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 1معرفی عملیات کرسی چینی و ایزوالسیون
برای آنکه بتوانیم با نحوه اجرای کرسی چینی و ایزوالسیون آشنا شویم ،الزم است ابتدا به معرفی کرسی چینی ،ایزوالسیون و دالیل انجام هر یک بپردازیم.
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1 .1

معرفی کرسی چینی و دالیل اجرای آن

کرسی چینی را میتوان هم در سازههای با اسکلت بنایی و هم در سازههای با اسکلت بتنی یا فلزی مشاهده نمود .اماا نقاش مهام کرسای ،دامناه کااربرد و
همچنین جزئیات اجرایی دقیقتر آن در سازههای با اسکلت بنایی ،نام کرسی چینی را به اسکلت بنایی گرهزده است .همانطور کاه در مقدماه اشااره گردیاد،
کرسی مجموعه چند رگ آجر چیده شده بین فونداسیون و دیوار اصلی سازه میباشد که به اجرای آن ،کرسی چینی گفته میشود .کرسی چینی مطابق با نقشه
سازه ،زیر تمام دیوارها اجرا میگردد .مهمترین سؤال ی که حول کرسی چینی وجود دارد این است که چرا دیوار اصلی سازه را مستقیماٌ بار روی فونداسایون یاا
همان کالف افقی زیر سازه قرار نمیدهیم؟
برای پاسخ به سؤال فوق دو موضوع را میتوان موردبحث قرار داد:
 -1برای ساختمانسازی در مناطقی که دارای خاک نرم با مقاومت کمتر هستند ،تنشهای وارد بر خاک را باید تا حد تنش قابلتحمل خاک تقلیل داد.
بدیهی است که برای تحقق این امر افزایش سطح تماس فونداسیون با خاک مرسومترین روش میباشد.
فرض بر آن است که بارهای وارده از طرف دیوار ،با زاویه  45درجه به فونداسیون منتقل میشوند و در عمق آن پیشروی میکنند .نتیجه ایان امار آن
است که برای کاهش تنشهای وارد بر خاک افزایش سطح تماس فونداسیون با خاک بهتنهایی کافی نیست؛ چراکه ممکن است به دلیل تمرکز بار دیوار
در بخشهایی از فونداسیون ،بار از طرف دیوار به تمام سطح فونداسیون منتقل نگردد و متعاقباً تمام سطح فونداسیون با خاک درگیر نشود .برای حل این
مشکل میتوان عالوه بر عرض فونداسیون ،عمق آن را نیز افزایش داد؛ اما ازآنجاییکه این افزایش عمق هزینههای زیادی به پروژه تحمیال مایکناد،
عاقالنهتر آن است که سطح تماس دیوار با فونداسیون افزایش پیدا کند.
اما آیا افزایش سطح مقطع دیوار در تمام طول و ارتفاع آن کار توجیهپذیری است؟ اینجاست که پای کرسی به وسط میآید و با اجرای پلکانی ،عالوه بر
افزایش سطح انتقال بار به فونداسیون ازنظر اقتصادی نیز توجیه میگردد.

شکل  1اجرای پلکانی کرسی و افزایش سطح انتقال بار به فونداسیون (چپ) نسبت به اجرای ساده (راست)
 -2معموالً ساختمانها بهگونهای ساخته میشوند که تراز کف ساختمان از تراز معابر مجاور کمی باالتر باشد ،برای دستیابی به این هدف از کرسی
چینی استفاده میشود.
اکنون می توان پرسید که علل اختالف تراز اولیه زمین با معبر در چیست و اساساٌ چرا باید تراز کف ساختمان را به باالی تراز معبر رساند؟
از علل به وجود آمدن اختالف تراز بین زمین و معبر میتوان موارد زیر را برشمرد:


پستی و بلندی طبیعی زمینهای منطقه.
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زمین ساختگاه شیبدار باشد و برای دستیابی به تراز یکنواخت ملزم به خاکبرداری باشیم.
با توجه به تجربه ساختوساز در منطقه و یا بر اثر فعالیتهای انسانی پیشین و انتقال خاک یا نخالههای ساختمانی از محل ثانویه به محل پروژه
ممکن است که خاک زمین ساختگاه دستریز یا نرم باشد ،در این صورت برای رسیدن به زمین سفت و بکر نیازمند به خاکبرداری هستیم.

دالیل باالتر بردن تراز کف ساختمان از تراز معابر مجاور را نیز میتوان بهصورت زیر شرح داد:




تأمین آسایش روانی و در امان بودن نسبی از خطرات طبیعی نظیر سیل و همچنین آبهای جاریشده در سطح معابر مجاور.
تراز ساختمان باالتر در نظر گرفته میشود تا دیوارهای سازه در تماس با خاک اطراف و در معرض رطوبت قرار نگیرند.
در مناطقی که سطح آب زیرزمینی باالیی دارند با باالتر بردن تراز کف ساختمان از زمینهای مجاور ،از عدم نفوذ رطوبت زیر ساختمان به کف
طبقه همکف اطمینان حاصل میکنیم.

شکل  2اختالف تراز روی کرسی با معبر مجاور ساختمان

2 .1

معرفی ایزوالسیون و دالیل اجرای آن

عملیات ایزوالسیون هرگاه در مورد کرسی چینی به کار رود به معنای عایقبندی رطوبتی سطح فوقانی کرسی (تراز شروع دیوار اصلی) میباشد .از آنجاییکه
بخش عمده ارتفاع کرسی چینی پایینتر از معابر مجاور و در تماس مستقیم با خاک و یا سایر مصالح پرکننده میباشد و نیز به دلیل خاصیت موئینگی مصالح
مصرفی در کرسی چینی نظیر آجر و مالت ،برای جلوگی ری از نفوذ رطوبت به اسکلت اصلی سازه که باعث خرابی فضای داخلی ساختمان و همچنین مرطوب
شدن کف ساختمان میشود ،سطح روی کرسی چینی را ایزوله میکنیم.
در گذشته نهچندان دور استفاده از قیرگونی چندالیه برای ایزوالسیون سطح کرسی فراگیری بیشتری داشت؛ اما در سالهای اخیر این عمل به کمک ایزوگام
که بافتی همگنتر و مطمئنتر و همچنین اجرای ساده و سریعتر را به دست میدهد ،انجام میپذیرد.
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شکل  3کرسی چینی و ایزوالسیون

شکل  4کرسی پیش از شروع عملیات ایزوالسیون
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 2ارائه جزئیات (دیتایل) کرسی چینی و ایزوالسیون
بهمنظور درک بهتر و آشنایی شماتیک ،در ادامه جزئیات اجرایی کرسی چینی را در دو زاویه دید متفاوت بررسی کرده و دیتایل نهایی آن ارائه میشود.

شکل  ۵دیتایل نمای کرسی چینی
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شکل  6دیتایل مقطع عرضی کرسی چینی (اندازهگذاری کالف افقی طبق مبحث هشتم و بخش ساختمانهای محصور شده با
کالف انجام شدهاست)

 3نکات اجرایی و کنترلهای الزم
اجرای هر عملیات عمرانی مستلزم رعایت همزمان نکات تجربی و آییننامهای است .از آنجاییکه کرسیچینی نیز از این قاعده مستثنا نیست ،در ادامه شما را
با نکات اجرایی این بخش از ساختمان آشنا خواهیم کرد .نکاتی که با توجه به آنها میتوانیم مقاومت و کیفیت سرویسدهی ساختمان خود را باالتر ببریم.

1 .3
1 .1 .3

مصالح کرسی چینی و ایزوالسیون
مالت

مالت کرسی چینی میتواند مالت ماسه-سیمان و یا ماسه-سیمان-آهک باشد .بند  1-6-2-2-8از مبحث هشتم مقررات ملی به این موضوع پرداخته است:
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در بند  2-6-2-2-8نیز موارد کاربرد و مالحظات ساخت مالت ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتاند از:
 -1مالت ماسه-سیمان در ساخت دیوار (یا جرز و یا ستون) آجری ،بلوک سیمانی و سنگی استفاده میشود.
 -2مالت ماسه-سیمان-آهک صرفاً در ساخت دیوار (یا جرز و یا ستون) آجری استفاده میشود.
 -3برای اجرای جانپناه بام و بالکن و قسمت طرهای دودکشها باید منحصراً از مالت ماسه-سیمان استفاده شود.
 -4برای اندازهگیری نسبت مواد تشکیلدهنده مالت باید از ابزار دقیق اندازهگیری وزنی و یا حجمی استفاده شود.
 -5برای اختالط مالتهای سیمانی (ماسه-سیمان و باتارد) ،باید تا حد ممکن از دستگاههای مخلوطکن استفاده شود.
 -6مالتهایی که سفت شدهاند را نباید با افزودن آب ،دوباره در هم آمیخت و استفاده نمود.
2 .1 .3

ماسه

مالت میتواند با ماسه ( 6-0ماسه صفر شش یا ماسه نرم با اندازه سنگدانه بین صفر تا شش میلیمتر) و یا ماسه شسته (دارای سنگدانه درشتتر و خاک کمتر
نسبت به ماسه  )6-0آماده شود .ماسه شسته دارای مقاومت بیشتر و ماسه  6-0با خاصیت خمیری بیشتر دارای قابلیت پرداخت مناسبتر میباشد.
مطابق با ضوابط مبحث هشتم ،مشخصات ماسه مصرفی باید با موارد عنوانشده در مباحث  5و  9مقرارت ملی ساختمان مطابقت داشته باشد.
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شکل  7ماسه 6-۰

شکل  ۸ماسه شسته
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3 .1 .3

سیمان

مطابق با بند  1-2-2-2-8از مبحث هشتم داریم:

مرسومترین سیمان مورداستفاده در کرسی چینی سیمان پرتلند تیپ  2میباشد.
4 .1 .3

آهک

در بند  2-2-2-2-8از مبحث هشتم مقرر شده است که:
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۵ .1 .3

آب

مطابق با بند  3-2-2-8مبحث هشتم داریم:

6 .1 .3

گچ

از گچ تنها در نگهداشتن شمشه استفاده می شود که باید با ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقاررات ملای سااختمان و اساتانداردهای ملای مربوطاه ،از جملاه
استاندارد ملی ایران (شماره  ،)12015-1مطابقت داشته باشد.
7 .1 .3

آجر

آجر مرسومترین مصالح مورداستفاده در کرسی چینی است .طبق آخرین ویرایش از مبحث هشتم (بند  )1-4-2-2-8آجرهاای ساازهای ،براسااس ماواد خاام
استفادهشده در ساخت ،به انواع زیر تقسیم میشوند:
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معمولترین آجر مورداستفاده در کرسی چینی ،از نوع فشاری توپر و یا سوراخدار میباشد ،که میتوان آنها را در گروه الف از دستهبندی فوق جای داد .این
آجر حین اجرای کرسی باید کامالً خیس و زنجاب باشد (یعنی تمامی منافذ آجر از آب اشباع شده و توانایی جذب آب بیشتر نداشته باشد) تا شیره مالت مکیده
نشود و چسبندگی بهخوبی اتفاق بیافتد .الزامات بند  1-4-2-2-8مبحث هشتم در مورد آجر به شرح زیر میباشد:
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شکل  ۹آجر فشاری توپر

13

شکل  1۰آجر فشاری سوراخدار

همچنین مطابق با بند  2-2-5-5-8داریم:
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۸ .1 .3

بلوک سیمانی

از بلوک سیمانی نیز میتوان در اجرای کرسی استفاده کرد .بلوکهای سیمانی به دو صورت توخالی (سوراخدار) و توپر تولید و مورد استفاده قارار مایگیرناد.
بلوکهای سیمانی توخالی شامل بلوک سیمانی دیواری و بلوک سیمانی سقفی میباشند .از آنجاییکه بلوکهای سیمانی توپر از نوع سابک مایباشاند ،تنهاا
استفاده از بلوکهای سیمانی توخالی برای کرسی چینی مجاز است .مطابق با الزامات بند  2-4-2-2-8بخش الف مبحث هشتم:
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شکل  11دیوارچینی با بلوک سیمانی بر روی فونداسیون اسکلت بتنی که در صورت پر شدن کف به عنوان کرسی تلقی میگردد
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۹ .1 .3

سنگ

سنگ نیز از دیگر مصالحی است که در ساخت کرسی میتوان از آن استفاده نمود .مطابق با الزامات بند  3-4-2-2-8مبحث هشتم داریم:
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1۰ .1 .3

ایزوگام

ایزوگام مصرفی در ایزوالسیون باید سالم و انعطافپذیر بوده و پس از گرمایش ،چسبندگی مناسبی با بستر خود داشته باشد.

شکل  12انعطافپذیری ایزوگام

2 .3

صالحیت نیروی انسانی

صالحیت نیروی انسانی موردنیاز در عملیات کرسی چینی شامل استادکاران و کارگران ،از طریق رؤیت پروانه مهارت فنی آنها قابل احراز میباشد .همچناین
میتوان مواردی چند را به شرح زیر بهمنظور بررسی صالحیت آنها در محل برشمرد:








رعایت نکات ایمنی حین کار
استفاده صحیح از مصالح و احتراز از اتالف آنها
استفاده صحیح و بهجا از ابزار کار
تراز بودن رگهای کرسی چینی و معوج نبودن سطح کار
داخل و بیرون نبودن آجرها و زیبایی کار
آماده کردن مالت بهصورت مرحلهبهمرحله و استفاده از مالت تازه
و ...
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3 .3

پیادهسازی نقشه و یک رگه کردن

از آنجاییکه پیش از کرسی چینی ،کالف افقی زیر کرسی اجرا میشود ،محل تقریبی کرسی با خطای چند سانتیمتر ناشی از قالببندی و بتنریازی ،بار روی
کالف مشخص میباشد .در محلهایی که اطراف زمین ساختگاه ،خانههای ساختهشده وجود دارند ،برای رسیدن به محل دقیق کرسیها کاافی اسات در هار
راستا یکی از کرسیها بر اساس دیوارهای اجراشده همسایه یک رگه شوند .برای توضیح این موضوع فرض میکنیم زمین ساختگاه در راساتای طاولی دارای
همسایه و در راستای عرضی بر خیابان باشد .برای اجرای رگ اول یا همان یک رگه کردن کرسی در راستای طولی ،سروته کرسی را طبق نقشه به اندازه درز
انقطاع از دیوار همسایه فاصله داده و با ریسمان کشی در تمام طول ،کرسی را بنا میکنیم .برای یک رگه کردن کرسای در راساتای عرضای مایتاوان یاک
ریسمان بلند در این راستا مماس با دیوار همسایه کشیده ،به اندازه ضخامت نمای اجراشده روی دیوار همسایه از ریسمان عقبنشینی کرده و سروته کرسی را
آجر می گذاریم ،حال ریسمان را بر روی این آجرها بسته و در تمام طول ،کرسی را بنا میکنیم .با مشخص شدن محل اولین کرسی ،سایر کرسیهای ماوازی
به کمک متر و فاصلههای مشخصشده بر روی نقشه قابل پیادهسازیاند.
نکته مهم در این روند ،زاویه بین آکس کرسیهای دو راستای مختلف میباشد .بهطور مثال اگر بر روی نقشه آکسها بر هم عمود باشند ،زاویه  90درجه باه
کمک گونیای فلزی و ریسمان پیاده میشود و با اندازه گرفتن فاصله سروته کرسی با کرسی مرجع اولیه ،صحت پیادهسازی زاویه کنترل میشود .اگر آکسها
بر هم عمود نباشند ،که این موضوع می تواند ناشی از معماری سازه و یا قناسی زمین باشد ،با کنترل فاصله سروته کرسی از کرسی مرجع اولیه (فاصلهها روی
نقشه مشخص شدهاند) میتوان به هدف دستیافت.
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شکل  13یک رگه کردن کرسی آکس  2به کمک گونیا و ریسمان

اگر اطراف زمین ساختگاه ،ساختمان نباشد ،میتوان به کمک حدود تعیینشده زمین و یا در صورت نیاز ،به کمک عرض کوچه و خیابانهای مجاور و رعایات
فاصله از جداول و یا فاصلهگیری از نزدیکترین ساختمانهای ساختهشده مجاور ،محل دقیق کرسیها را مشخص نمود.

4 .3

دیوارچینی

آییننامه ضوابطی را برای دیوارچینی اسکلت ساختمان با سازه بنایی تبیین کرده است .اگرچه کرسی چینی مشمول همه آن ضوابط نمیشود ،اماا ماواردی را
باید حین اجرا در نظر گرفت .مطابق بند  5-3-5-5-8داریم:

20
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شکل  14آجرچینی

22

۵ .3

کنترل تأسیسات

در طبقه همکف ممکن است تأسیساتی نظیر لولهکشی فاضالب ،آب ،برق و گاز از کف ساختمان عبور داده شوند .برای پرهیز از باال آمادن بایشازحاد کاف
ساختمان و عدم نیاز به مصالح پرکننده و اجرای عملیات غیراقتصادی ،این تأسیسات کمی پایینتر از تراز کرسی اجرا میشوند ،چراکاه درهرصاورت تاا تاراز
کرسی پُرکاری انجام خواهد شد .اگر بخواهیم توضیح مختصری در مورد نحوه پرکاری کرسی ارائه کنیم ،قابلذکر است در مناطقی که زیر ساختمان با زماین
مرطوب در تماس است مطابق با بند  3-4-1-8قسمت الف از نشریه  55داریم:

که به این نحوه پرکاری بلوکاژ گفته میشود.

شکل  1۵بلوکاژ تا تراز کرسی

اما در مناطقی که سطح آب زیرزمینی پایینتری دارند معموالً برای پرکاری از مخلوط خاک و قلوهسنگ استفاده میشود که هر چه این ترکیب همگنتر باشد
بعد از تراکم ،باربری بهتری را به دست میدهد.
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شکل  16پرکاری با مخلوط گل و قلوهسنگ

در محل تالقی تأسیسات با کرسی ،سوراخهایی متناسب با سطح مقطع تأسیسات عبوری تعبیه میشود .در صورت عدم پایشبینای محال ساوراخهاا ،حاین
اجرای تأسیسات عملیات سوراخکاری اجتنابناپذیر میباشد.
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شکل  17عبور تأسیسات از زیر تراز کرسی

6 .3

کنترل عرض و رقوم ارتفاعی کرسی چینی

کرسی چینی یک ساختمان معموالً در دو تراز متفاوت اجرا میگردد؛ یکی کرسی چینی حیاط که معموالً همتراز با جدول و کف معبار مجااور در نظار گرفتاه
می شود ،دیگری کرسی چینی سازه که معموالً به دالیلی که پیشتر به آنها اشاره شد ،چند رگ باالتر از تراز کرسی حیاط اجرا میگردد .ایان اخاتالف تاراز
متناسب با ساختوساز منطقهای مشخص میشود به این معنا که هنگام اجرای کرسی با توجه به وضعیت جغرافیایی ،احتمال آبگرفتگی معابر و سایر خطرات
احتمالی و همچنین تراز کرسی سایر ساختمانهای مجاور ،میزان اختالف تراز را انتخاب میکنیم .بارای جلاوگیری از انتقاال رطوبات از یاک سااختمان باه
ساختمان کناری ،بهتر است کرسی همتراز با کرسیهای مجاور اجرا شود.
در بند  2-2-5-5-8از مبحث هشتم اشاره کوتاهی به تراز زیر و روی کرسی شده است:

در توضیح بند فوق اضافه میکنیم؛ در ویرایش سال  1392مبحث هشتم مقررات ملی ،این بند بهصورت «کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل
 300میلیمتر باالتر از کف تمامشده محوطه پیرامون ساختمان باشد ».بیان گردیده بود که با توجه به حذف فصل ششم این مبحث با عنوان «ساختمانهای
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بنایی غیرمسلح» در ویرایش سال  ،1398این بند بهصورت فوق تغییریافته است تا تأکیدی بر لزوم طرح و اجرای ساختمانهای بنایی مسلح و یا کالفدار
باشد .از سوی دیگر آنچه در این نوشته شرح دادهشده است ،اجرای مرسوم و عام کرسیچینی میباشد که با روش تشریحشده در آییننامه تفاوتهایی دارد .در
ساختوسازهای متعارف پس از اجرای شالوده ،به ترتیب؛ یکرگه زیر کالف افقی ،کالف افقی (که گاهی این سه مرحله نیز باهم ادغام میشود) ،کرسی
چینی و نهایتاٌ دیوار سازهای اجرا میشوند؛ که این توالی در آییننامه بهصورت شالوده ،کرسی چینی ،کالف افقی زیر دیوار و دیوار سازهای مطرح شده است.

شکل  1۸باالتر بودن تراز کف ساختمان نسبت به تراز حیاط

عرض کرسی معموالٌ بیشتر از عرض دیوار اصلی سازه در نظر گرفته میشود .این عمل حسنهایی در سازه ایجاد میکند که میتوانند بهصورت زیر برشامرده
شوند:





سختی خارج از صفحه کرسی نسبت به دیوار بیشتر است ،درنتیجه کرسی تأثیر منفی بر الغری دیوار اصلی سازه نخواهد داشت.
ازآنجایی که کرسی وظیفه انتقال بار را بر عهده داشته و بخش مهمی در مسیر انتقال نیرو در سازه بهحساب مایآیاد ،باا افازایش عارض کرسای،
ضریب اطمینان سازه در این بخش باالتر خواهد رفت.
همانطور که پیشتر اشاره شد اجرای پلکانی کرسی در کاهش تنشهای وارده بر خاک مؤثر خواهد بود.
هنگام اجرای سنگ نما ،پای سنگ بر روی کرسی خواهد نشست که یک حسن اجرایی محسوب میشود.

بند  2-2-5-5-8مبحث هشتم در خصوص عرض کرسی مقرر نموده است که:
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7 .3

کنترل تراز و شاقول بودن کرسی

مصالح مصرفی و خطای نیروی انسانی دو عامل مؤثر در ایجاد اختالف تراز در مقاطع مختلف کرسی چینی هستند .عامل مصالح را میتوان در اخاتالف ابعااد
آجر ،بلوک سیمانی و یا سنگ مصرفی خالصه نمود و در مورد خطای نیروی انسانی میتوان به مواردی ازجمله تراز نبودن سطح کاالف زیار کرسای کاه در
مراحل قبل با ماله صاف شده است و همچنین اختالف ضخامت مالت بین مصالح که بهوسیله کمچه بر روی رگ زیرین پهن میشود ،اشاره کرد.
برای جلوگیری از به وجود آمدن اختالف تراز ناشی از عوامل مذکور ،شایسته است که در شروع کرسی چینی تراز هدف را باه کماک شالنگ تاراز مشاخص
نموده و با تقسیم اختالف تراز هدف با تراز یک رگه اولیه بر تعداد رگهای آجرچینی (که توسط استادکار پیشبینی میشود) ضاخامت هار رگ را در ساروته
دیوار محاسبه نموده و بر روی شمشههای نصبشده در هر طرف کرسی عالمتگذاری شود تا با قرار دادن ریسمان بر روی این عالمتها ،تراز کرسی رگ به
رگ کنترل گردد.
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شکل  1۹عالمتگذاری شمشه و بستن ریسمان روی عالمتها

اگر حین کرسی چینی به شاقول بودن کرسی توجه نشود ،ممکن است محور کرسی با خط قائم زاویهای غیر از صفر درجه بساازد .باا توجاه باه بااربر باودن
کرسی ،ترکیب این بار قابلتوجه و آن ناشاقولی ،لنگری حول پاشنه کرسی ایجاد میکند که بخشی از ظرفیت باربری آن دیوار به این شکل تلف خواهد شد.
برای کنترل شاقولی کرسی ،در ابتدای کار شمشههایی در دو سر کرسی شاقول نگهداشته میشوند که با بستن ریسمان بر روی شمشاههاا از شااقول و تاراز
بودن سراسر رگ اطمینان حاصل میکنیم.
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شکل  2۰استفاده از شمشه برای شاقول کردن دیوار

۸ .3

لیسه ای کردن روی کرسی جهت ایزوالسیون

لزوم ایزوالسیون روی کرسی را قبالٌ بررسی کردیم .برای اجرای ایزوالسیون به بستری صاف و تمیز نیازمندیم که معموالٌ این بستر به کماک ماالت ماساه
سیمان و لیسه ای کردن آن با ماله مهیا میشود .برای لیسه ای کردن بعداز آن که مالت بر روی سطح کار پهن شد مقداری سیمان خشاک بار روی ماالت
پاشیده شده سپس توسط ماله ،صاف و صیقلی میگردد .این کار باعث میشود که حفرههای سطح کار پر شده و چسبندگی مصالح ایزوالسیون با مالت روی
کرسی به باالترین حد خود برسد .بهتر است لبههای کرسی نیز به عرض  10تا  15سانتیمتر پالستر سیمان گردد تا مصالح ایزوالسیون روی آنهاا چسابانده
شوند و عمل ایزوالسیون با کیفیت مطلوب اجرا گردد .از دالیل لزوم صاف بودن بستر ایزوالسیون میتوان به مواردی اشاره کرد:



چسبندگی بین کرسی و مصالح ایزوالسیون بهصورت کامل انجام پذیرد؛ بهطورکلی به دلیل جنس عایق ،مقاومت برشی دیوار در محل ایزوالسیون
کاهش مییابد .حال اگر چسبندگی نیز به خوبی صورت نگیرد ،کاهش مقاومت برشی در این مقطع چشمگیر خواهد بود.
اگر بستر ایزوالسیون صاف و یکدست نباشد ،ممکن است با اجرای دیوار روی عایق در اثر فشارهای وارده قسمتهایی از عایق پاره شود و کیفیت
ایزوالسیون کاهش یابد.
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شکل  21لیسهای شدن بستر ایزوالسیون بر روی کرسی چینی

۹ .3

ایزوالسیون و کنترلهای مربوطه

اجرای ایزوالسیون بهتر است که توسط استاد این کار انجام پذیرد .همانطور که در قسمت  8-3اشاره شد یکی از مشکالت اساسی ایزوالسایون باه کماک
مواد قیری ،کاهش مقاومت برشی دیوار در محل عایقکاری میباشد .به همین جهت بند  16-5-5-8قسمت ث از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان چاپ
سال  1392استفاده از عایق بین کرسی و دیوار را غیرمجاز میداند:

که این موضوع در ویرایش جدید این مبحث در سال  1398در بند  2-2-5-5-8به شکل زیر بیان شده است:
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بنابراین اگرچه در زمان نگارش این مطلب ،عایقکاری با استفاده از مالت ماسه-سیمان همچنان مقبولیت و فراگیری عام در حد ایزوالسیون با مواد قیاری را
ندارد ،اما همانطور که در باال اشاره شد ،آییننامه ایزوالسیون روی کرسی با استفاده از مصالح قیری را صراحتاً مردود میداند.

شکل  22نمونهای از دیتایل مقطع عرضی کرسی چینی همراه با ایزوالسیون بهوسیله مالت ماسه-سیمان

روند اجرای عملیات ایزوالسیون با قیر یا ایزوگام به این شکل است که ابتدا گونی و یا ایزوگام به عرض موردنیاز بریده میشوند و سپس مواد چسابنده مانناد
قیر یا ایزوگام توسط شعله گرم شده و بر روی سطح موردنظر چسبانده میشوند .در ایزوالسیون بهوسایله ایزوگاام ،کنتارل چسابندگی عاایق باا ساطح و در
ایزوالسیون بهوسیله قیرگونی ،کنترل همگن و یکدست شدن قیر پخششده بر روی سطح از مهمترین کنترلهای این بخش میباشند .توجه شود که مصالح
ایزوالسیون در محل اعضای قائم مانند کالف قطع میشوند.
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شکل  23ایزوالسیون روی کرسی

تمرین
با توجه به نکات گفتهشده در این بخش ،حداقل یک ایراد اجرایی در شکلهای شماره  4 ،3 ،2و  17بیابید.

32

 4نتیجهگیری
بر اساس توضیحات دادهشده می توان به این نتیجه رسید که کرسی و ایزوالسیون روی آن ،وابسته به نوع سازه ،نقش مهمی در کیفیت باربری و
سرویسدهی ساختمان ایفا میکنند .برای تحقق یک ساختوساز با کیفیت ،نیاز به استفاده از مصالح و ابزار با کیفیت و نیز بهکارگیری دانش ،مهارت و نیروی
کار متخصص میباشد .برای تعیین مصالح مصرفی ،آییننامه انتخابهای متعددی پیش روی ما گذاشته که با در نظر گرفتن الزامات طراحی و مسائل
اقتصادی مانند در دسترس بودن و قیمت مناسب مصالح در منطقه موردنظر ،همت بر انتخابی بهینه میگماریم .از آنجاییکه بیش از پیش به اهمیت و دامنه
کاربرد کرسی چینی و ایزوالسیون واقف شدهایم ،لزوم رعایت نکات و اصول حاکم را نیز لمس کردهایم .نکاتی که شاید هرکدام از آنها بهتنهایی سرنوشت
یک سازه را تحت بار زلزله طرح تعیین نکند ،اما مسلماً میتوان اذعان داشت که همافزایی تأثیرات مجموعه آنها ،چگونگی رفتار سازه و سرنوشت ساکنین
آن را تعیین خواهد کرد .لذا شایسته است هر شخص متناسب با درگیری روزمره خود با مطالب گفتهشده ،در راستای بهبود کیفیت ساختوساز پیرامون خود
قدم بردارد.

چک لیست کرسی چینی و ایزوالسیون
شماره قرارداد

عنوان
پروژه

تاریخ قرارداد

کارفرما

ردیف

پیمانکار

شرح

وضعیت

منبع
تایید عدم تایید ×

مصالح
1

عیار مالت مطابق استاندارد رعایت شده است.

2

ماسه مورد استفاده  6-0یا شسته میباشد.

3

سیمان مصرفی مطابق استاندارد میباشد.

4

آهک مصرفی مطابق استاندارد میباشد.

5

آب مصرفی مطابق استاندارد میباشد.

6

آجر مصرفی از نوع فشاری توپر یا سوراخدار میباشد.

7

بلوک سیمانی مصرفی مطابق استاندارد میباشد.

بند  1-6-2-2-8مبحث
هشتم مقررات ملی ساختمان

بند  1-2-2-2-8مبحث
هشتم مقررات ملی ساختمان
بند  2-2-2-2-8مبحث
هشتم مقررات ملی ساختمان
بند  3-2-2-8مبحث هشتم
مقررات ملی ساختمان
بند  1-4-2-2-8مبحث
هشتم مقررات ملی ساختمان
بند  2-4-2-2-8الف مبحث
هشتم مقررات ملی ساختمان

33

توضیحات

8

حفرههای بلوک سیمانی با ترکیب مالت و شن پر شده است.

9

سنگ مصرفی مطابق استاندارد میباشد.

10

ایزوگام مصرفی مرغوب ،سالم و انعطاف پذیر میباشد.

بند  3-4-2-2-8مبحث
هشتم مقررات ملی ساختمان

نیروی انسانی
11

صالحیت نیروی انسانی احراز شده است.

یک رگه کردن
12

محل قرارگیری یک رگهها کنترل شده است.

13

زاویه بین آکسهای کرسی چینی به درستی پیاده شده است.

چک لیست کرسی چینی و ایزوالسیون
شماره قرارداد

عنوان
پروژه

تاریخ قرارداد
پیمانکار

کارفرما

شرح

ردیف

وضعیت

منبع
تایید عدم تایید ×

دیوارچینی
بند  5-3-5-5-8مبحث

14

در تمام کرسیها از یک نوع آجر استفادهشده است.

15

آجرها قبل از استفاده کامال خیس شدهاند.

16

آجرها حداقل به اندازه یکچهارم طول خود با آجرهای ردیف قبلی

بند  5-3-5-5-8مبحث

همپوشانی دارند.

هشتم مقررات ملی ساختمان

17

امتداد رگها کامال افقی است.

بند  5-3-5-5-8مبحث

18

بندهای قائم در دو رگ متوالی ،در یک امتداد نبوده و شاقولیاند.

19

ضخامت بندهای قائم و افقی کمتر از  10میلیمتر و بیشتر از 15

بند  5-3-5-5-8مبحث

میلیمتر نیستند.

هشتم مقررات ملی ساختمان

بندهای قائم از مالت پرشدهاند.

بند  5-3-5-5-8مبحث

هشتم مقررات ملی ساختمان
بند  5-3-5-5-8مبحث
هشتم مقررات ملی ساختمان

هشتم مقررات ملی ساختمان
بند  5-3-5-5-8مبحث
هشتم مقررات ملی ساختمان

20

هشتم مقررات ملی ساختمان

34

توضیحات

دیوارها در تمام قسمتهای ساختمان در ارتفاع همزمان اجرا شده و

بند  5-3-5-5-8مبحث

21

از روش هشتگیر استفاده نشده است.

هشتم مقررات ملی ساختمان

22

دیوارچینی کامالً شاقولی میباشد.

بند  5-3-5-5-8مبحث

23

دیوارها در محل اجرای کالف قائم بتن مسلح بهصورت هشت گیر

بند  5-3-5-5-8مبحث

اجرا شدهاند.

هشتم مقررات ملی ساختمان

دیوارها پس از اجرا حداقل سه روز مرطوب نگه داشته شدهاند.

بند  5-3-5-5-8مبحث

هشتم مقررات ملی ساختمان

24

هشتم مقررات ملی ساختمان

تاسیسات
25

درون کرسی بلوکاژ انجام گرفته است( .در مناطق با سطح آب باال)

بند  3-4-1-8الف نشریه 55

چک لیست کرسی چینی و ایزوالسیون
شماره قرارداد

عنوان
پروژه

تاریخ قرارداد
پیمانکار

کارفرما

ردیف

شرح

26

درون کرسی با مخلوط خاک و قلوه سنگ همگن پر شده است( .در

وضعیت

منبع
تایید عدم تایید ×

مناطق با سطح آّب پایین)
27

تاسیسات پایینتر از تراز کرسی اجرا شدهاند.

28

سطح مقطع سوراخها متناسب با سطح مقطع تاسیسات عبوری است.

عرض و رقوم ارتفاعی کرسی چینی
29

کرسی حیاط همتراز با معبر مجاور ساختمان اجرا شده است.

30

کرسی چینی ساختمان از تراز روی شالوده تا تراز کالف زیر دیوار

بند  2-2-5-5-8مبحث

ادامه دارد.

هشتم مقررات ملی ساختمان

عرض کرسی حداقل  100میلیمتر بیشتر از عرض دیوار است.

بند  2-2-5-5-8مبحث

31

هشتم مقررات ملی ساختمان

بستر ایزوالسیون
32

سطح روی کرسی چینی به کمک مالت ماسه-سیمان لیسهای شده
است.

35

توضیحات

لبههای کرسی  150-100میلیمتر پالستر سیمان شده است.

33

ایزوالسیون
34

35

ایزوالسیون به کمک مالت ماسه-سیمان با نسبت سیمان به ماسه 1

بند  2-2-5-5-8مبحث

به  2به ضخامت  20میلیمتر اجرا شده است.

هشتم مقررات ملی ساختمان

در ایزوالسیون به کمک ایزوگام ،چسبندگی ایزوگام و بستر
ایزوالسیون به خوبی صورت گرفته است.
در ایزوالسیون بهوسیله قیرگونی ،قیر بهصورت همگن و یکدست بر

36

روی سطح پخش شده است.
مصالح ایزوالسیون در محل کالفهای قائم قطع شده است.

37

منابع
 .1مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ،ویرایش سال .1392
 .2مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ،ویرایش سال .1398
/https://www.eghtesadonline.com .3
www.mycivil.ir .4
www.omranovin.ir .5
/https://nezam-kj.ir .6

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرکت مهندسی سبز سازه محفوظ میباشد و هرگونهه کپهیبهرداری ،تقلیهد یها
بازنشر غیرقانونی بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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