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 :مقدمه

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان 

 .بستگی دارد، نیازمند است

بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجررا و سراخت اشرکارت را    

اشت که به زودی بره تعمیرر سراختمان منتهری خواهرد شرد، کره بایرد در اسررع و رت           در پی خواهد د

ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید سراختمان را ترداوم   

چرا که در بعضی موا ع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپرذیری در برر   . بخشیم

 .شتخواهد دا

 . در این گزارش کارآموزی سعی شده اطالعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده شود

و همچنین از اسرتاد عزیرزم   مهندس خیراندیش  پرست محترم خودم جناب آ ایدر پایان از زحمات سر

 .کمال تشکر را دارممحمود رفعت  جناب آ ای مهندس
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 :چگونگی انجام كارهای ساختمانی

 :شرح

 :این روشها به شرح زیرند. روشهای اصلی ساختن تسهیالت در شکلهای ذیل نشان داده شده اند

 (انجام کار توسط خود کارفرما)نیروی کار ساختمانی کارفرما  -1

 مدیریت کار ساختمانی توسط کارفرما -2

 (امانی)استخدام اعضای خود سازمان برای انجام کار ( الف

 ار های جزءانجام کار توسط پیمانک( ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 كار ساختمانی با به كارگيری نيروهای ساختمانی خود كارفرما: 1شكل 

 

 

 

 

 

 کارفرما

کارکنان امور 

 ساختمانی

 مدیر پروژه

نیروهای کار 

 ساختمانی
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 : 9شكل 

 و یا هر دو آنها را به كار گرفت( ب)یا ( الف)می توان یكی از دو روش : توجه

 

 .انجام کار ساختمانی توسط پیمانکار عام -3

 (.کلید رد دست)ساخت  -یا  رار داد طرح رار داد کار ساختمانی از طراحی تا اجرا  -4

 مدیریت حرفه ای کار ساختمانی -5

 

 

 

 

 کارفرما

کارکنان امور 

 ساختمانی

 مدیر پروژه

استخدام اعضای سازمان 

 برای انجام کار

 

 جزء( های) پیمانکار

 کارفرما

 موسسه طراحی پیمانکار اصلی

 جزء( های )پیمانکر  نیروی های کار پیمانکار
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 اجرای كار ساختمانی توسط پيمانكار عام:  3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت -انجام كار ساختمانی با به كارگيری موسسه طرح : 4شكل 

 

ار سراختمانی در  بسیاری از سازمانهای صنعتی بزورگ، و شماری از ادارات دولتری، خودشران نیرروی کر    

از این نیروها، در درجه اول، برای انجام تعمیرات، نگهداری، و کارهای تعویضی استفاده می . اختیار دارند

اما چنین نیروهرایی معمرورص صرالحیت و توانرایی اجراری پرروژه هرای سراختمانی جدیرد را نیرز           . شود

ای مردیریت کرار سراخمانی جدیدشران     کارفرما ها غالباص، از کارکنان ساختمانی خرود برر  (. 1شکل)دارند

 (.2شکل )استفاده می کنند

این نیروی کار ممکن است کارکنان باشند که کارفرما آنها را مستیماص استخدام می کند و یا ممکن است 

که خود کارفرما به صورت پیمانکاری عام عمل کرده و با پیمانکرار تخصصری  راردادهرای فرعری امضراء      

 .کند

 کارفرما

 ساخت -موسسه طراحی 

 نیروی طراحی نیروی کار ساختمانی

 جزء( های)پیمانکار 
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ار ساختمانی توسرط پیمانکراری عرام برا یرک  ررارداد اصرلی مترداولترین روش ایجراد          احتمارص انجام ک

 (.3شکل )تسهیالت ساختمانی است

 :در اینجا فقط اشاره می کنیم که کاربرد دو روش جدید در ارائه خدمات ساختمانی رو به ازدیاد است

 (.یا کلید در دست)ساخت  –روش طرح ( الف

 .فه ای در امور ساختمانیروش به کارگیری مدیریت حر( ب

ایرن اسرت کره کارفرمرایی برا      ( 4شکل )ساخت یا کلید در دست  –مفهوم کار ساختمانی به روش طرح 

موسسه ای  راردادی می بندد که طبق آن، موسسه طرف  رارداد هم طراحی و هم سراختن تسرهیالتی   

غالبراص موسسراتی ایرن    . آورده کنرد برر ( معمورص از نظر اجرایی)را به عهده می گیرد که نیازهای خاصی را 

گونه  راردادهای را تقبل می کنند که در نروع خاصری از سراختمان تخصرر دارنرد و نیرز طراحیهرایی        

 . استاندارد دارند ه آنها را مطابق با خواستهای کارفرما تعدیل می کنند

ار بره حردا ل   چون هر دو کار طراحی و ساخت را یک سازمان انجام می دهد، مشکالت هماهنگی در کر 

در روشرهای سراختمانی   . )می رسد و کار ساختمانی می تواند  بل از کامل شدن طرح نهایی شروع شود

در ایرن  . مرسوم، این امکان نیز وجود دارد که کار ساختمانی  بل از کامرل شردن طراحری شرروع شرود     

« مسیر سرریع »را روش این روش ساخت . حالت  رارداد کار ساختمانی بر مبنای تادیه هزینه خواهد بود

ساخت مشکل بودن ایجراد ر ابرت برین ترأمین کننردگان و       –این معایب اصلی روش طرح .( می گویند

 .پیچیدگی در ارزیابی طرحهای پیشنهادی آنهاست

برای ساخت تسهیالت نیز تا انردازه ای برا روش   ( 5شکل )به کارگیری مدیریت حرفه ای کار ساختمانی 

در این حالت، مدیرتی ساختمانی مانند نماینده کارفرما عمل کررده و هرر   . ارداسختمانی مرسوم تفاوت د

کارفرما برای طراحی، سراخت و  . دو  سمت طراحی و ساخت پدیده تسهیالتی مورد نظر را اداره می کند

اتخاذ این شیوه در کار ساختمانی به دلیل ایجاد . مدیریت ساختمانی پروژه سه  رارداد جداگانه می بندد

اهنگی نزدیک بین کار طراحی و کار ساختمانی امکان صرفه جویی در و رت و هزینره را ایجراد مری     هم

Saeedsun.irSaeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
http://saeedsun.ir/blog


 9 

هر چند، مخالفان این روش متذکر می شوند که مدیریت کار ساختانی مسئولیت مرالی کمری مری    . کند

می کنرد،   پذیرد و یا حتی هیچ مسئولیت مالی در  بال پروژه ندارد و نیز اینکه هزینه خدمتی که او ارائه

 .هر گونه صرفه جویی حاصل از بهبود هماهنگی در کار طراحی و کار ساختمانی را بی ثمر می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رررررر ارتباط پیمانی 

 (عامل کارفرما)ارتباط مدیریتی  -----

 اجرای كار ساختمانی با به كارگيری مدیریت حرفه ای: 5شكل 

 

 کارفرما

 مدیر امور

 شرکت طراح (های)شرکت 
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 :تمانطراح، محاسبه و پيمانكاری ساخ

 :در شناسنامه ساختمان، بخش مربوط به سابقه کار افراد زیر وجود دارد

 (یعنی مهندس معماری)طراح ساختمانی ( الف

 مهندس محاسب( ب

 :سازندگان و مجریان كارگاه كه شامل( ج

پیمانکار، مهندس، سرپرست کارگاه، تکنسین، معماری و به طور کلی افرراد مسرئول بخشرهای فنری در     

حدود و یا کسانی می باشد که در امر احداث ساختمان از شروع کار و یا  سرمتهایی از اجررای   تعدادی م

در صرورت  . شماره تلفن آنها ثبت می شود( شرکتها)در این بخش آدرس کار . آن شرکت موثر داشته اند

شرود ترا   بروز اشکال از نامبردگان که با جزء جزء اجرای ساختمان آشنایی کامل دارند، کمک گرفته می 

تعمیرات اصولی با توجه به نقشه های موجود به شکل کامل انجام مری شرود بره طرور کلری شناسرنامه       

ساختمان در هنگام خرابیها و تعمیرات از جهات بسیار مفید اسرت و برا کمرک هرا و راهنماییهرای آن،      

 .تعمیرات در زمان کوتاه و با صرف هزینه کم انجام می شود

 :محل احداث ساختمان

لعاتی که  بل از شروع کارهای در رابطه با محل ساختمان بایرد انجرام شرود، مسرائلی ماننرد اثررات       مطا

جوی، بارندگیها، تغییر درجه محیط که بخصوص در فصول سرد و یخبندان تأثیرات نرامطلوب و مخررب   

 .در مصالح، اجزا و  سمتهای ساخته شده بنا می گذارد

مجدد و تا جا افتادن کارگاه از جهات مختلف، اشکارتی فراوان وجود  ابل توجه اینکه، در هر راه اندازی 

: دارد،از جمله مسائل فنی، جمع آوری کارگردان مورد نظر بخصوص در برداشتن هزینره بیشرتر کره اورص   

 . یمت تمام شده ساختمان را افزایش می دهد: باعث تأخیر در تحویل بنا ی شود؛ ثانیاص
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انی کوچک یا بزرگ، باید مقاومت زمین زیر پی جهت دیوارها برای طرراح   بل از شروع یک طرح ساختم

مشخر شود تا بتوانند بر مبنای آن محل ستونها، دیوارها و در مجموع طرح را بره وجرود آورد، معمرورص    

 .زمینهای مرغوب، رنگ سبز تیره با دانه های خاک متراکم و چسبندگی زیاد دارند

 .رسی، دج، سنگی و یا مخلوط نامتناسب هستند انواع گوناگون زمین ماسه ای،

این زمینها مقاوم هستند و چنانچره خراک ریرز دانره و     . اکثر زمینهای ایران از انواع زمینهای رسی است

در بعضی موارد بنا روی زمینهرای  .  ابل اطمینان خواهد بود. درشت دانه ماسه در آنها وجود داشته باشد

این حالت باید به اصول پایداری بنا توجه شود ترا در مو رع حرکرت     شیب دار رسی احداث می شود، در

 .زمین خطر رانش به وجود نیاید

زمینهای دج نیز ترکیبات کامل، متراکم و  ابل اطمینان دارند که بناهرای مرتفرع را مری تروان روی آن     

 .احداث کرد

مرورد آزمرایش  ررار گیررد، در      به طور کلی زمین ریه ها و موارد متشکله مختلفی دارند که هر ریه آن

بناهای معمولی، از طریق چاه کنی و خروج ریه های خاک می توان از نوع زمین آگاه شویم، امرا جهرت   

از ریه های مختلف پری سرازی و احرداث بنرا انجرام      ( سونداژ)احداث های بناهای مرتفع، با گمانه زدن 

 .شود

در این حالت، پی کنی تا سرطح  . نوع خاک دستی است در بعضی موارد، زمین مورد نظر ماسه ای و یا از

زمینهای سخت پیشروی می کند و با پی سازی اصولی و در صورت نیاز پی های صفحه ای احرداث مری   

 .شود

به طور خالصه، شناخت خاک زمین جهت عملکرد طراح و  محاسبات از مسائل اولیه و بسیار مهم بررای  

 .مشکالت و خسارات زیادی به بار می آوردساخت یک بناست که بی توجهی به آن، 

 :انواع نقشه های ساختمانی
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نشان می دهد، برای تفهیم به مجریان ( پرسپکتیو)نقشه های اولیه معماری که بنا را به شک لسه بعدی 

 :معمورص نقشه های فنی و اجرایی در سه فاز تهیه می شود. بسیار سودمندند

 :نقشه های معماری( الف

 ا به منظور مشخر کردن ابعاد بنا جزئیات ظاهری و بناسازیهای داخلی و خارجی برای این نقشه ه

 آنها می توانند پس از اجرای یک . تفهیم مسائل به سازندگان و مجری ساختمان تهیه می شود

 .سلسله مسائل فنی، بنای مورد نظر را در چهار چوب طرح معماری بسازند

 :نقشه های اجرایی( ب

ی با جزئیات گوناگون مانند پالنهای مو عیت، پی سازی، تیرریزی، شیب بندی، برش، نمرا و  این نقشه ها

با مشخصات هر چه د یق تر جهت اجرای د یق و اصولی تهیه می شود که سرازندگان برا اسرتفاده از    ... 

جررا  آنها و همچنین نقشه های جزئیات که از نقشه های ذکر شده تهیه می شود کار را د یق و اصرولی ا 

 .می کنند

، اسکلت ساختمان به شرکل سرفت کراری و    (آیتمها)همچنین با توجه به دفترچه مشخصات ریز مقادیر 

 .نازک کاری ساخته می شود

در بناهای بزرگ، وجود مهندسان معمار، محاسب و همکای نزدیک آنها با همدیگر باعث مری شرود کره    

 .نای عظیم غیر ممکن استبدون این همکاری، مسئله ساختن ب. طرحی به وجود آید

 :نقشه های تأسيسات( ج

این نقشه ها نیز جدا از نقشه های معماری و اسرتراکچر، شرامل کلیرات و جزئیرات آبرسرانی، فاضرالب،       

 .تهویه، دستگاه های گرم کننده و سرد کننده و به ویژه روشنایی برق است
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بخصوص در هنگام زلزله، سیل . فید استهمان طور که می دانید، این نقه ها به هنگام تعمیرات بسیار م

و حریق که  سمتی از بنا از بین می رود با استفاده از نقشه های موجود در شناسنامه می توان ضرایعات  

 .پدید آمده در ساختمان را نوسازی کرد

معمورص برای اجرای ساختمان باید با توجه به زمان بندی مشخر، نشه های رزم و از  بل آمراده شرده،   

 .مسائل ا تصادی و اجرایی و تمامی موارد دیگر به انجام کار ا دام کرد

اکثر او ات، شروع کار بنای ساختمان با پیگیری مراحل مختلف اجراء با سرعت بخشیدن در پیشربرد آن  

و بدون تعطیل شدن در زمانهای طورنی دنبال می شود تا در مدت زمان پریش بینری شرده بره مراحرل      

 .پایانی برسد

 

 :وارد استفاده از نقشه های تأسيساتی و برقیم

اگر در وضع لولره  . به طور کلی در هر پروژه شناسنامه نقشه های تأسیساتی و بر ی ویژگی خاص را دارد

های آبرسانی، لوله های فاضال و یا دستگاههای گرم کننده و سرد کننده به علرل مختلرف اشرکارتی بره     

یم کشی ها نیاز به تعمیرات داشته باشد، وجود نقشه های بر ری و  وجود آید، مخصوصاص در موا عی که س

 .تأسیساتی اهمیت زیادی پیدا می کند

در بناهای بزرگ برای عبور کلیه لوله های تأسیساتی و برق، کانالهای عمودی و افقی تعبیه می شود، در 

خانه و کانال هایی برای لولره  مواردی، کانالهای افقی به شاخه هایی جهت عبور برخی از لوله ها تا موتور 

های فاضالب تا سپتیک تانک و کانالی جهت عبور لولره هرای آب سررد و گررم تقسریم مری شرود؛ امرا         

 .درکانال های عمودی، کلیه لوله به صورت مجتمع عبور می کند

ــه  در بعضرری مرروارد،  سررمت جلرروی کانالهررای عمررودی کررالص برره وسرریله در برراز و بسررته         :توج

ه گذاری در دیوار کانال، می توان از آن به عنوان نردبان اسرتفاده کررد، اگرر در سیسرتم     با میل. می شود
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لوله کشی اشکالی بروز نماید، درپوش عمودی و یا افقی کانال را باز می کنیم و پس از رفع نقیصره آن را  

 .می بندیم

این بناها، نقشه های در ساختمانهایی کوچک، برای تأسیسات، چنین کانال کشی انجام نمی شود اما در 

 .تأسیساتی می تواند مشخر کننده مسیرها باشد تا در موا ع لزوم بتواند اشکارت را رفع کند

به طور خالصه، اگر مسیر لوله های تأسیسراتی و یرا بررق مشرخر نباشرد، بره هنگرام برروز اشرکارت،          

ایرن عمرل در   . مسیر آنها را یافتسرگردانیها و گرفتاریهای فراواین به وجود می آید که باید با شکافتن، 

 .مجموع باعث مشکالت و مسائل فراوانی خواهد شد

 :مشخصات ویژه مصالح

 :ساختن بنای مقاوم به دو عامل بستگی دارد

 مصالح مرغوب و مقاوم( الف

 اجرا صحیح و فنی( ب

تمان و برا  بدیهی است، نوع مصالح که در ساختمان به کار می رود، باعث پایداری و افرزایش عمرر سراخ   

 .استفاده از نوع نامرغوب، نتیجه معکوس می شود

به طور کلی، تعمیراتی که به خاطر رطوبت در آجرهای محلی انجام می شود، فرراوان اسرت در صرورتی    

 .که در آجرکاری غیر محلی این نقیصه بسیار کم است و یا اصالص نیست

نفروذ آب در آنهرا   . ر حجرم خرود مری باشرد    برخی از انواع سنگها مکش آب فراوان دارند که گاهی بیشت

 .ضایعات جبران ناپذیری به وجود می آورند و در مواردی حق سنگ را حل می کنند

 .درجه حرارت پخته می شوند، هرگز نمی تواند یکنواخت و یکسان باشند 121به طور خالصه تا 

الزامری اسرت و در زمران    به طور خالصه، مشخر بودن نوع مصالح استفاده شده درشناسنامه هر پرروژه  

 .تعمیرات و یا پیشگیری های رزم می توان از آن استفاده کرد

 روش انبار كردن سيمان

Saeedsun.irSaeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
http://saeedsun.ir/blog


 06 

برای دپرو  . در کارگاه ساختمانی محلهای مشخر را برای دپو سیمان، ماسه، شن و غیره تعیین می کنند

هرای سریمان روی   سیمان ابتدا یک سری بلوک در سطحی مربع شکل روی زمین می چینند تا کیسره  

بلوکهای  رار گرفته و با زمین در ارتباط نباشد، بعد از  رار دادن کیسه هرای سریمان روی بلوکهرا، یرک     

پالستیک بزرگ روی کیسه ها می کشند تا در صورت بارندگی یا وجود رطوبت هوا کیسه هرای سریمان   

وتراهترین زمران ممکرن بره     خراب نشود این محلها میکسر دسترسی آسان داشته باشد و براحتی و در ک

 .دستگاه میکسر رسانده شود و بتن مورد نیاز تهیه شود

 روش انبار كردن ميلگرد ها

میلگردها باید در محلی از کارگاه  رار گیرد که براحتی جهت  طع و خم به محل مورد نظر رسانده شود، 

تا بره راحتری در دسرترس    سعی می شود که میلگرد در  طرهای متفاوت به صورت جداگانه  رار بگیرند 

 .باشند

 خم كردن ميلگردها

 این آرماتورها به این صورت خم می شوند، که یک سری تخته روی پایه هایی  رار دارد و روی این 

تخته ها سه یا چهار پایه فلزی محکم، در فاصله های مشخر سوار شده است که میلگرد بین ایرن پایره   

این اندازه ها توسط یک سرری مریر ریرز کره روی     . خم می شود ها  رار گرفته و در اندازه های مشخر

البته برای خم کردن آرماتورهای یرا ضرخامت برارتر از یرک     . تخته نصب شده است، کامالص مشخر است

 .سری اهرم استفاده می شود تا براحتی در محل مورد نظر خم شود

 ساختمانهای اسكلت فلزی

همچنرین از نبشری   . و تیر از پروفیل فوردی استفاده می شود در این نوع ساختمان برای ساختن ستونها

تسمه و برای زیر ستون از ور ه فوردی استفاده می نمایند و معمورص دو  طعه را به وسیله جوش بره هرم   
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سقف این نوع ساختمانها ممکن است تیرآهن و طاق ضرربی باشرد و یرا از انرواع     . دیگر متصل می نمایند

 .یل تیرچه بلوک غیره استفاده می گرددسقف های دیگر از  ب

برای پارتیشنها می توان مانند ساختمان هرای بترونی از انرواع آجرر و یرا  طعرات گچری و یرا چروبی و          

در . در هر حال جدا کننده ها می بایرد از مصرالح سربک انتخراب شرود     . سفالهایی تیغه ای استفاده نمود

ت از جوش استفاده نکرده بلکره بیشرتر از پرر  و یرا     بعضی ممالک بر خالف مملکت ما برای اتصال  طعا

البته برای ستونها نیز می توان به جرای تیررآهن از نبشری و یرا نراودانی      . پیچ و مهره استفاده می نمایند

 .استفاده نمود

بطور کلی منظور از ساختمان فلزی ساختمانی است کره سرتونها و تیرهرای اصرلی آن از پروفیرل هرای       

بوسیله تیرهای اصرلی بره سرتون    ( پارتیشن ها)و بار سقفها و دیوارها و جدا کننده ها مختلف فلزی بوده 

 .منتقل شده و وسیله ستونها به زمین منتقل گردد

 اجزا تشكيل دهنده ساختمان های فلزی

 :ساختمانهای فلزی از اجزاء مهم زیر تشکیل می شود

 ستونها -1

 پل یا تیرهای اصلی -2

 تیرچه ها -3

 نند نبشی و تسمه و غیره پروفیل های اتصال ما -4

 

 ستون

در ساختمان های فلزی و ساختمان های بتونی به آن  سمت از اجزاء کره تحرت نیرروی فشراری وا رع      

 .هستند ستون می گویند
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ستونها از مهمترین و حساس ترین اجزاء ساختمانها فلزی می باشند، بار سقف هرا بره وسریله تیرهرا بره      

در این  سمت نقشه اجرائی سره تیر    . نها به زمین منتقل می گرددستونها منتقل شده و به وسیله ستو

 .ستون که در پروژه مذکور اجرا شده، ناشن داده شده است

 قسمت های مختلف ستون -الف

 . سمتهای اصلی یک ستون عبارت است از آن پروفیلی است که بارهای فشاری را تحمل می نماید

معمرولی   Iای مختلف استفاده نمود، مانند دو عدد تیر آهن برای ساختن ستون ها می توان از پروفیل ه

و یا یک عدد آهن بال پهن و یا دو عدد ناودانی و یا یک عدد  وطی چهارگوش و یا چهرار عردد نبشری و    

معمولی استفاده مری شرود و آنهرا را بره      Iغیره در ایران برای ساختن ستونها معمورص از دو عدد تیر آهن 

گفته می شود و یا  Hگاهی نیز از آهنهای بال پهن که به آنها . گر متصل می نمایندوسیله تسمه به یکدی

 . وطی چهار گوش استفاده می شود

که به شرکلهای مختلرف بره همردیگر      Iدر مواردی که بار ستون زیاد است می توان از سه عدد تیر آهن 

ش می یابد می توان از ادامه یکی از متصل می شوند، استفاده نمود و در طبقات بارتر که بار ستونها کاه

 .خودداری کرد Iآهن های 

معمولی و سایر پروفیل ها باید د ت کافی بره عمرل آورنرد ترا      Iبرای ساختن ستون ها از دو یا سه عدد 

ستونها کامالص مستقیم و راست ساخته شود زیرا کوچکترین انحنای ستون ممکن است بعد از بار گرذاری  

 .و در نتیجه باعث تخریب ساختمان شود منجر به کمانش ستون

در مو ع ستون سازی به دو علت ممکن است انحنا ایجاد شود، اول آنکه امکان دارد تیرآهن هرای مرورد   

دوم آنکه ممکن اسرت در اثرر جروش    . نیاز برای ساختن ستون در اثر حمل و نقل دارای پیچیدگی باشد

اد شود برای جلوگیری از این کار بهتر است به شررح  کاری و غیر فنی و نادرست در ستون پیچیدگی ایج

 .زیر عمل گردد
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البته اشکارت فوق اشکارت اجرایی می باشد نه محاسباتی زیرا فرض مرا برر ایرن اسرت کره محاسربات       

 .درست انجام شده و ستون  ادر به تحمل بار وارده می شود

طول معین که در نقشره هرای محاسرباتی  یرد      ابتدا تیرآهن را از لحاظ شماره انتخاب نموده و آنها را به

گردیده برش می دهند آنگاه زیر دو سر و کمرر سرتون تیررآهن هرایی  ررار داده و سرتون را روی ایرن        

 بل از این کار باید از راسرت  . تیرآهن های افقی که به صورت تراز روی زمین  رار داده اند، می خوابانند

ده و چنانچه تیرآهن کامالص راست نباشد بهتر است آنها را عروض  بودن تیرآهن های تکی کامالص مطمئن بو

نموده و از تیرآهن های مستقیم استفاده نمایند در صورتی که این کار مقدور نباشد باید تیررآهن هرا بره    

 .وسیله پتکهای سنگین که در محل های د یق حساب شده فرود می آیند راست بشود

ه زدن به تیرآهن حتی در جهت بر طررف کرردن پیچیردگی هرای     رزم به یادآوری است که هر نوع ضرب

و یا در اثر جابجایی و غیره در تیرآهن های تنشهایی ایجاد می کننرد کره در   ( راست کردن آن)موضعی 

آن با ی مانده و اگر تنشهای ایجاد شده در اثر بارگذاری هم جهت با این تنشرها باشرد موجرب تخریرب     

 .لحاظ هر  در به تیرآهن  بل از مصرف ضربه کمتری زده شود بهتر استسریعتر  طعه می گردد، بدین 

آنگاه تیرآهن های ستونها را با فاصله معین که در نقشه محاسباتی تعیین شده است کنار هم  رار داده و 

به وسیله تسمه هایی که از  بل بریده شده و آماده می باشد با خال جوش آنها را به یکدیگر متصرل مری   

، آنگاه برای جلوگیری از پیچیدگی نخست ابتدا و انتها و کمر ستونها را به تیرآهنهای و زیر سرری  نمایند

جوش داده و بعد کلیه ستونها را با خال جوش به یکدیگر متصل می کنیم و آنگاه جوشرکاری را تکمیرل   

 .درصد از پیچیدگی ستونها جلوگیری می شود 01می نماییم و بدین ترتیب تا 

 ن به صفحه زیر ستوناتصال ستو

در این  سمت از گزارش کارآموزی روش اتصال ستون به زیر ستون توضیح داده می شرود، صرفحه زیرر    

ستون  بالص کامالص تراز و در سطح کار گذاشته شده است، سطح انتهائی ستون یعنی محرل اتصرال آن بره    
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آن روی صفحه تمرام نقراط آن برا     صفحه زیر ستون باید کامالص مستوی بوده بطوریکه در مو ع  رار دادن

 .صفحه در تماس باشد

آنگاه ستون را بلند کرده و در محل خود  رار می دهند، رزم به یرادآوری اسرت کره سرتون را اغلرب بره       

 .وسیله جرثقیل بلند می کنند در کارهای کوچک می توان ستون به وسیله دکل و یا تیفور بلند نمود

شا ول معمولی بنائی شا ول نموده و دور آن را به صفحه زیر سرتون جروش   آنگاه ستون را با دوربنی و یا 

و یرا بزرگترر بره صرفحه      12یا  11می دهند، آنگاه برای تکمیل کار، ستون را به وسیله چهار عدد نبشی 

 .جوش می دهند ابعاد این نبشی ها طبق محاسبه تعیین می گردد

د توجه نمود چنانچه بعد جوش زیراد باشرد مرانع    در مو ع جوشکاری پای ستون به صفحه زیر ستون بای

برا توجره بره اینکره تقریبراص کلیره       . چسبیدن نبشی های اتصال به ستون و صفحه زیر ستون خواهد شرد 

لنگرهای وارده به پای ستون به وسیله نبشی های اطراف تحمرل مری گرردد بایرد د رت شرود کره ایرن         

چنانچره ایرن   . ون را پر نماید و از آن خارج نشرود جوشکاری فقط درز ما بین پای ستون و صفحه زیر ست

 .د ت ممکن نباشد بهتر است از این جوشکاری صرف نظر گردد

در بعضی از ستونها که دارای خارج از محوری شدید می باشد به جای نبشی از صفحات مستطیل شرکل  

اتصرال را برا ابعراد    که طول آن بیشتر از پشت تا پشت است استفاده می گردد و بدین وسیله نبشی های 

بزرگتر به وسیله صفحه در محل می سازد و به وسیله چند عدد صفحه لچکی که بین دو بال نبشی  ررار  

عررض و طرول کلری ایرن     . می دهند سیستم  ابل اطمینان در مقابل لنگرهای وارده ایجراد مری نماینرد   

 .اتصارت نباید از روی صفحه زیر ستون تجاوز نماید

 تسمه های اتصال

مان طور که گفته شده ممکن است ستون از دو عدد تیرآهن یک و یا دو عدد ناودانی و یا چهرار عردد   ه

نبشی و غیره تشکیل شده باشد که این پروفیلها می باید به یکدیگر متصل شود، معمورص این پروفیرل هرا   

 .را به وسیله تسمه به یکدیگر متصل می نمایند
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ه تعیین می گردد ولی اغلب برای ساختمان هرای معمرولی از تسرمه    ابعاد این تسمه ها به وسیله محاسب

طرول تسرمه معمرورص بره انردازه پشرت سرتون مری         . استفاده می گرردد  11111هایی به ابعاد تقریبی 

تسمه ها را در ایران معمورص به صورت موازی برا یرک دیگرر جروش     (  دری کمتر برای جوش کاری)باشد

ولری گراهی طبرق    ( محرور ترا محرور   )سانتیمتر می باشد  41گر در حدود می دهند و فاصله آنها از یکدی

 .درجه جوش بدهند 31و یا  45محاسبه مجبور می شوند تسمه ها را با زاویه 

اگر طبق محاسبه برای ساختن ستون می باید از سه عدد تیرآهن استفاده شود که یکی از آنها عمود برر  

اتصال دهنده را جوش بدهند باید اول سه عدد تیررآهن را بره   دو تای دیگر باشد  بل از آنکه تسمه های 

همدیگر متصل نموده و جوشکاری آن را تکمیل نمایند و بعد تسمه های اتصال را جوش بدهنرد زیررا در   

 .غیر این صورت اتصال تیرآهن میانی به دو آهن دیگر مشکل خواهد بود

 بر پا كردن ستون -ب

 :روش بر پا كردن

 گروه بار برنده، )ر پا کردن سازه سه گروه به استخدام در می آیند در روش معمولی ب

این سه گروه هر یک به توالی، ضمن پیشرفتن کار نصب فورد، کرار  (. گروه جا اندازه و گروه سفت کننده

گروه باربرنده، عضو فوردی را بلند کرده و بره جایگراه خراص آن مری رسراند و      . خود را انجام می دهند

اتصالهای پیچکاری یا جوشکاری آن عضو را با ایمنی کامل در جای خود  رار دهد تا آنکه گرروه  سپس با 

 .جا اندازنده بتوانند کار خود را شروع کنند

معیارهای ایمنی خاصی برای اطمینان از هماهنگی پاداری نباید بیش از هشت طبقه برارتر از بلنردترین   

متر نسبت به بارترین  6/14طبقه یا  4از ارتفاع بارتر، بیش از  همچنین نباید. کف کامالص تمام شده باشد

. پیچکاری یا جوشکاری ناتمام وجود داشته باشد( طبقه ای که لزوماص تکمیل نیست)کف طبقه تمام شده 

گروه جا اندازه، عضو مورد نظر را در راستای مناسب  رار می دهند و با جوشکاری کافی آن  در سرازه را  

گرروه سرفت کننرده اتصرارت     . نند که تا نصب اتصالهای نهایی، لنگ گیری انجام شده باشدمحکم می ک
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انجام می دهند، به طوری که مشخصات فنی رزم در سرازه تحقرق   ( با پیچکاری یا جوشکاری) نهایی را 

 .پیدا کند

 وسایل باالبری –ج 

ل های متحرک و جرثقیل های برجری را  در کار با فورد و بار بردن آن تا جایگاه نهایی اش، اغلب جرثقی

تعدادی وسیله باربری دیگر هم هستند کره در کرار سراختمانی فروردی از آنهرا بسریار       . به کار می برند

می توان از دو یرا چنرد دیررک    . دیرک یکی از ساده ترین وسایل باربری موتوری است. استفاده می شود

بلند کردن  طعات بزرگ مانند دیگر بخار یا مخازن اسرتفاده  که همراه با یکدیگر به کار برده شوند، برای 

از جمله مزایرای  . جرثقیل برجی شاید متداولترین وسیله باربری در ساختن ساختمانهای بلند است. کرد

جرثقیل برجی این است که می توان آن را با پیشرفت کار ساختمانی، به آسانی از یک طبقره بره طبقره    

 .دیگر ارتقا داد

 وشكاریج –د 

معدودی از موارد اصلی جوشکاری . جوشکاری باید بخوبی انجام گیرد تا استحکام اتصال کافی ایجاد کند

 .در این  سمت شرح داده می شود

انرواع اصرلی جوشرهای    . تمام ناظرین و بازرسان باید بتوانند نمادهای استاندارد جوشکاری را تفسیر کنند

 . و جوش پرچی یا مسدود( لب به لب یا جناغی)وش شیاری سازه ای عبارتند است از جوش کنجی، ج

دیگر موارد رزم برای دستیابی به جوش رضایتبخش، عالوه بر استفاده از جوشکاران ورزیده عبارت اند از 

آماده سازی درست فلز کار، به کار بردن الکترودهای مناسب و همچنین استفاده از شدت جریران بر ری   

 .لتاژ و تنظیم  طبیتدرست، توجه به مقدار و

روشهای آزمونی عبارتند از وارسری  . چندین روش و ارسی برای تعیین کیفیت جوشکاری در اختیار داریم

 .چشمی، آزمون مخرب، وارسی پرتونگاری، وارسی فراصوتی، وارسی ذرات مغناطیسی و وارسی مایع نافذ
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بره هرر حرال،    . جوشرکاری اسرت  وارسی چشمی سریعترین، آسانترین، و پر مصرف ترین روش کنترلری  

در عرین حرال، ایرن    . وارسی چشمی و تی موثر است که ناظرانی ورزیده و آموزش دیده بره آن بپردازنرد  

در روشرهای کنتررل کیفیرت    . روش کمترین  ابلیت اتکرا را بررای اطمینران از کفایرت جوشرکاری دارد     

ه روشهای آزمون غیر مخرب حراکی  جوشکاری اساساصص آزمون مخرب را انجام می دهند و نیز در صورتی ک

از کیفیت مشکوک جوشکاری باشد انجام آزمرون مخررب ممکرن اسرت بررای تعیرین اسرتحکام وا عری         

بررسی پرتونگاری جوشکاری با تهیه تصویر پرتروی ایکرس از جروش انجرام شرده،      . جوشکاری رزم شود

یی را که ریزی آنهرا بره کروچکی    پرتو نگاری اگر به درستی انجام شود، می تواند نقصها. صورت می گیرد

در وارسی فراصوتی از بسامدهای برا ارتعراش زیراد    . ضخامت درز جوش داده شده است، مشخر کند% 2

ماهیت پیامدهایی که از محرل جروش بازتراب پیردا مری کنرد،       . برای تشخیر نقصها استفاده می کنند

ت مغناطیسی عبارت است از کراربرد  وارسی ذرا. نشانی، نوع، اندازه، و محل هر نقصی را مشخر می کند

ذرات مغناطیسی که روی جوش انجام شده پخش می شروند ترا نقصرهای سرطح یرا نزدیرک بره سرطح         

البته از این روش نمی توان در مورد فلزات غیر مغناطیسی، مثرل آلومینیروم   . جوشکاری را مشخر کند

 .استفاده کرد

روی جوش انجام شده، خشک کرردن سرطح، و سرپس    وارسی مایع نافذ با پاشیدن مایعی نفوذ کننده بر 

ایرن  . استفاده از سیالی برای ظهور که محل نفوذ مایع نافذ را در جوش نشان می دهد، انجام مری گیررد  

روش ارزان است و به آسانی می توان آن را به کار بست، اما به کمک آن فقط می توان درزه هایی که ترا  

 .سطح گشوده هستند، مشخر کرد

 اصلی تيرهای

 :در این  سمت از گزارش کارآموزی موارد زیر مورد بررسی  رار می گیرد

 چگونگی اتصال تیر به ستون -1

 نکاتی در مورد ساختن تیرها -2
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 وصله تیرهای سراسری -3

 وصله نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر -4

 تیرهای رنه زنبوری -5

 تیرچه -6

 چگونگی اتصال تير به ستون -1

 .ستون عبور نمایدحالت اول تیر از کنار ( الف

در . ساده ترین شکل اتصال پل به ستون آن است که پل در جهت بال تیرآهن سرتون امترداد پیردا کنرد    

این حالت معمورص از پل های سرتاسری استفاده می نمایند، این پل ها به وسیله یک عدد ور ه بست کره  

کره روی ورق بسرت    12یرا   11در محل عبور پل به ستون جوش می شود، همچنین یرک عردد نبشری    

بعضری از مهندسرین   ( نبشی طبق محاسبه تعیین می گرردد )جوش می گردد به ستون متصل می شود، 

محاسب برای آنکه تکیه گاهی تقریباص گیردار به وجود بیاورند یک عدد نبشی نیز روی تیر  رار می دهند، 

ان گیر استفاده نمود، صرفحه ممران   برای ایجاد تکیه گاهی که کامالص گیردار باشد باید از صفحه های مم

گیر صفحه ای است به شکل ذوزنقه یا مستطیل که روی تیر  رار گرفته و آن را بره سرتون متصرل مری     

. ولی بعضی از  رار دادن این نبشی اخیر صرف نظر نمودن و تکیه گاه را ساده در نظرر مری گیرنرد   . نماید

نمایند یعنی پل را از کنار ستون عبور داده و  در ایران غلب مهندسین محاسب به همین طریق عمل می

در این حالت پل را ممتد محاسبه می نمایند و مخصوصاص در ستونهای میانی اسکلت، از دو طررف سرتون   

بره عقیرده اغلرب زلزلره     . پلهای ممتد را عبور داده و به اصطالح از گره خور جینی اسرتفاده مری نماینرد   

چنانچه بار پل در محل اتصرال  . لزله از مقاومت خوبی برخوردار نیستشناسان این نوع اتصال در مقابله ز

ستون زیاد و امکان خم نمودن نبشی تیکه گاه وجود داشته باشد بهترر اسرت یرک عردد صرفحه مثلثری       

 .شکل بین دو بال نبشی جوش داده تا از خم شدن آن جلوگیری شود به این صفحه لچکی می گویند

 .از وسط عبور نمایدحالت دوم آن است که تیر ( ب
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در این حالت باید د ت شود تادر مو ع ساختن ستون فاصله لب بره لرب دو عردد تیررآهن حردا ل نریم       

. سانتیمتر از بال تیری که می خواهد از داخل آن عبور کند بیشتر باشد تا امکان عبور پرل فرراهم گرردد   

اصرورص  . ایرن طریقره ممکرن نیسرت     استفاده شود، اجرراء  Hبدیهی است چنانچه برای ستونها از تیرآهن 

امکان عبور تیرهای سراسری در این نوع اتصال  دری مشکل مری باشرد زیررا اگرر دو طررف سراختمان       

احداثی باز نباشد به سختی می توان یک عدد تیر سراسری را از بین سرتونها عبرور داد بردین لحراظ در     

 ررار داده و بعرد دوبراره آن را جروش مری       این نوع موا ع تیر را به  طعات کوچک بریده و در جای خود

دهند این عمل چنانچه اتصارت بخوبی انجام شود اشکال نداشته و این تیر مانند تیر سراسری یکپارچره  

 .متری دهانه بین دو ستون وا ع شود 5/1بهتر است محل برش در . عمل خواهد کرد

ر حدا ل می باشد و در این حالت چنانچه متری نیروهای وارده به تی 5/1فرض بر این است که در فاصله 

 .بخواهیم از نبشی فو انی نیز استفاده نماییم باید ورق بست دو تکه باشد

 .حالت سوم مو عی است که تیر به جای ستون خم شود( ج

زیرا اگر بخواهیم تیر سراسرری اجرراء نمراییم    . در این حالت امکان ایجاد تیرهای سراسری ممکن نیست

در جان تیر ایجاد کنیم که این خود باعث ضعف ستون می شود، بدین لحاظ بهترر اسرت   مجبور هستیم 

البته باید توجه داشت چنانچه در نقشه های محسرباتی پرل   . تیر را در این حالت  طعه  طعه سوار کنیم

 .های سراسری داده شده باشند مجبور به اجرای آن هستیم

 نكاتی در مورد ساختن تيرها -9

ست تیرها را با دو یا یک عدد تسمه که با بال تیر جوش می شود تقویت نماییم این تسمه گاهی ممکن ا

. ها معمورص در تیرهای ساده در وسط تیر و در تیرهرای ممترد در نزدیکری تکیره گراه جروش مری شرود        

در چنانچه برای تقویت تیر از یک عدد تسمه استفاده نماییم بهتر است این تسمه از بار جوش شود زیرا 

صورتی که از پایین جوش شود در مو ع سفید کاری مزاحمت ایجاد کرده و مجبور هستیم ضخامت گرچ  

 .و خاک را در سطح سقف به اندازه صخامت تسمه تقویتی افزایش دهیم
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اگر پهنای تسمه تقویت از بال تیر آهن کمتر باشد اشکالی ایجاد نمی شود زیرا به راحتی می توان تسمه 

 رار داده و جوشکاری نماییم ولی اگر پهنای تسرمه از برال پهرن ترر باشرد، بهترر اسرت         را روی تیرآهن

تیرآهن را  بل از نصب در محل برگردانیده و محل تسرمه را د یقراص معلروم کررده و آن را از برار جروش       

 .بدهیم

 باید د ت شود که طول جوش مطابق نقشه و به اندازه کافی باشد چنانچه طول جوش 

 در دو طرف )ید نشده باشد طول آن در هر طرف نصف طول تسمه می باشددر نقشه  

 (.مساوی طول تسمه

 وصله تيرهای سراسری -3

مترری   14بعضی کارخانه تیررآهن نمررات برار را    )متر است 12با توجه به این که طول تیرآهن معمولی 

ال دو  طعه تیررآهن دیتیلری   متر باشد ناچار به اتص 12اگر طول تیر سراسری ما بیش از ( هم می رساند

نداشته باشد باید دو  طعه تیر را با مهندس محاسب یا مهندس ناظر کارگاه بره وسریله تسرمه برا طرول      

کافی از بار و پایین و جان تیر به همدیگر متصل نماییم طول این تسرمه و همچنرین آن و بعرد جروش     

هترر اسرت جوشرکاری روی زمرین و     چنانچه ممکرن باشرد ب  . نسبت به تیرآهنهای مختلف متفاوت است

 .معمولی انجام شود و حتی المقدور از جوش سر بار و سرازیر خودداری شود

 

 وصله نمودن دو نقطه تيرآهن به همدیگر -4

چنانچه از دو سمت بال یک ستون دو پل عبور می کنند بهتر است که این پل را با تسمه هایی در چنرد  

به ایرن طریرق ایرن اتصرال بره      . ل ها یکپارچه شده و با هم کار کنندنقطه به همدیگر متصل نماییم تا پ

 .مقدار  ابل مالحظه ای در مقابل نیروی زلزله مقاومت خواهد نمود

 تيرهای النه زنبوری -5
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همانطوریکه میدانیم ممان اینرسی هر نقطه مادی نسبت به هر محور مسراوی اسرت برا جررم آن نقطره      

ا آن محور به همین دلیل در مو ع طرح نریم ر  تیررآهن بررای آنکره     ضرب در مجذور فاصله آن نقطه ت

ممان اینرسی مقطع هر  در ممکن است بیشتر باشد،  سرمت اعظرم وزن تیررآهن را در برار کره در دو      

طرف جان آن وا ع شده است،  رار داده اند تا هر  در ممکن است از محور خنثری دورترر بروده و ممران     

 .اینرسی آن بارتر برود

اینک چنانچه در محوری فرض شود وجود دارند برای بدست آوردن ممان اینرسی باز هرم بیشرتر سرعی    

می کنند که بالها را از محور خنثی دورتر نمایند بدین لحاظ تیرآهن را بریده و آن را دوباره جروش مری   

 .زرگتری می شوددهند، بدین طریق فاصله بالها از یکدیگر زیادتر شده و مقطع دارای لنگره اینرسی ب

اینک برای اینکه ممکن است نیروی احتمالی در سیستم ایجاد شود و چون فرض بر این است کره جران   

همچنین با توجه به منحنی برشری متوجره مری شرویم کره      . تیرآهن نیروهای برشی را تحمل می نماید

داده شده است چنانچره  حداکثر نیروی برشی در تکیه گاهها موجود است ضمناص همانطوریکه  بالص توضیح 

تیرآهن را به صورت رنه زنبوری در بیاوریم، جان تیرآهن را ضعیف کرده ایم، برای اینکه تیررآهن بتوانرد   

در مقابل نیروی برشی احتمالی مقاومت نماید دو سورا  نزدیک تکیه گاهها را بره وسریله صرفحه هرایی     

له محاسربه تعیرین مری گرردد و حردا ل      ضخامت این صفحه و همچنین پهنای آن به وسی. می پوشانیم

 .میلیمتر و پهنای آن مساوی پهنای جان تیر رنه زنبوری شده است 11ضخامت آن 

 تيرچه -6

اگر برای پوشش سقف از طاق ضربی استفاده می نماییم ناچاراص باید همانند ساختمانهای آجرری توضریح   

ده و بنی این تیررآهن هرا را طراق ضرربی     داده شد تیرآهن هایی با شماره محاسبه شده روی تیرها کشی

بزنیم این تیرچه ها ممکن است سرتاسری بوده و از روی تیر ها عبور نماید، در ایرن صرورت بایرد محرل     

بدیهی است در این حالت کلفتی تیر از زیر دیده می شود کره بایرد   . برخورد تیرچه و تیر جوشکاری شود

نظر مهندس معمار ا دام گردد و یا تیرآهن های تروی دل  به وسیله سقف کاذب پوشانیده شود و یا طبق 
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پلها کارگذارشته می شود که در این صورت باید حتماص هر دو سر آن از یک طررف بره وسریله یرک عردد      

به تیر متصل گردد و تیرچه باید حتماص از یک طرف زبانه بشود و در غیر این صورت برا   6یا  5نبشی نمره 

یر اختالف سطح به وجود می آید که باید به وسیله گچ وخاک و سرفید کراری   اندازه ضخامت بال پل از ز

 .پر شود و سقف بار بیشتری را تحمل نماید

چنانچه برای تیر و تیرچه از یک شماره تیر آهن استفاده شود در این صورت تیرچه می باید از دو طررف  

 .زبانه شود

به تیرآهنهای جانبی خرود وارد مری نمایرد، کره     در سقفهای طاق ضربی با توجه به خیز طاق که در افق 

این نیرو در جهت طا های میانی به وسیله طاق پهلویی خنثی می شود ولی در آخرین دهانره ایرن نیررو    

باعث می شود که تیرآهن ها را به کنار رانده در نتیجه طاق فرو ریزد، برای جلوگیری از این کار آخررین  

یرآهن ما  بل آخر می بندند و این کار معمورص وسیله میلگردهرایی بره   تیرآهن را حدا ل در دو نقطه به ت

 .میلیمتر انجام می شود به این میله گردها میله مهار گفته می شود 12الی  11 طر 

البته از میله گرد د رنقاط دیگر ساختمان مانند سقف کاذب و غیره نیز استفاده می شود، از نبشی بررای  

ن برای اتصال تیرچه ها به تیرها و اتصال ستون به صفحه زیرر سرتون اسرتفاده    تکیه گاه تیرها و همچنی

 .می شود

 

 وصله نمودن دو قطعه تيرآهن به یكدیگر

 چنانچه مجوبر باشیم دو  طعه تیرآهن را بهم دیگر متصل نماییم اگر از این تیر برای 

ر و یک  طعه تسرمه روی برال   تیر استفاده شود کافی است به وسیله دو  طعه تسمه به دو طرف جان تی

تیر به سمت بار آنها را به هم وصل نماییم، اگر این  طعه برای تیرچه استفاده شود به وسیله یک  طعره  

در جان تیر و یک  طعه وصله روی بال تیر آنها را به هم متصل می نمائیم طول و ضخامت تسرمه طبرق   
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سانتی متر و ضرخامت   61ول  طعه در حدود محاسبه به دست می آید ولی در ساختمان های معمولی ط

 .آن در حدود یک سانیتمتر کافی است

 بادبند

در بازدیدهایی که از مناطق زلزله زده به عمل آمده مشاهده گردید ساختمانهایی فلزی چنرد طبقره کره    

 .بادبندی شدند در مقابل نیروی زلزله مقاومت بیشتر از خودشان نشان می دهند

ها نیمر  هایی از فورد هستند که به صورت ضرب در بین دو ستون  رار مری گیرنرد   متداول ترین بادبند

تیرآهن و غیره برای آنکه سطح جوش در بادبندها به اندازه کافی باشرد در محرل    –مانند نبشی، ناودانی 

اتصال بادبند به گره ها و یا محل برخورد دو پروفیل بادبند به همدیگر صفحه هرای جروش مری دهنرد،     

اگرر دهانره ای از سراختمان    . ل و عرض و ضخامت این صفحه ها طبرق محاسربه تعیرین مری گرردد     طو

. بادبندی شود بهتر است حتماص  سمتهای پایین همین دهانه تا روی فونداسیون بادبندی ادامه پیردا کنرد  

ثرر براد و یرا    این بادبندها باعث می شوند نیرویی که در اثر باد و یا زلزله باعث می شوند نیرویی کره در ا 

 .زلزله به باری ستون وارد می شود به سرعت به زمین منتقل می گردد

 

 پله

پله از لحاظ ارتباط طبقات یکی از مهمترین  سمت های ساختمان محسوب می گردد ولی به علت آنکره  

از این فضا به نسبت فضاهای دیگر ساختمان از لحاظ زمان تو ف کمتر استفاده می گرددهمیشره سرعی   

این است که حدا ل فضای ممکن برای پله در نظر گرفتره شرده و حتری المقردور مکانهرای روشرن و        بر

 .آفتابگیر ساختمان را برای پله اختصاص ندهند

بطور کلی هر  در ارتفاع پله زیادتر باشد تعداد مورد نیاز برای عبور از طبقه ای به طبقه دیگر کمتر بروده  

برای ایجاد پله کمتر است ولری ارتفراع پلره کرامالص بسرتگی بره محرل        در نتیجه  فسه پله یا فضای رزم 
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استفاده و اشخاص استفاده کننده از آن را دارد مثالص ارتفاع پله برای طبقات آپارتمانی مسکونی در حردود  

درصد استفاده کنندگان آن در سرنینی هسرتند کره     01سانتیمتر در نظر گرفته می شود زیرا  21تا  16

اشخاص مسن تر و کودکان خردسال بیشتر و رت خرود   )توانند از پله ها پایین و بار بروند به راحتی می 

 51حتری   25ترا   21و همچنین ارتفاع پله موتور خانره و یرا انبرار را در حردود     ( را در منزل می گذرانند

وان درصد استفاده کنندگان این  سمت از ساختمان را اشرخاص جر   00سانتیمتر در نظر می گیرند زیرا 

تشکیل می دهند و همچنین ارتفاع پله مکانهای عمومی مانند ایستگاه راه آهرن و یرا بیمارسرتانها و یرا     

سانتیمتر در نظر می گیرند زیرا از این نوع پله هرا اجبراراص افرراد در     11تا  15ادارات عمومی را در حدود 

 هر سنی استفاده 

 .خواهند نمود

 لوکس که فضای رزم برای ساختن پله دارد که  ارتفاع پله در  صرهای بسیار مجلل و

 .سانتیمتر و یا کمتر در نظر گرفته می شود 15در این حالت نیز پله ها را در حدود 

 :کف پله تابع دو عامل است

 طول کف پله -1

 طول  دم -2

سانتیمتر است در این صورت برای اینکره عبرور و مررور از     31طول کف پای یک آدم معمولی در حدود 

سرانتیمتر دماغره پلره     2سانتیمتر باشد که برا توجره بره     31له آسان باشد کف پله باید در حدود روی پ

 .سانتیمتر خواهد شد 32جمعاص کف پله در حدود 

سانتیمتر می باشد بررای اینکره    65تا  63در مورد دوم با توجه به اینکه طول یک آدم معمولی در حدود 

ف و به راحتی و با  دم معمولی طی نمود مری بایرد مجمروع دو    بتوان پله ها را پشت سر هم و بدون تو 

 :سانتیمتر باشد طبق فرمول زیر  65تا  63برابر ارتفاع بعالوه کف پله عددی بین 

2h + b = 63    65   تا 

Saeedsun.irSaeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
http://saeedsun.ir/blog


 30 

 .کف پله می باشد bارتفاع پله و  hکه در این فرمول 

ئی که دو طبقره  مانند پله ها)پله باشند  12 تا 0اگر تعداد پله هائی که پشت سر هم  رار دارند در حدود 

سانتیمتر بیشرتر   33تا  23کف پله نمی تواند از ( یک ساختمان را در هر گردش به هم مربوط می نماید

زیرا اگر کف پله از این مقدار پهن تر باشد استفاده کننده از آن در مو ع بار رفتن با توجه به آنکره  . باشد

سرانتیمتر اسرت    63طول  دم انسران در حردود   سانیتمتر با توجه به آنکه  63طول  دم انسان در حدود 

ناخودآگاه هر  دم خود را روی پله بعدی  دری عقب تر گذاشته و روی پله هشتم یا نهرم پنجره پرای او    

روی لبه پله  رار گرفته و ممکن است تعادل خود را از دست داده و به جلو خم شود ولری در مرورد پلره    

پله می باشد می توان از کف پله پهن تر نیرز   4یا  3در حدود های جلوی ساختمان که معمورص تعداد آن 

 .استفاده نمود

حدا ل عرض پله ساختمانهائی که زیاد بزرگ نبوده و از روی آن عبور و مرور دو طرفه انجام می شود در 

سانتیمتر در نظر گرفته می شود زیرا بطوریکه می دانیم عرض شانه یک نفرر مررد در حردود     111حدود 

و با توجه به اینکه اگر دو نفر بخواهند از نزدیرک  ( عرض شانه خانم ها کمتر می باشد)نتیمتر استسا 61

 111یکدیگر عبور نمایند ناخودآگاه  دری شانه خود را به سمت طرف مقابرل کرم مری نماینرد، عررض      

ه کره شردت   سانتیمتر برای عبور دو نفر از کنار یکدیگر کافی می باشد ولی برای آپارتمانهای چنرد طبقر  

در مرورد پلره   . سانتیمتر و یا بیشتر در نظر می گیرنرد  121رفت و آمد زیادتر است عرض پله را در حود 

های کم رفت و آمد مانند پله هائی که به بام ختم می شوند و از آنها فقط برای برف روبی و یا سرکشری  

 .سانتیمتر کافی می باشد 61تا  55به بام استفاده می شود عرض 

 

 سبه پلهمحا

مرثالص  . برای محاسبه پله ابتدا باید فاصله کف طبقه پایین تا روی کف طبقره برار را د یقراص تعیرین نمرود     

سانتیمتر به آن اضرافه مری    31سانتیمتر و کلفتی سقف را هم  251فاصله کف طبقه پایین تا زیر سقف 
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نوع استفاده پلره ارتفراعی    سانتیمتر می شود حال برای محاسبه مقدماتی بر حسب 311کنیم که جمعاص 

تعداد پله به دسرت مری آیرد     11بر  311سانیتمتر از تقسیم  11دلخواه برای پله در نظر می گیریم مثالص 

سانتیمتر فررض کنریم    2/11عدد می باشد و معلوم می شودکه ارتفاع د یق پله را باید در حدود  10که 

کف پله  می خواهد و اگر فررض کنریم    11ارتفاع  10 عدد پله داشته باشیم آنگاه با توجه به اینکه 10تا 

عدد پله در گردش دوم رزم داریم و اگر کرف پلره    0عدد پله در گردش اول و  0شکل باشد و  Uاین پله 

عدد کف پله مری   0عدد پله که  0سانتیمتر برای  241سانتیمتر فرض کنیم جمعاص فضایی به طول  31را 

در نظرر   21/1دو عدد پاگرد در ابتدا و انتهای پله اگرر طرول هرر کردام را     شود، رزم داریم و با توجه به 

سانتیمتر بررای   11. )متر برای ایجاد پله مورد نیاز است 5/2و عرض  01/4بگیریم جمعاص فضایی به طول 

 (سانتیمتر برای گردش دوم 121سانتیمتر برای گردش اول و  121چشم پله و 

ارتفاع و کف پله معمورص با تراز و متر پله را خط می کنند بررای اینکرار   برای خط کردن پله بعد از تعیین 

درجه با افق تشکیل می دهرد روی دیروار مجراور آن برا گرچ       35تا  31ابتدا حدود عبور پله را زاویه ای 

سفید می کنند آنگاه محل اولیه پله را تعیین کرده و به وسیله  سمت شا ول تراز خط عمودی رسم می 

آنگاه به اندازه ارتفاع پله روی این خط با متر جدا کرده و به وسیله  سمت افقی تراز خطی به این نمایند 

نقطه عمود نموده و به اندازه کف پله روی خط اخیر با متر جدا می کنند و بهمین ترتیب ادامره داده ترا   

به اضافه یک کرف پلره مری    باید توجه داشت که معمورص پهنای پاگرد مقدار تعیین  بلی . به پاگرد برسند

 .باشد

میلیمتر به آن شیب می دهند که این شریب شستشروی    3یا  2در مو ع نصف کف پله معمورص در حدود 

 .پله را راحت تر می کند

 سقف تيرچه بلوك

برای اجرای سقف های تیرچه بلوک در ساختمانهای فلزی از تیرچه های آماده استفاده می شود، تیرچره  

ساخته می شود که در  البهای مخصوص یک سری آرماتور برا  طرر معرین و برا طرول       ها به این صورت

Saeedsun.irSaeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
http://saeedsun.ir/blog


 33 

بعد یک آرمراتور بره صرورت    .  رار داده می شود( با توجه به دهنه و فاصله ستونها نسبت به هم)مشخر 

سرانتیمتری از آرماتورهرای پرایینی  ررار دارد      31زیکزاکی از این آرماتورها به آرماتورهای که در ارتفاع 

 .، بعد در  الب بتن ریخته شده و تیرچه آماده می شود(جوش می شود)بسته می شود

برای تیرچه گذاری سقف ابتدا تیرچه ها را بار می کشند بعد د یقراص بره فاصرله یرک بلروک از هرم روی       

طرفی کره  )باید توجه داشت که اولین بلوک  رار داده شده بین دو تیرچه از یک طرف . سقف می چینند

باید توسط ریه نازک سیمان بسته شود تا اینکه در هنگام بتن ریرزی سرقف برتن    ( ه تیر اصلی استرو ب

بعد از اینکه تیرچه ها را گذاشتیم بین آنهرا بلروک   . وارد بلوک ها نشود و سقف بیش از حد سنگین شود

پس در ایرن دهنره    .باید توجه داشت که دهنه های با فاصله زیاد نیاز به شناژ مخفی دارد.  رار می دهیم

در ایرن فاصرله   . سانتیمتر بین بلوک ها را خالی می گذاریم 21تا  15متری حدود  5/1ها در فاصله های 

خالی دو آرماتور به صورت عمود بر تیرچه ها می بندیم تا هنگام بتن ریزی شناژ مخفی به درستی اجررا  

 .وزن بتن ریزی روی تیرچه بکاهداین شناژ مخفی برای این است که از خیز اضافه حاصل از . شود

آرماتورهرای  . بعد از  رار دادن بلوک بین تیرچه ها نوبت بره  ررار دادن آرماتورهرای حرارتری مری رسرد      

حرارتی به این صورت روی سقف پهن می شود که به صورت شبکه در فاصله های مشرخر روی سرقف   

ن و از دست دادن آب یک سرری ترنش   هنگام سفت شدن بت. به آرماتورهای باریی تیرچه بسته می شود

در سقف ایجاد می شود که تنش های حرارتی است و آرماتورهای حرارتی این تنش ها را می گیرد بعرد  

بررای ایرن منظرور    . را بسرت ( از بیررون )از بستن آرماتورهای حرارتی باید  الب های دور تیرهای اصرلی  

ز بیرون به آرماتورهای تیرهای اصلی بسته مناسب میلگردها یک سری لقمه ا Coverجهت رعایت شدن 

شده و بعد  الب های تمیز و روغن زده شده را دور تیرهای اصلی می بندیم، با اتمام این کارهرا و تاییرد   

مجدد آرماتوربندی و آرماتورهای تقویتی و خاموتها توس مهندس ناظر نوبت به برتن ریرزی سرقف مری     

ساخته می شود و توسط باربر بره روی سرقف انتقرال داده     بتن با طرح اختالط مشخر در میکسر. رسد

شده و  سمت به  سمت روی بتن ریخته می شود، بعداز ریختن بتن باید با ویبراتور برین برتن را خروب    
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برای این منظور شلنگ لرزاننده ویبراتور را چندین  سمت به آرامی حرکت می دهریم ترا برتن    . ویبره زد

بتن ریزی بنا به دریلی و فه ایجراد شرد یرک سرطح شریبدار توسرط برتن         اگر در. خوب ویبره زده شود

بعد هنگام بتن ریزی مجدد ابتدا دوغاب سریمان بره سرطح شریب دار زده و بعرد برتن       . درست می کنند

چه در بتن ریزی سقف و چه در بتن ریرزی  )ریزی  سمتهای دیگر سقف انجام می شود، بعد از بتن ریزی

ید تا سه روز، هر روز دو نوبرت بره برتن آب داد و روی آن آب ریخرت، مری      و خشک شدن بتن با( ستون

توان گونی خیش را نیز روی بتن  رار داد تا از تابش مستقیم خورشید بره برتن و سرریع خشرک شردن      

 .سطح بتن جلوگیری کرد تا بتن اصطالحاص خوب عمل آید
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 مزایا و معایب ساختمان های فلزی

نها خیلی سریع پیشرفت می نماید در صرورتی کره بررای سراختن سراختمانهای      اجرای این نوع ساختما

 .بتونی یا آجری زمان بیشتری رزم است

ستونها و  طعات باربر ساختمانهای فلزی زمان کمتری را اشغال می نماینرد و ایرن خرود باعرث بوجرود      

ترونی مرتفرع ناچرار بره     آمدن سطح مفید زیادتر در ساختمانهای فلزی می گردد که برای ساختمانهای ب

 .ایجاد ستونها و دیوارهای  طور می باشیم

ممکرن  ( مثالص در کارخانه های فلزی کاری)ساخت  طعات ساختمانهای فلزی در خارج از محوطه کارگاه 

 .بوده و این خود از لحاظ د ت کار و کیفیت بهتر  طعات و همچنین از لحاظ کار با صرفه می باشد

کمتر تابع آب و هوا و عوامل جوی مری باشرد   ( البته فقط در مست فلزکاری)ی ساختن ساختمانهای فلز

بعضری از آئرین نامره هرا     . در صورتیکه ادامه کار ساختمانهای بتونی در هوای زیرر صرفر ممکرن نیسرت    

 .جوشکاری و چکش کاری را در هوای خیلی سرد اجازه نمی دهند 

نزدیک بودن فرضیات با عمل در ساختمانهای فلزی از  امکان تقویت ساختمان بعد از اتمام کار و بارخره

مزایای آن می باشد زیرا بعضی از فرضیات که در ساختمانهای بتونی می کنیم به سختی برا عمرل وفرق    

می دهد از جمله همگن بودن بتون و فورد مساوی بودن تنش و کرنش این دو مراده کره عمرالص ایرن دو     

فرضیات بره  ( فورد)ای فلزی چون از یک ماده استفاده می نماییم ماده همگن نیستند ولی در ساختمانه

 .عمل نزدیکتر است

اینها از مزایای ساختمانهای فلزی است و در عوض این نوع سراختمانها در مقابرل آترش سروزی ضرعیف      

ه بوده و با کوچکترین حریقی که در کنار ستونها ایجاد شود فوری فورد گداخته شده و در مقابل بار وارد

کمانش نموده و به سرعت لنگرهای موجود در  طعات افزایش یافته و ساختمانها خرراب مری شروند بره     

همین علت است که در بعضی کشورها سازندگان ساختمانها فلرزی مجبرور هسرتند بررای سراختمانهای      

 .دهند خود پله های بتونی ایجاد نمایند تا در مو ع آتش سوزی ساکنان ساختمان بتوانند خود را نجات
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ساختمان های فلزی در مقابل عوامل جوی و خوردگی بسیار ضعیف بوده و به همرین علرت دارای عمرر    

کوتاهتری می باشند و بارخره به علت نازکی دیوار ساختمانهای فلزی در مقابل حررارت و صروت عرایق    

 .نیست

مسئولیت تهیه اشرکال   مهندسین، معماران احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و

  :مسئولیت عبارت است از و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی

  ا تصاد( زیبائی ج( ایمنی ب ( الف 

بصورت فلزی یرا بتنری بروده و سراختمانهای      "با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا

زلزله ایران ساخته میشود، آشنایی با مزایا و  2800 بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه

  .گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد معایب ساختمانها می تواند درتصمیم

  :مزایای ساختمان فلزی

وزن از مصالح بتن بزرگترر اسرت ، بره     مقاومت  طعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به: مقاومت زیاد

مرتفرع ، سراختمانهائی کره برزمینهرای سسرت       های بزرگ سوله ها و ساختمان های این علت در دهانه

  .  رارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد

میشود ، یکنواخت بودن خرواص آن   فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت د یق تهیه: خواص یکنواخت 

تاثیر  رار نمی گیررد ، اطمینران    خارجی تحت میتوان اطمینان کرد و خواص آن بر خالف بتن با عوامل

اطمینان کوچک مؤثر است کره خرود صررفه جرو یری در       در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب

  . مصرف مصالح را باعث میشود
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بررای مردت   . نگهداری آنهرا د رت گرردد     دوام فورد بسیار خوب است ، ساختمانهای فلزی که در: دوام 

 . هند بودطورنی  ابل بهره برداری خوا

فرورد ترا   . خروبی مصرداق عملری دارد     خواص مفروض ارتجاعی فورد با تقریبی بسیار: خواص ارتجاعی 

مثآل ممان اینرسی یک مقطع فوردی را میتروان   . تنشهای بزرگی از  انون هوک بخوبی پیروی مینماید

ربوطره چنردان معرین و  ابرل     اینکه در مورد مقطع بتنی ار ام م حال. با اطمینان در محاسبه وارد نمود 

  . اطمینان نمی باشد

 ادرند تمرکز تنش را که در وا ع  از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری ان است که: شکل پذیری 

تحمرل نمایرد ،در حالیکره مصرالح برتن تررد و        علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را

یکی از عواملی که در هنگام خرابی ،عضو خرود خبرر   . اند ضعیفشکننده در مقابل این نیروها فوق العاده 

  .ان جلوگیری میکند داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات

پیوسته و همگن می باشد و ولی در  طعرات    طعات فلزی با توجه به مواد متشکله آن: پیوستگی مصالح 

میگرردد ، ترکهرائی کره در     روی سرالح میلگررد وارد   بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشرش بتنری  

ساختمان در پس لرزه یرا زلزلره بعردی ضرعف      "نبوده و احتمار پوشش بتن پدید می آید ،  ابل کنترل

  . بیشتر داشته و تخریب شود

یکسان و در برش نیرز خروب و نزدیرک     مصالح فلزی در کشش و فشار: مقاومت متعادل مصالح،مقاومت 

وارده فشاری ، کششی  ابل تعویض بوده و همچنرین   بارها، نیرویدر تغییر وضع .به کشش و فشار است 

در انها کوچک است ، در بارهای پیش بینی شده ،تحت اثرر   مقاطعی که در بار گذاری عادی تنش برشی

در ساختمانهای بتنی مسرلح مقاومرت برتن در فشرار     . ان  رار میگیرند پیچش و در نتیجه برش ناشی از
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پس در صورتی که مناطقی احتمار تحت نیروی کششی  ررار  . رش کم استیا ب خوب ، ولی در کشش و

  .نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید گرفته و مسلح

تحمل شرده ، از  طعرات پرکننرده ماننرد      در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان: انفجار 

ار سطوح حائل را از اسکلت جدا مری کنرد و   تخریبی انفج نیروی. تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود 

در سراختمانهایی برتن مسرلح    . ویران نخواهرد گردیرد    "ساختمان کال انرژی مخرب آشکار میشود ، ولی

  . ویرانی ساختمان خواهد شد خرابی دیوارها باعث

غییرر  را در اثرر محاسربات اشرتباه ، ت    اعضاء ضعیف ساختمان فلزی: تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی 

پر  یا پیچ کردن  طعرات جدیرد ، تقویرت نمرود و یرا       میتوان با جوش یا.... مقررات و ضوابط ، اجراء و 

  .  سمت یا دهانه هائی اضافه کرد

نصب آن در مو عیرت ، شررایط جروی     تهیه  طعات فلزی در کارخانجات و: شرایط آسان ساخت و نصب 

  . متفاوت با تمهیدات رزم  ابل اجراء است

  . مدت زمان کمتری می طلبد سرعت نصب  طعات فلزی نسبت به اجراء  طعات بتنی: عت نصب سر

مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری برتن کمترر    با توجه به تهیه  طعات از کارخانجات ، پرت: پرت مصالح 

  . است

 01مربع و یا بین کیلوگرم بر متر 301تا  245میانگین وزن ساختمان فوردی را می توان بین  : وزن کم 

درحالی که در ساختمانهای بتن مسلح ایرن ار رام بره ترتیرب      کیلوگرم بر مترمکعب تخمین زد ، 120تا 

  .کیلوگرم برمترمکعب می باشد 251تا  161برمترمربع یا  کیلوگرم 101تا  401بین 

Saeedsun.irSaeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
http://saeedsun.ir/blog


 41 

مانهای فلرزی از نظرر   ستون و تیرهای سراخت  در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ،  :اشغال فضا 

سطح اشغال یا فضا مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد  ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی میباشد ،

  . میشود

نیروهرای درونری در اجرزاء سراختمان      حرکت زمین در اثر زلزله موجرب اعمرال  : ضریب نیروی لرزه ای 

تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش اسرت ،   میشود ، بعبارت دیگر ساختمان برروی زمینی که بصورت

در  ابهرای برتن مسرلح کره وزن بیشرتر دارد ،      . کنرد   بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمرل 

تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای . فلزی است  ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از  ابهای

درحالیکره در سراختمانهای بلنرد و    . ده انرد ، زیراد اسرت    زمینهای محکم ساخته ش کوتاه و صلب که در

بعبرارت   . پذیر ، آنهائی که در زمینهائی نرم ساخته شده اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده انرد  انعطاف

کوتراه نترایم بهترری     بزرگ است ، ساختمان هرای  "دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا

  .احتمال خرابی کمتر دارند مینهای سفت با پریود کوچک ، ساختمان بلندداده اند و برعکس در ز

خود ساختمان از نظر صرلبیت و یرا    عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات

رفترار آن در مقابرل زلزلره ، پریرود طبیعری       انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصره سراختمان در  

  .ارتعاش ساختمان است

  :معایب ساختمانهای فلزی

 اگر . نقصان می یابد  مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما: ضعف در دمای زیاد 

  . ساختمان به خطر می افتد درجه سانتی گراد برسد ، تعادل 611تا  511دکای اسکلت فلزی از 

ر مقابل عوامل جوی ساختمان فلزی د  طعات مصرفی در: خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی 

  . نگهداری و محافظت زیاد است خورده شده و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج
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کوچرک   "زیاد و ابعاد مصررفی معمرور   با توجه به اینکه  طعات فلزی: تمایل  طعات فشاری به کمانش 

  . بحساب می رسد است ، تمایل به کمانش در این  طعات یک نقطه ضعف

. جوش ، پر  ، پیچ صرورت میگیررد    در ساختمانهای فلزی اتصال  طعات به همدیگر با: جوش نامناسب 

کارخانجات ا تصادی ترین ، فنی ترین کرار مری باشرد     استفاده از پیچ و مهره وتهیه ، ساخت  طعات در

اتصال با جوش بعلت عدم مهارت . متداول چنین امکاناتی مهیا نیست  که در کشور ما برای ساختمانهای

از ماشین آرت  دیمی ، عدم کنترل د یق توسرط مهندسرین نراظر ، گرران برودن       وشکاران ، استفادهج

  .بزرگترین ضعف میباشد.... جوش و  هزینه آزمایش

درصرورت رعایرت مشخصرات فنری و      تجربه ثابت کرده است که سوله های ساخته شده در کارخانجرات 

  .بهتر در برابر بارهای وارده و نیروی زلزله است سازه ای استاندارد ، این عیب را نداشته و دارای مقاومت

 ساختمان یک پروژه ساختمانی كامل اجرایمراحل 

خرید مشارکت یا بهر حال تهیه زمین ساختمان انجام مراحل اداری و تهیه نقشه های اجرایی و اخذ 

 اخذ بیمه مسئولیت تمام خطر توسط صاحب کار جواز ساخت

یاجرای سازه نگهبان با نظارت مهندس ناظر گود برداری و یاپی کنی اجرای بتن تخریب و آوار بردار 

نظافتی یا بتن مگر آجر چینی پی آرماتور بندی پی و اجرای صفحه ستونها در ساختمان اسکلت فلزی 

بتن ریزی پی ریگالژ صفحه ستونها درساختمان اسکلت فلزیاجرای اسکلت فلزی یا بتنیضد زنگ برای 

گچ و  کرسی چینی و عایق کاریسفت کاری و آجر چینی تیغه ها کلت فلزیاجرای سقفهاساختمان اس

 خاکلوله کشی آب و گاز و فاضالب و ملزومات آنها اجرای لوله های برق
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فرش کفها و  رنیز و سنگ نما  کاشی کاری اجرای چهارچوب های در عایق کاری سرویسها و آشپزخانه

مراحرل اداری و تنظریم    اجرای نما و نصب فیوز ها و ملزومات آنهاسیمکشی برق  سفید کاری و راه پله

 سند

 نكات اجرای در اجرای ساختمان

 

 . برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده میشود .1

سرانتیمتر در سراختمانهای  ردیمی بررای      25×25×5آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای  .2

 . حیاط و غیره بکار می رفتفرش کف 

چنانچه رزم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری . 3

 . ساخته شود باید رریز انجام دهیم

هرگاه ابتدا و انتهای یک دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تال ی گفته . 4

 . می شود

سانتی متر از سطح زمین  51تا  31روی پی را معمور بین (بدون زیرزمین)در ساختمانهای مسکونی . 5

 . بارتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینی است

 .  وس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در کارهای معماری سنتی استفاده می شود. 6

 . ی باشدمتر م 2حدا ل ارتفاع سرگیر در پله . 1

عمل تراز کردن سقف ( بال عمل کالفکشی روی دیوار انجام می گیرد ب(الف:ویژگیهای سقف چوبی . 0

تیرها حتی ارمکان (سانتیمتر تجاوز نمی کند د 51فاصله دو تیر از (در کالف گذاری انجام می شود ج

 . هم  طر هستند

 . یمان سفید استگچ بالنشه کندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند س. 0

 . به سیمان سفید رنگ معدنی اکسید کرم اضافه می کنند تا سیمان سبز به دست آید. 11
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 . سنگ جگری رنگ که سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است. 11

آماده و سطح را زیر دستگاه کمپکتور ، دستگاهی است که فقط سطوح را ویبره می کند ، زیر کار را . 12

 . سازی می کند

 . ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد 40در زمان ( بیس پلیتها)عمل نصب صفحات فلزی . 13

بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد ( زمین)زمانی که خاک . 14

 . از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد

سانتیمتر  35تا  31ر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود  ط. 15

 . می باشد

 . درجه می باشد 1611حدود درجه حرارت ذوب شدن خاک آجر نسوز . 16

 . نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم ریی نامیده می شود. 11

 . تیشن نام داردنام دیوارهای جداکننده و تقسیم پار. 10

 . عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند. 10

 . زمین غیر  ابل تراکم هوموسی نامیده می شود. 21

 . سانتیمتر است 51عمق پی های خارجی یک ساختمان در مناطق باران خیز حدا ل . 21

 . چشم نامیده می شود نام فضای موجود بین دو ردیف پله. 22

 . سانتیمتر است 51در سقف های چوبی حداکثر فاصله دو تیر . 23

 

 . سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد. 24

 . اکسید آهن را برای تهیه سیمان  رمز رنگ ، با کلینگر سیمان سفید آسیاب می کنند. 25

 . ه بدون درز مانسمان نام داردنام دیگر لوله های سیا. 26

 . سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصارت ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد. 21
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 . درجه می باشد 11حا ل درجه حرارت برای بتن ریزی . 20

 . سانتیمتر باشد 2تا  1ضخامت اندود سقف با مالت گچ و خاک باید بین . 20

 . ماسه سیمان است اندود زیر  یروگونی ،. 31

 . متر می باشد 5/2چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداکثر فاصله شمعها . 31

 . درصد می باشد 31تا  31در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب . 32

 . سانتیمتر باشد 3برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حدا ل خیز  وس باید . 33

 لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی . 34

 . در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات  البی فلزی مناسب ترند. 35

 . از اسکدیپر برای خاکبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاکی استفاده می گردد. 36

 . می گیرد اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام. 31

 . برای لوله کشی فاضالب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد. 30

پر کردن دو یا سه رنه از تیرآهن رنه زنبوری در محل تکیه گاهها جهت ازدیاد مقاومت برشی . 30

 . است

 بهترین و با استفاده ترین اتصارت در اسکلت فلزی از نظر استحکام و یک پارچگی اتصارت با. 41

 . جوش است

 . پنم سانتیمتر+ارتفاع کف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است با  دبنا. 41

 طر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی ( یک یا دو طبقه)در ساختمانهای مسکونی کوچک . 42

 . اینچ باشد 2/1باید 

در آب پس از ترکیب با آلومینات کلسیم و سنگ وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول . 43

 . آهک موجود در سیمان سبب کم شدن مقاومت بتون می گردد

 . ساعت پس از بتون ریزی فونداسیون انجام شود 40زمان نصب صفحات بیس پلیت معمور باید . 44
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 . برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفاده گردد. 45

 . هدف از شناژبندی کالف نمودن پی های بنا به یکدیگر و مقاومت در برابر زلزله می باشد. 46

 . سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی  رار می گیرد 51تا  31سقفهای کاذب معمور حدود . 41

 . اشد الب انتهایی در میلگردهای یک پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون می ب. 40

 . حد فاصل بین کف پنجره تا کف اطاق را دست انداز پنجره میگویند. 40

 . در ساخت کفراژ ستونها ،  الب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد. 51

 . طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پله بیشتر. 51

 . مورد استفاده  رار می گیردآجر جوش بیشتر در فونداسیون . 52

 . اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش  لیایت در فلز نسبت مستقیم دارد. 53

 . از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب می باشد. 54

 . در کوره های آجرپزی بین خشتها صفحه کاغذی  رار می دهند. 55

 . ه  طعات کششی ضلع تحتانی خرپاها می باشدبهترین نمون. 56

 . نیروی برشی را خنثی می کنند( کمربندها)تیرهای بتن آرمه، خاموتها. 51

 . چسبندگی بتون و فورد بستگی به اینکه آرماتورهای داخل بتون زنگ زده نباشد. 50

بتون از آن خارج شده شیره یا کف بتون زمانی رو می زند که توسط ویبره کردن هوای آزاد داخل . 50

 . باشد

 . آلوئک در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد. 61

 . خشک کردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است. 61

 . لغاز به معنی پیش آمدگی  سمتی از دیوار. 62

 . مقدار کربن در چدن بیشتر از سرب است. 63

 . ک خیلی زود پوسیده می شودلوله های آب توسط آه. 64
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 . آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارد. 65

 . آجر خوب آجری است که در مو ع ضربه زدن صدای زنگ بدهد. 66

 . رریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد. 61

 . انجام می گیرد کرم بندی همیشه  یل از شروع اندود کاری گچ و خاک. 60

 . میلیمتر از آچار استفاده می گردد 12برای خم کردن میلگرد تا  طر . 60

 . اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی. 11

 . برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهک شکفته استفاده می گردد. 11

 . دیوارها جهت ساختن داربست مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی. 12

 . روز حداکثر مقاومت خود را به دست می آورد 20بتون معمور پس از . 13

 . پیوند هلندی از اختالط پیوندهای کله راسته و بلوکی شکل می گیرد. 14

 . وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می کند. 15

 . قابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوکی می باشدکاملترین پیوند از نظر مقاومت در م. 16

 .  پان کردن در اصطالح یعنی شا ولی نمودن نبش دیواره. 11

 . خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مکرر در ساختمان است. 10

 . ضخامت و  طر کرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست. 10

 . ز جنس چوب ، پالستیک و فایبرگالس باشدپارتیشن میتواند ا. 01

 . از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود. 01

 . مالت باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهک ساخته می شود. 02

 . مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یکسان نیست. 03

 . صالح آهک ، خاکستر ، خاک رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته می شودمالت ساروج از م. 04

 . مالت در دیوار چینی ساختمان حکم چسب را دارد. 05
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 . مالت آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد. 06

 . از مالت ماسه سیمان استفاده می شود( یروگونی)در مجاورت عایقکاری . 01

 ماسه + 151آهک +251سیمان + رای ساخت مالت باتارد آب ب. 00

 پیه دارو ترکیبی از مصالح آهک ، خاک رس ، پنبه و پیه آب شده . 00

 . متر  2تا  5/1عرض و طول  5/1تا  1ابعاد سرندهای پایه دار . 01

 . می شود از مالت گچ و خاک استفاده( اطا ها)معمور برای کرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان. 01

 . گچ بااضافه مقداری سریش+ طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب . 02

 . وجود نمک در مالت کاه گل موجب میشود که در آن گیاه سبز نشود. 03

 . درصد اضافه می شود 5/1تا  1هنگام خودگیری حجم گچ . 04

 . آب+ گچ کشته یعنی گچ الک شده ورزداده . 05

کشف شد که ترکیب آن پرلیت ، پنبه نسوز مواد رنگی و میکا  1040اندودهای شیمیایی در سال . 06

ساعت خشک میشوند و بعد از دو تا سه هفته استحکام نهایی را پیدا می کنند و  0می باشد که بعد از 

 . در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبی هستند

 11تا  6، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد که ضخامت آن  سرامیک بهترین عایق صوتی است. 01

 . میلیمتر است

 . آکوسیت نیز عایق خوبی برای صداست. 00

 . میلیمتر است 5اندازه سرندهای چشم بلبلی . 00

 . سرند سورا  درشت به سرند میلیمتری مشهور است. 111

 . ی خود را انجام می دهنداندودهای هوایی یعنی اندودی که در مقابل هوا خودگیر. 111

 . می باشد( در حالت شل)آب +سیمان رنگی + ترکیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ . 112

و تی با سنگ سمباده و آب روکار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خود را نشان دهند به . 113
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 . اصطالح آب ساب شده می گویند

 . ساب و شسته انجام می گیرد کار شیشه گذاری در آب. 114

این است که اندود سقف سبک و دیوارها ( مانند اطاق)فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته . 115

 . معمولی می باشد

 . مهمترین عامل استفاده از اندود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی می باشد. 116

درجه تغییر  511تا  411بتنی مسلح در درجه حرارت  سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و. 111

 . شکل پیدا می کنند

 . سانتیمتر است 2ضخامت اندود گچ و خاک حدودا . 110

 . سانتیمتری که تراشیده و سبک است 41تا  31توفال تخته . 110

 . علت ترک اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست. 111

 . ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آیدسقف کاذب در مقابل گرما ، سرما . 111

 . در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در کنار دریا از نی بافته شده بیشتر استفاده مس شود. 112

توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبک ، سطح دیوارهای  یراندود و سطح . 113

 . تیرآهنهای سقف کاربرد دارد

 . عدد در هر متر مربع می باشد 0رد جهت اجرای زیر سازی سقفهای کاذب مصرف میلگ. 114

موارد اصلی استفاده از سقفهای کاذب بیشتر به منضور کم کردن ارتفاع ، عبور کانالها و لوله ها و . 115

 . زیبایی آن می باشد که شبکه آن حتما باید تراز باشد

رنده سقف کاذب  بل از بتون ریزی کار گذاشته بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدا. 116

 . شود

موی گوساله و آهک استفاده می + اندود گچ ( مانند بالکن)در سقفهای کاذب مرتبط با هوای آزاد. 111

 . شود
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 . شالوده در ساختمان یعنی پی و فونداسیون. 110

 . مین بستگی داردابعاد پی معمور به وزن بنا و نیروی وارده ، نوع خاک و مقاومت ز. 110

 . سانتیمتر باشد 11در نما سازی سنگ ، معمور ریشه سنگ حدا ل . 121

در فشارهای کم برای ساخت فونداسیونهای سنگی از مالت شفته آهک استفاده می شود و برای . 121

 . ساخت فونداسیونهایی که تحت بارهای عظیم  رار می گیرند از مالت ماسه سیمان استفاده می شود

در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر کردن سنگهای شکسته را میان مالت اصطالحا پر کردن . 122

 . غوطه ای می نامند

 . درجه انجام می گیرد 45پخش بار در فونداسیون سنگی تحت زاویه . 123

در ساختمانهای آجری یک طبقه برای احداث فونداسیون اگر از شفته آهکی استفاده شود . 124

 . تر است ا تصادی

کیلو گرم آهک در هر متر  151تا  111در پی های شفته ای برای ساختمانهای یک تا سه طبقه . 125

 . مکعب رزم است

 . اصطالح دو نم در شفته ریزی یعنی تبخیر آب و جذب در خاک. 126

 . معور سنگ مصنوعی به بتن اطالق می شود. 121

 . درجه می باشد 45تا  31ه کناره ها در حدود زاویه پخش بار فنداسیون بتنی نسبت ب. 120

 . بتن مکر برای پر کردن حجمها و مستوی کردن سطوح کاربرد دارد. 120

 . مهمترین عمل ویبراتور دانه بندی می باشد. 131

 . معمور بارگذاری در  طعات بتنی بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز می باشد. 131

 . مینهای مقاوم استفاده می شوداز پی منفرد بیشتر در ز. 132

 . بتون مسلح یعنی بتن با فورد. 133

 . از نظر شکل  البندی برای فونداسیونها  الب مربع و مسطیل مقرون به سرفه مس باشد. 134
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پی های نواری در عرض دیوارها و زیر ستونها بکار می رود و در صورتیکه فاصله پی ها کم باشد و . 135

 . تال ی نماید پی نواری بیشترین کاربرد را دارد با دیوار همسایه

در آسمان خراشها ، معمور از پی ژنرال فونداسیون استفاده می شود و و تی از این نوع پی در . 136

 . سطحی بیش از سطح زیر بنا استفاده شود زمین مقاوم و بارهای وارده بیش از تحمل زمین است

ده یا همدیگر را بپوشند یا یک از پی ها در کنار زمین همسایه  رار هرگا فاصله پی ها از هم کم بو. 131

 . گیرد از پی های مشترک استفاده می شود

 . اصطالح ژوئن درز انبساط است. 130

 . میتوان به جای دو پی با بار مخالف از پی ذوزنقه ای استفاده کرد. 130

 . رادیه ژنرال است بهترین و مناسب ترین نوع پی در مناطق زلزله خیز پی. 141

 . در اجرای شناژبندی جهت اتصال به فونداسیون معمور شناژها از بار و پایین همسطح هستند. 141

 . در کفراژبندی پی چهارگوش از نظر سرعت و اجرا ا تصادی تر است. 142

م آرماتور در عایق بندی از گونی استفاده می کنیم ،زیرا از جابجایی  یر جلوگیری می کند و حک. 143

ریه گونی انجام می گیردکه گونی ها  2را دارد که در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن می شودکه در 

 . درجه برروی هم  رار می گیرند 01در ریه بعدی نسبت به ریه  بل با زاویه 

زیر  یر  زیر  یروگونی از اندود مالت ماسه سیمان استفاده می شود که بعضی از مهندسان در. 144

 . اندود مالت ماسه آهک استفاده می کنند که در اینصورت  یروگونی فاسد می شود

در طبقه هم کف می توانیم بجای عایق کاری استفاده کنیم که ضخامت ( ماکادام)از  لوه سنگ . 145

 . سانتیمتر خواهد بود 31-41آن حدود 

 . باعث می شود  یر در تابستان جابجا شود اگر در عایقکاری ،  یر بیش از حد معمول مصرف شود. 146

سانتیمتر پایینتر شروع شود و  یروگونیی  21عایقکاری  یروگونی می بایست از سر جانپناه حدودا . 141

 . که روی جانپناه کشیده می شود برای جلوگیری از نفوذ بارش با زاویه است
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ب توسط مالت دیوار چینی ها به بار سطح فونداسیون به این دلیل عایق می شود که از مکش آ. 140

 . جلوگیری میکند

 . در عایقکاری عمودی روی دیوارهای آجری بهتر است که از اندود ماسه سیمان استفاده شود. 140

اصطالح زهکشی یعنی جمع کردن و هدایت آب ،که فاصله آبروها در زهکشی باید به حدی باشد . 151

 . که به پی ها نفوذ نکند

 . توسط سفال زه کشی کنیم باید حتما درز  طعات را با مالت پرکنیماگر . 151

 . درصد می باشد 4تا  2حدا ل شیب لوله های زه کشی به سمت خوضچه . 152

 . درصد است 2حدا ل شیب لوله های فاضالب . 153

 . برای جلوگیری از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب می کنند. 154

نوع لوله کشی فاضالب از نوع چدنی می باشد که با این وجود در اکثر ساختمانها از لوله علیترین . 155

 . های سیمانی استفاده می شود که ضعف این لوله ها شکست در برابر فشارهای ساختمان می باشد

 . سنگ چینی به سبک حصیری رجدار بیشتر در دیوار و نما سازی استفاده می شود. 156

 . سانتیمتر می باشد 5/4های کف پله و روی دست انداز پنجره ضخامت سنگ. 151

جهت اتصال سنگهای نما به دیوار استفاده از مالت ماسه سیمان و  الب مناسبتر می باشد که . 150

 . جنس  البها از آهن گالوانیزه می باشد

ر نماسازی سنگ مسنی معمور در روی و کنار کرسی چینی نصب می شود و زوایای این سنگ د. 150

 . حتما بایستی گونیای کامل باشد

 . برابر ارتفاع آن می تواند باشد 5در نما سازی طول سنگ تا . 161

درصد از سنگهای نما بایستی با دیوار پیوند داشته باشند که حدا ل گیر سنگهای نما  31معمور . 161

 . سانتیمتر است 11سازی در داخل دیوار 

 . ستی از مخلوطی از اجزاء آجر استفاده شوددر بنائی دودکشها با. 162
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در علم ساختمان دانستن مو یعت محلی ، استقامت زمین ، مصالح موجود ، وضعیت آب و هوایی . 163

 . منطقه برای طراحی ساختمان الزامی می باشد

قاومت در طراحی ساختمان ابتدا استقامت زمین نسبت به سایر عوامل الویت دارد و رزم به ذکر م. 164

 . خاکهای دستی همواره با زمین طبیعی جهت احداث بنا هرگز  ابل بارگذاری نیست

 . زمینهای ماسهای فقط بار یک طبقه از ساختمان را می تواند تحمل کند. 165

 . هنگام تبخیر آب از زیر پی های ساختمان وضعیت رانش صورت می گیرد. 166

تشکیل شده دج نامیده می شود که مقاومت فشاری  زمینی که از شنهای ریز و درشت و خاک. 161

 . کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد 5/4-11زمینهای دج 

 . مطالعات بر روی خاک باعث می گردد وضع فونداسیون ، ابعاد و شکل آن بتوانیم طراحی کنیم. 160

 . در صحرا برای آزمایش خاک از چکش و اسید ر یق استفاده می گردد. 160

 . سیسموگراف همان لرزه نگار است .111

خاکی که برنگ سیاه  هوه ای باشد مقاومتش بسیار عالی است که نفوذ آب در آنها کم و به . 111

 . سختی انجام می گیرد

 . سنداژیا گمانه زنی همان میله زدن در خاک و برداشت خاک از زمین می باشد. 112

 . اوگر همان لوله حفاری است. 113

 . رب به رنگ سبز تیره و دارای سیلیکات آلومینیوم آبدار استخاک چ. 114

 . میلیمتر باشد 112/1معیار چسبندگی خاک این است درصد دانه های آن کوچکتر از . 115

 . اصطالحا خاک مرغوب زد نامگذاری می شود. 116

مالی برای جلوگیری از ریزش بدنه و ادامه پی کنی و همین طور جلوگیری از نشست احت. 111

ساختمان همسایه و واژگونی آن و جلوگیری از خطرات جانی باید دیوار همسایه را تنگ بست که تحت 

 . درجه انجام می گیرد 45زاویه 
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 . دیوار اطراف محل آسانسور معمور ازمصالح بتون آرمه می سازند. 110

 . متر پایین تر از کفسازی است 41/1پی سازی کف آسانسور معمور . 110

 دیمی ترین وسیله ارتباط دو اختالف سطح بواسطه شیب را اصطالحا رام  می گویند که . 101

 . درصد آن را میتوان افزایش داد 5/2درصد می باشد که ات  12حداکثر شیب مجاز آن 

 . برای ساختن پله گردان بیشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده می شود. 101

 . گیردار است پله معلق همان پله یکسر. 102

 . پله آزاد در ورودی ساختمان به حیاط یا هال و نهار خوری استفاده می شود. 103

 . پله های خارجی ساختمان حتی ارمکان می بایست آجدار باشد. 104

 

 . به فضای موجود بین دو ردیف پله چشم پله می گویند. 105

 . باشد سانتیمتر می 1-12فواصل پروفیل های جان پناه پله . 106

 . شاخکهای فلزی جتنپناه بهتر است که از پهلو به تیر آهن پله متصل شود. 101

 . متر می باشد 2سرگیر یا حدفاصل بین دو ردیف پله که رویهم وا ع می شوند حدا ل . 100

 . طول پله مساوی است با تعداد کف پله منهای یک کف پله. 100

 . ق می شودپیشانی پله به سنگ ارتفاع پله اطال. 101

برای جلوگیری از سرخوردن در پله لب پله ها را شیار و اجدار می سازند و گاهی او ات رستیک . 101

 می کوبند 

یه روی دال بتنی متصل می شوند ولی پله های ( پاگرد)اتصال پله های بار رونده به دال بتنی . 102

 . شوندپایین رونده در دال بتنی بایستی به مقابل دال بتنی وصل 

 . اجرای جانپناه پله معمور با مصالح چوبی زیاتر می باشد. 103

 . پله هایی که مونتاژ می شوند به پله های حلزونی معروف هستند. 104
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 . از نظر ایمنی اجرای پله فرار با مصالح بتنی مناسبتر است. 105

درگاه نام دارد که انتقال بار نعل ( روی پنجره ها و درب ها )تیرهای پوشش دهنده بین دو ستون . 106

 . توسط آن یکنواخت و غی یکنواخت است

 . گره سازی در چهار چوبهای درب و پنجره و دکوراسیون بکار می رود. 101

تحمل فشار توسط بتن و تحمل کشش توسط فورد را به اصطالح همگن بودن بتن و فورد می . 100

 . نامند

ن های سقف مصرف می شود که جنس آن می تواند فلزی ، بالشتک بتونی در زیرسری تیرآه. 100

 . بتونی زیر سری و بتونی مسلح باشد

 . در اجرای تیر ریزی سقف با تیرآهن ، مصرف بالشتک کالف بتنی و پلیت مناسبتر است. 211

 . سانتیمتر است 25بالشتک های منفرد زیرسری ، حدا ل ریشه اش از آکس تیر ریزی سقف . 211

 . ی مهار تیر ریزی سقف با میلگرد معمول تر می باشداجرا. 212

 . برای تراز کردن تیر ریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یک افق ترازی  رار گیرد. 213

طاق ضربی از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می شودکه معمول ترین آن نیم آجره می باشد . 214

 . وس مناسب استکه مهمترین عامل مقاومت در طاق ضربی خیز  

در زمستان پس از دوغاب ریزی طاق ضربی ، بالفاصله بایستی کف سازی کامل روی سقف انجام . 215

 . شود

 . اگر هوا بارانی باشد پس از اتمام طاق ضربی نباید دوغاب ریخت. 216

 . گیری بهتری دارند( شکل)سقفهای بتنی  ابلیت فرم. 211

 . ا در سقفهای بتنی بعهده آرماتور می باشدوظیفه انسجام و انتقال نیروه. 210

 . اودکادر سقف های بتنی به منظور خنثی کردن نیروی برشی بکار می رود. 210

 . بطور نسبی عمل بتون ریزی بین دو تکیه گاه می بایست حداکثر طی یک روز عملی شود. 211
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تور گذاری بصورت خرپا از ویژگی های سقفهای مجوف سبکی آن است که در این سقف ها آرما. 211

 . می باشد

 . تفاوت سقف های پیش فشرده با سقف های مجوف سفالی کشیده شدن آرماتورها می باشد. 212

 . روز می باشد 1حدا ل زمان بریدن میلگردها در سقفهای پیش تنیده معمور . 213

نیروی فشاری نیروی کششی ذخیره شده در آرماتور سقفهای پیش تنیده عامل خنثی کننده . 214

 . است

 . در سقفهای مجوف هنگامی از تیرهای دوبل استفاده می شود که دهانه و طول تیر زیاد باشد. 215

 بل از ریختن پوشش بتون در اجرای تیرچه بلوکها ابتدا می بایست سطح تیرچه و بلوک مرطوب . 216

 . شود

 . کم اطالق می گردداصطالحا میش گذاری در بتن مسلح آرماتورهای شبکه نمره . 211

 . سانتیمتر می باشد 51حداکثر فاصله دو تیر در سقفهای چوبی . 210

 . روز می باشد 5معمور زمان باز کردن  البهای مقعر در سقف های بتونی . 210

 . استفاده از  البندی مقعر بتنی در سقفهای اسکلت فلزی و بتنی معمولتر است. 221

 . مقعر داخل لوله های فوردی تعبیه می شودکابلهای برق در سقفهای . 221

 . در ساختمان هایی که بیشتر مورد تهدید آتش سوزی بهتر است نوع بنا بتنی باشد. 222

 . در کارخانه های صنعتی معمور از سقف اسپیس دکس استفاده می شود. 223

 . اصطالحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگیر است. 224

رگیر سقف برای فضاهای وسیع از سپری استفاده میشود زیرا از خمش در در شیشه خورهای نو. 225

 . طول جلوگیری می کند

 . مهمترین مزیت سقفهای کاذب آکوستیک بر سا فهای کاذب عایق در برابر صدا می باشد. 226

 . مهمترین مزیت سقفهای کاذب آلومینیومی عدم اکسیداسیون آن می باشد. 221
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نگ زدگی آرماتور در بتن این است که جرم آن را می گیریم و داخل بتن  رار روش جلوگیری از ز. 220

 . می دهیم

اتصال سقف کاذب در راستای دیوارها باعث پیش گیری از جابجایی سقف و ترکهای موئین خواهد . 220

 . شد

اده  رنیز یکطرفه آب را به یک سمت منتقل می کند و هنگامی از  رنیز دو طرفه هنگامی استف. 231

 . می شود که دو طرف دیوار آزاد باشد

 .  رنیز حتما باید آبچکان داشته باشد که آبچکان شیاره زیر  رنیز می باشد. 231

 .  رنیزی که توسط آجر چیده می شود هره چینی می نامند. 232

 و جلوگیری از ضربه … رنیز پای دیوارهای داخلی به منظور جلوگیری از مکش آب توسط گچ و . 233

 .ها و خراشها استفاده می شود و حتما باید آبچکان داشته باشد
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