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  ساختمانو عایقکاري  کفسازي

  تعریف کف سازي

به هرگونه عملیات ساختمانی که بر روي سطح زمین 

طبیعی و یا سقف طبقات ساختمان انجام شود تا کاربري 

می گویند.» کف سازي«، و عملکرد فضا را ممکن کند

انتخاب پوشش کف با توجه به نوع رفت وآمد و میزان 

تنوع ، نرمی یا سختی، ویژگی هاي جذب صوت، سایش

سهولت انجام ، پایداري در برابر مواد شیمیایی، صافی، رنگ

قیمت تمام شده و... انجام می گیرد.، تغییرات

از این رو کف سازي فضاهاي داخلی و خارجی ساختمان با 

در این فصل تنها به کف سازي فضاهاي داخلی ساختمان پرداخته می شود. یکدیگر متفاوت است.

کف سازي در فضاهاي داخلی به منظور آماده سازي فضا براي کارایی مورد نظر انجام می گیرد.

کف سازي داخل ساختمان شامل: کف سازي روي خاك و روي طبقه )سقف( می باشد.

  سیم می شودکف سازي به دو قسمت زیرسازي و فرش کف تق

  انواع کف سازي از نظر موقعیت قرارگیري در ساختمان

نهایی و احتمال اجراي عایق حرارتی تفاوت هایی در ) پایین ترین طبقۀ ساختمان(کف سازي بر روي خاك 

در اجرا با کف سازي در طبقات دارد. )روي سقف طبقۀ پایین(کف سازي در طبقات 
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وي سقف طبقۀ عالوه بر موقعیت قرارگیري کف در ساختمان کارایی در واقع کف سازي بر ر، طبقات میانی

پایین تر از خود قرار می گیرد. این نوع کف سازي نیز فضا نیز در تعیین نوع کف سازي مؤثر است. مثالً در به 

دو بخش زیرسازي و فرش کف تقسیم می گردند. کف سازي طبقات انتخاب پوشش کف آشپزخانه با کف 

نیز بایستی کامالً مقاوم بوده و در پوشش اتاق هاي خواب متفاوت خواهد بود. مسائل تراز  سازي در طبقات

مورد نظر قرار بگیرد. اقتصادي و مباحث زیبایی شناسی نیز هر کدام کف سازي بام : این نوع کف سازي نیز 

اما با توجه به ، جزء کف سازي می تواند در انتخاب کف سازي به نوبۀ خود مؤثر در طبقات محسوب می شود

پوشش باشند.

 کف سازي بر روي خاك 

دو مسئلۀ مهم طراحی کف سازي بر روي خاك را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اول احتمال ناپایداري خاك زیرین 

که این مسئله باعث نشست و برآمدگی در سطح کف سازي و در  )مانند وجود خاك هاي کشاورزي و بیلی(

شود. مورد دیگر صعود رطوبت موجود در خاك و رسیدن آن به مصالح کف سازي  نتیجه عدم پایداري آن می

  این صعود رطوبت به علت مویینگی اتفاق می افتد، می باشد

  مراحل اجراي عملیات کف سازي بر روي خاك

 اجراي زیرسازي

 اجراي  آماده کردن خاك زیر کف سازي

 الیۀ مقاوم در برابر رطوبت

  مطابق شیب جهت کف سازياجراي بستري مسطح یا

 اجراي عایق رطوبتی در فضاهاي مرطوب

 اجراي کف سازي نهایی

زیرسازي اجراي
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براي اطمینان از اینکه زمین کف سازي داراي استحکام کافی و فاقد رطوبت باشد و همچنین کف  :زیرسازي

.سازي بر روي سطح تراز و مستوي قرار بگیرد عملیات زیرسازي انجام می گیرد

 یف زیرسازيوظا

ایجاد یک سطح مستوي و محکم درتراز مناسب براي اجراي فرش کف

حفظ روسازي از صعود رطوبت موجود درخاك و جلوگیري از انتقال رطوبت ایجاد شده در فضاهایی که روي 

آبدارخانه و....، کف سازي قرار دارند از جمله سرویس بهداشتی

زیرسازي متناسب با ویژگی هاي ، یا اجراي عملیات کف سازيچنانچه در هنگام تهیۀ نقشه هاي اجرایی و 

امکان ایجاد ترك هایی ناشی از نشست نامتجانس خاك در ، زمین پیش بینی نشود و یا به خوبی اجرا نشود

فرسودگی مصالح به وقوع ، ساختمان ایجاد می شود و یا با نفوذ رطوبت به محیط زندگی و مصالح ساختمانی

خواهد پیوست.

نا مطبوع نم در ساختمان هایی که کف سازي آنها به درستی انجام نشده است نشان دهنده این مشکل  بوي

است.

به منظور ایجاد سطحی مستحکم براي روسازي و حفظ کف از  زیرسازي اجراي، همان طور که اشاره شد

  رطوبت انجام می گیرد.

، در شرایطی که عملیات کف سازي بر روي خاك انجام می شود ایجاد استحکام الزم براي روسازي: )الف

شناخت نوع خاك بستر بسیار مهم است؛ زیرا در صورت نامناسب بودن خاك مشکالتی نظیر نشست نامتجانس 

ترك دردیوارها و کف و نفوذ رطوبت به داخل ساختمان را به همراه خواهد داشت.، ساختمان

شد مثالً از نوع خاك زراعی بوده یا بیش از حد رس داشته باشد الزم در صورتی که خاك بستر مناسب نبا

است قبل از اجراي کف سازي به استاندارد مورد نیاز برسد. معموال براي مناسب سازي زمین دو راه پیشنهاد 

، سپس خاك ریزي مجدد. در خاك ریزي ومی شود: اول برداشتن خاك موجود تا رسیدن به خاك مناسب 
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  اجراي کف آجري

و نوع ماسه آهکی  ) گل شکل داده شده(که نوع رسی آن از پختن خشت )مصنوعی(سنگی است ساختگی  آجر

با بخار تحت  )فشردن مخلوط همگن ماسه سیلیسی و آهک در قالب( آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی 

فشار به دست می آید.

امروزه استفاده از این نوع پوشش براي کف فضاهاي داخلی منازل متداول نیست و بیشتر براي فضاهایی نظیر 

آجر از دوران باستان تا کنون در ، نمایشگاه ها و فضاهاي خارجی استفاده می شود، رستوران هاي سنتی

فرش کف و ساختن پله معمول بوده است.، نماسازي

شیب ، در گذشته از فرش آجر با مالت نیمچه کاه در نواحی گرم وخشک به عنوان پوشش براي بام هاي تخت

  .ساده و... اجرا می شد، حصیري، کف به صورت جناقیقوسی و گنبدها استفاده می کردند. فرش آجري ، دار

مالت مصرفی و روش اجراي آن باید بر ، عملیات آجري در کف و یا در پوشش نما و... شامل انتخاب نوع آجر

  .اساس مشخصات نقشه هاي اجرایی باشد. به کارگیري آجرهاي غیراستاندارد به هیچ وجه مجاز نیست

مقاومت و میزان ، توپري، صداي زنگ نشانۀ سالمت، بد هد آجر دیگر صداي زنگآجر خوب باید در برخورد با 

  خوب پخته نشده است یا ترك دارد.، جذب مناسب آب است. آجري که صداي خفه بدهد

نشودذوبو خمیريوباشدمقاومسوزيآتشدربایدخوبآجر

گذاردجابهنامطلوباثرآجردرنبایدشیمیاییمواد

استکمخوبآجرحرارتیانتقالضریب

شودمیمربوطآنپختدریکنواختیوشیمیایی ترکیببهامراینکهباشدیکنواختبایدآجررنگ

باشدهمگنبایدخوبآجربافت
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باشدآلوئکفاقدوحفرهبدونبایدآجرسطح

  نشودناخن خراشیدهباکهباشداياندازهبهبایدآجرسختی

خرد ومنجمدسرمادروکندمیجذبراآب، فشاري مقاومتکاهشبرعالوهزیراباشد؛پوكنبایدآجر

ودرصد شانزدهماشینیآجرهايدرودرصدبیستدستی هايآجردرآبجذبمیزانحداکثرشودمی

آنزیادجذبو آجربهمالتنچسبیدنباعثآبکمجذباست درصدهشت، آجرانواعبراي، آنحداقل

مترسانتیبرگرم حداقلماشینودستیآجرحجمیوزنشودمی زدگییخبرابردرناپایداريباعث

استمربعمترسانتیکیلوگرم بردویستماشینیآجروهشتادفشاريمقاومت آجرحداقلاستمکعب

  اندشدهانتخابتصادفیصورتبهکهاستآجرمقاومت پنجمیانگیناعداداین

  نکات مهم در اجراي آجرکاري

درجه سانتی گراد مجاز نیست. 5آجرکاري در درجه حرارت کمتر از 

در شرایط متعارف آجرکاري با مالت ماسه سیمان یا مالت باتارد باید حداقل سه روز مرطوب نگه داشته شود 

و از خشک شدن آن جلوگیري به عمل آید.

قبل از استفاده در آب زنجاب شود تا آب را بمکد و نقاط ضعف احتمالی براي مقابله با آلوئک در آجر الزم است 

آن مشخص شود.

 .ه در معماري سنتی ایران هستندآجر نظامی و آجر فشاري متداول ترین انواع آجر به کار رفت، آجر ختایی

می نامند )به  مبناي دسته بندي آجر ها از نظر ابعاد آجر ختایی بوده است و آجر به ابعاد نصف آن را نیمه

سه ، اندازه یک آجر فشاري کامل( اما در حال حاضر مبناي این دسته بندي آجر فشاري است. براین اساس

یک دوم آن را نیمه و یک چهارم آن را چارك یا کلوك می گویند.، چهارم آجر فشاري را سه قدي
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  متر  سانتی 5یا  4، 3و به ضخامت  25×  25یا  20×  20آجر ختایی به ابعاد

 سانتی متر 50×  50× 5یا  40×  40× 5به ابعاد  )سالداتی یا قذاقی( آجر نظامی

  سانتی متر 5/5یا  4، 3و با ضخامت هاي  21×  10آجر فشاري یا توپر به ابعاد  

آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشینی پرمقاومت ، آجر مناسب براي مصرف فرش کف و پله ها

جرها در مقابل یخ زدگی و سایش مقاومت و پایداري خوبی دارند.زیرا این آ، است

  )بدون شیب و آب رو( اجراي کف پوش با آجر در فضاهاي تخت با آجر ختایی

 کنترل زیرسازي همانند اجراي کف پوش سنگی و سرامیکی

آن انجام شده با توجه به اینکه کف مورد نظر روي خاك قرار گرفته یا در طبقات است باید زیرسازي مناسب 

باشد.

در صورت وجود تأسیسات الکتریکی و مکانیکی محافظت الزم قبل از اجرا باید از آنها صورت بگیرد.

 رولوة کف فضا و کنترل الگوي کف سازي

فضا باید رولوه شود. معموال براي فضاهایی که با آجر فرش ، براي تطبیق وضعیت موجود با نقشه هاي اجرایی

هندسی در نظر گرفته می شود. تطبیق الگو هاي نقشه با وًضعیت موجود از نکات مهم  طرح هاي، می شوند

در این مرحله از کار می باشد.

 آماده سازي کارگاه

تجهیزات و مصالح اجراي کف پوش آجري باید به کارگاه حمل شده و به صورت مناسبی در کارگاه چیده ، ابزار

  شوند

 تهیۀ مالت 
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  عایقکاري ساختمام

  نم بندي

زیر فشار باشد.  بدون اینکه رطوبت به شکل آب وجود داشته و، یعنی جلوگیري از نفوذ نم نم بندي

، اندتماس ها که اجزاي ساختمان به نحوي با زمین نمدار درها و دیوار زیرزمینبیشتر در پی ساختمان، این عمل

 شود.انجام می

  بنديآب

، هاساختمان مانند بام، فشار نیز باشدکه در برخی موارد ممکن است تحت، یا جلوگیري از نفوذ آببنديآب

   ها در نقاطی که سفره آب زیرزمینی باال است.رها و برخی زیرزمینبدنه و کف استخ

  بخاربندي

هاي ها با استفاده از الیهمنظور حفظ کیفیت آنویژه مصالح عایق حرارتی بهممانعت از نفوذ بخارآب در مصالح به

  بخاربند.

  کاري رطوبتیعایق

  باید موارد زیر رعایت شود: شودمیانجام  قیراندودو گونی  قیر و گونیبا  کاريعایقاگر 

 به هنگام بارندگی مجاز نیست. کاريعایق  

 سطوح مرطوب مجاز نیست. بر روي کاريعایق  

  گرم و روانند باید مصرف کرد. کههنگامیقیرهاي جامد را تا  

 مجاز نیست. )+ درجه سلسیوس4زیر (سرد  در هواي کاريعایق  

  مجاز نیست. کاريعایق هايالیهمصرف میخ براي محکم کردن  
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 به هم چسبانده شوند. کامالًهمپوشانی داشته و با قیر  مترمیلی 100حداقل  هر طرفعایق باید از  هايالیه  

بتن ، با بتن سیمانی، درصد براي عدم نفوذ آب برف و باران به دیوار 3 بایدک متر یفاصله  اطراف ساختمان تا

  آسفالتی یا مصالح مناسب پوشیده شود.

 زیر الزامی است. کاري با قیر و گونی رعایت نکاتدر عایق

 کاري به هنگام بارندگی مجاز نیست.ـ عایق 

کاري عایق هایی در زیر قشرزیرا در غیر این صورت حباب، کاري بر روي سطوح مرطوب مجاز نیستـ عایق

یا وارد شدن ضربه به سطوح شود که با گرم و سرد شدن هوا و حرکات جزئی اجزاي ساختمان و تشکیل می

   ممکن است دچار پارگی و صدمه گردند.، عایق

 باید به مصرف رساند.، که گرم و روانندـ قیرهاي جامد را تا هنگامی

 نباید انجام شود.، + درجه سلسیوس4کاري در دماي کمتر از ـ عایق

ها جداشده زیرا مواد فرار آن، + درجه سلسیوس گرما داد177ـ قیرهاي مورد مصرف را نباید بیش از  

   روند.هاي مطلوب قیر از دست میویژگی

 باشد.وجه مجاز نمیهیچبه، کاريهاي عایقـ مصرف میخ براي محکم کردن الیه

هاي عایق باید از هر طرف حداقل ده سانتیمتر همدیگر را بپوشانند و با قیر مناسب کامالً به هم چسبانده ـ الیه

مطابق شیب بندي  هاي رویی در سمتی قرار گیرند کهها باید دقت نمود که الیهشانی الیهشوند . در همپو

   ها به سمت الیه زیري سرازیر گردد.آب از روي آن، شدهانجام

بام  کاريعایق باید زیرسازي، هااینپوکه و نظایر ، با بتن سبک ](%)3(%) تا 1بین [ جزئی شیب ایجاد از پس-

سانتیمتر انجام شود و  2تا  5/1یا با ماسه آسفالت نرم به ضخامت  1: 3با اندود ماسه سیمان نرم به نسبت 

صاف گردد کامالًسطح آن 
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 ها به ترتیب زیر است:ها و بالکنتراس، هاي تختکاري بامعایق

 سطح زیرسازي سیمانی یا ماسه آسفالت باید کامالً تمیز شود. -1

طور یکنواخت بر روي سطوح کیلوگرم در مترمربع به 2صورت مذاب و به میزان حدود به 70/60یک قشر قیر  -2

در هواي  RC2که این سطوح را کامالً بپوشاند. مصرف قیر مایع زودگیر نحويبه، افقی و قائم بام پخش گردد

 سرد بهتر از قیر مذاب است.

احتمالی آن را بر  هايپس از رفع چروك خوردگییک گونی خشک تمیز بر روي سطح قیراندود پهن نموده و  -3

 بچسبد. ریجا کامالً به الیه قبه قسمی که در همه، روي سطح بام فشار دهند

و براي نواحی گرمسیر  25/85معتدل و سرد قیر  يهامیو قیر دمیده (براي اقل 70/60اي از مخلوط هموژن قیر الیه -4

صورت یکنواخت بر کیلوگرم در هر مترمربع به 5/1اندازهمذاب و به) به حالت 15/90و نقاط گرم ساختمان قیر 

 روي گونی پخش گردد.

 قیراندود گسترده شود. عمود بر الیه زیرین بر روي سطح، گفته شد 3که در بند  تایعر گونی دیگر با الکی -5

هاي بعدي قیر و گونی یهال، ال گونی و سه قشر قیر باشد 2ها و مشخصات بیش از کاري مطابق نقشهچنانچه عایق -6

 اجرا گردند. 4 3بر طبق بندهاي و 

کیلوگرم در مترمربع بر روي آخرین  5/1به میزان  2به  1و قیر دمیده به نسبت  70/60قشري از مخلوط قیر مذاب  -7

 الیه گونی پخش گردد.

ها ها و دودکشهاي کولر و هواکشدور محل عبور کانال، انداز پیرامون بامهاي عایق قائم دیوارهاي دستالیه

سانتیمتر باالتر از سطح بام اجرا نموده و به عرض حداقل  ها را باید حداقل هاي تأسیسات و مانند اینو لوله

ها را اجرا کرد. براي جلوگیري از محافظ عایق روي آن طور افقی روي دیوار برگرداند و الیهسانتیمتر به 

الیه عایق ها را با یککاري دور دودکشباید قبل از عایق، هاگرم و دودکش هاي عایق قائم با سطوحاس الیهتم

 کاري قائم نمود.مجوف پوشانده و سپس اقدام به عایق حرارتی یا مصالح

از  ياچهیید ماهبا، شده استبینینرده پیش، پناهجاي دیوار جانها در نقاطی که بهها و تراسهاي بالکندر لبه

 روي آن اجرا شود.ي کارقیسانتیمتر ایجاد گردد و عا به ضخامت حداقل  : مالت سیمان 


