پيطگيشي ًوايٌذ

 

 

 

 :اصَل ًگِ داسي پا دس گچ

 
  ِهْوتشيي ًنتِ دس اًذام گچ گيشي ضذُ ايي است م

، تِ گچچ    ًسثت  ًگشاًي  ٍجَد ّش گًَِ دس صَست 
 .تا پضضل هؼا لج تواس تگيشيذ تالفاصلِ

  پضضل تشاي ضوا تَظيح هي دّذ مچِ  گاّي اٍقات
سٍص هشاجؼِ تؼچذي دس حوچام تچاص    چگًَِ گچ سا صثح 

يچل  ًصف فٌجچاى سچشمِ تچِ     اظافِ مشدى. ًواييذ
 مول  گچ  سشيغ تش  تِ حل ضذى  ٍلشم  آب  لگي

 .هي مٌذ       

 اگش چِ گچ گيشي تشاي مَدك دسد ايجاد ًوي مٌذ، 
گچ گيشي ٍ دس آغَش  حييدادى هقذاسي ضيش 

گشفتي تؼذ اص آى تِ تحول گچ تَسط مَدك مول 
 .هي مٌذ

  تِ ّيچ ٍجِ دس هَاسدي مِ پَضل مَدك سا
 .ي مٌيذ، اجاصُ ًذّيذ گچ هشطَب ضَدهتؼَيط 

 

 دس . حتواً ًَاحي تاالي گچ سا ماهالً خطل مٌيذ
صَست ػذم اًجام ايي ماس ، صخوْاي ًاضي اص گچ 

 .هي دّذ دس آى هٌاطق سخ

  هَاظة تاضيذ قسوتْاي تاالي گچ تِ هذفَع يا ادساس
آلَدُ ًطَد ، صيشا هي تَاًذ سثة صخن ضذى پَست 

 .ًاحيِ ٍ ػفًَت ضَد

 

 

 

 :استحوام مَدمي مِ پاي اٍ دسگچ است

اگش پضضل اص ضوا دس خَاست مشدُ مِ خَدتاى گچ سا 

 .تاص مٌيذ

تْتشيي صهاى تشاي استحوام صثح سٍصي است مِ قشاس 
دس ايي صهاى مَدك سا هي تَاى . است گچ تؼَيط ضَد

تشاي گچ گيشي  گچ سا تاص مشدُ ٍ سپس. استحوام ًوَد
س صَستي مِ تخَاّيذ دس حذ د ًوَدُتِ پضضل هشاجؼِ 

تويض ًواييذ، تْتشيي ساُ  سا فاصل دٍ گچ گيشي مَدك
ايي است مِ فقط تٌِ ٍ دستْاي اٍ سا تا يل اسفٌج 

 .سپس تا حَلِ خطل مٌيذ هشطَب تويض مشدُ ٍ
 

 :هشاقثت ّاي تؼذ اص گچ گيشي

مش ضذ مَدك هوني است هختصشي رّواى طَس مِ 
ضايذ سٌگيٌي گچ ػلت ايي است مِ . تي قشاس تاضذ

تْتش . خيلي تاضذ مِ تا خطل ضذى ماهل گچ اداهِ داسد
مَدك دس صيش صاًَ حَلِ مَچني سا تا است صيش پاي 

. سٍي صهيي قشاس ًگيشدگچ مشدُ ٍ قشاس دّين تا پاضٌِ 
اص گزاضتي اجسام پالستيني . حَلِ ضوا تايذ ًخي تاضذ
تا َّا تثادل حشاستي گچ اص صيشا صيش گچ خَدداسي ًوائيذ، 

 .هي تَاًذ سثة سَختگي ضَد ٍ جلَگيشي مشدُ
 

 .مٌتشل گشدش خَى اًذام دس گچ هْن است
 

سًگ اًگطتاى  .تِ سًگ اًگطتاى اًذام دس گچ دقت مٌيذ
ًثايذ مثَد يا خيلي  تاضذ ٍ( اغلة صَستي)تايذ هؼوَلي 

اگش اًگطت سا فطاس دّيذ سًگ . سًگ پشيذُ تاضذ
هي ضَد ٍ تا تش داضتي فطاس  سفيذ اًگطت هي پشد ٍ

 .سًگ صَستي اٍليِ تش هي گشدد فاصلِتال
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دس صَست ّش گًَِ اختالل دس گشدش خَى اهناى سفت 
 .هطشح است ٍ تايذ تِ پضضل اطالع دادُ ضَدتَدى گچ 

 

 :خطل ضذى گچ

دقيقِ طَل هي مطذ  02تا  51هحنن ضذى قالة گچ 

. سد اها اگش ماهالً خطل ًطَد، استحنام الصم سا ًذا
دس . ساػت طَل هي مطذ  24تا  02خطل ضذى ماهل 

تش ؼسشي جْت سطَاس ايي هذت هي تَاى اص پٌنِ يا
هشاقة تاضيذ گچ هشطَب  .گچ استفادُ مشد ضذى خطل

 .سٍي سطَح خيلي سفت يا لثِ ّاي تيض قشاس ًگيشد

 
 

 

 

 

صاًِ اص ًظش صخن تشسسي ٍپَست دس تواس تا لثِ گچ سا س
 .ساط دّيذمشدُ ٍ تا اًگطت ها

احساس حثس ضذى دس فعاي تٌگ ٍ تستِ تاػث 
اظطشاب مَدك هي ضَد مِ حوايت ًضديناى هي تَاًذ 

 .تِ اٍ آساهص دّذ

ضنن سا ّن هي گيشد  گچ ّايي مِ تخطْايي اص تٌِ ٍ
هوني است تاػث مٌذ ضذى حشمات گَاسضي ، تَْع ٍ 

 .استفشاؽ ضَد مِ تايذ تِ پضضل اطالع داد
 

 :اضتي گچدتش

  اص تشداضتي گچ فؼاليتْاي ػعچَ ٍ اػوچال   پس
ٍصى گزاسي سٍي آى سا تذسيجي ضچشٍع مٌيچذ   

 .ظؼيف است چَى ػعَ سفت ٍ

   اص سچطح   تچاالتش دس صَست ٍجَد ٍسم ػعچَ سا
 .قلة قشاس دّيذ

 َسلَل ّاي پَستي هشدُ، پَست  دتِ دليل ٍج
   ٍ  سچشيؼاً صخچن    خطل ٍ پَسچتِ پَسچتِ اسچت 

اهي ضستِ ٍ ضَد پس آى سا ًخاساًيذ، تِ آسهي 
 .مٌيذ هشطَب تا هحلَل ّاي ًشم مٌٌذُ
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 هشاقثت ّاي تؼذ اص گچ گيشي
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