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 و گودبرداري (خاكبرداري ): 1كنيپي  -1

 نخستين مرحله اجرايي يك سازه ساخت پي يا شالوده آن مي باشد . 
پياده شود و زمين محل  ريسمان با دوربين و يا متر و اجراي سازه شالوده بايد نقشه پالن پي كني در زمين محلساخت  قبل از

بعد از مسطح كردن زمين محل اجراي سازه اقدام  .و پستي و بلندي مرتفع شود گردد عاري گياهان اجرا از هر گونه گياه و ريشه
در نظر  2بايد به گونه اي باشد كه كف شالوده پايين تر از عمق يخبندانبه پي كني تا عمق مشخص مي كنيم كه اين عمق 

 گرفته شود .

 داليل پي كني: -1-1

 رسيدن به زميني با مقاومت مطلوب -1
 (مانند زمين هاي سنگي)مهار كردن بخشي از سازه ر زير زمين هرچند زمين داراي مقاومت  زيادي باشد  -2

 عمق يخبندانرسيدن به ترازي پايين تر از  -3
در عمق زيادتر مي شويم كه در اين  )ودبرداريگ (از سازه زير زمين مجبور به خاكبرداري قسمتي گاهي مواقع به دليل وجود 

شمع بندي و حفاظت  ود دارد كه بايد با وسايل مناسب صورت احتمال ريزش جداره يا خالي شدن زير پي ساختمان مجاور وج
 جداره صورت گيرد . 

 :  نظافتاي بتن مگر يا بتن اجر - 2

 .متر مكعب اجرا مي شود بر كيلوگرم 150سانتي متر و با عيار  10-15بتن مگر قبل از بتن ريزي اصلي به ضخامت 

 داليل اجراي بتن مگر: -2-2

 براي جلوگيري از آلوده شدن و جذب آب بتن اصلي شالوده  -1

 وده ( رگالژ كف پي )سطح براي بتن ريزي شالمبراي ايجاد سطحي صاف و  -2

 يا كفراژ بندي :  3قالب بندي -3

 ف از قالب بندي شكل دادن به بتن خميري به شكل و حجم دلخواه مي باشد . هد 

 انواه قالب بندي:  - 3-3

                                                 
١ -ECAVATION 
٢ -FROST DEPTH 
٣ - FORM WORK 



 ٨

در حالت دائمي قالب در زير خاك مدفون مي ماند و براي جذب نشدن آب  .آجري كه به دو صورت موقت و دائمي مي باشد -1

 .  مي گردده بتن سطح داخلي قالب با مالت ماسه سيمان اندود رمچنين خارج نشدن شيو ه
 نوع موقت قالب آجري بعد از خودگيري بتن آجرها را مي توان از قالب جدا كرد .  در

همچنين براي نچسبيدن قالب  .مالت آجر كاري خاك رس مي باشد كه امكان جدا شدن آجرها از قالب را فراهم مي كند
 ه بتن و خارج نشدن شيره بتن و جذب نشدن آب بتن توسط آجر سطح داخلي قالب با پالستيك پوشانده مي شود . ب

 مي باشد .  مترسانتي 22يا  مترسانتي 11ضخامت قالب آجري 

 قالب چوبي كه يكي از متداولترين و قديمترين قالبها مي باشد .  -2

 مي باشد. سانتي متر 3تا  2.5تخته هاي قالب بي ضخامت 

قالب فلزي كه در دو نوع آهني و آلومينيومي مي باشد . استفاده از اين قالب نياز به هزينه اوليه زيادي دارد ولي طول عمر  -3

 آن و همچنين تعداد دفعات مورد استفاده از آن زياد مي باشد لذا در كارهاي بزرگ به صرفه خواهد بود . 
براي جبران  . سرما را به داخل قالب هدايت مي كند  و ت زنگ مي زند و همچنين گرمانوع آهني اين قالب در مقابل رطوب  

 كرد . ،نقايص فوق مي توان اقدام به عايق كاري و همچنين انبار كردن در محيط خشك
 ، ضد زنگ نيز مي باشد.نوع آلومينيومي آن عالوه بر سبكي 

 ه اندود روغن در سطح داخلي دارند.نياز بالزم به ذكر است همه قالبها به جز قالب چوبي 
 اندود رروغن باعث تسهيل در جداسازي قالب و همچنين مانع جذب آب توسط قالب مي شود.

 :بتن و حمل ساخت وسايل-4

دستگاه  (كه داراي ظرفيتهاي مختلف مي باشد و يا توسط بتن ساز مركزي يا توسط بتنيير  بتن بسته به حجم كار توسط دست
. براي حمل بتن ساخته شده توسط بتونير مي  توليد مي شود و مصرف زياد بتن استفاده مي شودبراي ساخت  كه )بتن ثابت

  .توان از فرغون يا دامپر كه مسافت كمي تا محل بتن ريزي وجود دارد استفاده كرد
براي كه  ك ميكسربراي حمل بتن ساخته شده توسط دستگاه بتن ساز مركزي مي توان از ماشين بتن كش گردان يا ترا

براي حمل  4نْرْك رساعت از توليد تا ظرف همچنين مي توان از تاوِ 2 .استفاده كرد است كيلومتر 40مسافتهاي طوالني تا حدود 
بتن در داخل جام بتن قرار گرفته و توسط  در اين روش دستگاه بتن ساز مركزي كوچك استفاده كرد توسطبتن ساخته شده 

 .  ه مي شودارتفاعات ساختمان انتقال داد به نْرْْك رتاوِ

                                                 
٤ - TOWER CRANE  



 ٩

 را ،ريخته مي شودپمپ هدايت بتن نيز اين امكان را دارد كه بتن رسيده از تراك ميسكر كه در داخل مخزن پمپ هدايت بتن 
 كند .  تخليه نظر يا به صورت افقي به نقاط مورد و ساختمان اتدر ارتفاع يا به صورت قائم

 :5بتن ريزي -5

.قبل از شروع بتن ريزي بايد آرماتور ها به دقت طبق مي باشد در محل مورد نظر  اخت و انتقال بتن نوبت بتن ريزيبعد از س
با مفتول  نقشه هاي اجرايي كنترل شودو دقت شود فواصل ميلگرد ها به طور يكنواخت و طبقه نقشه باشد و تمام ميلگرد ها

حداكثر  توجه داشت كه بايد زه پوشش بتني روي ميلگردها نيز رعايت گردد.اهمچنين طو ل هم پوشاني و اند .بسته شده باشد
 .  بايد بتن مصرف شود پس از توقف هم زدن بتن ، )زمان شروع گيري بتن (دقيقه 25

خاك تميز شود . همچنين سطح ميلگردها بايد از روغن و  ضر و قبل از شروع بتن ريزي كف و جداره قالب بايد از مواد زائد و م
 گردوغبار و زنگ زدگي عاري باشد . 

 )ويبراتورها (سانتي متري ريخته و هر اليه را با وسايل مناسب 30هاي با ارتفاع زياد بايد بتن را در اليه هاي  در بتن ريزي
 .  كرد متراكم

تن به صورت ب ،شدن سختتا آنجا كه ممكن است بهتر است كه بتن ريزي بدون وقفه و در يك روز انجام شود . تا موقع 
گاهي مجبور به قطع بتن ريزي به داليلي مانند تمام شدن شيفت كاري يا تمام شدن بتن آماده  لي از آنجا كهو .يكپارچه باشد

و يا حداقل  صفر بايد محل قطع بتن ريزي زير نظر مهندس كارگاه تعيين شود و در جايي قطع شود كه نيروهاي واردههستيم ،
 در بطوريكه نصف اين ميلگردها (در سطح واريز)ريزي بايد چند عدد ميلگرد كمكي كار گذاشته شوددر محل قطع بتن  . باشد

(سطح  ريزي همچنين بايد در هنگام بتن ريزي جديد محل قطع بتنباشند . داخل بتن قديم و نصف ديگر در داخل بتن جديد 
 .  آغاز شودسپس بتن ريزي جديد  ،ودوغاب سيمان اندود از كليه مواد زائد توسط آب عاري شود و سطح مورد نظر با بتن قديم)

بايد توسط ناودان يا  بلكهدر صورتي كه تراكم ميلگردها در محل بتن ريزي زياد باشد نبايد بتن را از البه الي آرماتورها بريزيم 
ريزش بتن به داخل قالب محل  بايد همچنين گردد.قيف بتن را به ته قالب هدايت كنيم تا از جدا شدن دانه ها جلوگيري 

نزديك قالب باشد تا از جدا شدن دانه هاي بتن جلوگيري به عمل آيد.بعد از ريختن بتن هر قسمت بايد آن قسمت را با دستگاه 
 ويبراتور ويبره نمود تا فضاي بين دانه هاي درشت توسط دانه هاي ريزه پر شده و بتني متراكم بدون كرمو شدن حاصل شود . 

 
 
 

                                                 
٥ – CONCRETE WORK 
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 :6كردنويبره  -6

برق و بادي موجود مي باشد انجام شود و  –گازوئيلي  –بنزيني  شكلهاي ويبره كردن هم مي تواند با وسايل مكانيكي كه به 
در كارهاي كوچك و  كه  تقماق و يا وسايل مشابه  –با وسايلي مانند ميله فوالدي ويبره .در حالت دستي  هم به صورت دستي

  .  انجام مي گيرد م مي شودمخلوط هاي خميري و روان انجا
 طوريكه دو قسمتب داخل بتن فرو برده شود  در هنگام ويبره كردن بايد ميله ويبرا تور به طور منظم و در فواصل مشخص به

 .پوشاني داشته باشندشده با هم  هم ويبره
هاي هوا داخل بتن باقي تن خارج شود تا حبابميله ويبراتور بايد تا حد امكان به صورت قائم به داخل بتن فرو رود و به آرامي از ب

  .نماند
 .كردنمتراكم  بدليل داشتن قابليت خود تراكمي ) را مي توانCSSهاي خود تراكم ( بتن

 :7عمل آوري بتن -7

 عمل آوردن بتن كه از شروع عمليات بتن ريزي آغاز مي شود شامل مراقبت و محافظت و گاهي پروراندن بتن مي باشد . 
يا  ي ومي توان از آب پاش به همين منظور  .بتن شامل تدابيري مي شود كه به موجب آن آب بتن سريع تبخير نشود مراقبت

 بتن استفاده كرد.در روي ،آب ضد كاغذهاي يا نايلون و ،استفاده از پوشش هاي خيس اشباع 
مل خارجي مانند شسته شدن به وسيله آب محافظت به محموله تدابيري گفته مي شود كه موجب آن بتن از اثرات نامطلوب عوا

لرزش و ضربه خوردن محافظت مي   –و يا يخ بندان  عسرد شدن سري –اثر بادهاي گرم و خشك   –يا آب جاري  و باران
 .شود

باعث كند شدن كيرش بتن مي شود   كه همچنين سرما قطع گيرش بتن مي شودوبراي محافظت بتن از يخ بندان كه موجب 
 ي روي سطح بتن استفاده كرد ياز پوشش هامي توان 

. تكان خوردن بتن موجب بروز ترك هايي در بتن و همچنين از بين رفتن پيوستگي بين بتن و فوالد مي الزم به ذكر استكه
 شود . 

 .به كمك حرارت انجام مي شود و منظور از پروراندن مجموعه تدابيري است كه موجب آن گرفتن و سخت شدن بتن با سرعت
 مي توان از بخار يا قالب هاي گرم استفاده كرد .  به همين منظور 

 روز مي باشد .  10مي باشد كه حداقل تا  9مبحث  1-7-9حداقل زمان عمل آوردن بتن طبق جدول 

                                                 
٦ -VIBRATION 
٧- PRODUCTION 



 ١١

 بر روي پي :  8نصب صفحه ستون -8

 .در ساختمانهاي فوالدي بايد از صفحه ستون براي اتصال ستون به شالوده استفاده كرد
 نچستون فوالدي بتن را پا ،ستون و در صورت عدم استفاده از صفحهبا توجه به اينكه تنش در ستون فوالدي زياد مي باشد  

 تنش ستون فوالدي را تقليل داده و در حد قابل تحمل براي بتن مي كنيم  ،خواهد نمود لذا با قرار دادن صفحه اي در زير ستون
 .نيروهاي جانبي بايد به وسيله بولتهايي به بتن متصل شود نيز به دليل وجود صفحه ستون 

 :(از نظر اتصال به بولت)انواع صفحه ستون -8-1

 :و صورت بولتها به صفحه ستون اتصال مي يابددبه  

 روش آن بتن ريزي انجام مي شود و اين تثبيت بعد از قرار دادن صفحه در جاي خود ودر اين حالت به وسيله جوش كه  -1 

 ايبي به شرح زير دارد . مع
 صورت گرفته و  تقطير بخار آب در نتيجه اين فاصله  به علت افت بتن مقداري فاصله بين بتن و صفحه ايجاد مي شود و -

 مي شود .  صفحه ستون  باعث زنگ زدگي
 نرد و شكننده مي شود .  ستون  بر اساس تجربه مشخص شده كه محل اتصال ميلگرد به صفحه -

 غال جوش روي جوش باقي بماند آب را به خود جذب و نقطه شروع زنگ زدگي مي شود . اگر ز -

چون امكان جدا (امكان تنظيم و همچنين جوش ستون به صفحه ستون به طور جدا شده از پي در محل ديگر وجود ندارد  -

 ستون از شالوده وجود ندارد )  –كردن صفحه 

 استقرار و تثبيت صفحه در جاي خود به طور دقيق اقدام به بتن ريزي مي شود . پيچ و مهره كردن كه پس از  روش به  -2

حجم ماسه شسته و يك  2بعد از سفت شدن بتن اقدام به باز كردن صفحه كرده و زير صفحه را با مالت ماسه يمان با نسبت 
ر افت بتن جبران شود . ) و سپس صفحه را روت ) پر مي كنيم تا فاصله ايجاد شده در اثگحجم سيمان و يا از ماسه سيمان نرم (

در محل خود قرار مي دهيم و پيچ هاي مربوطه را سفت مي كنيم الزم به ذكر است در محل تالقي اقطار صفحه بايد سوراخي 
 تمام هواي زير صفحه تخليه شود .  در نتيجه آن تا مالت بتواند از آنجا خارج شده و شود تعبيه

چون ممكن است به  .نبايد اقدام به باز كردن مهره هاي پيچ ها قبل از سخت شدن كامل بتن كرد بايد توجه داشت كه هرگز
ها در حالت تازه بودن بتن وارد  ها به بتن و مواد ديگر نيروي زياد براي باز كردن مهره هاي بولت بولت دليل آلوده شدن پيچ سر

 ن شود .شود و منجر به حركت صفحه از محل خود و يا متالشي شدن آ

                                                 
٨ – BASE PLATE 



 ١٢

كنيم تا در  محافظتقبل از بتن ريزي شالوده بايد حديدهاي پيچهاي مهاري را از آسيب ديدگي و همچنين آغشته شدن به بتن  
  .زمان باز و بسته كردن مهره پيچ دچار مشكل نشويم

 

 

 

 تون به صفحه زير ستون : اتصال س -9 

بايد سطح تماس  صفحه زير ستون  بهستون  نصب قبل از  چنينهم.تراز باشد قبل از نصب ستون بايد صفحه زير ستون كامال
   باشد.گونيا كامال به صورت ستون به صفحه زير ستون 

الت گيردار) به صورت عمود بر هم براي نصب ستون به صفحه زير ستون ابتدا دو نبشي(در حالت مفصلي) يا دو صفحه(در ح
 . روي صفحه زير ستون  قرار داده و جوش مي دهيم

در محلي از صفحه قرار گيرد كه ستون بعد از استقرار و مماس شدن با سطوح نبشها  ها بايد توجه داشت كه نبش ها يا صفحه
 در دو جهت در محل خود كه در نقشه آكس بندي ستون مشخص شده قرار بگيرد . 

 ) پاي ستونy) و مفصلي(درجهت xصفحه ستون با بولت پيچي/اتصال گيردار(درجهت 



 ١٣

عمود بر هم و استقرار ستون ، ستون در دو جهت از نظر شاقول بودن با شاقول كنترل مي  يا دو صفحه  عد از اتصال دو نبشب
 كنيم . ديگر مي شود بعد از عمود و شاقولي كردن ستون اقدام به اتصال وسايل اتصال در دو جهت 

 بلند كردن و نگه داشتن ستون به عهده جرثقيل مي باشد . 

 :  9اختن ستونهاس -10

  :) 10و فرعي (تيرچه 10تيرهاي اصلي -11

باشند كه بارهاي وارد از تيرهاي فرعي را به ستون ها منتقل مي  ياصلي در سقف م رشاهتيرها يا پلها بنا به تعريف اعضاي بارب
 كنند . 

انتهايي آن ساده باشد و هيچ  گاه هشاهتيرها به دو صورت ساده و يا يكسره مي باشند شاهتير ساده شاهتيري است كه دو تكي
 .آن نباشد انتهاي در رگونه لنگ

يا اينكه به صورت گيردار به تكيه  .شاهتير يكسره شاهتيري است كه به طور ممتد از روي تكيه گاه هاي چند دهانه عبور كند 
 گاههاي انتهايي خود متصل باشد . 

 . انواي شاهتيرها (از نظر نوع ساخت): -11-1

 بال و جان  روي بدون ورقهاي تقويتي روي بالها و يا با ياشكل به صورت تك يا دوبل  Iآهن هاي معمولي تير -1

كه در  تقويتي در باال تير آهن مي كنيم يموجود كفاف ندهند اقدام به اتصال ورقها يخمش ردر صورتي كه تيرها براي لنگ
 ه تكيه گاه جوش مي شوند . تيرهاي ساده وسط پل و در تيرهاي ممتد (يكسره ) در ناحي

در صورتي كه نياز به يك ورق تقويتي باشد بهتر است آن را در بال باال جوش دهيم زيرا در صورتي كه ورق تقويتي در بال 
پايين جوش شود در موقع سفيدكاري مزاحمت ايجاد كرده و باعث مي شود به خاطر ورق تقويتي جوش شده ضخامت اندود را در 

 ش دهيم كه باعث افزايش با مرده نيز خواهد شد . كل سقف افزاي
نقشه ها مي توان اين  در طول جوش براي اتصال ورق تقويتي بايد طبق نقشه هاي اجرايي باشد . كه در صورت نبود اين طول

 طول را در هر طرف نصف طول تسمه قرار داد .

  نكات مربوط به ورق هاي تقويتي در تير هاي معمولي: -11-2

 شكل) بايد نكات زير را رعايت كرد .  Iرد ورق تقويتي در تيرهاي معمولي (در مو

 ضخامت بال تير) tباشد ( 8t /0حداكثر ضخامت ورق تقويتي  -
                                                 

٩ -COLUMN 
١٠ MAIN BEAM - 
١٠ -JOIST 
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 تير النه زنبوري با ارتفاع زياد اما ظرفيت خمشي يكسان با تير معمولي

 ورق ها به طول كامل به بال متصل شده باشند . -

 ضخامت ورق تقويتي ) t 1 باشد( t 75/0 1ضخامت جوش -

 .ر دو طرف عرضي جوش شوندورق تقويتي هم در دو طرف طولي و هم د  -

  :تيرهاي النه زنبوري  -11-2

بعد از برش كاري و جوشكاري تيرهاي معمولي آن را تير النه زنبوري  به النه زنبور به دليل شباهت حفره هاي تير النه زنبوري
 مي نامند . 

 :11مزاياي تير النه زنبوري -11-2-1

باشد كه باعث صرفه جويي در مصرف فوالد و  و ظرفيت خمش مقطع ميممان اينرسي دليل استفاده از اين تير افزايش 
 همچنين كم شدن وزن تير و كاهش بار مرده مي شود . 

باشد كه اگر خواسته باشيم لوله  داخل حفره هاي تير النه زنبوري مياز ديگر مزاياي اين تير عبور لوله هاي تاسيساتي و برق از 
ظرفيت خمش معادل ظرفيت خمش تير النه زنبوري عبور دهيم ارتفاع آن بيشتر از ارتفاع تير  هاي فوق را از زير تير معمولي با

 النه زنبوري خواهد بود .
 

 
 

 

 تير هاي النه زنبوري:معايب  -11-2-2

ي ه اقدام  به پر كردن و جوش كارصل تكيه گاه پل به ستون كه براي جبران اين نقيحتير در م يپايين امدن ظرفيت برش -1

حفره نزديك تكيه گاه و  سه قرار دادن ورق مستطيلي روي دو يا  با يا و ميكنند. دو يا سه حفره ي نزديك تكيه گاه تير
 .  اين ضعف را حبران مي كنند جوشكاري آن

                                                 
١١ –CAST BEAM 



 ١٥

 عف برشتقويت تير النه زنبوري در محل تكيه گا هها براي جبران ض

جوابگو برش حداكثر در تكيه گاه است و تير النه زنبوري در ناحيه نزديك به تكيه گاهها از نظر برش  ،به دليل اين كه اغلب
 نمي باشد لذا اقدام به تقويت جان تير در آن نواحي مي كنيم.

 

 
 
  

 

 ،در صورت رعايت نكردن استاندارد .نياز به نيروي كارگر ماهر جهت ساخت تير النه زنبوري با رعايت استاندارد به طور كامل -2

 .باشد حتمي مي خراب شدن تير زير بار

 ي:نحوه ساخت تير النه زنبور -11-2-3

توسط يك نصف شش ضلعي با  را شكل)Iمعمولي ( تير النه زنبوري بدين صورت است كه ابتدا روي جان تير نحوه ساخت  
و سپس  خط مي كنند. ابعاد و هندسه استاندارد كه توسط ورق آهن سفيد يك ميليمتري ساخته شده كه به آن شايلون مي گويند

به شاسي افقي جوش داده تا تاب بر ندارد . سپس  ،با زدن تك خال در نقاط مختلفتير آهن را روي يك شاسي افقي قرار داده و 
بعد از اتمام برش دو نيمه تير آهن را با  .با استفاده از دستگاه برش اقدام به برش تير در امتداد خطوط مشخص شده مي كنيم

 م . جابه جايي و قراردادن دندانه ها روي هم تبديل به تير النه زنبوري مي كني
يك بار عبور از هر طرف  .شده در هر دو طرف مي كنيم بريده بعد از قرار دادن دو نيمه روي هم اقدام به جوشكاري روي خط

 وجود مي آورد .ب راصددرصد  نفوذي بدون نياز به پخ جوش
 مي شود .  ل ) استفادهوالنه زنبوري از روش گرم (برن تيرساخت  جهت در ايران معموال براي برش تير معمولي 

سانتي متر موجود است شعله  180در اين روش با روشن كردن دو گاز استيلن و اكسيژن كه در دو كپسول به ارتفاع تقريبي 
 در روي خط مشخص حاصل مي شود .  ششعله بر وبنفش رنگ قوي حاصل مي شود كه با آن د

 

 



 ١٦

 انواع تير النه زنبوري (از نظر هندسه): -11-2-4

 ابعاد خط برش (هندسه حفره ها ) دو نوع تير النه زنبوري حاصل مي شود .  از نظر هندسي و
  .12تير النه زنبوري حاصل از روش پاييز -1

 
 
 

 .  مي باشد شكل معمولي Iبرابر تير  5/1در اين روش ارتفاع تير النه زنبوري 
 ل براي برش تيره النه زنبوري مي باشد . شيوه برش پاييز از متداولترين اشكا

  :13تير النه زنبوري حاصل از روش ليتسكا -2

 
 
 
 
 

                                                 
١٢ -PANIR 
١٣- LITSKA 

 تير النه زنبوري تهيه شده با روش پانير

 تير النه زنبوري تهيه شده با روش ليتسكا



 ١٧

كه باعث افزايش ظرفيت خمش تير ق مربع يا مستطيل شكل را در روي دندانه ها جوش داد در هر دو روش مي توان قطعات ور
 آورد.نهايت دقت را درجوشكاري به عمل  يديرها بادر اين گونه ت خواهد شد.

 

  
 
 

كه خط برش در تيرها به صورت مايل اجرا شود تير حاصل تير النه زنبوري با ارتفاع متغير خواهد  ورتي الزم به ذكر ايست  درص
 بود . 

 پلهاي مركب: -11-3

هاي موجود در بازار كافي براي ظرفيت خمش مورد نياز نباشد و يا استفاده آنها اقتصادي نباشد و همچنين زماني كه پروفيل 
استفاده تيرهاي النه زنبوري حتي با تقويت جوابگوي بارهاي وارده و طول دهانه موجود نباشند اقدام به استفاده از پلهاي مركب 

 مي كنيم . 

 ظ نحوه ساخت):انواع پل هاي مركب(از لحا -11-3-1

 مي شود .  ساخته تير مركب در چندين حالت

ورق مناسب به دو قسمت بريده شده ساخته مي شود  تصالروفيلي كه از بريدن تيرآهنهاي معمولي ايراني از وسط جان و ا -1

 به باال اقتصادي خواهد بود . 20اين روش براي پروفيلهاي نمره 

 هم تشكيل مي شود . تير مركبي كه از اتصال سه ورق به  -2

  :تير ) و تيرهاي فرعي ( تير پوشش )اهطويل كردن تيرهاي اصلي (ش -12

 به طور كلي به داليل زير مجبور به طويل كردن (وصل كردن دو پروفيل به هم ) هستيم . 

 متر ) براي اجرا  12عدم كافي بودن طول تير آهن استاندارد ( -

 فيل ) تغيير اندازه پروفيل (ارتفاع پرو -

 افزايش ظرفيت تير النه زنبوري با ورق روي دندانها



 ١٨

 كاهش ضايعات تير آهن  -

د جوش كامل در ه اين صورت عمل مي كنيم كه ابتدا بعد از در يك امتداد قرار دادن دو تير براي ايجاببراي طويل كردن تيرها 
سپس سطح جوش را سنگ زده و اطراف درزا با  .مناسب ايجاد كرده و اقدام به جوشكاري مي كنيم هر يك از تيرها درز يا پخ

ه (ورق) مي پوشانيم و اطراف آن را جوش كامل مي دهيم الزم به تذكر است كه بهترين محل براي اتصال دو پروفيل صفح
 باشد و بايد از ايجاد اتصال در محل لنگر و برش حداكثر پرهيز كرد. ينقطه عطف لنگر خمش و تالش برشي م

 اتصال شاهتير به ستون :  -13

 ر اجرا مي شود .اتصال پل به ستون به صورتهاي زي

 ساده(مفصلي): پل به ستون به صورت  اتصال -13-1

نشيمن تقويت  يبراي ايجاد اين اتصال مي توان از نبش .درصد مي باشد 20) كمتر از Rدرجه صلبيت ( اتصال مفصلي يا سادهدر 
در صورتيكه واكنش تكيه گاهي . كرداستفاده  تن است15 تكيه گاهي كوچكتر از  كه براي واكنش هاي نشده ( انعطاف پذير ) 

بي اندازه بزرگ شده لذا در  تن ) صخامت نبشي 20مثالً در حدود  از حد قابل قبول براي نشيمن تقويت شده (ساده) تجاوز كند (
 .شكل استفاده كرد Tاين صورت بايد از نشيمن تقويت شده به صورت 

ث باشد . همچنين ضخامت صفحه نشيمن گاه در حدود ضخامت به شكل مستطيل يا مثل دچلي مي توانلصفحه تقويت كننده يا 
 .  ودبال تير اختيار مي ش

در صورت استفاده از نشيمن تقويت شده يا نشده بايد يك نبشي كمكي ديگري در باالي تير نصب كرد كه در محاسبه در مقابل 
ي و جلوگيري از غلتيدن و ثابت نگه داشتن تير عكس العمل تكيه گاهي به حساب نمي آيد و فقط وظيفه آن ايجاد تكيه گاه جانب

 در محل خود مي باشد . 
بعد از اهتمال نبشي نشيني يا نشيمن تقويت شده به ستون در روي زمين و استقرار ستون در محل خود اقدام به نصب پل در 

 محل خود مي كنيم . 
 
 
 
 
 



 ١٩

 
 
 
ع ديگري از اتصال به نام اتصال خورجيني وجود دارد كه توسط دو نبشي تحتاني و فوقاني تير را به ستون متصل مي كند . با نو

در واقع  مي باشد.توجه به عدم وجود اطالعات آزمايشگاهي از درجه صلبيت چنين اتصاالتي اين سيستم در رده اتصاالت ساده 
 به ستون نمي باشد و نيروي جانبي توسط ديوار برش يا بادبند تحمل مي گردد .  رلنگفرض مي شود كه تير قادر به انتقال 

منفي در تكيه گاهها  رالبته به علت يكسره بودن اين تير مي توان آن را در مقابل بار قائم به صورت تير ممتد با احتساب لنگ
 طراحي كرد . 

به همديگر توسط تسمه هايي وصل كرد تا عملكرد يكپارچه داشته  براي يكپارچه عمل كردن دو پل عبوري بايد اين دو پل را
 باشند . 

 
 
 
 

 اتصال ساده تير به ستونو اتصال تير به ستون تقويت شده
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  :پل به ستون به صورت گيردار اتصال -13-2

  باشد . 90) بيش از Rدرصد الزامي است كه در واقع بايد درجه صلبيت ( 90تامين درجه كيرداري بيش از  تصالدر اين نوع ا
ورق فشاري   -اصطالحا كله گاوي ورق براي ايجاد چنين اتصالي مي توان از تركيب ورق كشش فوقاني با شكل مستطيلي يا 

 نبشي نشيمن ساده يا تقويت شده استفاده كرد .  -نبشي يا ورق جان به منظور جذب نيروي برشي  -تحتاني 
 گرفته و عملكرد مناسب آن به تصديق رسيده است .  رارزيادي ق تحقيقات ه ورفتار ورق كششي فوقاني مورد  مطالع

 نفوذي باشد .  بايد به صورت  متصل كننده ورق فوقاني و تحتاني جوش الزم به ذكر است
از آنجايي كه در يك اتصال صلب نيروهاي موجود در بالهاي تير به صورت نيروهاي فشاري و كششي وارد بال ستون مي شوند 

نده ها در ناحيه اي كه نيروي بال فشاري مي نسخت كننده هاي فشاري و كششي باشد اين سخت كممكن است احتياج به 
 .  مي كنندباشد از لهيدگي جان ستون و در ناحيه اي كه نيروي كششي است از تغيير فرم بال ستون جلوگيري 

 هستند . پلهاي يكسره (گيردار ) معموال از پلهاي با دهانه ساده به داليل زير اقتصادي تر 
 لنگر مثبت حداكثر پل يكسره از لنگر مثبت حداكثر پل ساده نغلير آن كوچكتر است .  -1

 اتصال پل به ستون به صورت خورجيني



 ٢١

حداكثر خيز تير يكسره بدليل گيردار بودن تكيه گاهها از حداكثر خيز تير ساده كمتر است كه موجب صرفه جويي در  -2
 مصرف پروفيل مي شود . 

 

 
 
 

 :  14سقفها -14

 بلوك استفاده كرد .  –در سازه هاي اسكلت فلزي مي توان براي پوشش طبقات از سقف هاي طاق ضربي يا تيرچه 

 : 15سقفهاي طاق ضربي -14-1

اجراي سقفهاي طاق ضربي بدين صورت است كه بعد از اجراي تيرهاي اصلي (شاهتيرها ) فضاي بين شاهتيرها با تيرهاي  
 متر پوشش داده مي شود .  5متر و طول دهانه حداكثر  1/1تا  65/0فواصل  فرعي (تيرچه ) به

                                                 
١٤ -CEILING 
١٥ –ANNULAR BARRELVAULT 

 اتصال پل به ستون به صورت گيردار



 ٢٢

سانتي متر  2خيزي حدود ها توسط آجر با مالت گچ و خاك و با  بعد از پوشش فضاي سقف توسط تيرچه فضاي بين تيرچه
 پوشش داده مي شود . 

 ط مي كنند درصد خاك رس مخلو 50درصد گچ را با  50در ساخت مالت گچ و خاك حدوداً 
. علت استفاده از خاك رس در مالت گچ و خاك اين است كه مالت گچ و خاك درگيرتر از مالت گچ خالص است از طرفي 

 وجود خاك باعث مي شود تا خاصيت شكل پذيري مالت بيشتر شود همچنين باعث مي شود از لحاظ اقتصادي بصرفه باشد . 

 نكاتي در مورد سقف طاق ضربي: -14-1-1

 در اجراي سقف طاق ضربي بايد به نكات زير توجه داشت . 

هنگام اجراي سقف از آجر كامال زنجاب شده كه مدتي در آب مانده استفاده نشود و فقط آجر ا به صورت سريع در داخل  -

 شود . تا گرد و غبار روي آن شسته شود آب برد
زيرا اگر روي سقف روسازي نشود بعلت عدم وجود منافذ  بهتر است در فصل بارندگي از اجراي اين سقف خودداري شود -

 الزم در سقف آب باران در سقف باقي مي ماند و باعث فساد گچ مي شود . 

سانتي متر بيشتر باشد باعث مي شود در زير سقف به علت ايجاد سطحي تخت بيش از حد  2اگر خيز سقف از حدود  -

سانتي متر  2بارمرده نيز خواهد شد و اگر خيز سقف كمتر از حدود  زايشلف مالت براي اندود كاري مصرف شود كه باعث
 نيروهاي وارد سقف فرو ريزد .  علتشود به واسطه تخت شدن سقف ممكن است به 

و يكپارچه بعد از اتمام طاق زني روي  ربراي اطمينان از مقاومت طاق ضربي و از بين بردن منافذ و ايجاد جسمي توپ -

 ب گچ مي پوشانيم . سقف را با دوغا

براي اتصال تيرهاي فرعي (تيرچه) به تيرهاي اصلي از نبش جان استفاده مي شود براي ايجاد سطح صاف در زير سقف  -

 تيرهاي فرعي را از يك طرف زبانه مي كنند . 

 هر چه بتوانيم محل اتصال را تا حدودي گيردار كنيم  لرزش و خيز در تير كمتر خواهد شد .  -

 
 
 
 
 



 ٢٣

 
 
 
 
 

 سقف طاق ضربي



 ٢٤

 : 16بلوك –سقف تيرچه   -14-2

متر ) به دليل رعايت حداقل ارتفاع دال جهت كنترل خيز ارتفاع  5در صورت استفاده از دال بتني در دهانه هاي بزرگ (بزرگتر از 
يش بار مرده دال زياد شده در نتيجه بتن موجود در ناحيه كشش عمال درباربري خمش اثري نخواهد داشت و فقط موجب افزا

سقف خواهد شد از اين رو سقف تيرچه بلوك كه به عنوان دال يك طرفه عمل مي كند مي تواند جايگزين خوبي براي دالهاي 
 در دهانه هاي بزرگ باشد از اين سقف مي توان در ساختمان هاي آجري (مصالح نباتي ) فلزي و بتني استفاده كرد .  رتوپ

 :  وكسقف هاي تيرچه بلمحاسن 14-2-1

 سبكي وزن سقف  -

 مقاوم در برابر آتش سوزي  -

 مقاومت مطلوب در مقابل نيروهاي جانبي ( باد و زلزله ) -

 عايق صوت ، رطوبت و حرارت  -

 صاف و هموار بودن سطح زير سقف بعد از اتمام اجراي سقف  -

 : هاي تيرچه بلوكمعايب سقف  -14-2-2

 مشابه زياد است  مدت زمان اجراي آن نسبت به سقف هاي -

 نياز به نيروي متخصص براي اجراي سقف  -

 
 

                                                 
١٦ –FILLER JOIST FLOOR 

 سقف تيرچه بلوك
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 بلوك:  –اجزاء متشكله سقف تيرچه  -14-2-3

  :تيرچه14-2-3-1

 متداولترين نوع تيرچه در ايران تيرچه هاي بتوني مي باشد

 اجزاء تيرچه: -14-2-3-1-1

 اجزاء متشكله اين تيرچه عبارتنداز:  

براي تحمل كشش در مقطع كار گذاشته مي شوند  16تا  6گردهاي تحتاني (ميلگردهاي كششي ) : اين ميلگردها با قطر ميل -1

  .مان مثبت) گذاشتم. براي صرفه جويي در مصرف ميلگرد مي توان يكي از ميلگردها را فقط در قسمت مياني تيرچه (محل 
بتن ريزي مي توان توسط قطعاتي از ميلگرد ، ميلگردهاي تحتاني را بهم براي ثابت ماندن و حركت نكردن ميلگردها در موقع 

 .  .بست

براي اين  8يا شماره  6و از ميلگرد شماره  ميلگردهاي فوقاني (فشاري ) : اين ميلگردها داخل بتن سقف قرار مي گيرد -2

 استفاده مي شود .  ميلگرد 

 8يا  6رد فوقاني و تحتاني مورد اسفاده قرار مي گيرد و از ميلگرد شماره ميلگرد خرپا : اين ميلگرد براي متصل كردن ميلگ -3

 براي اين مورد استفاده مي شود . 
 

 
 
 تيرچه 



 ٢٦

 نحوه ساخت تيرچه : -14-2-3-1-2

ل را اصبدين صورت است كه بعد از اتصال ميلگردهاي فوقاني و تحتاني توسط ميلگرد خرپايي مجموعه ح تيرچه نحوه ساخت 
كيلوگرم متر مكعب حاوي مصالح سنگي ريز دانه  500تا  400سفالي قرار داده و توسط بتن با عيار  يا قالب قالب فلزي و داخل 
خرپا را قدري در محل  استالبته موقع بتن ريزي تيرچه بهتر مجموعه حاصل ويبره مي شود. پس توسط ميز لرزانس كنند.پر مي 

 تحتاني را بتن فرا بگيرد .  ايهخود جابجا كنيم تا تمام اطراف ميلگرد
در صورت استفاده از قالب سفالي كه به طور دائمي با تيرچه خواهد بود بهتر است قالب سفالي را داخل آب زنجاب كنيم تا در 

 هنگام بتن ريزي آب بتن را نمكد . 
 بعد از سخت شدن تيرچه آن را بايد چند روز در داخل آب گذاشت . 

 مي باشد.سانتي متر 4سانتي متر و ضخامت آنها معموالً  12تا  8عرض تيرچه ها 

 بلوك : -14-2-3-2

 نوع بلوك در سقف تيرچه بلوك استفاده مي شوند كه عبارتنداز : ا

 بلوك سيماني كه بدليل وزن زياد بدترين گزينه است .  -

 بلوك سفالي  -

 بلك يونوليتي . -

  .سقف مي باشند و هيچ گونه باري را متحمل نمي شوند اين بلوك نقش  قالب داشته و براي ايجاد همه ي 

 
 بلوك سفالي 



 ٢٧

عرض بلوكها  . همچنينبه باال استفاده مي شود 18سانتي متر مي باشد كه در اجرا از ارتفاع  30تا  10ارتفاع بلوك ها بين 
 سقف مي باشد .  سانتي متر مي باشد ارتفاع بلوكها تابع ضخامت 60تا  40سانتي متر و طول آنها  20
 

)cmارتفاع بلوك ()cmضخامت سقف (

25 18 

30 22 

35 26 

40 30 

 
سفالي استفاده شود تا بعد از سفيد كاري در زير سقف  كهنگام استفاده از قالب سفالي براي ساخت تيرچه بهتر است از بلو

 سايه به جهت اختالف رنگ تيرچه و بلوك بوجود نيايد . 

  :ممان منفي ميلگرد-14-2-3-3

شود كه تكيه گاه تيرچه گيردار است بايد در محل تكيه گاه ميلگردي جهت تحمل ممان منفي وجود داشته باشد  اگر فرض
 كه اين ميلگرد موسوم به ميلگرد ممان منفي مي باشد . 

 محل ميلگرد ممان منفي: -14-2-3-3-1

قطر آن را محاسبه  تعيين مي كند يك مورد زماني است كه دو در دو مورد نياز به ميلگرد ممان منفي مي باشد كه طول و 
متر استفاده مي شود و مورد ديگر ختم  2.5تا  2در اين صو.رت از ميلگردي به طول  .عدد تيرچه به يك ميلگرد ختم شود

آن را روي  تير پيراموني مي باشد كه در اين صورت ميلگرد ممان منفي به صورت گونيا مي باشد كه قسمت راست به شدن
ميلگردهاي ممان منفي بايد  .ميلگرد هاي فوقاني تيرچه و قسمت خم شده ي آن را در داخل آهن هاي تير قرار مي دهند

 توسط مفتول به ميلگردهاي سقف بسته شوند . 

 ميلگرد حرارتي :  -14-2-3-4

 6سانتي متر با ميلگردهاي به قطر  40تا  25اين ميلگردها بعد از كار گذاشتن بلوكها در جهت عمود بر تيرچه ها به فاصله 
با اين كار  .در روي سقف به منظور كنترل تنشهاي ناشي از افت بتن و تغيير درجه حرارت كار گذاشته مي شود 10يا  8يا 

 .ترك خوردگي بتن در جهت عمود بر تيرچه ها كاهش يافته و در راستاي عمود بر تيرچه پيوستگي سازه اي برقرار مي شود



 ٢٨

 اين ميلگردها بايد با مفتول به ميلگردهاي سقف متصل شوند .  

  :كالف عرضي (شناژ مخفي ) -14-2-3-5

شكل و براي  T  دفتر تحقيقات و معيارهاي فني آمده است كه بهتر است براي جلوگيري از پيچش تيرهاي 94در نشريه 
كه بار منفرد موجود باشد كالف عرض در جهت روي سقف تيرچه  بلوك و همچنين در محل هايي  بارتوزيع يكنواخت 

 .عمود بر تيرچه ها اجرا شود
مي شود و  يك كالف تعبيهكيلوگرم بر متر مربع  350متر و بارزنده كمتر از  4طبق نشريه فوق در دهانه هاي بيشتر از  

 .حداقل سطح مقطع ميلگردهاي طولي تير كالف نصف ميلگردهاي كششي تيرچه مي باشد
 7كالف مياني و براي دهانه هاي بلند تر از  2متر  7تا  4كيلوگرم بر متر مربع و دهانه  350براي بارزنده بيش از همچنين  

 در اين حالت مقدار ميلگردهاي كالف مياني  برابر ميلگردهاي كششي تيرچه مي باشد .  .كالف مياني اجرا مي شود 3متر 
 6ي فني حداقل قطر فوالد مصرفي در كالف عرضي براي ميلگرد آجدار دفتر تحقيقات و معيارها 94همچنين طبق نشريه 

 ميلي متر مي باشد .  8ميلي متر و براي ميلگرد ساده 
شبكه خرپايي و ميلگرد فوقاني كالف به ميلگرد فوقاني  به براي اجراي اين كالف بعد از اتصال ميلگرد تحتاني كالف

 .  شود اشته و بتن ريزي ميزير كالف تخته اي به عنوان قالب گذ ،تيرچه

 قالب اتصال :  -14-2-3-6

روي نصف پهناي بال تيرها قرار  چهدر صورت استفاده از سقف تيرچه  بلوك در ساختمان هاي اسكلت فلزي ميلگردهاي تير
 3تا  2حدوداً بين  ما در صورت اعمال بار چانبي اين تكيه گاه كها .ثقلي كافي مي باشد مي گيرند كه اين تكيه گاه در شرايط بار

سانتي متر است كافي نخواهد بود لذا با استفاده از ميلگردي مانند شكل زير تيرچه را به تير اصلي متصل مي كنيم  در اين 
 مي شودو طبق محاسبه تعيين  سانتي متر است 50تا  40در حدود  dشكل فاصله 
 . مساوي عرض جان پل مي باشد  dدرجه مي باشد و ُ 45B,Xزواياي 

 
 

 قالب اتصال تيرچه به تير فلزي
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 مراحل اجراي سقف تيرچه بلوك :  -14-2-4

 قالب بندي بدنه خارجي تير   -1
روي پل قرار  واتصال تيرچه ها به تير اصلي : در موقع اتصال تيرچه به تير اصلي بايد ميلگردهاي تيرچه لخت شده   -2

ه تير اصلي خودداري كرد . بعد از قرارگيري ميلگردها روي بايد از جوش دادن ميلگردهاي تيرچه ب همچنين .بگيرند
 تير اصلي هنگام بتن ريزي سقف روي اين ميلگردها را بتن سقف احاطه خواهد كرد . 

شمع بندي زير تيرچه ها : شمع بندي تيرچه ها به فواصل مشخص انجام شده و بهتر است شمع بندي به گونه اي  -3
سانتي متر خيز معكوس داشته  باشند . البته مقدار خيز معكوس بستگي به  3تا  2باشد كه وسط تيرچه ها در حدود 

 طول دهانه دارد . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قراردادن بلوكها بين تيرچه ها :  -4

تيرچه در  قق نشود. چنانچه اين امر محتجاوز نكند بلوكدر صورت عبور كانالهاي تاسيساتي بهتر است عرض كانال از يك 
كانال مهار مي كنيم . بهتر است تيرچه در  محل عبور  آن محل قطع و ميلگردهاي تيرچه را در ميلگردهاي عرضي

 مقابل هم قرار گيرند تا عبور لولهاي تاسيساتي به سهولت انجام گيرد .  ،طبقات

 كار گذاشتن ميلگردهاي ممان منفي :  -5
رف تير اصلي در يك راستا باشند تا بستن ميلگردهاي ممان منفي به سهولت انجام بايد دقت نمود تا تيرچه هاي دو ط

 .گيرد و اگر چنين امري محقق نشد بايد براي هر تيرچه ميلگرد ممان منفي جداگانه اي در نظر گرفت 

 بوده و صاف باشند . موضعيكار گذاشتن ميلگردهاي حرارتي : ميلگردهاي حرارتي بايد بدون انحنا  -6

 شمع بندي سقف تيرچه بلوك با شمع فلزي
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 تن ريزي و ويبره كردن بتن سقف : ب -7

قبل از بتن ريزي بايد روي بلوكها را آب پاشي كرد تا سيراب شوند و آب بتن را نكمند همچنين بهتر است بتن ريزي سقف 
 بهتر است محل قطع بتن روي بلوكها باشد نه روي تيرها .  وددر يك روز باشد و چنانچه اين كار محقق نش

 گردد و قبل از اين كه بتن كامال سفت شود توسط ماله سطح آن يكنواخت  دبتن سقف بايد ويبره شو
  :عمل آوري بتن سقف -8

سازمان مديريت و برنامه ريزي اجراي سقف تيرچه بلوك در مجاورت تيرهاي موازي تيرچه ها به دو  82طبق نشريه 
 .  انجام ميگيردصورت 

در اين صورت بار سقف به تير منتقل نشده و بار را تيرچه گرفته و  .تيرها تيرچه قرار مي گيرد در حالت اول در موازاي -1
 همخواني دارد .  ETABSاين حالت با پيش فرض پخش بار دال يكطرفه برنامه .منتقل مي كند 

 

 
 
 

لذا در  شدهرموازي تيرچه ها نيز وارد در اين حالت بارسقف به تي .تير قرار نمي گيرد  موازايدر حالت دوم تيرچه در  -2
 براي طراحل سازه بايد بار اين تير به صورت دستي وارد شود . ETABSصورت استفاده از برنامه 

 
 
 
 
 
 

 تي از اجراي سقف در مجاورت تير فوالديالح

 حلتي از اجراي سقف در مجاورت تير فوالدي
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 راه پله ها : -15

 ر دارد كه متداولترين آنها پله هاي دو پله با توجه به مكانهاي احداث و همچنين فضاي موجود براي احداث انواع مختلفي
 امپه يا پله هاي دو طرفه با يك پاگرد مي باشد . 

مي شود در  توصيه نوان شمشيري استفاده كرد كه موكداُبه ع 16يا  14براي ساخت اسكلت اين پله ها مي توان از پروفيل 
 و شماره آن تعيين گردد .  هشدساختمانهاي تجاري يا مكانهاي پر ازدحام پروفيلهاي شمشيري طراحي 

بعد از تعيين نمره شمشيري پله بايد توسط الگو (از جنس مقوا ) اقدام به خارج كردن قسمتي از شمشيري به شكل مثلث 
در صورتي كه شمشيري پله شروع طبقه اول باشد يك قسمت مثلثي را از  كرد. براي ايجاد قسمت افقي و قائم شمشيري

سمت ديگر مثلثي از قسمت فوقاني شمشيري جدا مي شود .  و اگر شمشيري مربوط به پله قسمت تحتاني شمشير و ق
 هاي غير از پله ي شروع باشد هر دو قسمت مثلثي را از قسمت تحتاني شمشيري جدا مي كنيم . 

اري بعد از برش كاري شمشيري ، شمشيري را خم كرده تا قسمت هاي افقي و قائم ايجاد شوند سپس اقدام به جوشك
 محل كرد و بعد از سنگ زني چوش اقدام به وصل ورق وصله كرده و آن را به شمشيري جوش مي دهيم . 

 انواع شمشيري راژله دوطرفه (از نظر شيوه نصب): -15-1

 در نصب شمشيري پله دو شيوه وجود دارد : 
وصل  است، ستون متصل دو درخود شمشيري پا گردها ايجاد شده و يك سر شمشيري به تير موجود در سقف كه به -1

در شمشيري پله فقط يك پاگرد وصل مي شود . ،نيم طبقه كه به دو ستون وصل شده مي شود و سر ديگر به تير
ايجاد مي شود و يك سر شمشيري به تير موجود در نيم طبقه كه وصل به دو ستون است متصل شده و سر ديگر 

ابتداي پاگرد طبقه وصل به دو تير مياني راه پله كه به ستون شمشيري به تيري كه در سقف طبقه موجود است و در 
 وصل شده اند وصل شده است . 

پله اقدام به پوشش فضاي ما بين شمشيري ها كرده كه اين كار را مي توان با سقف ي  بعد از اجراي اسكلت شمشيرها
 طاق ضربي انجام داد . 

 
 
 

اي راج -2-15 كف و ارتفاع پله:
 شمشيري پله و اتصال شمشيري به تير
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براي انجام اين كار  .ارهاي كناري راه پله مي توان اقدام به گذاشتن كف و ارتفاع پله ها در روي پله كردوبعد از اجراي دي
مي توان بعد از مشخص شدن تعداد و ارتفاع و كف پله ها با استفاده از متر و تراز اقدام به خط كردن ارتفاع و كف پله ها 

در موقع نصب كف پله ها  نمود.مي توان كف و ارتفاع پله ها را نصب  آن  كه از طريق .در روي ديوار كرد با گچ سفيد
 .  )شستشوي راحت پلهبراي  (شستشوي راحت پله مي دهندشيب  براي ميلي متر  3تا  2معموال 

  :سيستم هاي مقاوم در برابر بارجانبي (بادبند و ديوار برشي ) -16

  بادبند : -16-1

در واقع در صورت به  .در سازه ها از بادبند استفاده مي شود ها،براي مقابله با نيروهاي جانبي (باو و زلزله ) و مهار كردن آن
 در واقع و .ديگر قاب با تكيه در آن پايداري خود را حفظ مي كنندبخش هاي  ،بادبند در يك دهانه كهكار بردن يك شب

الح اعضاي بادبند تغيير زاويه در شبكه بادبندي ايجاد و سازه را تغيير ضاد تغيير طول انيروي زيادي الزم است تا با ايج
 .  .شكل دهند

بادبندها انواع مختلفي دارند كه نوع ضربدري آن متداولترين نوع آن است كه عملكرد خوبي نيز نسبت به ساير بادبندها 
ايجاد كرد  با مهاربند (بادبند ) ضربدري بازشودهانه بادبندي شده اما از لحاظ معماري محدوديت داشته و نمي توان در  .دارد

 براي رفع اين مشكل مي توان از انواع ديگر بادبند استفاده كرد . 
در محل اتصال بادبند به گوشه تير و ستون و همچنين اتصال دو پروفيل بادبند به هم (محل تقاطع ) از صفحاتي به منظور 

 استفاده مي شود . تامين طول جوش مورد نياز
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 اتصال بادبند به محل اتصال تير و ستون/اتصال بادبند ها در محل تقاطع پرو فيل هلي بادبند



 ٣٤

بعد از اتصال پروفيل هاي دوبل به هم كه مابين آنها از لقمه به فواصل مشخص براي عملكرد يكپارچه و همچنين 
اتصال دو پروفيل متقاطع در بادبند ضربدري در روي  از  نين بعدجلوگيري از كمانش نيمرخ ها استفاده مي شود و همچ

باال برده و در محل هاي مورد نظر كه صفحه هاي نصب  طناب با جرثقيل يا با  كل سيستم بادبند يك دهانه را ،زمين
 نگه داشته و جوش به طول مورد نظر را مي دهند . در محل اتصال تير و ستون مي باشند شده

 

 

 

 يوار برشي : د -16-2

يكي ديگر از سيستم هاي مناسب براي مقابله با نيروهاي جانبي سيستم ديوار برشي مي باشد . دليل نام گذاري اين ديوارها به 
را مي  نند . اين ديوار هاديوار برشي از آن جهت است كه قسمت عمده برش ناشي از نيروهاي جانبي را جذب و منتقل  مي ك

از لحاظ نسبت ارتفاع به طول اين ديوارها به  .از نظر نسبت ارتفاع به طول و همچنين از لحاظ شكل تقسيم بندي كرد توان
باشد اين ديوار ، ديوار برشي كوتاه  3يا  2اگر نسبت ارتفاع به طول ديوار كمتر از  .ديوار برشي كوتاه و بلند تقسيم مي شوند

بر خالف برش از مقاومت بيشتري برخوردارند و اگر نسبت ارتفاع به طول ديوار  خمشدر برابر  ديوار هاي برشي كوتاه .است
  .از برش از اهميت به مراتب بيشتري برخوردار است خمش و در آن .زياد باشد عملكرد ديوار مانند تير طره اي عميق مي باشد

 ن لقمه مابين پرو فيل هاي دوبل بادبندگذاشت
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از پايداري و شكل پذيري بيشتري نسبت مقاطع بال دار  تقسيم مي شوندو غير بالدار  از نظر شكل اين ديوارها به صورت بالدار
 توصيه مي شود از مقاطع بالدار استفاده شود .  .از اين جهتبرخوردار هستند  به مقاطع بدون بال

اجرا ني در دو راستا يعني در يك راستا و هم به صورت سه بعدي يع )تيغه اي (وارهاي برشي هم به صورت دو بعديدر ضمن دي
 .  مي شوند

 موقعيت ديوار برشي در پالن : -16-2-1

بايد بگونه اي باشد كه تا حد امكان مركز جرم طبقات بر مركز سفتي آنها  اي برشي در پالن همانند بادبندهاموقعيت ديواره
ر اين صورت در مقابل حركات پيچشي عالوه بر اين موضوع ديوارهاي برشي نبايد به صورت همگرا باشند زيرا د .نزديك باشد

 زمين  مقاومت خوبي نخواهند داشت . 

 اجراي ستون فوالدي در مجاورت ديوار برشي :  -16-2-2

 ستون فوالدي مجاور ديوار برشي به دو صورت اجرا مي شود . 

 اجراي ستون به صورت غير مدفون در ديوار برشي : -16-2-2-1

ار و ستون در كنار ديوار برشي اجرا مي شود و براي انتقال مناسب برش بين ديوفوالدي  ،ستوندر يك نوع اين روش
 .ير كه روي ستون اجرا مي شود استفاده مي شودفوالدي از برشگ

 اجراي ديوار برشي به شكل ذكر شده در فوق از لحاظ اجرايي ساده مي باشد ولي معايبي به شرح زير نيز دارد .  
  شود. كف ستون ها و تعداد بولتها افزايش مي يابد و غير اقتصادي مي مقطع ستون فوالدي و ابعاد  -1
 اين نوع شيوه اجرا را نمي توان در نرم افزار  طراحي كرد .   -2

پروژه هاي مقاوم سازي اجرا مي شود ما بين ستون و ديوار از مواد تراكم پذير جهت عدم  در در نوع ديگر اين روش كه
در اين روش مقطع ستون به طور غير اقتصادي افزايش نمي يابد . از  .تون استفاده مي شودتداخل عملكرد ديوار برشي و س

محدوديتهاي اين روش اين است كه نمي توان ديوارهاي برشي سه بعدي را مطابق اين روش اجرا كرد و اين روش 
 منحصر ديوارهاي برشي دو بعدي مي باشد . 

 در ديوار برشي :  اجراي ستون به صورت مدفون  -16-2-2-2

در اين روش ستون فوالدي داخل بتن ديوار برشي قرار مي گيرد . به دليل اينكه ابعاد ستون فوالدي مدفون در بتن 
كوچك مي باشد . ابعاد آن بايد به گونه اي اختيار شود كه امكان اجراي اتصال مناسب تيرهاي متصل به ستون فراهم 

 گردد . 
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 يان ديوار و ستون فوالدي بايد از برشگيرهايي كه متصل به ستون است استفاده شود . م برشبراي انتقال مناسب 
در مواقعي كه احتمال جدايي ديوار از ستون فوالدي تحت اثر بارهاي لرزه اي شديد وجود دارد در ديوارهاي با شكل 

رزي در راستاي ديوار در داخل ديوار ادامه پذيري متوسط و زياد فوالد عرضي اجزاء مرزي بايد به اندازه دو برابر بعد جزء م
 يابد . 

 تير فوالدي مدفون در بتن : مسائل مربوط به  -16-2-3

خودداري  بايد تا حد امكان از وجود تير در داخل ديوار برشي بدليل ضخامت كم ديوار كه موجب قطع بتن ريزي مي شود
از مقطع كوچك كه در باال و پايين برشگير به آن متصل شده در صورت استفاده از تير در داخل ديوار برشي بايد  .كرد 

 استفاده كرد . 
برشي باشند در غير اين صورت از لحاظ اجرايي بهتر است كه تير داخل ديوار اجرا  ديوار بهتر است جهت تير چه ها موازي 

 شود و تيرچه ها به تير مدفون متصل شوند . 
ايد  در روي ديوار برشي صفحات فوالدي كه با آرماتور به ديوار متصل مي در صورت اتصال شمشيري به ديوار برشي ب

 شود نصب شوند . 
بتن ريزي در پشت قالب كار  از دو نوع اتصال سبك و سنگين در زير نشان داده مي شود كه در نوع سبك ورق اتصال قبل

محل خود قرار داد و اتصال صفحه به بولت  ز بتن ريزي دررا قبالگذاشته مي شود و در نوع سنگين آن مي توان بولت ها 
 را بعد از بتن ريزي انجام داد . 

 

 اتصال سبكو سنگين جهت اتصال شمشيري به ديوار برشي
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 حالت هاي آرماتور گذاري ديوار برشي: -16-2-4

 سه حالت در آرماتور گذاري ديوار برشي وجود دارد : 
 . استبه حالتهاي ديگر  نسبتبيشترين كاربرد داراي كه .ي مي باشدكه ساده ترين حالت آرماتورگذاراول حالت 

 
 
 

 .استفاده مي شود  اولاز حالت  كمترولي  اول است ظر مقاومت بهتر از حالتنكه از  دومحالت  

 

 حالتي از آرماتور گذاري ديوار برشي

 حالتي از آرماتور گذاري ديوار برشي



 ٣٨

مورد استفاده قرار مي   دومو اول  است ولي كمتر از حالتهاي دومو اول مت بهتر از حالتهاي كه از نظر مقاو  سومحالت   
 گيرد . 

 
 
 

 آرماتورهاي ديوار برشي : -16-2-5

 در ديوار برشي چند نوع آرماتور وجود دارند : 
مقطع قرار مي گيرند و مقدار حداقل آن بر اساس  سطح مامبه طور يكنواخت در ت كهسفره فوالدهاي قائم و افقي  -1

برابر سطح مقطع ديوار در هر دو جهت مي باشد . شبكه  0025/0آئين نامه صرفنظر از تالش برش وارد بر آن برابر 
كه ضخامت ديوار كم است از اين شبكه در  يي آرماتورهاي افقي و قائم در دو رديف قرار مي گيرند ولي در موارد

و سفره ميلگردهاي  )نزديك به قالب(ك رديف استفاده مي شود بهتر است سفره ميلگردهاي افقي ديوار در بيرون ي
 قائم در داخل حجم ديوار قرار بگيرند . 

در اغلب موارد  .آرماتورهاي خمشي كه بهتر است تا حد امكان به صورت متمركز در دو انتهاي ديوار قرار بگيرند -2
صورت متمركز در دو انتهاي كار گذاشته نشده و به دليل مشكالت اجرايي به طور يكنواخت در  آرماتورهاي خمشي به

 طول ديوار كار گذاشته مي شود كه در اين صورت آرمانور هاي قائم آرماتورهاي خمشي ديوار برشي هستند . 

 

 حالتي از آرماتور گذاري ديوار برشي
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 بازشو در ديوار برشي :  -16-2-6

يجاد بازشو (ديوار يا پنجره ) در داخل ديوار برشي مي كنيم در صورتيكه در بعضي موارد به دليل مسائل معماري اقدام به ا
ابعاد باز شو كوچك باشد معموال اثر قابل توجهي بر ديوار نمي گذارد اما اگر ابعاد بازشو بزرگ اختيار شود اثر قابل توجهي 

تصل مي شوند اين تير باعث عملكرد دو قسمت ديوار برشي اطراف  بازشو توسط تير همبند به هم م .روي ديوار مي گذارد
بايد اطراف بازشو با آرماتور گذاري  (بازشو با ابعاد كچك و بزرگ) يكپارچه ديوار مي شود . در دو حالت اشاره شده در فوق

برابر فوالد عرضي قطع شده در محل بازشو در طرفين  1.5ه باز شو كوچك مي باشد معموال ا تا تقويت شود . در حالتي ك
قرار داده مي شود و در گوشه هاي بازشو به منظور جلوگيري از بروز تركهايي كه معموال از  بازشو ميلگرد ال و پايين و با

 ميليمتر قرار داده مي شود .  16گوشه ها شروع حداقل دو ميلگرد مورب با قطر 
قرار مي دهد و نيازي به پيش بيني در هر سمت باشو يك دسته از ميلگردهاي متمركز  (بازشو با ابعاد بزرگ)در حالت دوم

آرماتور ديگري در لبه هاي قائم بازشو نيست ولي در باال و پايين بازشوها بايد ميلگرد كافي براي تامين عملكرد مطلوب 
به عالوه بجاي قرار دادن  .قطعاتي كه قسمتهاي مختلف ديوار را به هم مرتبط مي كند (تير همبند) قرار داده شود

به صورت  و دو دسته آرماتور قطري كه با تنگ به هم بسته شدهكه  است  آن مورب در گوشه ها ارجحآرماتورهاي 
 ضربدري مي باشد و عملكرد آن مانند بادبند ضربدري است  در قطعات واسط (تير همبند ) پيش بيني شود . 

 يابد . برابر طول مهاري از گوشه هاي باز شو ادامه 5/1اين آرماتورها بايد به اندازه 

 كاژ: چيني و بلو كرسي -17

به اختالف ارتفاعي كه كف ساختمان با كف محيط خارج دارد كرسي چيني مي گويند كه با مصالحي مانند آجر يا سنگ 
اجرا مي شود و عرضي آن بستگي به ارتفاع آن دارد يعني عرضي كرسي چيني بايد به گونه اي باشد كه بتواند فشارهاي 

 تحمل كند و عرض آن بايد مقداري بيشتر از ديوار روي آن باشد . را  الحي كه پشت كرسي چيني استجانبي ناشي از مص

  ل اجراي كرسي چيني:يدال 17-1 

 معموال كرسي چيني به سه علت زير اجرا مي شود . 
  .تمايل انسان براي زندگي در سطحي باالتر از كف طبيعي زمين به دليل احساس امنيت -1
  .ود برف و باران و برگ و خاشاك و غيره به داخل ساختمانجلوگيري از ور -2

 ر .بدليل امكان مسطح اجرا كردن كف ساختمان در زمينهاي شيب دا -3



 ٤٠

 بعد از كرسي چيني داخل محدوده كرسي چيني را با مصالحي مانند سنگهاي قلوه اي درشت و ريز پر مي كنند كه اين امر
 از پايين به باال كاهش مي يابد . بلوكاژ مي گويند كه قطر اين سنگها  را 

به وجود فضاهاي خالي در مصالح  توجهاجراي بلوكاژ به دليل جلوگيري از نفوذ رطوبت به كف ساختمان مي باشد كه با 
اجرا  است مصالح بلوكاژ را روي خاك كوبيده شده كه براي جلوگيري از نشست كوبيده شده .بلوكاژ اين امر محقق مي شود

 مي كنند . 

 اجراي تير كنسول (طره ) :  -18

 براي ايجاد پيش آمدگي در سازه ها از تيرهاي كنسول استفاده مي شود . 
 براي ايجاد تير كنسول در سازه هاي اسكلت فلزي چند روش وجود دارد : 

 اجراي تير كنسول با اتصال گيردار :  -18-1

 ابد  اين روش معايب و محاسني را به شرح زير دارد . در اين روش تير كنسول به صورت گيردار به ستون اتصال مي ي

 :  اجراي تير كنسول با اتصال گيردار سن محا -18-1-1

 از نظر معماري محدوديت نداشته (زمانيكه پيش آمدگي از طرفين باز باشد )  -1

 :اجراي تير كنسول با اتصال گيردارمعايب  -18-1-2

ري مي باشد و مي تواند به خصوص در مواقع زلزله پايداري خود را از اتصال گيردار اتصال حساسي از نظر جوشكا -1

 دست بدهد . 
به سبب انتقال لنگر از تير به ستون مقطع ستون بزرگ شده و گاه ممكن است مقاطع بااليي ستون از مقاطع پاييني  -2

كه اين امر نيز غير  را كرداجستون بزرگ شده كه بايد از لحاظ اجرايي مقطع پايين را بزرگتر يا مساوي مقطع باال 
 اقتصادي خواهد بود . 

 اين روش به سبب حجم زياد جوشكاري  و حساسيت جوش ها معموال توصيه نمي شود .
 
 
 
 
 



 ٤١

 
 
 

 اجراي تير كنسول با دستك زانويي :   -18-2

درجه استفاده مي شود اين  45دستكهايي به زوايه معموال  در اين روش زير تير كنسول به دليل پايدار كردن تير كنسول از
 روش نيز معايب و محاسني به شرح زير دارد : 

 اجراي تير كنسول با دستك زانويي : محاسن   -18-2-1

به دليل پايداري تير كنسول توسط دستك مي توان تير كنسول را به طور مفصلي ايجاد كرد و خود حساسيت اتصال را  -1
 . كم مي كند 

 مي توان تير كنسول با طول بيشتر نسبت به اجراي تير با اتصال گيردار اجرا كرد .  -2

 مهار حركتهاي آزاد نوك تير كنسول در موقع زلزله و ساير بارها  -3

 اجراي تير كنسول با دستك زانويي : معايب   -18-2-2

 دستك باز است . ايجاد محدوديت از نظر معماري در صورت ايجاد كنسول كه از طرف اجراي  -1

منتقل شده از تير كنسول به صورت گيردار ايجاد شده  رايجاد لنگر در ارتفاع ستون كه مقدار اين لنگر با مقدار لنگ -2

 يكي است . 

 اجراي دستك با اتصال گيردار



 ٤٢

در اين روش به دليل سرگير بودن سمتي كه دستك اجرا شده در موقعي كه سمت اجراي دستك باز است (ديوار اجرا نمي 
 رت كششي اجرا مي شود . شود ) دستك به صو

 

 
 
 
 

 اجراي تير كنسول با دستك قطري :  -18-3

در اين روش براي ايجاد پايداري تير كنسول از دستك قطري استفاده مي شود اين روش نيز داراي معايب و محاسني به 
 شرح زير مي باشد . 

 اجراي تير كنسول با دستك قطري : محاسن   -18-3-1

 كان اجراي تير كنسول با اتصال مفصلي ام -1
 وارد نكردن لنگر در ارتفاع ستون و عدم افزايش مقطع  -2

 ا طول بيشتر نسبت به حالت كنسول با اتصال گيردار بامكان اجراي دستك  -3

 نوك تير كنسول در موقع زلزله و ساير بارها  مهار كردن حركتهاي آزاد (خير ) -4

 اجراي دستك زانويي



 ٤٣

 ا دستك قطري : اجراي تير كنسول بمحاسن   -18-3-2

ايجاد محدود از نظر معماري در صورت وجود فضاي باز در سمت اجراي دستك اجراي اين دستك بهتر است به علت  -1

بيشتر بودن عدد الغري مجاز اعضاي كشش نسبت به اعضاي فشاري به صورت كششي باشد زيرا منجر به استفاده از 
كنسول در راز بام به علت نبود ستون در سمت فوقاني به صورت  مقاطع با سطح مقطع كوچك خواهد شد . البته تير

 فشاري اجرا مي شود . 

 :kاجراي تير كنسول با دستك  -18-4

اجراي اين دستك نيز بدليل پايدار كردن تير كنسول كه با اتصال مفصلي به ستون متصل شده مي باشد . در يك طبقه 
دو دستك در يك نقطه به هم برسند تا نيروهاي افقي هم را خنثي و  اين دستك ها به صورت دوتايي اجرا شده و بايد

 عايبي مي باشد : ن شيوه اجرا نيز داراي محاسن و منيروي قائم را به ستون منتقل كنند . اي

 :kاجراي تير كنسول با دستك  محاسن1 -18-4

 امكان ايجاد تير كنسول با اتصال مفصلي فراهم مي شود .  -1
 اد نك تير كنسول تحت بارهاي زلزله و ساير بارها مهاركردن حركات آز -2

 اجراي دستك در طبقات به طوريك در ميان  -3

 كنسول با پروفيل قطري نياز به پروفيل كمتري دارد . نسبت به اجراي تير  -4

 :kاجراي تير كنسول با دستك  محاسن -18-4-2

 مناسب نبودن براي كنسولهاي بلند . -1
 در سمت اجراي دستك در صورت باز بودن فضا در سمت دستك ايجاد محدوديت از نظر معماري  -2

 

 

 Kاجراي دستك 



 ٤٤

 اجراي تير كنسول با اتصال خور جيني :  -18-5

در اين شيوه شاهتير كه به صورت اتصال خورجيني مي باشد از دو طرف ستون رد شده پيش آمدگي در سازه را به وجود 
 مي آورد . 

 از هر طرف توسط دو نبشي در باال و پايين مهار مي شود .  شاهتير در محل اتصال به ستون
 اين روش نيز معايب و محاسني به شرح زير دارد : 

 اجراي تير كنسول با اتصال خور جيني : محاسن  -18-5-1

 به دليل مفصلي بودن اتصال لنگري به ستون منتقل نشده و سبب افزايش مقطع نمي شود .  -1
 پايداري و تغيير مكانهاي قائم وضعيت خوبي دارد . به دليل ممتد بودن از نظر  -2

 اجراي ساده اتصال خورجيني  -3

 عدم هزينه اضافي براي خريد پروفيل هاي دستكها  -4

 عدك ايجاد محدوديت از نظر معماري  -5

 اجراي تير كنسول با اتصال خور جيني :  معايب -18-5-2

قات انجام شده در تايل هاي مختلفي براي اجراي صحيح اين عدم رفتار مناسب اين اتصال در زلزله كه بر اساس تحقي -1

 اتصال ارائه شده 
الزم به ذكر است اين تير به صورت دوتايي اجرا مي شود و در پيرامون سازه كه امكان اجراي اين تير به صورت دوتايي 

 ود . نيست به صورت تك به علت امكان افتادن و تخريب سازه در اثر بارهاي ديناميكي اجرا نش

 درز انبساط: -19

 موارد كاربرد درز انبساط: -19-1

 درز انبساط در سازه ها در موارد زير به كار برده مي شود : 
 براي جلوگيري از خرابيهاي ناشي از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغيير درجه حرارت  -1
 حداث شده است . جلوگيري از انتقال بار ساختمان قديمي مجاور به ساختماني كه جديد ا -2

 براي جدا كردن ساختماني هايي كه از چند بلوك تشكيل يافته است .  -3

مصالح مصرفي و همچنين آب وهواي محل احداث بستگي  –تعداد طبقات  –حداقل فاصله درز انبساط به نوع ساختمان 
  .دارد



 ٤٥

درز انبساط پيش بيني شود كه در متر است بايد در طول ساختمان  50در كليه ساختمانهاي فلزي كه طول آنها بيش 
متر و در ساختمانهاي فلزي با پوشش محافظ حداكثر  50ساختمانهاي فلزي بدون پوشش محافظ حداكثر طول درز انبساط 

 متر مي باشد .  100طول درز انبساط 
بايد با مواد  اصلهاين ف لذا .فاصله درز انبساط بايد با مصالحي كه در انبساط ساختمان توليد مشكل نمي كند پر شود

ارتجاعي پر شود و از پر كردن اين فاصله با مالت و مصالح نباتي خودداري شود . در صورت وجود درز انبساط در محل 
 ستون بايد در محل درز انبساط دو ستون به طور مجزا و نزديك به هم ساخته شود . 

رد ساختمان نشود الزم است بام در قسمت درز انبساط با همچنين براي آنكه آب باران در پشت بام از طريق درز انبساط وا
 ديتيل مخصوصي اجرا شود . 

الزم به ذكر است كه وجود درز انبساط زمينهايي كه به دليل تفاوت در مشخصات آنها و همچنين تفاوت در سطح آب زير 
 سازه هاي بزرگ مي شود .  زميني مناطق وسيع اختالف نشست دارند باعث ترك نخوردن و عدم خرابي ساختمانهاي و

 درز انقطاع :  -20

متر براي جلوگيري از خسارات ناشي از برخورد و ساختمان مجاور  12طبقه يا بيش از  4در ساختمانهاي با ارتفاع بيش از 
دو هم و يا كاهش خرابي ساختمانهاي مجاور هم در اثر اعمال نيروهاي جانبي اقدم به ايجاد درز انقطاع در فصل مشترك 

ارتفاع ساختمان از روي شالوده مي باشد فاصله درز انقطاع را مي توان با موادي  100/1ساختمان مجاور با حداقل عرض 
 كه در هنگام اعمال نيروهاي جانبي به آساني خرد مي شوند پر كرد . 

  :حفاظت از سازه هاي اسكلت فلزي در مقابل خوردگي -21

شود . مقابله با خوردگي در بنادر و يا مناطقي كه رطوبت هواي باال دارند از اهميت  خوردگي به زنگ زدن فلزات اطالق مي
 ويژه اي برخوردار است. 

 رطوبت  باعث ايجاد دو مشكل در فوالد مي شود . 
خوردگي باعث تورم يا افزايش حجم فوالد شده كه در سازه هاي بتن آرمه باعث ترك خوردن بتن قسمت اثر  -1

 شود .  فشارهاي داخلي مي
فلز  به دليل خوردگي يا نگ زدن به دليل تماس با رطوبت ضعيف مي شود خوردگي گاه باعث ايجاد سوراخ شده كه  -2

 نوعي حمله موضعي خوردگي مي باشد كه در آن نقطه خوردگي از ساير نقاط بيشتر مي باشد . 

ين تركها باعث كاهش سطح مقطع همچنين فوالد تحت خوردگيهاي شديد دچار ترك هاي زير موضعي مي شوند كه ا
 عضو خواهند شد . 



 ٤٦

 روش هاي حفاظت فوالد: -21-1

 رنگ آميزي :  -21-1-1

 براي حفاظت فوالد از خوردگي مي توان از رنگهايي كه به رنگ ضد رنگ معروفند استفاده كرد . 
لودگي و خوردگي به كمك بر قبل از رنگ آميزي فوالد بايد به سطح آنها كامال خشك شود و سطح آنها از هر گونه آ

 سيمي دستي و يا ماسه پاشي عاري كرد . 
همچنين قسمتهايي كه جوشكاري مي شوند تا فاصله مناسب از محل جوش و همچنين نواحي مدفنون در بتن نبايد رنگ 

 آميزي شوند الزم به ذكر است كه قسمتهاي جوش شده  بايد بعد از جوشكاري رنگ آميزي شوند . 
 در هواي يخبندان و يا هنگامي كه رطوبت باعث ايجاد شبنم سطح فوالد مي شود بايد خودداري شوند .  رنگ آميزي

در محلهاي كه حفاظت از خوردگي اهميت خاصي دارد يا محل لبه ها يا درزها كه رنگ كمتري نفوذ مي كند بايد رنگ 
 آميزي در دو اليه انجام پذيرد . 

 پوشش هاي قيري :  -21-1-2

يگر از محافظهاي فوالد پوششهاي قيري مي باشد كه حداقل در سه اليه اجرا مي شود اين پوشش ها در محلهايي كه يكي د
در معرض تابش مستقيم خورشيد قرار دارند مناسب نبوده و در روي آن تركهايي ايجاد مي شود كه براي كاهش اين تركها مي 

 ه كرد . توان از يك اليه پوشش قيري آلومينيوم دار استفاد

 انواع ستون :  -22

ستونها در دو نوع ساده و مركب مي باشند كه نوع ساده آن از يك مقطع مجزا تشكيل شده و بهترين پروفيل نورد شده 
براي ستون تير آهن بال پهن و يا قوطي هاي مربع شكل مي باشند چرا كه از نظر مقاومت بهتر از مقاقع ديگر عمل مي 

 كنند . 
 ستون ، ستون از اتصال چند پروفيل به يكديگر در حالتهاي مختلف ايجاد مي شود در نوع مركب 

 انواع ستون هاي مركب: -22-1

 اين ستونها انواع مختلفي دارند كه عبارتنداز : 
ستونهاي مركب جان پركه از اتصال دو يا سه پروفيل يا با بدون ورق تقويتي تشكيل مي شود . استفاده از اين پروفيل  -1

ا به علت بزرگ بودن نيروهاي طراحي يا موجود نبودن و عدم توليد پروفيل هاي متناسب با كار از لحاظ جوابگو ها ي
بودن در برابر تنشهاي موجود در حالت بدون ورق تقويتي جوش متصل كننده پروفيل ها يا به صورت ممتد بود و يا به 



 ٤٧

شد و نيازي به جوش ممتد نباشد ضوابط زير در صورت منقطع مي باشند در صورتي كه جوش به صورت منقطع با
 مورد آنها رعايت شود . 

 سانتي متر باشد .  60حداكثر فاصله بين طولهاي جوش  -1
 طول جوش ابتدايي و انتهايي ستون بايد برابر بزرگترين عرض مقطع باشد . -2

 ميليمتر كمتر باشد .  40برابر بعد جوش يا  4طول جوش نبايد از  -3

ميليمتر و كمتر  5/1ميليمتر تجاوز كند در صورت كه اين شكاف بيش از  5/1ان دو پروفيل نبايد از در زياد شكاف مي -4
 ميليمتر باشد بايد اين شكاف با مصالح پر كننده مناسب مانند تيغه هاي فوالدي با ضخامت ثابت پر شود .  6از 

تر تجاوز كند اگر اين اندازه در فوالد هاي معمولي سانتي م 30در حالت با ورق تقويتي فاصله جوش نمائي منقطع نبايد از 
برابر ضخامت ورق اتصال است . البته مي توان به صورت جوش سراسري نيز اجرا كرد و جوش منقطع نيز به صورت  22

 يك در ميان يا مقابل هم در دو طرف وراق اجرا مي شود . 
 

 

 ستونهاي مركب مشبك : -2
 ا دو پروفيل با فاصله نسبت به هم قرار گرفته و توسط بستهاي اتصال (قيد ) به هم متصل مي شوند . در اين ستون ه

 براي افزايش مقاومت ستون مي توان دو كار انجام داد .
 افزايش سطح مقطع  -1

 ستون مركب جان پر
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 افزايش شعاع ژيراسيون  -2

ش سطح مقطع اثر قابل توجهي روي در ستونهاي بلند كه با افزايش الغري تنش مجاز ستون به شدت كم مي شود با افزاي
مقاومت فشاري نگذاشته لذا افزايش سطح مقطع باعث سنگيني و غير اقتصادي شدن طرح مي شود لذا در اين موارد از 

 شعاع ژاسيون مقطع را افزايش مي دهيم و براي اين كار از مقاطع مركب مشبك استفاده مي شود . 
 :  ها يا بستهاي اتصال عبارتندازانواع قيد

 قيد افقي  -1
 قيد مورب و افقي  -2

 قيد مورب مضاعف  -3

 قيد مورب تك  -4

 ورق مشبك  -5

متداولترين ستون در ايران ستون مركبي است كه توسط قيدهاي افقي يا قيدهاي چپ و راست يا قيد مورب تك به هم 
ته قيدهاي چپ و راست وصل شده اند . در اروپا نيز ستونهاي مشبك به خصوص با قيدهاي افقي رواج بيشتري دارد . الب

 به قيدهاي افقي دارند نسبت داراي مقاومت بيشتري 

 ضوابط مربوط به ستونهاي مركب با قيدهاي اتصال :  -22-1-1

 ابعاد وصله يا بست افقي ستون كمتر از مقادير زير نباشد  -1

 طول وصله حداقل به فاصله  مركز تا مركز و پروفيل باشد .  -2

 طول آن كمتر نباشد  درصد 42عرض وصله از  -3

 طول آن كمتر نباشد  35/1ضخامت وصله از  -2

وصله ها و در سطح تماس با بال نيمرخ ها عمل جوشكاري انجام گيرد و مجموع طول خط جوش در  اطراف كليهدر  -3
 هر طرف صفه نبايد از طول صفحه كمتر باشد . 

استفاده كرد تا عالوه بر تقويت پايه تا محل  در قسمت انتهايي ستون بايد حتما از ورق  حداقل برابر عرض ستون -4
 مناسبي براي اتصال بادبندها فلزي به ستون بوجود آيد . 

در محل اتصال تير يا پل به ستون الزم است قبال ورق تقويتي به ابعاد كافي روي بالهاي ستون جوش شود در ضمن  -5
 د كه در پروفيل هاي ستون پيچش اتفاق نيفتد .يادآور مي شود كه درموقع جوشكاري بايد جوشكاري به شيوه اي باش
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 طويل كردن ستونها :  -23

متر بيشتر است اين امر امكان  12بهتر است تا حد امكان نياز به اجراي وصله نباشد اما در ساختمانهايي كه ارتفاع آن از 
ا مي كنيم و در صورتي كه نمره پذير نيست براي وصله كرئن دو پروفيل ابتدا سطح تماس دو پروفيل را سنگ زده و گوني

دو پروفيل متفاوت باشد اين ميزان تفاوت را با گذاردن صفحات لقمه در بر ستون فوقاني مي توان جبران كرد سپس اقدام 
به گذاردن صفحه وصله كرد و جوشكاري را انجام مي دهيم در صورتي كه اختالف نمره بيش از حد باشد و قسمت بزرگي 

ماس با هم نباشد اقدام به گذاردن صفحه  تقسيم فشار افقي مي كنيم اين صفحه بايد ضخيم باشد تا از سطح آنها در ت
 بتواند بدون تغيير شكل زياد عمل تقسيم فشار را بخوبي انجام دهد . 

ان مي الزم به ذكر است در عمل نمره تيرآهن را تغيير  نداده و ميزان تفاوت نمره پروفيلها را با نصب ورق تقويتي جبر
 .كنند
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