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 گروه صنعتی
 سبزسازه

 اتیجزئ لیتید همراه به ساختمان ونیزوالسیا و ینیچ یکرس یاجرا نحوه

 

 مقدمه
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پاسخ خواهیم داد.  در مقررات ملی ساختمان در این مقاله جامع به تمامی سواالت شما در رابطه با اجرا کرسی چینی و ایزوالسیون )ایزوگام روی کرسی چینی(
 .می توانید در انتهای همین مقاله دانلود کنیدنیز کرسی چینی را  (dwg) چک لیست و دیتیل جزئیاتهمچنین 
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 کرسی چینی و ایزوالسیون اتیعملمعرفی  1

 دازیم.بتوانیم با نحوه اجرای کرسی چینی و ایزوالسیون آشنا شویم، الزم است ابتدا به معرفی کرسی چینی، ایزوالسیون و دالیل انجام هر یک بپربرای آنکه 
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 معرفی کرسی چینی و دالیل اجرای آن  1. 1

مشاهده نمود. اماا نقاش مهام کرسای، دامناه کااربرد و       ی با اسکلت بتنی یا فلزی هاسازهی با اسکلت بنایی و هم در هاسازهتوان هم در کرسی چینی را می

کاه در مقدماه اشااره گردیاد،      طورهمانزده است. ی با اسکلت بنایی، نام کرسی چینی را به اسکلت بنایی گرههاسازهآن در  ترقیدقهمچنین جزئیات اجرایی 

شود. کرسی چینی مطابق با نقشه که به اجرای آن، کرسی چینی گفته می باشدمجموعه چند رگ آجر چیده شده بین فونداسیون و دیوار اصلی سازه میکرسی 

ی که حول کرسی چینی وجود دارد این است که چرا دیوار اصلی سازه را مستقیماٌ بار روی فونداسایون یاا    سؤال نیترمهمگردد. سازه، زیر تمام دیوارها اجرا می

 دهیم؟همان کالف افقی زیر سازه قرار نمی

 قرار داد: موردبحثتوان فوق دو موضوع را می سؤالبرای پاسخ به 

تحمل خاک تقلیل داد. های وارد بر خاک را باید تا حد تنش قابلسازی در مناطقی که دارای خاک نرم با مقاومت کمتر هستند، تنشبرای ساختمان -1

 باشد.ترین روش میسومبدیهی است که برای تحقق این امر افزایش سطح تماس فونداسیون با خاک مر

کنند. نتیجه ایان امار آن   شوند و در عمق آن پیشروی میدرجه به فونداسیون منتقل می 45، با زاویه ه بارهای وارده از طرف دیوارفرض بر آن است ک 

به دلیل تمرکز بار دیوار  ممکن است چراکه ؛کافی نیست ییتنهابهوارد بر خاک افزایش سطح تماس فونداسیون با خاک  یهاتنشاست که برای کاهش 

تمام سطح فونداسیون با خاک درگیر نشود. برای حل این  فونداسیون منتقل نگردد و متعاقباًبار از طرف دیوار به تمام سطح  یی از فونداسیون،هابخشدر 

 ،کناد یما زیادی به پروژه تحمیال   یهانهیهزفزایش عمق این ا کهییازآنجااما  ؛عرض فونداسیون، عمق آن را نیز افزایش داد بر عالوه توانمیمشکل 

 .دیوار با فونداسیون افزایش پیدا کندآن است که سطح تماس  ترعاقالنه

عالوه بر  ،آید و با اجرای پلکانیوسط می به است؟ اینجاست که پای کرسی یریپذهیتوجاما آیا افزایش سطح مقطع دیوار در تمام طول و ارتفاع آن کار 

 .گرددمی هیتوج نیز اقتصادی ازنظر فونداسیون افزایش سطح انتقال بار به

 

 

 اجرای پلکانی کرسی و افزایش سطح انتقال بار به فونداسیون )چپ( نسبت به اجرای ساده )راست( 1 شکل

 

کمی باالتر باشد، برای دستیابی به این هدف از کرسی  شوند که تراز کف ساختمان از تراز معابر مجاورای ساخته میگونهها بهمعموالً ساختمان -2

 شود.چینی استفاده 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؟اکنون می 

 موارد زیر را برشمرد: تواناز علل به وجود آمدن اختالف تراز بین زمین و معبر می

 های منطقه.پستی و بلندی طبیعی زمین 
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 برداری باشیم.دار باشد و برای دستیابی به تراز یکنواخت ملزم به خاکزمین ساختگاه شیب 

 نویه به محل پروژه های ساختمانی از محل ثاهای انسانی پیشین و انتقال خاک یا نخالهوساز در منطقه و یا بر اثر فعالیتبا توجه به تجربه ساخت

 برداری هستیم.نیازمند به خاکباشد، در این صورت برای رسیدن به زمین سفت و بکر ریز یا نرم ممکن است که خاک زمین ساختگاه دست

 زیر شرح داد: صورتبهتوان دالیل باالتر بردن تراز کف ساختمان از تراز معابر مجاور را نیز می

 شده در سطح معابر مجاور.های جاریبودن نسبی از خطرات طبیعی نظیر سیل و همچنین آب تأمین آسایش روانی و در امان 

 شود تا دیوارهای سازه در تماس با خاک اطراف و در معرض رطوبت قرار نگیرند.تراز ساختمان باالتر در نظر گرفته می 

 های مجاور، از عدم نفوذ رطوبت زیر ساختمان به کف مان از زمیندر مناطقی که سطح آب زیرزمینی باالیی دارند با باالتر بردن تراز کف ساخت

 کنیم.طبقه همکف اطمینان حاصل می

 

 

 اختالف تراز روی کرسی با معبر مجاور ساختمان 2 شکل

 

 معرفی ایزوالسیون و دالیل اجرای آن 2. 1

که باشد. از آنجاییی رطوبتی سطح فوقانی کرسی )تراز شروع دیوار اصلی( میبندقیعاعملیات ایزوالسیون هرگاه در مورد کرسی چینی به کار رود به معنای 
مصالح  و نیز به دلیل خاصیت موئینگی باشداز معابر مجاور و در تماس مستقیم با خاک و یا سایر مصالح پرکننده می ترنییپابخش عمده ارتفاع کرسی چینی 

ری از نفوذ رطوبت به اسکلت اصلی سازه که باعث خرابی فضای داخلی ساختمان و همچنین مرطوب مصرفی در کرسی چینی نظیر آجر و مالت، برای جلوگی
 کنیم.شود، سطح روی کرسی چینی را ایزوله میشدن کف ساختمان می

یر این عمل به کمک ایزوگام ی اخهاسالاما در  ؛استفاده از قیرگونی چندالیه برای ایزوالسیون سطح کرسی فراگیری بیشتری داشت ردو چنداننهدر گذشته 
 پذیرد.دهد، انجام میمی دست بهرا  ترعیسرو همچنین اجرای ساده و  ترمطمئنو  ترهمگنکه بافتی 
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 کرسی چینی و ایزوالسیون 3 شکل

 

 

 کرسی پیش از شروع عملیات ایزوالسیون 4 شکل
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 ارائه جزئیات )دیتایل( کرسی چینی و ایزوالسیون 2

 شود.درک بهتر و آشنایی شماتیک، در ادامه جزئیات اجرایی کرسی چینی را در دو زاویه دید متفاوت بررسی کرده و دیتایل نهایی آن ارائه می منظوربه

 

 

 دیتایل نمای کرسی چینی ۵ شکل
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های محصور شده با گذاری کالف افقی طبق مبحث هشتم و بخش ساختمانچینی )اندازهدیتایل مقطع عرضی کرسی  6 شکل

 است(کالف انجام شده

 ی الزمهاکنترلنکات اجرایی و  3

نیست، در ادامه شما را  مستثنااعده چینی نیز از این قکه کرسیی است. از آنجاییانامهنییآنکات تجربی و  زمانهماجرای هر عملیات عمرانی مستلزم رعایت 

 دهی ساختمان خود را باالتر ببریم.مقاومت و کیفیت سرویس میتوانیم هاآنبا نکات اجرایی این بخش از ساختمان آشنا خواهیم کرد. نکاتی که با توجه به 

 مصالح کرسی چینی و ایزوالسیون 1. 3

 مالت 1. 1. 3

 از مبحث هشتم مقررات ملی به این موضوع پرداخته است: 1-6-2-2-8آهک باشد. بند -سیمان-سهسیمان و یا ما-تواند مالت ماسهمالت کرسی چینی می
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 اند از:ها عبارتنآترین نیز موارد کاربرد و مالحظات ساخت مالت ذکر شده است که مهم 2-6-2-2-8در بند 

 شود.سنگی استفاده میسیمان در ساخت دیوار )یا جرز و یا ستون( آجری، بلوک سیمانی و -مالت ماسه -1

 شود.آهک صرفاً در ساخت دیوار )یا جرز و یا ستون( آجری استفاده می-سیمان-مالت ماسه -2

 سیمان استفاده شود.- از مالت ماسهها باید منحصراًای دودکشپناه بام و بالکن و قسمت طرهبرای اجرای جان -3

 گیری وزنی و یا حجمی استفاده شود.ار دقیق اندازهدهنده مالت باید از ابزگیری نسبت مواد تشکیلبرای اندازه -4

 کن استفاده شود.های مخلوطسیمان و باتارد(، باید تا حد ممکن از دستگاه-های سیمانی )ماسهبرای اختالط مالت -5

 اند را نباید با افزودن آب، دوباره در هم آمیخت و استفاده نمود.هایی که سفت شدهمالت -6

 ماسه 2. 1. 3

و خاک کمتر  تردرشتماسه نرم با اندازه سنگدانه بین صفر تا شش میلیمتر( و یا ماسه شسته )دارای سنگدانه ماسه صفر شش یا ) 6-0ماسه تواند با مالت می

 باشد.می ترمناسببا خاصیت خمیری بیشتر دارای قابلیت پرداخت  6-0( آماده شود. ماسه شسته دارای مقاومت بیشتر و ماسه 6-0نسبت به ماسه 

 مقرارت ملی ساختمان مطابقت داشته باشد. 9و  5در مباحث  شدهعنوانق با ضوابط مبحث هشتم، مشخصات ماسه مصرفی باید با موارد مطاب
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  6-۰ماسه  7 شکل

 

 

 ماسه شسته ۸ شکل
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 سیمان 3. 1. 3

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

 

 

 

 .باشدیم 2در کرسی چینی سیمان پرتلند تیپ  مورداستفادهترین سیمان مرسوم

 آهک 4. 1. 3

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

 مبحث هشتم داریم: 3-2-2-8مطابق با بند 

 

 

 

 گچ 6. 1. 3

اساتانداردهای ملای مربوطاه، از جملاه     شود که باید با ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقاررات ملای سااختمان و    استفاده میشمشه  داشتننگهاز گچ تنها در 

 (، مطابقت داشته باشد.12015-1استاندارد ملی ایران )شماره 

 آجر 7. 1. 3

ای، براسااس ماواد خاام    آجرهاای ساازه   (1-4-2-2-8طبق آخرین ویرایش از مبحث هشتم )بند در کرسی چینی است.  مورداستفادهترین مصالح آجر مرسوم

 شوند:تقسیم میشده در ساخت، به انواع زیر استفاده
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بندی فوق جای داد. این ها را در گروه الف از دستهتوان آنکه می ،باشدمی دارسوراخدر کرسی چینی، از نوع فشاری توپر و یا  مورداستفادهترین آجر لمعمو

مالت مکیده زنجاب باشد )یعنی تمامی منافذ آجر از آب اشباع شده و توانایی جذب آب بیشتر نداشته باشد( تا شیره خیس و  کامالًآجر حین اجرای کرسی باید 

 باشد:مبحث هشتم در مورد آجر به شرح زیر می 1-4-2-2-8ی اتفاق بیافتد. الزامات بند خوببهنشود و چسبندگی 
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 آجر فشاری توپر ۹ شکل
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 دارآجر فشاری سوراخ 1۰ شکل

 

 داریم: 2-2-5-5-8همچنین مطابق با بند 

 

 

 



 

 

15 

 بلوک سیمانی ۸. 1. 3

گیرناد.  دار( و توپر تولید و مورد استفاده قارار مای  های سیمانی به دو صورت توخالی )سوراخکرسی استفاده کرد. بلوکتوان در اجرای از بلوک سیمانی نیز می 

باشاند، تنهاا   های سیمانی توپر از نوع سابک مای  که بلوکاز آنجایی باشند.سیمانی دیواری و بلوک سیمانی سقفی میهای سیمانی توخالی شامل بلوک بلوک

 بخش الف مبحث هشتم: 2-4-2-2-8بند مطابق با الزامات . استهای سیمانی توخالی برای کرسی چینی مجاز استفاده از بلوک
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 گردددیوارچینی با بلوک سیمانی بر روی فونداسیون اسکلت بتنی که در صورت پر شدن کف به عنوان کرسی تلقی می 11 شکل
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 سنگ ۹. 1. 3

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

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

 

 

 ی ایزوگامریپذانعطاف 12 شکل

 

 صالحیت نیروی انسانی 2. 3

باشد. همچناین  قابل احراز می هاآنپروانه مهارت فنی  تیرؤدر عملیات کرسی چینی شامل استادکاران و کارگران، از طریق  ازیموردنصالحیت نیروی انسانی 

 در محل برشمرد: هاآنبررسی صالحیت  منظوربهتوان مواردی چند را به شرح زیر می

 رعایت نکات ایمنی حین کار 

 هااستفاده صحیح از مصالح و احتراز از اتالف آن 

 جا از ابزار کاراستفاده صحیح و به 

 ح کارهای کرسی چینی و معوج نبودن سطتراز بودن رگ 

 داخل و بیرون نبودن آجرها و زیبایی کار 

  از مالت تازهو استفاده  مرحلهبهمرحلهصورت کردن مالت بهآماده 

 ... و 
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 ی نقشه و یک رگه کردنسازادهیپ 3. 3

ی، بار روی  زیا ربتنی و بندقالبشود، محل تقریبی کرسی با خطای چند سانتیمتر ناشی از پیش از کرسی چینی، کالف افقی زیر کرسی اجرا می کهییآنجااز 

کاافی اسات در هار     هایکرسوجود دارند، برای رسیدن به محل دقیق  شدهساختهی هاخانهیی که اطراف زمین ساختگاه، هامحلباشد. در کالف مشخص می

زمین ساختگاه در راساتای طاولی دارای    میکنیمهمسایه یک رگه شوند. برای توضیح این موضوع فرض  اجراشدهدیوارهای  اساس بر هایکرسراستا یکی از 

کرسی را طبق نقشه به اندازه درز  سروتههمسایه و در راستای عرضی بر خیابان باشد. برای اجرای رگ اول یا همان یک رگه کردن کرسی در راستای طولی، 

تاوان یاک   برای یک رگه کردن کرسای در راساتای عرضای مای     کنیم.انقطاع از دیوار همسایه فاصله داده و با ریسمان کشی در تمام طول، کرسی را بنا می

کرسی را  سروتهی کرده و نینشعقبروی دیوار همسایه از ریسمان  اجراشدهریسمان بلند در این راستا مماس با دیوار همسایه کشیده، به اندازه ضخامت نمای 

ی ماوازی  هایکرسشدن محل اولین کرسی، سایر کنیم. با مشخص رسی را بنا میگذاریم، حال ریسمان را بر روی این آجرها بسته و در تمام طول، کآجر می

 .اندیسازادهیپبر روی نقشه قابل  شدهمشخصی هاهبه کمک متر و فاصل

درجه باه   90زاویه ها بر هم عمود باشند، مثال اگر بر روی نقشه آکس طوربهباشد. ی دو راستای مختلف میهایکرسنکته مهم در این روند، زاویه بین آکس 

ها شود. اگر آکسی زاویه کنترل میسازادهیپکرسی با کرسی مرجع اولیه، صحت  سروتهشود و با اندازه گرفتن فاصله کمک گونیای فلزی و ریسمان پیاده می

روی  هافاصلهکرسی از کرسی مرجع اولیه ) وتهسرتواند ناشی از معماری سازه و یا قناسی زمین باشد، با کنترل فاصله بر هم عمود نباشند، که این موضوع می

 .افتیدستتوان به هدف ( میاندشدهنقشه مشخص 
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 به کمک گونیا و ریسمان 2یک رگه کردن کرسی آکس  13 شکل

 

ی مجاور و رعایات  هاابانیخزمین و یا در صورت نیاز، به کمک عرض کوچه و  شدهنییتعتوان به کمک حدود اگر اطراف زمین ساختگاه، ساختمان نباشد، می

 را مشخص نمود. هایکرسمجاور، محل دقیق  شدهساختهی هاساختمان نیترکینزدی از ریگفاصلهو یا  فاصله از جداول

 دیوارچینی 4. 3

، اماا ماواردی را   شودینمضوابطی را برای دیوارچینی اسکلت ساختمان با سازه بنایی تبیین کرده است. اگرچه کرسی چینی مشمول همه آن ضوابط  نامهنییآ

 داریم: 5-3-5-5-8باید حین اجرا در نظر گرفت. مطابق بند 
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 آجرچینی 14 شکل
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 ساتیتأسکنترل  ۵. 3

کاف   ازحاد شیبا . برای پرهیز از باال آمادن  شوندی فاضالب، آب، برق و گاز از کف ساختمان عبور داده کشلولهی نظیر ساتیتأسدر طبقه همکف ممکن است 

تاا تاراز    درهرصاورت  چراکاه شوند، از تراز کرسی اجرا می ترنییپاکمی  ساتیتأسساختمان و عدم نیاز به مصالح پرکننده و اجرای عملیات غیراقتصادی، این 

است در مناطقی که زیر ساختمان با زماین   ذکرقابلکرسی پُرکاری انجام خواهد شد. اگر بخواهیم توضیح مختصری در مورد نحوه پرکاری کرسی ارائه کنیم، 

 داریم: 55قسمت الف از نشریه  3-4-1-8مرطوب در تماس است مطابق با بند 

 

 

 

 شود.به این نحوه پرکاری بلوکاژ گفته میکه 

 

 

 بلوکاژ تا تراز کرسی 1۵ شکل

 

تر باشد شود که هر چه این ترکیب همگناستفاده می سنگقلوهبرای پرکاری از مخلوط خاک و  معموالًتری دارند اما در مناطقی که سطح آب زیرزمینی پایین

 .دهدیم دست بهبعد از تراکم، باربری بهتری را 
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 سنگقلوهپرکاری با مخلوط گل و  16 شکل

 

، حاین  هاا ساوراخ ی محال  نا یبشیپا شود. در صورت عدم عبوری تعبیه می ساتیتأسیی متناسب با سطح مقطع هاسوراخبا کرسی،  ساتیتأسدر محل تالقی  

 باشد.می ریناپذاجتنابی کارسوراخعملیات  ساتیتأساجرای 
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 از زیر تراز کرسی ساتیتأسعبور  17 شکل

 

 کنترل عرض و رقوم ارتفاعی کرسی چینی 6. 3

با جدول و کف معبار مجااور در نظار گرفتاه      ترازهمگردد؛ یکی کرسی چینی حیاط که معموالً کرسی چینی یک ساختمان معموالً در دو تراز متفاوت اجرا می

گردد. ایان اخاتالف تاراز    اشاره شد، چند رگ باالتر از تراز کرسی حیاط اجرا می هاآنبه  ترشیپشود، دیگری کرسی چینی سازه که معموالً به دالیلی که می

گرفتگی معابر و سایر خطرات شود به این معنا که هنگام اجرای کرسی با توجه به وضعیت جغرافیایی، احتمال آبمشخص میی امنطقه وسازساختمتناسب با 

جلاوگیری از انتقاال رطوبات از یاک سااختمان باه       کنیم. بارای  ای مجاور، میزان اختالف تراز را انتخاب میهاحتمالی و همچنین تراز کرسی سایر ساختمان

 ی مجاور اجرا شود. هایکرسبا  ترازهمساختمان کناری، بهتر است کرسی 

 از مبحث هشتم اشاره کوتاهی به تراز زیر و روی کرسی شده است: 2-2-5-5-8در بند 

 

 

 

کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل » صورتبه مبحث هشتم مقررات ملی، این بند 1392در ویرایش سال  ؛میکنیم اضافهدر توضیح بند فوق 

های ساختمان»بود که با توجه به حذف فصل ششم این مبحث با عنوان  بیان گردیده «محوطه پیرامون ساختمان باشد. شدهتمامباالتر از کف  متریلیم 300
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 دارفکالهای بنایی مسلح و یا بر لزوم طرح و اجرای ساختمان یدیتأکاست تا  افتهیرییتغفوق  صورتبه، این بند 1398در ویرایش سال  «بنایی غیرمسلح

دارد. در  ییهاتفاوت نامهنییآشده در روش تشریحکه با  باشدمی چینیکرسی عاممرسوم و ، اجرای است شدهداده آنچه در این نوشته شرحاز سوی دیگر باشد. 

رسی ، ک(شودیمادغام  باهماین سه مرحله نیز  یگاه)که  رگه زیر کالف افقی، کالف افقییک به ترتیب؛ شالوده، پس از اجرای متعارف یوسازهاساخت

 . مطرح شده است یاسازهیر دیوار و دیوار شالوده، کرسی چینی، کالف افقی ز صورتبه نامهنییآاین توالی در  که ؛شوندای اجرا میدیوار سازه نهایتاٌ چینی و

 

 

 باالتر بودن تراز کف ساختمان نسبت به تراز حیاط 1۸ شکل

 

زیر برشامرده   صورتبهتوانند که می کندیمیی در سازه ایجاد هاحسنشود. این عمل عرض کرسی معموالٌ بیشتر از عرض دیوار اصلی سازه در نظر گرفته می

 شوند:

 .سختی خارج از صفحه کرسی نسبت به دیوار بیشتر است، درنتیجه کرسی تأثیر منفی بر الغری دیوار اصلی سازه نخواهد داشت 

 آیاد، باا افازایش عارض کرسای،      حساب مای که کرسی وظیفه انتقال بار را بر عهده داشته و بخش مهمی در مسیر انتقال نیرو در سازه بهازآنجایی

 ریب اطمینان سازه در این بخش باالتر خواهد رفت.ض

 های وارده بر خاک مؤثر خواهد بود.تر اشاره شد اجرای پلکانی کرسی در کاهش تنشطور که پیشهمان 

 شود.هنگام اجرای سنگ نما، پای سنگ بر روی کرسی خواهد نشست که یک حسن اجرایی محسوب می 

 کرسی مقرر نموده است که:مبحث هشتم در خصوص عرض  2-2-5-5-8بند 
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 کنترل تراز و شاقول بودن کرسی 7. 3

توان در اخاتالف ابعااد   در ایجاد اختالف تراز در مقاطع مختلف کرسی چینی هستند. عامل مصالح را می مؤثرمصالح مصرفی و خطای نیروی انسانی دو عامل 

تراز نبودن سطح کاالف زیار کرسای کاه در      ازجملهتوان به مواردی آجر، بلوک سیمانی و یا سنگ مصرفی خالصه نمود و در مورد خطای نیروی انسانی می

 شود، اشاره کرد.کمچه بر روی رگ زیرین پهن می لهیوسبهمچنین اختالف ضخامت مالت بین مصالح که و ه مراحل قبل با ماله صاف شده است

خص 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 مشا     

 ساروته شود( ضاخامت هار رگ را در   ی مینیبشیپی آجرچینی )که توسط استادکار هاگراز یک رگه اولیه بر تعداد نموده و با تقسیم اختالف تراز هدف با تر

، تراز کرسی رگ به هاعالمتی شود تا با قرار دادن ریسمان بر روی این گذارعالمتدر هر طرف کرسی  شدهنصبی هاشمشهدیوار محاسبه نموده و بر روی 

 رگ کنترل گردد.
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 هاعالمتی شمشه و بستن ریسمان روی گذارعالمت 1۹ شکل

 

. باا توجاه باه بااربر باودن      ی غیر از صفر درجه بساازد اهیزاواگر حین کرسی چینی به شاقول بودن کرسی توجه نشود، ممکن است محور کرسی با خط قائم 

 شد.خواهد  تلفکند که بخشی از ظرفیت باربری آن دیوار به این شکل و آن ناشاقولی، لنگری حول پاشنه کرسی ایجاد می توجهقابلکرسی، ترکیب این بار 

از شااقول و تاراز    هاا شمشاه ن ریسمان بر روی شوند که با بستمی داشتهنگهیی در دو سر کرسی شاقول هاشمشهبرای کنترل شاقولی کرسی، در ابتدای کار 

 کنیم.بودن سراسر رگ اطمینان حاصل می
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 استفاده از شمشه برای شاقول کردن دیوار 2۰ شکل

 لیسه ای کردن روی کرسی جهت ایزوالسیون ۸. 3

دیم که معموالٌ این بستر به کماک ماالت ماساه    لزوم ایزوالسیون روی کرسی را قبالٌ بررسی کردیم. برای اجرای ایزوالسیون به بستری صاف و تمیز نیازمن

که مالت بر روی سطح کار پهن شد مقداری سیمان خشاک بار روی ماالت     آن بعدازشود. برای لیسه ای کردن آن با ماله مهیا میسیمان و لیسه ای کردن 

های سطح کار پر شده و چسبندگی مصالح ایزوالسیون با مالت روی شود که حفرهگردد. این کار باعث میپاشیده شده سپس توسط ماله، صاف و صیقلی می

چسابانده   هاا آنسانتیمتر پالستر سیمان گردد تا مصالح ایزوالسیون روی  15تا  10کرسی نیز به عرض ی هالبهکرسی به باالترین حد خود برسد. بهتر است 

 توان به مواردی اشاره کرد:شوند و عمل ایزوالسیون با کیفیت مطلوب اجرا گردد. از دالیل لزوم صاف بودن بستر ایزوالسیون می

 ورکلی به دلیل جنس عایق، مقاومت برشی دیوار در محل ایزوالسیون طصورت کامل انجام پذیرد؛ بهچسبندگی بین کرسی و مصالح ایزوالسیون به

 یابد. حال اگر چسبندگی نیز به خوبی صورت نگیرد، کاهش مقاومت برشی در این مقطع چشمگیر خواهد بود.کاهش می

 هایی از عایق پاره شود و کیفیت متاگر بستر ایزوالسیون صاف و یکدست نباشد، ممکن است با اجرای دیوار روی عایق در اثر فشارهای وارده قس

 ایزوالسیون کاهش یابد.
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 ای شدن بستر ایزوالسیون  بر روی کرسی چینیلیسه 21 شکل

 ی مربوطههاکنترلایزوالسیون و  ۹. 3

اشاره شد یکی از مشکالت اساسی ایزوالسایون باه کماک     8-3که در قسمت  طورهمان اجرای ایزوالسیون بهتر است که توسط استاد این کار انجام پذیرد. 

قسمت ث از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان چاپ  16-5-5-8به همین جهت بند  باشد.ی میکارقیعامواد قیری، کاهش مقاومت برشی دیوار در محل 

 داند:استفاده از عایق بین کرسی و دیوار را غیرمجاز می 1392سال 

 

 

 

 به شکل زیر بیان شده است: 2-2-5-5-8در بند  1398که این موضوع در ویرایش جدید این مبحث در سال 
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سیمان همچنان مقبولیت و فراگیری عام در حد ایزوالسیون با مواد قیاری را  -ی با استفاده از مالت ماسهکارقیعا ،بنابراین اگرچه در زمان نگارش این مطلب

 داند.ایزوالسیون روی کرسی با استفاده از مصالح قیری را صراحتاً مردود می نامهنییآکه در باال اشاره شد،  طورهمانندارد، اما 

 

 

 

 سیمان-مالت ماسه لهیوسبهی از دیتایل مقطع عرضی کرسی چینی همراه با ایزوالسیون انمونه 22 شکل

 

سپس مواد چسابنده مانناد   شوند و بریده می ازیموردناست که ابتدا گونی و یا ایزوگام به عرض روند اجرای عملیات ایزوالسیون با قیر یا ایزوگام به این شکل 

ایزوگاام، کنتارل چسابندگی عاایق باا ساطح و در        لهیوسا بهشوند. در ایزوالسیون چسبانده می موردنظرقیر یا ایزوگام توسط شعله گرم شده و بر روی سطح 

باشند. توجه شود که مصالح ی این بخش میهاکنترل نیترمهمبر روی سطح از  شدهپخششدن قیر  کدستقیرگونی، کنترل همگن و ی لهیوسبهایزوالسیون 

 شوند.ایزوالسیون در محل اعضای قائم مانند کالف قطع می

 



 

 

32 

 

 ایزوالسیون روی کرسی 23 شکل

 

 تمرین

 بیابید. 17و  4، 3، 2ی شماره هاشکلدر این بخش، حداقل یک ایراد اجرایی در  شدهگفتهبا توجه به نکات 
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 یریگجهینت 4

نقش مهمی در کیفیت باربری و  ،توان به این نتیجه رسید که کرسی و ایزوالسیون روی آن، وابسته به نوع سازهمی شدهدادهبر اساس توضیحات 
ی دانش، مهارت و نیروی ریکارگبهنیاز به استفاده از مصالح و ابزار با کیفیت و نیز ، با کیفیت وسازساختکنند. برای تحقق یک ی ساختمان ایفا میدهسیسرو

های متعددی پیش روی ما گذاشته که با در نظر گرفتن الزامات طراحی و مسائل انتخاب نامهنییآباشد. برای تعیین مصالح مصرفی، کار متخصص می
که بیش از پیش به اهمیت و دامنه گماریم. از آنجایی، همت بر انتخابی بهینه میموردنظرو قیمت مناسب مصالح در منطقه  اقتصادی مانند در دسترس بودن

یی سرنوشت تنهابه هاآناز  هرکدامایم. نکاتی که شاید ایم، لزوم رعایت نکات و اصول حاکم را نیز لمس کردهکاربرد کرسی چینی و ایزوالسیون واقف شده
، چگونگی رفتار سازه و سرنوشت ساکنین هاآنمجموعه  راتیتأثیی افزاهماذعان داشت که  توانیم مسلماًزه را تحت بار زلزله طرح تعیین نکند، اما یک سا

پیرامون خود  وسازساخت، در راستای بهبود کیفیت شدهگفتهآن را تعیین خواهد کرد. لذا شایسته است هر شخص متناسب با درگیری روزمره خود با مطالب 
 قدم بردارد.

 

 

 

 چک لیست کرسی چینی و ایزوالسیون

عنوان 

 پروژه

  شماره قرارداد 

  تاریخ قرارداد

  پیمانکار  کارفرما

 

 وضعیت منبع شرح ردیف

 توضیحات ×عدم تایید تایید 

  مصالح

مبحث  1-6-2-2-8بند  مالت مطابق استاندارد رعایت شده است. عیار 1

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

    باشد.یا شسته می 6-0ماسه مورد استفاده  2

مبحث  1-2-2-2-8بند  باشد.سیمان مصرفی مطابق استاندارد می 3

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  2-2-2-2-8بند  باشد.آهک مصرفی مطابق استاندارد می 4

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث هشتم  3-2-2-8بند  باشد.مطابق استاندارد می آب مصرفی 5

 مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  1-4-2-2-8بند  باشد.دار میآجر مصرفی از نوع فشاری توپر یا سوراخ 6

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث الف  2-4-2-2-8بند  باشد.بلوک سیمانی مصرفی مطابق استاندارد می 7

 مانهشتم مقررات ملی ساخت
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    های بلوک سیمانی با ترکیب مالت و شن پر شده است.حفره 8

مبحث  3-4-2-2-8بند  باشد.سنگ مصرفی مطابق استاندارد می 9

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

    باشد.ایزوگام مصرفی مرغوب، سالم و انعطاف پذیر می 10

 نیروی انسانی

    صالحیت نیروی انسانی احراز شده است. 11

 یک رگه کردن

    ها کنترل شده است.محل قرارگیری یک رگه 12

    های کرسی چینی به درستی پیاده شده است.زاویه بین آکس 13

 

 چک لیست کرسی چینی و ایزوالسیون

عنوان 

 پروژه

  شماره قرارداد 

  تاریخ قرارداد

  پیمانکار  کارفرما

 

 وضعیت منبع شرح ردیف

 توضیحات ×عدم تایید تایید 

 دیوارچینی

مبحث  5-3-5-5-8بند  شده است.ها از یک نوع آجر استفادهدر تمام کرسی 14

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  5-3-5-5-8بند  اند.آجرها قبل از استفاده کامال خیس شده 15

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

خود با آجرهای ردیف قبلی چهارم طول آجرها حداقل به اندازه یک 16

 پوشانی دارند.هم

مبحث  5-3-5-5-8بند 

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  5-3-5-5-8بند  ها کامال افقی است.امتداد رگ 17

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  5-3-5-5-8بند  اند.بندهای قائم در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده و شاقولی 18

 مقررات ملی ساختمانهشتم 

  

 15میلیمتر و بیشتر از  10ضخامت بندهای قائم و افقی کمتر از  19

 میلیمتر نیستند.

مبحث  5-3-5-5-8بند 

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  5-3-5-5-8بند  اند.بندهای قائم از مالت پرشده 20

 هشتم مقررات ملی ساختمان
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ساختمان در ارتفاع همزمان اجرا شده و های دیوارها در تمام قسمت 21

 گیر استفاده نشده است.از روش هشت

مبحث  5-3-5-5-8بند 

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  5-3-5-5-8بند  باشد.دیوارچینی کامالً شاقولی می 22

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

صورت هشت گیر دیوارها در محل اجرای کالف قائم بتن مسلح به 23

 اند.اجرا شده

مبحث  5-3-5-5-8بند 

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  5-3-5-5-8بند  اند.دیوارها پس از اجرا حداقل سه روز مرطوب نگه داشته شده 24

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

 تاسیسات

   55نشریه الف  3-4-1-8بند  درون کرسی بلوکاژ انجام گرفته است. )در مناطق با سطح آب باال( 25

 

 چک لیست کرسی چینی و ایزوالسیون

عنوان 

 پروژه

  شماره قرارداد 

  تاریخ قرارداد

  پیمانکار  کارفرما

 

 وضعیت منبع شرح ردیف

 توضیحات ×عدم تایید تایید 

درون کرسی با مخلوط خاک و قلوه سنگ همگن پر شده است. )در  26

 مناطق با سطح آّب پایین(

   

    اند.تر از تراز کرسی اجرا شدهتاسیسات پایین 27

    ها متناسب با سطح مقطع تاسیسات عبوری است.سطح مقطع سوراخ 28

 عرض و رقوم ارتفاعی کرسی چینی

    تراز با معبر مجاور ساختمان اجرا شده است.کرسی حیاط هم 29

زیر دیوار ان از تراز روی شالوده تا تراز کالف کرسی چینی ساختم 30

 .ادامه دارد

مبحث  2-2-5-5-8بند 

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

مبحث  2-2-5-5-8بند  میلیمتر بیشتر از عرض دیوار است. 100عرض کرسی حداقل  31

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

 بستر ایزوالسیون

ای شده سیمان لیسه-سطح روی کرسی چینی به کمک مالت ماسه 32

 است.
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    میلیمتر پالستر سیمان شده است. 015-010های کرسی لبه 33

 ایزوالسیون

 1سیمان با نسبت سیمان به ماسه -ایزوالسیون به کمک مالت ماسه 34

 میلیمتر اجرا شده است. 20به ضخامت  2به 

مبحث  2-2-5-5-8بند 

 هشتم مقررات ملی ساختمان

  

ایزوگام و بستر در ایزوالسیون به کمک ایزوگام، چسبندگی  35

 ایزوالسیون به خوبی صورت گرفته است.

   

دست بر صورت همگن و یکوسیله قیرگونی، قیر بهدر ایزوالسیون به 36

 روی سطح پخش شده است.

   

    های قائم قطع شده است.مصالح ایزوالسیون در محل کالف 37

 

 

 منابع

 .1392مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال  .1

 .8139مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال  .2

3. https://www.eghtesadonline.com/ 

4. www.mycivil.ir 
5. www.omranovin.ir 
6. https://nezam-kj.ir/ 

 

 

 

ی، تقلیهد یها   بهردار یکپه و هرگونهه   باشدیمکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرکت مهندسی سبز سازه محفوظ 

 بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.ی رقانونیغ بازنشر
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