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ساعات آموزش
نظرى
عملى

11
18

واحدكاردّوم

الف-توانايى ترسيم پالن آكس بندى ومركبى كردن آن
ب-توانايى ترسيم پالن فنداسيون، اندازه گذارى ومركبى كردن آن

هدف كلى 
رسم پالن هاى آكس بندى، ستون گذارى و فنداسيون و ترسيم جزئيات اتصال ستون 

به فنداسيون

هدف هاى رفتارى: فراگير پس ازگذراندن اين واحدكار بايد بتواند:

1-هدف از ترسيم پالن آكس بندى را بيان نمايد.
2-روش ترسيم پالن آكس بندى را شرح دهد.

3-با استفاده از پالن معمارى و عالئم اختصارى، پالن آكس بندى و ستون گذارى را ترسيم نمايد.
4-پالن فنداسيون را تعريف كند.

5-داليل استفاده از صفحات زيرستون را شرح دهد.
6-انواع اتصاالت ستون به فونداسيون را نام ببرد.

7-جزئيات اتصال ستون به فنداسيون را ترسيم نمايد.
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1-مالت هاى مورد استفاده در پى هاى سنگى را نام ببريد؟
2-پى هاى نوارى را تعريف كنيد.

3-انواع پى هارا از نظر سيستم ساخت ترسيم نماييد.
4-مراحل انتقال بار را از يك ساختمان به زمين، با رسم شكل توضيح دهيد.

5-آيا مى توانيد انواع بارهاى وارد بر ساختمان را نام ببريد؟
6-نقشه هاى سازه، چگونه نقشه هايى هستند؟

7-انواع نقشه  هاى سازه را نام ببريد.
8- انواع پى هاى گسترده را نام ببريد.

9-اسكلت را تعريف كنيد.
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1-كدام يك از موارد زير بار مرده نيست؟
ب) سقف الف) ديوار                               
د) مبلمان ج) جان پناه                                  

2-كدام يك از زمين ها، قابليت بارگذارى جهت ساختمان سازى را داراست؟
د) لجنى ب) كلنگى                   ج) الى           الف) خاك دستى  

3-عبارت«راديه ژنرال» را به كدام يك از پى هاى زيرمى گويند؟
د) پى بتنى ج)پى نوارى              ب) پى صفحه اى   الف) پى منفرد  
4-هرگاه ساختمانى فاقد اسكلت بوده و ديوارها باربر باشند از كدام نوع پى استفاده مى شود؟
د) پى بتنى ج)پى نوارى              ب) پى گسترده   الف) پى شفته اى  

5-هدف از اجراى بادبند در ساختمان اسكلت فلزى چيست؟
ب) براى مقابله با نيروهاى باد و زلزله  الف) براى نگه دارى بهتر ديوارها  
د) براى جلوگيرى از باد درساختمان  ج) براى انتقال بهتر نيروها به فنداسيون ها 

6-مقاومت خاك با كدام يك از عوامل زير رابطه ى مستقيم دارد؟
د)فضاى خالى بين دانه بندى ج) رطوبت   ب) شكل دانه ها   الف) وزن مخصوص  

7-مقاومت فشارى در زمين هاى ماسه اى .... كيلوگرم برسانتى مترمربع است.
د) 2/5-5 ج) 4/5-30   ب) 4-5   الف) 1/5-2  

8-سطح پى هاى سنگى نسبت به ديواره هاى روى آن از هر طرف چند سانتى متر است؟
د) 10 سانتى متر ج) 15 سانتى متر   ب) 25 سانتى متر   الف) 30 سانتى متر  

9-براي قالب بندي پي تكي در ساختمان هاي كوچك كدام يك از مصالح زيرمناسب تر است؟
د) چوب ج ) فلز    ب) آجر    الف) سنگ   

10-شيب گودبردارى براى زمين هاى ماسه اى چند درصد است؟
د) 10درصد ج ) 100درصد   ب) 70درصد   الف) 20درصد  
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ستون

تير

مهاربند

تكيه گاه

محل اتصال 
ستون به پى

مصالح  عنوان  به  فوالد  از  استفاده  تاريخچه ى 
به سال 1779- انگلستان  در  پلى  به ساخت  سازه اى 

1775برمى گردد. از اواخر قرن هجدهم ميالدى، توليدات 
صنعتى براى احداث پل ها، كارخانجات، سيلوهاى گندم 
و حتى ساختمان هاى مسكونى مورد استفاده قرار گرفت. 
پل رودخانه ى سورن در انگلستان به عنوان اولين نمونه، 
گرديد. شكل2-1  بنا  تيرچدنى  يعنى  مدرن،  مصالح  با 

تصوير، يك پل فلزى را نشان مى دهد.
از  ساختمان ها  اسكلت  ساخت  در  نيز  امروزه   
به عنوان  استفاده مى شود. «اسكلت» ساختمان  فلزات 
بارهاى  كه  هستند  باربرى  اعضاى  ساختمان،  سازه ى 
ساختمان را تحمل و به پى و زمين منتقل مى كنند. اين 
در  كه  است،  بادبندها  و  ستون ها  تيرها،  شامل  اعضاء 

ساخت آن ها از فوالد استفاده مى شود(شكل2-2).

1-1-2-انتقال باردرساختمان هاى اسكلت فلزى: 
به  ستون  و  تير  تعدادى  بر  مشتمل  فوالدى  سازه هاى 
شكل قاب و نيز شامل تعدادى تقويت كننده، به منظور 

ايستايى و مقاومت  بيش تر مى باشد. 
بديهى است انتقال بارهاى افقى و قائم از طريق 

اين اجزاء صورت مى گيرد. به اين صورت كه:         
به  و  كرده  تحمل  را  عمودى  بارهاى  -سقف، 
صورت افقى، از طريق تيرها به تكيه گاه هاى تير منتقل 

مى كند. 
از  را  بارها  (ستون ها)،  قائم  باربر  -سيستم 

تكيه گاه  هاى دو سرتير به فنداسيون انتقال مى دهد.
افقى  و  قائم  مهاربندى  سيستم هاى  -هم چنين 
(بادبندها)، بارهاى جانبى ناشى از باد، زلزله، فشارزمين 

و ... را به فنداسيون ها منتقل مى نمايند.
نيروهاى  نيزمجموع  فنداسيون ها  درنهايت  -و 
و  زلزله  جانبى(باد،  نيروهاى  زنده)و  و  قائم(بارمرده 

رانش زمين) را به زمين منتقل مى نمايند(شكل2-3).

شكل1-2پل رودخانه سورن در انگلستان

شكل2-2 اسكلت فلزى

شكل2-3

1-2-ساختمان هاى اسكلت فلزى
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2-1-2-مزايا و معايب ساختمانهاى فلزى:
انسان ها  احتياج  رفع  منظور  به  ساختمان  احداث 
مسئوليت  معمارى  و  سازه  مهندسين  و  گرفته  صورت 
تهيه ى نقشه ها و اجراى مناسب بنا را برعهده دارند، محور 

اصلى مسئوليت عبارتند از: ايمنى، زيبايى و اقتصاد. 
با توجه به اين كه ساختمان هاى احداثى در كشور 
ساختمان هاى  و  بوده  بتنى  يا  فلزى  به صورت  اكثراً  ما 
آئين نامه ى  طبق  خاص  محدوديت  با  غيرمسّلح  بنّايى 
و  مزايا  با  آشنايى  مى شود،  ساخته  ايران  زلزله   2800
و  مالكين  درتصميم گيرى  مى تواند  ساختمان ها  معايب 

مهندسين نقش اساسى داشته باشد. 

الف)مزاياى ساختمان فلزى: 
1- مقاومت زياد فوالد در برابر نيروهاى وارده.

2- خواص يكنواخت فوالد.
3- دوام. 

4- خواص ارتجاعى. 
5- شكل پذيرى. 

6- پيوستگى مصالح.
7- مقاومت متعادل مصالح.

8- مقاومت اسكلت بنا درمقابل انفجار. 
9- تقويت پذيرى و امكان مقاوم سازى.

10- شرايط آسان ساخت و نصب. 
11- سرعت نصب.

12- جلوگيرى از هدر رفتن مصالح.
13- وزن كم. 

14-سطح اشغال كم تر.

ب)معايب ساختمانهاى فلزى : 
تا600  دماى  زياد(500  در  فوالد  كم  1-مقاومت 

درجه  سانتى گراد).
مقابل عوامل  فلز در  اكسيده شدن  2-خوردگى و 

خارجى.
3-تغيير شكل قطعات فلزى در اثر بار وارده.

پيچ  و  جوش  مانند  اتصاالت  نامناسب  4-اجراى 
شكل6-2(شكل2-6).

شكل2-4

شكل2-5
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شكل2-7

2-2-پالن آكس بندى1

1- Axis Plan

اسكلتى  ساختمان هاى  در  ستون ها  محل  تعيين 
مى باشد.  برخوردار  بسيارى  اهميت  از  بتنى)  و  (فلزى 
و  معمار  مهندس  بين  كامل  هماهنگى  منظور  اين  براى 
مهندس محاسب الزم است تا طرحى زيبا و مقرون به 

صرفه تهيه شود(شكل2-7).

1-2-2-تعريف پالن آكس بندى: پالنى كه در 
رابه  ستون ها  فاصله ى  و  امتداد  قرارگيرى،  محل  آن 
«پالن  را  مى  دهد،  نشان  محورى(آكس)  خطوط  كمك 
است  خطى  خط آكس،  از  منظور  گويند.  آكس بندى» 

فرضى كه از محل تار خنثى مقطع پروفيل مى گذرد.
تقارن  بر محورهاى  انطباق خط آكس  شكل2-8 

پروفيل هاى تكى و زوج را نشان مى دهد.

2-2-2-اهميت و كاربرد پالن آكس بندى: اين 
پالن درعين سادگى از اهميت بااليى برخوردار است و 
پالن هاى  ساير  ترسيم  مبناى  پايه،  پالن  يك  عنوان  به 
محاسباتى مانند پالن ستون گذارى، پالن فنداسيون، پالن 
معمارى  نقشه هاى  بهتر  درك  به  و  بوده  و...  تيرريزى 

كمك بسيار مى نمايد(شكل2-9).

شكل2-9

شكل2-8

پالن آكس بندىپالن ستون گذارىپالن فنداسيون

پروفيل تكى- ستونپروفيل زوج-ستون

xمحور خنثى

y

y׳

x׳

y

y׳

x x׳
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محل ستون  3-2-2-تعيين محل ستون در پالن: 
بايد طورى انتخاب گردد كه مكمل زيبايى طرح بوده و 
االمكان  و حتى  كند  را حفظ  فضاها  بين  منطقى  ارتباط 
سعى شود ستون ها در داخل ديوارها، داكت ها، كمدهاى 

ديوارى و ... مخفى شوند.
عالوه برآن، مى توان ايمنى درگوشه هاى ساختمان 
و قاب پله را با قراردادن ستون تأمين نمود. هم چنين بايد 
پاركينگ ها  فضاى  ستون در  قرارگيرى  محل  شود  دقت 
استفاده  بدون  وفضاهاى  ماشين هانگردد  حركت  از  مانع 

ايجاد نكند (شكل2-10).
ستون ها  فاصله ى  ستون ها:  4-2-2-فاصله ى 
ستون هادرحدمعقول  و  تيرها  مقاطع  و  ابعاد  با  متناسب 
معموًالبين2تا6متردرنظرگرفته  مى گردد.كه  انتخاب  و 

مى شود (شكل2-11). 
درپالن  ستون ها  بين  فاصله ى  بهتراست  هم چنين 
يكسان باشد. اين كار باعث سهولت دراجراشده و از اشتباه 
براين كنترل محاسبات و  انسانى مى كاهد. عالوه  عوامل 
سازه  يكپارچگى  و  مقاومت  اجرايى آسان ترو  عمليات 

بيشتر خواهد شد. 

شكل10-2 محل قرارگيرى ستون ها 
در قسمت هاى مختلف يك ساختمان

شكل2-11

ستون داخل 
ديواركمد ستون 

داخل ديوار

ستون 
درگوشه

ستون 
درقاب پله

در 
ون 

 ست
ه ى

اصل
ف

(y)
دى

عمو
اى 

راست

فاصله ى ستون در 
(x)راستاى افقى

(x)امتداد افقى

(y)امتداد عمودى
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5-2-2-امتداد ستون ها: بايد سعى شود كه آكس 
بوده  افقى و عمودى هم محور  امتدادهاى  در  ستون ها 
درپالن  ستون  پراكندگى  از  باشد  مقدور  كه  جايى  تا 

جلوگيرى شود. 
جانبى  نيروهاى  مقابل  در  ساختمان هايى  زيرا 
مقاوم ترند كه داراى شكل متقارن بوده  و شكستگى  ها و 

پيش آمدگى هاى كم ترى در پالن و نما دارند. 
پالن  از  شده  ذكر  نكات  نمايش  براى  بنابراين 

آكس بندى استفاده مى شود.
شكل12-2 پالن آكس بندى اى را نشان مى دهد 
كه ستون ها هم در راستاى افقى و هم در راستاى عمودى 

هم محور مى باشند.
شكل13-2 نيز پالن آكس بندى اى را نشان مى  دهد 
كه ستون ها درراستاى محورعمودى هم محورنمى  باشند. 

 .(C)و(B)به عنوان مثال محورهاى عمودى

شكل12-2 پالن آكس بندى با راستاى منظم ستون ها

شكل13-2 پالن آكس بندى با راستاى نامنظم ستون ها
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درپالن  ستون  محل  تعيين  6-2-2-دستورالعمل 
معمارى:

پس از طراحى و ترسيم پالن معمارى، يك نسخه 
از نقشه ى مذكور دراختيار مهندس محاسب قرارمى گيرد. 
مهندس محاسب نيز با توجه به شرايط حد و مرز زمين و 
موقعيت ديوارها و تيغه بندى داخلى درطبقات و هم چنين 
فضاى پاركينگ، موقعيت و محل ستون ها را در پالن با 

عالمت (+) مشخص مى نمايند.
يك  طبقات  و  زيرزمين  پالن هاى  شكل2-14 
ساختمان مسكونى است، كه جهت تعيين محل ستون ها و 

ترسيم پالن آكس بندى، ارائه شده است. 

شكل2-14

پالن تيپ طبقات   پالن زيرزمين  

درپالن  ستون  محل  تعيين  6-2-2-دستورالعمل 
معمارى:

پس از طراحى و ترسيم پالن معمارى، يك نسخه 
از نقشهى مذكور دراختيار مهندس محاسب قرارمىگيرد. 

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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-فاصله ى ستون ها طبق اندازه و ضوابط استاندارد 
تعيين گردد.

-درساختمان هاى چند طبقه با پالن هاى متفاوت، 
توجه به قرارگيرى ستون ها دركليه طبقات الزم و ضرورى 

است.
مسيرهاى  و  پله ها  درقاب  ستون  قرارگيرى  -به 

حركتى اتومبيل در پاركينگ توجه شود.

در هنگام تعيين محل ستون ها توجه به نكات زير 
ضرورى است:

كمد  و  داكت ها  ديوار،  درداخل  ستون ها  -محل 
ديوارى درنظرگرفته مى شوند تا دردرون ديوارها مخفى 

بمانند.
-بهتراست امتدادهاى طولى و عرضى ستون ها هم 

محور باشد(شكل2-15).
يكسان  ستون ها  فاصله ى  امكان  صورت  -در 

درنظر گرفته شود. 

شكل 2-15

پالن تيپ طبقات  
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شكل2-17

گاهى درپالن هاى معمارى شكل ستون ها را مطابق 
با شكل16-2 نشان مى دهند.

درشكل17-2 در محل تالقى آكس ها، ستون ها را 
با توجه به شكل16-2 نشان مى دهد.

شكل2-16

پالن تيپ طبقات  
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7-2-2-دستورالعمل ترسيم پالن آكس بندى:

پس از تعيين محل ستون ها روى پالن معمارى به 
ترسيم پالن آكس بندى مى پردازيم:

مراحل انجام كار:
1-ابتدا بر روى كاغذ پوستى و از روى نقشه ى 
با  كه  را  ستون ها  محل  شكل2-15،  مانند  معمارى 

عالمت(+)مشخص نموده ايد، عالمت گذارى نماييد.
(شكل2-18)

شكل2-18

7-2-2-دستورالعمل ترسيم پالن آكسبندى:

پس از تعيين محل ستون ها روى پالن معمارى به 
دازيم: پ م آكسبندى پالن سيم ت

ساعت 
عملى

40 دقيقه

                  

 
 

آكس هاى                                 برخورد  محل  عالمت(+)،  تذكر: 
افقى و عمودى در مركز مقطع ستون مى باشد.

تذكر: درنقشه هاى معمارى مى توان از عالمت 
) نيز براى تعيين محل ستون ها استفاده نمود. )
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از آخرين  افقى و عمودى را  2-سپس آكس هاى 
ستون در رديف محورها تا بيرون پالن ادامه دهيد. از خط 
مختلط كه در شكل19-2 نشان داده شده است در ترسيم 

محورها استفاده نماييد.
و  افقى  محورهاى  از  هريك  انتهاى  در  سپس 
عمودى ترسيم شده دايره اى را به قطرى مناسب مقياس 
نقشه، ترسيم كنيد به طورى كه از پالن 15 تا 20 ميلى متر 

فاصله داشته باشد.

شكل2-19
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افقى  و  عمودى  محورهاى  مرحله  3-دراين 
براى  التين»  معموًال«حروف  و  مى شوند  نامگذارى 
محورهاى افقى و«اعداد» براى محورهاى عمودى و يا 

بلعكس، مى باشد(شكل2-20).
بدين وسيله به راحتى مى توان مشخصات ستون ها 

را به دست آورد. 
A و2  مثًال ستونى كه در محل تالقى آكس هاى 

قراردارد ستون (A2 )ناميده مى شود.

شكل2-20

ى                   
ى 
ا 

عمودى                                                 و  افقى  آكس هاى  نام گذارى  تذكر: 
قراردادى است.
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نماييد.  اندازه گذارى  را  آكس ها  بين  4-فاصله ى 
بين  اندازه گذارى  يكى  مرحله  دو  در  را  اندازه گذارى 
كلى  اندازه گذارى  ديگرى  و  محورها(جزيى)  از  هريك 

انجام دهيد(شكل2-21).

شكل2-21
تذكر: اندازه ى نقشه به دليل جا نشدن در صفحه، كمى كوچك تر از مقياس نوشته شده مى باشد.

معمارى،  پالن  و  طرح  شرايط  اساس  بر  گاهى 
پالن  و  نبوده  راستا  دريك  ستون ها  محل  است  ممكن 

ستون  گذارى و آكس بندى، پالن كامًال منظمى نباشد.
در آخر عالمت شمال و زيرنويس نقشه را قرار 

دهيد.

پالن آكس بندى
١:١٠٠ مقياس 
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تمرين كارگاهى1: شكل22-2پالن  طبقات يك ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. 
در اين پالن محل ستون ها و محورهاى افقى و عمودى آن مشخص گرديده است، پالن 

ترسيم نماييد.  1
100

آكس بندى آن را با مقياس

شكل2-22

1-حياط
2-اتاق خواب

3-حمام
4-سرويس بهداشتى

5-آسانسور

6-آشپزخانه
7-غذاخورى

8-پذيرايى
9-تراس پالن طبقات  

١:١٠٠ مقياس 

ساعت 
عملى

20 دقيقه
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تمرين كارگاهى2: شكل هاى23-2 و24-2 و25-2، به ترتيب پالن پاركينگ، پالن 
همكف و پالن تيپ طبقات يك ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. با توجه به نكات گفته 

ترسيم نماييد. 1
100

شده محل ستون ها را تعيين كرده و پالن آكس بندى آن را با مقياس

شكل2-23
١:١٠٠ مقياس 

پالن زيرزمين و پاركينگ  

آسانسور

انبارىانبارى

انبارى

انبارى
انبارى

موتورخانه

پاركينگ

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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شكل2-24

پالن همكف  
١:١٠٠ مقياس 

آشپزخانه اتاق خواب

اتاق خواب
اتاق خواب

تراس

آسانسور

محوطه ى سونا

حمام

توالت

غذاخورى

سرويس 
بهداشتى

حياط

ورودى

توالت
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شكل2-25

اتاق خواباتاق خواباتاق خواباتاق خواب

حمامحمام توالتتوالت

غذاخورىغذاخورى

پذيرايىپذيرايى

١:١٠٠ مقياس 
پالن تيپ طبقات  

آشپزخانه آشپزخانه

ورودىورودى
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1- Column Plan

پس ازترسيم پالن آكس بندى، «پالن ستون گذارى» 
مانند شكل و  اطالعاتى  براى  كه  است  نقشه اى  دومين 
موقعيت ستون ها و محل قرارگيرى بادبندها، تيپ بندى 
ستون ها، محل بيس پليت و تيپ بندى آن ترسيم مى گردد. 
درترسيم اين نقشه الزم است از پالن آكس بندى 
محل  و  ترسيم  را  بيس پليت  بتوان  تا  نموده،  استفاده 

بادبندها را تعيين كرد.

1-3-2-مقاطع فوالدى:
براي ساختن ستون ها و تيرهاى سقف و بادبندها 
در ساختمان هاى اسكلت فلزى از پروفيل هاي فوالدي 

استفاده مي شود(شكل2-26). 
از  استفاده  با  معموًال«ستون ها»  ما  كشور  در 
تيرآهن  هاي INP دوبل(متصل به هم يا پابسته- جدا از 
هم يا پاباز) و يا ازتيرآهن بال پهن  تكيIPB و يا تيرآهن 
نيم پهن IPE ، ساخته مي شود هم چنين براي«اتصاالت» 
استفاده  پليت  از  براى «زيرستون»  نبشي و تسمه و  از 

مي شود. 
درشكل27-2 تصوير سه بُعدى و نماى باالى دو 

ستون مذكور را نشان مى دهد.

پروفيل هاى  نوع  مهم ترين  شكل:   I الف)تيرآهن 
ساختمانى است كه به سه صورت معمولى (INP) و يا 
بال پهن (IPB) و يا نيمه بال پهن (IPE) درساختمان به 

كار مى رود(شكل2-28). 
نسبت به IPE استفاده ى بيش ترى  INP ،درساختمان
اندازه ى جان،80ميلى متر و  با حداقل  بازار  دارد و در 

حداكثر،600ميلى مترعرضه مى شود. 
نجام  زيرا به صورت  ها  تيرآهن  ين  ا رى  نام گذا

. IPB200و يا  INP200 :مى گيرد
دراين مثال،INP ويا IPB نشان دهنده ى نوع تيرآهن 
ارتفاع  جان  تيرآهن  اندازه ى  آن،  از  بعد   200 عدد  و 
مى شود  عرضه  ميلى متر  برحسب  كه  مى دهد  نشان  را 

(شكل2-29).

شكل2-26

شكل2-27

شكل2-28

شكل2-29

ستون پابسته

انواع پروفيل انواع آرماتور

ستون پاباز

3-2-پالن ستون گذارى1
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شكل2-34
 100 100

 UNP عالمت  با  تيرآهن  اين  ناودانى:  ب)تيرآهن 
يا  ]  نشان داده مى شود و در بازار از ارتفاع 30 تا 400 
ستون،  ساختن  براى  بيش تر  مى باشد.  موجود  ميلى متر 
تيرهاى باربر و موارد ديگر به كار مى رود(شكل2-30).

نام گذارى اين تيرآهن ها به صورت زيرانجام مى گيرد: 
UNP200 (شكل2-31).

عالمت UNP نشان دهنده ى نوع تيرآهن ناودانى و 
عدد200 بعد ازآن اندازه ى جان تيرآهن را نشان مى دهد 

كه برحسب ميلى مترمشخص شده است.

يا  توخالى  پروفيل ها،  اين  قوطى:  ج)پروفيل ها ى 
در  مستطيل  و  مربع  دايره،  مقطع  با  كه  هستند،  مجوف 
و  نيمه سبك  سبك،  درحالت هاى  و  مختلف  اندازه هاى 
سنگين دربازارموجود است. ازاين پروفيل ها براى ساختن 

ستون ها و... استفاده مى كنند(شكل هاى32-2 و2-33).
نام گذارى اين تيرآهن ها به صورت زيرانجام مى گيرد:

100 و يا 100 (شكل2-34).
 ويا  نشان دهنده ى نوع پروفيل قوطى با مقطع 
مربع يا دايره و عدد 100 بعد از آن اندازه ى ضلع(قوطى 
مربع) و اندازه ى قطر(قوطى دايره)را نشان مى دهد كه بر 

حسب ميلى مترمشخص شده است.

شكل2-30

شكل2-31

شكل32-2پروفيل قوطى با مقطع مربع

شكل33-2پروفيل قوطى با مقطع دايره تذكر: اين نوع پروفيل ها را با ضخامت هاى مختلف جداره توليد مى كنند.

جان

بال

UNP 200
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شكل2-39

اتصال تير به ستوناتصال بادبندى
به صورت لچكى

اتصال تير به ستون به صورت 
ورق تقويت كننده

بيس پليت
درمحل اتصال ستون به پى

د)نبشى: يكى از مهم ترين پروفيل هاى ساختمانى 
است كه به دو صورت، بال هاى مساوى و يا با بال هاى 
نامساوى به بازار عرضه مى شود. نبشى به ابعاد 50 تا 
150 ميلى متر جهت اتصاالت پل ها(تيرها) به ستون ها 
به  ستون ها  اتصال  و  باربر  تيرهاى  به  تيرآهن ها  يا  و 
ستون،  ساخت  در  هم چنين  و  فنداسيون  در  صفحات 

خرپا و بادبند كاربرد دارد.
شكل35-2 نبشى دو بال مساوى و شكل2-36 

نبشى  دوبال  نامساوى را نشان مى  دهد.
نام گذارى نبشى ها به صورت زيرانجام مى گيرد: 

L100×100×10 (شكل2-37).

  L عالمت نبشى، و عدد100 اندازه ى دوبال نبشى 
و 10 ضخامت آن را نشان مى دهد كه برحسب ميلى متر 

مشخص شده است. 

ه)پليت: ورق هاى فوالدى با ضخامت حداكثر 30 
موجود  متر  /6 1 5× و  2متر  1× ابعاد  با  و  ميلى متر 
اتصال  ورق  ساخت  براى  كه  است  موجود  بازار  در 
خرپاها،  زيرستون ها،  صفحه ى  يكديگر،  به  تيرآهن ها 
كارمى رود.  به  ديگر  اتصاالت  و  باربر  تيرهاى  تقويت 
كوچك تر  قطعات  با  فوالدى  صفحات  ورق ها  اين  از 
به  اتصاالت  در  و  مى شود  بريده  متفاوت  ابعاد  با  و 
كارمى رود (شكل38-2). در شكل39-2 نيزنمونه هايى 

از پليت هاى به كار رفته در اتصاالت را نشان مى دهد.

شكل35-2 نبشى دو بال مساوى

شكل36-2 نبشى دو بال نامساوى

شكل2-38

L200×100×10L100×100×10

شكل2-37
نبشى دو بال مساوى نبشى دو بال نامساوى
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شكل2-45

شكل2-40 شكل2-41

شكل2-43

شكل2-42

PL200×100×10
تسمه

عالمت اختصارى ميلگرد ساده ، ميلگردآج دار 
و ميلگرد آج دار پيچيده مى باشد.

شكل2-46

عنوان شكل40-2با  نام گذارى  براى  طورمثال  به 
به  زيرستون  نشان دهنده ى صفحه ى   ،PL500×500×20

ابعاد500 ميلى متردر500 ميلى متر و باضخامت20 ميلى متر 
است.

پليت با ابعاد كوچك تر و به شكل مثلثى نشان داده 
شده در شكل41-2 را «لچكى» مى نامند و پليت اتصال 
نام گذارى  «تسمه»  را  شكل2-42  در  شده  داده  نشان 

مى  كنند.

خرپا  ساختمان  در  پروفيل  نوع  اين  از  و)سپرى: 
شيشه اى  سقف هاى  و  گل خانه ها  اسكلت  در  هم چنين 
آجرهاى  نصب  جهت  زيرزمين ها  نورگير  هم چنين  و 
شيشه اى فضاى باز باالى آن و در ساخت بادبندها و...

مصرف مى گردد(شكل2-43). 
شكل44-2نيزنحوه ى نام گذارى پروفيل سپرى را 

نشان مى دهد.

مفتول ها  و  آرماتور(ميلگرد)  مفتول:  و)آرماتور و 
نيزدرساختمان به شكل هاى مختلف استفاده مى شود. البته 
درساختمان هايى كه اسكلت آن فوالدى مى باشد ميلگرد 
استفاده ى بسيار كم ترى نسبت به ساختمان هايى كه از بتن  
ساخته مى شوند، دارد. ميل گرد به قطر 5 تا220 ميلى  متر 

تهيه مى شوند(شكل2-45).
اختصارى  عالمت  ميلگردها،  نام گذارى  براى 
به  قطرآن  اندازه ى  نشان دهنده ى   10 عدد  و  قطرميلگرد 

ميلى مترمى  باشد(شكل2-46).

نما
برش

بيس پليت
(صفحه ى زيرستون)

PL500 500 20× ×PL500×500×20

شكل2-44

T100 50 10× ×
سپرى بال مساوى

b

T100 100 10× ×
سپرى بال نامساوى

b

h=b b1
2

T100×50×10T100×100×10

b

PL100×100×10
لچكى

1
2
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شكل2-47

شكل2-48

شكل49-2 ستون با مقطع مركب

2IPE+2PL 3IPE+2PL 2IPB+2PL

4L+4PL4L+PL+2PL4L+PL

4L+PL+2PL 2UNP+2PL 2UNP+IPE

درشكل47-2 انواع پروفيل ها را با مقاطع مختلف 
نشان مى دهد.

 :(Column)2-3-2-ستون
را  ستون  شكل  ستون گذارى،  پالن  در  معموًال 
مخفف   C حرف  با  و  داده  نشان  شكل2-48  با  مطابق 
تحمل  ميزان  بنابر  و  مى كنند  نام گذارى   Column  كلمه
بار وارده، ارتفاع ستون و نوع شكل مقطع ستون، آن را 
تيپ بندى كرده و به صورتC2,C1,…معرفى مى  نمايند.

مركب  شكل  به  و  پروفيل ها  انواع  از  ستون ها 
درساختمان  مختلف  مقاطع  داراى  و  مى شوند  ساخته 

مى  باشند(شكل2-49). 
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1-نيروى فشارى: اين نيرو در امتداد ارتفاع پى وارد مى شود و سبب فشرده شدن و كاهش ارتفاع آن مى گردد.
2-نيروى كششى: اين نيرو در امتداد طولى پى وارده شده و سبب كشش و افزايش طول آن مى گردد.

3-نيروى برشى: اين نيرو كه در اثر از هم گسيختگى قسمتى از پى كه تحت تأثير نيروى كششى قرارگرفته ايجاد مى شود.

شكل2-50

شكل52-2 بادبند ضربدرى

:(Base plate)3-3-2-صفحه ى زيرستون
ستون ها درساختمان، نقش انتقال بارهاي وارد شده 
و  كششي2  فشاري1،  نيروي  صورت  به  را  فنداسيون  به 

برشي3 به عهده دارند. 
ستون فلزي به علت مقاومت بسيار زياد، تنش هاي 
فنداسيون  بتن  كه  گونه اى  به  مي كند  تحمل  را  بزرگي 
صفحه ى  بنابراين  ندارد.  را  تنش ها  اين  تحمل  قابليت 
افزايش سطح تماس  زيرستون واسطه اي است كه ضمن 
ستون با پي، سبب مي گردد، توزيع نيروهاي ستون درحد 
قابل تحمل براي بتن باشد. به صفحه ى واسط بين ستون 
مى گويند   «base plate» يا زيرستون»  پى، «صفحه ى  و 

(شكل2-50).

الف)عالمت بيس پليت درپالن ستون گذارى:
حداقل   ابعاد  به  فوالدى  ورق هاى  صفحات  اين 
20×500×500ميلى متر مى باشد كه در نقشه ى ستون  گذارى 
با مربعى به همين ابعاد در مقياس مناسب نشان داده مى 
(B.PL)شود. براى معرفى اين صفحات از حروف مخفف
 ...,B.PL2و  B.PL1 از  براى تفكيك تيپ هاى مختلف  و 

استفاده مى شود.
درشكل51-2 نحوه ى ترسيم بيس پليت و تيپ  بندى 
آن را در ستون هاى ميانى، كنارى و گوشه نشان مى دهد.

:(Bracing)4-3-2-بادبند
بادبندها، اعضاى كششى و فشارى براى مقابله با 
نيروهاى جانبى(باد و زلزله) هستند و مانع كج شدن اسكلت 

ساختمان درهنگام اعمال نيروى جانبى مى گردند.
صورت  به  درساختمان  بادبندها  قرارگيرى  محل 
كه درهرچهارطرف  معنى  اين  به  تعيين مى گردد.  متقارن 
درساختمان  تعادل  تا  شوند  كارگرفته  به  بايد  ساختمان 

برقرار شود. 
شكل52-2 نمونه اى از بادبند را نشان مى دهد.

شكل2-51

پى ميانى

پى كنارى پى گوشه

پى كنارى
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شكل2-53

شكل2-54

بادبند  انواع  از  مى توان  معمارى  داليل  برحسب 
از  مى خواهيم  كه  درجاهايى  طورمثال  به  كرد.  استفاده 
پنجره يا نورگير و حتى در استفاده كنيم بادبند 8 شكل 

باز بهترين گزينه خواهد بود(شكل2-53). 

بادبندها داراى اشكال زيرمى باشد:
ـ بادبند ضربدرى.

ـ بادبند 7 شكل شامل 7 شكل باز و بسته است.

ـ بادبند 8 شكل شامل 8 شكل باز و بسته است.
-بادبند مورب

شكل54-2 انواع بادبندها را نشان مى دهد.

به  باتوجه  درپالن:  بادبندها  محل  الف)تعيين 
و  پاركينگ  پالن  زيرزمين،  معمارى(پالن  پالن هاى 
پالن طبقات) محل بادبندها را درپالن، مطابق با ضوابط 
بايد  بادبندها  انتخاب محل  طراحى، تعيين مى  كنند. در 

نكات زير را رعايت نمود.

بادبند7 بسته

بادبند7 باز

بادبند8 بسته

بادبند8 باز

بادبندضرب درى

بادبندمورب
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شكل2-55

شكل2-56

1-حتى االمكان محل بادبندها، داخل ديوارها تعيين 
بنا لطمه  اى  به نماى خارجى و فضاهاى داخلى  تا  شود 

وارد نكند. 
در  كه  خارجى  ديواره هاى  در  بادبندها  2-تعيين 
معرض مستقيم نيروهاى جانبى قرار دارد ازاهميت بسيار 

بااليى برخوردار است. 
ديوارهاى  و  آسانسور  و  پله  جعبه ى  3-اطراف 

داخلى مكان هاى خوبى براى قرارگيرى بادبندهاست.
و  افقى  محور  دو  راستاى  در  است  بهتر  4-بادبند 

عمودى قرار گيرد.
در  بادبند  قراردادن  در  محدوديت  5-درصورت 
نماى بيرونى، ازشكل هاى مختلف بادبندها استفاده شود.

در  را  بادبند  نمونه  دو  و2-56   2-55 شكل هاى 
ديوار نما نشان مى دهد.

از  پس  ستون گذارى:  پالن  در  بادبند  ب)عالمت 
از  استفاده  با  بادبندها درپالن معمارى  تعيين محل دقيق 
خط مختلط متوسط، آن را در پالن ستون گذارى ترسيم 

مى  نمايند. 
نظر  از  را  آن  بادبندها،  انواع  معرفى  سپس، جهت 
با  و  تيپ بندى  آن،  طول  اندازه ى  و  پروفيل  نوع  شكل، 

حروف مخفف(BR) معرفى مى  نمايند. 
درشكل 57-2نمونه اى از تيپ بندى بادبند را نشان 

مى دهد.
شكل58-2 بزرگنمايى قسمتى از بادبند را در محل 

اتصال به پليت وسط نشان مى دهد.

شكل2-57

اتصال پليت 
به بادبند

شكل2-58
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5-3-2-دستورالعمل ترسيم پالن ستون گذارى:

نقشه، پالن  مبناى ترسيم پالن ستون گذارى يك 
آكس بندى آن نقشه است. بنابراين، پس از تعيين محل 
پالن  ترسيم  به  آن  آكس بندى  پالن  ترسيم  و  ستون ها 

ستون گذارى، مطابق با دستورالعمل زيرمى پردازيم:
مراحل انجام كار:

شكل2-59

1-ابتدا پالن آكس بندى را مطابق با دستورالعمل 7-2-2 ترسيم نماييد(شكل2-59).

5-3-2-دستورالعمل ترسيم پالن ستونگذارى:

نقشه، پالن  مبناى ترسيم پالن ستونگذارى يك 
آكسبندى آن نقشه است. بنابراين، پس از تعيين محل 
پالن سيم ت به آن آكسبندى پالن سيم ت و ستونها

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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شكل2-60

زيرستون  صفحات  متوسط،  ممتد  خطوط  2-با 
(صفحه ى بيس پليت) را ترسيم و تيپ بندى نماييد. 

مى توان براى ترسيم دقيق اين صفحات در محل، 
از شابلن نيز استفاده نمود(شكل2-60).
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شكل2-61

3-سپس مطابق با شكل61-2، ستون ها را با توجه 
به محل قرارگيرى آن، درمحل تقاطع آكس ها، قرار داده 

و تيپ بندى نماييد.
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4-پس از تعيين محل بادبند و نوع آن، باكمك خط 
مختلط ضخيم، بادبندها را ترسيم و تيپ بندى كنيد.

در انتها، عالمت شمال و زيرنويس نقشه را نيزقرار 
دهيد(شكل2-62).

شكل62 -2
١:١٠٠تذكر: اندازه ى نقشه به دليل جا نشدن در صفحه، كمى كوچك تر از مقياس نوشته شده مى باشد. مقياس 

پالن ستون گذارى و بادبند
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1 ترسيم 
100

تمرين كارگاهى3: پالن ستون گذارى و بادبند شكل63-2 را با مقياس
نماييد.

شكل2-63

1-حياط
2-اتاق خواب

3-حمام
4-سرويس بهداشتى

5-آسانسور

6-آشپزخانه
7-غذاخورى

8-پذيرايى
9-تراس پالن طبقات  

١:١٠٠ مقياس 

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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تمرين كارگاهى4: شكل هاى64-2 و65-2 و66-2، به ترتيب پالن پاركينگ، پالن 
همكف و پالن تيپ طبقات يك ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. پالن ستون گذارى آن 

1 ترسيم نماييد.
100

را با مقياس

شكل2-64
١:١٠٠ مقياس 

پالن زيرزمين و پاركينگ  

آسانسور

انبارىانبارى

انبارى

انبارى
انبارى

موتورخانه

پاركينگ

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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شكل2-65

پالن همكف  
١:١٠٠ مقياس 

آشپزخانه اتاق خواب

اتاق خواب
اتاق خواب

تراس

آسانسور

محوطه ى سونا

حمام

توالت

غذاخورى

سرويس 
بهداشتى

حياط

ورودى

توالت
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شكل2-66

اتاق خواباتاق خواباتاق خواباتاق خواب

حمامحمام توالتتوالت

غذاخورىغذاخورى

پذيرايىپذيرايى

١:١٠٠ مقياس 
پالن تيپ طبقات  

آشپزخانه آشپزخانه

ورودىورودى
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1- Foundation Plan
2-عيار: ميزان سيمان مصرفى در يك مترمكعب بتن را عيارگويند.

3- رگالژ: تسّطيح كردن كف قالب بتنى فنداسيون و يكنواخت نمودن بستر پى را رگالژگويند.

پالنى است كه درآن نوع، ابعاد، تعداد و موقعيت 
و  طولى  امتدادهاى  و  زمين  شمال  به  نسبت  را  پى ها 

عرضى زمين مشخص مى كند. 
بايد پالن آكس  بندى  فنداسيون  ترسيم پالن  براى 
و سطح زيربنا را ترسيم نموده سپس با توجه به شرايط 
عرضى  و  طولى  محورهاى  و  آن  محدوده ى  و  زمين 
(آكس)، اقدام به ترسيم پى ها، شناژها، به صورت محدود 

و نامحدود نمود. 
بتن ريزى دركف  كه  دراين حالت فرض مى شود 
گودبردارى(بتن مگر)انجام شده و درترسيم پالن فنداسيون 

ابعاد پى و شناژها نشان داده مى شود.

1-4-2-بتن مگر: بتنى است با عيار2 كم، كه در 
زيرفنداسيون ريخته مى شود. به بتن مگر، بتن«پاكيزگى» 

يا« رگالژ»3 نيز مى گويند (شكل2-67). 
ميزان سيمان مصرفى دربتن مگر100تا150كيلوگرم 
بستر  آماده سازى  جهت  كه  است  مترمكعب  بر  سيمان 
اجرا  فنداسيون  مرحله ى  از  قبل  شده،  خاك بردارى 
از  و  بتن مگر10سانتي متر  ضخامت  حداقل  مى گردد. 
ريخته  فنداسيون  از  بيش تر  هرطرف10تا 15سانتي متر 

مي شود(شكل2-68). 
شكل2-68

شكل2-67

4-2-پالن فنداسيون1

نكات اجرايى، براى بتن مگر: 
-قبل از اجراى بتن مگر حتمًا خاك بستر را مرطوب نماييد تا آب بتن جذب خاك نگردد 

و كيفيت آن پايين نيايد.
-بتن مگر جهت پاك سازى كف و اجراى دقيق  تر فاصله گذارى آرماتور نسبت به كف 
انجام مى گردد، بنابراين به تميز و يكنواخت بودن سطح آن دقت كنيد تا آرماتوربندى بهترى داشته باشيد.

كه  نماييد  (بتونير) كوچك ساخته مى شود. دقت  توسط دستگاه هاى مخلوط كن  بتن مگر  -معموًال 
حداقل دو دقيقه پس از اضافه كردن آب، بتن درون دستگاه به خوبى مخلوط شود. 

-حدود10ساعت بعد از ريختن بتن، با توجه به دماى هوا، سطح آن را مرطوب نگه داشته و بعد 
ازگذشت يك روز مى توان عمليات بعدى را شروع كرد.
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و  تكى(منفرد)  فنداسيون هاى  در  2-4-2-شناژ: 
جدا ازهم دريك سازه، بايد پى ها را درامتداد عمود برهم 
(راستاى افقى و راستاى عمودى)، به وسيله ى كالف هاى 
رابطى به هم متصل نمود، به طورى كه كالف ها مانع از 

حركت دو پى نسبت به هم گردند. 
جهت  و  بوده  بتن  جنس  از  كه  كالف ها  اين  به 
مى شوند«شناژ»گويند  استفاده  يكديگر  به  پى ها  اتصال 

(شكل هاى 69-2 و70-2و71-2و72-2و2-73). 
شكل2-69

شكل70-2 ميلگردگذارى درپى كالف بندى شكل71-2 عبور ميلگردهاى شناژ درپى

شكل72-2 پى و شناژ قبل از بتن ريزى شكل73-2 پى و شناژ بعد از بتن ريزى

نكات اجرايى، براى شناژ: 
-ابعاد مقطع شناژ بايد متناسب با ابعاد پى باشد. حداقل ابعاد شناژ 30 سانتى متر است 

به شرطى كه سطح فوقانى شناژ با سطح فنداسيون هم سطح باشد.
-تعداد ميلگردهاى طولى شناژها بايد حداقل چهارميلگرد با قطر14 ميلى متر باشد.

-ميلگردهاى عرضى(خاموت ها) جهت محافظت از ميلگردهاى طولى در مقابل خطركمانش، بايد 
داراى حداقل قطر 8 ميلى متر و با فاصله ى 25 سانتى متر از يكديگر درنظرگرفته شوند.
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3-4-2-پى: پس از تعيين محل ستون ها در ساختمان هاى اسكلتى و تعيين نوع پى در فنداسيون (كالف بندى، 
نوارى و يا گسترده)، بايد پالن فنداسيون مورد نظرترسيم شود. متناسب با نوع پى ها، شكل پالن فنداسيون ها متفاوت 
نقشه هاى پالن  انواع  با  بنابراين دراين قسمت  بوده و عالئم و نحوه ى ترسيم هريك، قواعد خاص خود را دارد. 

فنداسيون آشنا خواهيد شد. شكل74-2 چند نوع پالن فنداسيون را نشان مى دهد.

پالن فنداسيون با پى مشترك

پالن فنداسيون نوارى

پالن فنداسيون پى كالف بندى شده

پالن فنداسيون نوارى با شناژ همسطح شكل2-74
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4-4-2-دستورالعمل ترسيم پالن فنداسيون 
كالف  بندى شده:

قبل از شروع ترسيم پالن فنداسيون، وجودنقشه هاى 
معمارى، مانند پالن موقعيت و پالن هاى اصلى ساختمان 
طرح  ستون گذارى  و  آكس بندى  نقشه هاى  هم چنين  و 

الزم و ضرورى است.
پالن موقعيت و يا پالن هاى اصلى بنا، سطح زيربنا 
و امتدادهاى طولى و عرضى بنا را كه با ديوار همسايه  ى 
مجاور يا گذرها (خيابان) مشترك است، را نشان مى دهد 

(شكل2-75). 
اين هم جوارى ها، ابعاد پى ها را در كناره ها محدود 
كرده به طورى كه شكل پى درنقاط كنارى بنا به طوركامل 
و  باروارده  ميزان  با  متناسب  ابعادپى،  نخواهدشد.  اجرا 

مقاومت زمين(خاك) زيرين محاسبه خواهد شد.
در شكل76-2 پالن فنداسيون نقطه اى را نشان مى  دهد كه درآن پى هاى داخلى(پى ميانى)به شكل مربع كامل 
نمايش داده شده و ستون درمركز محورها قرارگرفته است. اين پى ها از چهارطرف به پى هاى كنارى خود كالف شده 

است و بارگيرى آن از چهارسو انجام مى شود. 
اما پى هاى هم جوار با ديوارهمسايه كه دردوطرف بنا قرارگرفته اند، از سه طرف به پى هاى كنارى خود،كالف 
با  متناسب  قراردارند،  بنا  درچهارگوشه ى  كه  پى هايى  هم چنين  مى باشد.  جهت  سه  از  آن  بارگيرى  و  گرديده 
ابعاد آن كوچك تراز  از دوجهت دريافت كرده و طبق محاسبات،  بارخود را  با خيابان و همسايه،  هم جوارى شان 

پى  هاى داخلى خواهد بود.

شكل2-75

همسايه همسايه

همسايه

خيابان اصلى

مپ
ر

حياط

١:٤٠٠ مقياس 
پالن موقعيت  

شكل2-76

پى كنارى

پى ميانى

(الف)حياطپى گوشه (ب)

4-4-2-دستورالعمل ترسيم پالن فنداسيون 
كالفببندى شده:

قبل از شروع ترسيم پالن فنداسيون، وجودنقشههاى 
معمارى، مانند پالن موقعيت و پالنهاى اصلى ساختمان 

گ آ

ساعت 
عملى

70 دقيقه



واحدكار دّوم

70

با اين مقدمه، پالن فنداسيون پالن موجود را ترسيم مى نماييم. در شكل77-2 پالن موقعيت و شكل2-78، 
پالن  طبقات يك ساختمان مسكونى را نشان مى  دهد، كه در آن محل قرارگيرى ستون ها مشخص شده است. 

با توجه به پالن موقعيت، اين بنا از شمال به خيابان اصلى و از شرق و غرب به ساختمان هاى مجاور محدود 
و ضلع جنوبى بنا نيز به حياط منتهى گرديده است.

شكل2-77

شكل2-78

١:٥٠٠ مقياس 
پالن موقعيت  

١:١٠٠ مقياس 
پالن طبقات  

همسايه
حياط

ايه
مس

ه

ايه
مس

ه
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الف)مراحل ترسيم پالن فنداسيون:

1-مبناى ترسيم پالن فنداسيون، پالن آكس بندى است. ابتدا پالن اكس بندى را با توجه به نحوه ى قرارگيرى 
رسم  را  زيرستون ها  صفحه ى  و  دهيد  قرار  شده  مشخص  محل هاى  در  را  ستون ها  سپس  كنيد  ترسيم  ستون ها 

نماييد(شكل2-79).

شكل2-79
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داده  از روى پالن  را  2-محدوده ى سطح زيربنا 
كنيد  رسم  نازك  ممتد  خط  با  و  كرده  مشخص  شده 

(شكل2-80).

شكل2-80

محدوده ى بنا
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كه  مشخصاتى  طبق  بايد  پى ها  ترسيم  3-براى 
مهندس محاسب دراختيار شما قرارمى دهد عمل نماييد. 
درترسيم پى هاى گوشه، بايد لبه ى بيرونى پى را منطبق بر 
مرز پالن نموده به طورى كه ستون برگوشه ى بيرونى پى 

قراربگيرد(شكل2-81).

شكل2-81

                   
 
 
 

تذكر1: در اين پالن، پى هاى هم جوار با خيابان كه در 
دو گوشه ى شمال نقشه قراردارند، ازنوع پى هاى گوشه است 
و پى هاى جنوبى به دليل قرارداشتن در درون ملك به صورت 

كامل ترسيم و اجرا مى شود.
گرفته  نظر  در   120 120 60× × گوشه پى  ابعاد  تذكر2: 

شود.
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4-حال براى ترسيم پى هاى كنارى، بايد يك بُعد 
ازپى را برامتداد مشخص شده ى مرز پالن مذكور منطبق 

نماييد(شكل2-82). 
160 120 60× × ابعاد قراردادى درترسيم اين پى ها 

در نظرگرفته شود.

شكل2-82

                   
 

تذكر1: در ترسيم پى ها از خطوط ممتد كلفت           
و پر رنگ استفاده گردد. 

تذكر2: ابعاد پى ها با توجه به محاسبات انجام 
شده توسط مهندس محاسب، درنظرگرفته مى شود.
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كه  نماييد  ترسيم  طورى  نيز  را  ميانى  5-پى هاى 
آكس ستون برآكس پى منطبق شود(شكل2-83). 

160درنظربگيريد. 160 60× × اندازه ى اين پى هارا

شكل2-83
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6-براى اتصال پى ها به يكديگر، ابتدا شناژهاى 
داشته  توجه  كنيد.  ترسيم  را  كنارى  عرضى  و  طولى 
شود  خارج  پالن  مرز  لبه ى  از  شناژها  نبايد  باشيد، 
فوقانى  قسمت  در  نقشه  دراين  شناژها  (شكل2-84). 

هم سطح با پى ها نيستند.
40درنظربگيريد. 40× ابعاد قراردادى شناژ را

شكل2-84

                   
 
 
 

  تذكر1: در صورتى كه سطح فوقانى شناژهم   
سطح با سطح پى باشد، خط مشترك بين شناژ و پى را 
پاك نماييد و اگر شناژ در سطحى پايين تر از سطح پى 

قرار دارد، خط باقى خواهد ماند.
تذكر2: درترسيم شناژها از خطوط ممتد متوسط 

استفاده شود.



واحدكار دّوم

77

7-سپس شناژهاى طولى و عرضى ميانى را ترسيم 
نماييد. عرض شناژ، بايد از دو طرف نسبت به محورهاى 
افقى و عمودى يكسان در نظرگرفته شوند(شكل2-85).

60درنظربگيريد. 40× ابعاد قراردادى شناژ را 

شكل2-85

                   
 

مورب           شناژهاى  ترسيم خطوط  براى  تذكر: 
مركزستون  از  كه  موّربى  آكس  به  نسبت  بايد  نيز، 

عبور مى كند، تبعيت نمايد.
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پالن  ازترسيم  مرحله  آخرين  بتن مگر  8-ترسيم 
خواهد بود. دورتادور ازلبه ى پى و شناژها را با فاصله ى 
10 سانتى متر و با خطوط ممتد نازك، خطوط بتن مگر 
پاك  وشناژ  پى  بين  ادامه خطوط  در  و  دهيد  نشان  را 

كنيد(شكل2-86).

شكل2-86
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ب)مراحل نام گذارى پى ها و شناژها(تيپ بندى):
9-پس از ترسيم كامل پالن فنداسيون بايد پى ها و 

شناژها نام گذارى شوند.
در پى هاى منفرد، معموًال آن ها را با حرفF (مخفف 
متمايزكردن  براى  و  مى دهند  كلمه ىFooting)نشان 
تيپ هاى مختلف پى ها از اعداد نيز استفاده مى شود مانند 

…, F2, F1

شماره گذارى نقشه ها ازگوشه ى سمت چپ و از 
باالى نقشه شروع مى شود. در صورتى  كه عرض شناژ 
در پالن متغير ترسيم شده باشد، آن ها را نيز نام گذارى 
(مخفف   T.B.حرف با  شناژها  مى كنيم.   بندى)  (تيپ 
كلمه ىTie Beam) و يا به طوراختصار باحرف T نشان 

داده مى شوند. مانند T.B.2, T.B.1,…(شكل2-87).

شكل2-87
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ج)مراحل اندازه گذارى پالن:
يكى ازاندازه هاى مورد لزوم دراين پالن، اندازه  هاى 
بين ستون ها است. كه قبًال در پالن اكس بندى انجام شده 

است. بنابراين ازتكرار آن صرف نظر مى كنيم.
ندازه هاى ضرورى درپالن  مى توان  به  10-ازا
اندازه ى طولى وعرضى كلى زيربنا، ابعادپى ها وشناژها 

اشاره كرد. 

نشان  به طوركامل  را رى  زه گذا ندا 2ا -88 شكل
مى دهد.

11-سپس كدهاى ارتفاعى سطوح غيرهم سطح را 
نشان  كه  زيرپى ها  ُكدارتفاعى  طورمثال  به  دهيد.  نشان 
دهنده ى  خاك بردارى و ُكدارتفاعى باالى پى و شناژها، 

جهت تنظيم ارتفاع قالب مورد نياز است.

شكل2-88
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د)جدول پوزيسيون بندى پالن:

ابعاد پى ها  12-جهت ارائه ى اطالعات مربوط به 
و شناژهاى رابطى كه درپالن فنداسيون ترسيم شده اند، از 
جدولى استفاده مى شود كه به آن «جدول تيپ بندى پى  ها» 
گفته مى شود. دراين جدول طول و عرض و ارتفاع پى ها، 
عرض و ارتفاع شناژها، به همراه نام و شماره ى پوزيسيون 

و تعداد آن مشخص گرديده است(جدول2-1).

ه)اطالعات ديگر:

به  نيز  نقشه ها الزم است اطالعات ديگرى  دراين 
مجرى داده شود. ازجمله:

-مقاومت زمين كه براى محاسبه ى پى درنظرگرفته 
شده است.

-مقاومت و نوع بتن مصرفى.
-مشخص كردن تراز مبناء درصورت لزوم.

آرماتوربندى  به  مربوط  كه  نقشه هايى  -شماره ى 
پى  هاى منفرد است.

-مشخص كردن خطوط برش بر روى پى و شناژ.
-درج عالمت شمال در سمت راست نقشه و نوشتن 

عنوان نقشه و مقياس ترسيم در زيرآن.

از  منفرد  پى  فنداسيون  پالن  خودآزمايى1: 
گوشه پى  ابعاد  نماييد.  ترسيم  را   3 كارگاهى  تمرين 

 120 100 60× × 100 و ابعاد پى كنارى 100 60× ×
شناژها  عرض  و   120 120 60× × ميانى پى  ابعاد  و 

60 سانتى متر در نظرگرفته شود.
خودآزمايى2: پالن فنداسيون پى منفرد از تمرين 

كارگاهى 4 را ترسيم نماييد.

بيش تر بدانيم
مهندسان هخامنشي راز استفاده از عدد پي(3/14) را 2500سال پيش  براي ساخت حجم هاي مخروطي  
كشف كرده بودند.آن ها در ساخت سازه هاي سنگي و ستون هاي مجموعه ى تخت جمشيد، كه داراي شكل مخروطي 
است،  از اين عدد استفاده مي كردند. دقت و ظرافت درساخت ستون هاي استوانه اي تخت جمشيد، نشان مي دهد كه 
مهندسان اين سازه، عدد پي را تا چندين رقم اعشار محاسبه كرده اند. مهندسان هخامنشي، ابتدا مقاطع دايره اي را 

به چندين بخش مساوي تقسيم كرده، سپس در داخل هر قسمت تقسيم شده، هاللي معكوس را رسم مي كردند. اين كار آن  ها را قادر 
مي ساخت كه مقاطع بسيار دقيق ستون هاي با مقطع دايره اي را به دست بياورند. اين محاسبات، مهندسان سازه ى تخت جمشيد را در 

محاسبه ى ارتفاع ستون ها، نحوه ى ساخت آن ها،  فشاري كه بايد ستون ها تحمل كنند و توزيع تنش درمقاطع ستون ها ياري مي كرد.

a×b×h

جدول2-1
NPOS

2F1

9F2

8F3

-T1

-T2

پى گوشه
پى كنارى
پى ميانى

شناژكنارى
شناژميانى

120 120 60× ×

160 120 60× ×

160 160 60× ×

60 40×

40 40×

120×120×60

160×120×60

160×160×60

40×40

60×40

                  
 

 

به نام گذارى قطعات و اعضاى سازه اى كه از                
و...  قطرميلگرد  شماره ى  طول،  اندازه ى  نظرشكل، 

مشابه به هم هستند«پوزيسيون بندى» مى  نامند.  
دسته بندى  يعنى  فنداسيون  پوزيسيون بندى 
منظور  به  هم،  به  مشابه  ابعاد  با  شناژهاى  و  پى ها 

خالصه كردن اطالعات هر يك ازآن ها.
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ساعت 
عملى

60 دقيقه

يك  طبقات  پالن  و  موقعيت  پالن  و2-90  شكل هاى2-89  كارگاهى5:  تمرين 
ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. با توجه به پالن موقعيت اين ساختمان، موارد خواسته 

شده را ترسيم نماييد.
موارد خواسته شده:

1
100

-رسم پالن آكس بندى با مقياس
1

100
-رسم پالن ستون گذارى و تيپ بندى آن با مقياس

، مشخصات نوع و ابعاد پى را طبق جدول 2-1  1
100

-رسم پالن فنداسيون منفرد كالف بندى شده با مقياس

درنظر بگيريد.

١:٤٠٠ مقياس 
پالن موقعيت  

صلى
ان ا

خياب

حياط

همسايه

كوچه

همسايه

شكل2-89
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شكل90 -2

١:١٠٠ مقياس 
پالن طبقات  

آشپزخانه

اتاق خواب اتاق خواب

اتاق خواب
اتاق خواب

توالت

توالت

پاسيو

حمام

غذاخورى

پذيرايى

پذيرايى

ورودى

حمام

آشپزخانه
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5-4-2-دستورالعمل  ترسيم پالن فنداسيون  نوارى:

بايد  باشد،  نوارى  نوع  از  پى،  نوع  درصورتى كه 
پالن فنداسيون نوارى را مطابق با ابعاد محاسبه شده ى 

پى ها ترسيم نمود.
با  ابتدا پالن اكس بندى را  الف)مراحل ترسيم پالن: 1-مبناى ترسيم پالن فنداسيون، پالن آكس بندى است. 
توجه به نحوه ى قرارگيرى ستون ها ترسيم كرده و ستون ها را در محل هاى مشخص شده رسم نماييد(شكل2-91).

شكل2-91

5-4-2-دستورالعمل ترسيمپالنفنداسيون نوارى:

بايد  باشد،  نوارى  نوع  از  پى،  نوع  درصورتىكه 
پالن فنداسيون نوارى را مطابق با ابعاد محاسبه شدهى 

پىها ترسيم نمود.

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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داده  پالن  روى  از  را  زيربنا  سطح  2-محدوده ى 
كنيد  رسم  نازك  ممتد  خط  با  و  كرده  مشخص  شده 

(شكل2-92).

شكل2-92

محدوده ى بنا
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3-براى ترسيم پى ها بايد مطابق مشخصاتى كه مهندس محاسب دراختياررّسام قرارمى دهد، عمل نمود. 
ابتدا پى هاى نوارى كنارى را مطابق با اندازه ى داده شده رسم كنيد. لبه ى پى ها منطبق برلبه ى محدوده  ى زمين 

بوده و از آن خارج نگردد.
دراين مثال عرض پى هاى كنارى را 100 سانتى  متر درنظربگيريد(شكل2-93).

شكل2-93
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و  طول  جهت  دو  در  را  ميانى  نوارى  4-پى هاى 
عرض زمين، مطابق باشكل94-2  و باعرض120سانتى متر 

ترسيم كنيد.

شكل2-94
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5-خطوط اضافى را كه درمحل تالقى پى ها ايجاد 
شده، پاك كرده و نقشه را كامل كنيد(شكل2-95).

شكل2-95
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ب)مراحل نام گذارى پى هاى نوارى:
پايين  به  نقشه  باالى  از  و   (Foundation Beamكلمه ى باحرف.F.B(مخفف  را  عرضى  نوارى  پى هاى  6-ابتدا 
نام گذارى كرده و تيپ هاى مختلف آن را به صورت F.B.1 و F.B.2 و... نشان دهيد. پى هاى نوارى طولى را نيز از چپ 

به راست و به همين ترتيب نام گذارى كنيد (شكل2-96).

شكل2-96
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ج)مراحل اندازه گذارى پالن:

7-همانند مراحل قبل فاصله ى بين آكس ها را اندازه گذارى كنيد و اندازه ى طولى و عرضى پالن را بر روى 
خط اندازه بنويسيد، كدهاى ارتفاعى سطوح غيرهم سطح را نيز نشان دهيد(شكل2-97).

١:١٠٠ مقياس 
پالن فنداسيون  
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د)جدول پوزيسيون بندى پالن فنداسيون نوارى:

به  مربوط  اطالعات  ارائه ى  جهت  جدول،  9-اين 
و  عرض  درآن  و  مى شوند  ترسيم  نوارى  پى هاى  ابعاد 
ارتفاع پى ها، به همراه نام و شماره ى پوزيسيون و تعداد 

آن مشخص مى گردد(جدول2-2).

ه)اطالعات ديگر:

به  نيز  نقشه ها الزم است اطالعات ديگرى  دراين 
مجرى داده شود. ازجمله:

-مقاومت زمين كه براى محاسبه ى پى درنظرگرفته 
شده است.

-مقاومت و نوع بتن مصرفى
-مشخص كردن تراز مبناء درصورت لزوم

آرماتوربندى  به  مربوط  كه  نقشه هايى  -شماره ى 
پى  ها است.

-مشخص كردن خطوط برش بر روى پى.
-درج عالمت شمال در سمت راست نقشه و نوشتن 

عنوان نقشه و مقياس ترسيم در زيرآن.

خودآزمايى3: پالن فنداسيون پى نوارى از تمرين 
كنارى  پى نوارى  عرض  نماييد.  ترسيم  را  كارگاهى3 
را140سانتى متر  ميانى  پى نوارى  و  را120سانتى متر 

درنظر بگيريد.
از  پى نوارى  فنداسيون  پالن  خودآزمايى4: 
پى نوارى  عرض  نماييد.  ترسيم  را  كارگاهى4  تمرين 
كنارى100 سانتى متر و عرض پى ميانى130سانتى متر 

است.

بيش تر بدانيم
گنبد سلطانيه: اين گنبد درسال 712-702 هجرى قمرى به دستور الجايتو(سلطان محمد خدابنده) 

در شهرسلطانيه، پايتخت ايلخانيان بنا شد.
بناي عظيم سلطانيه كالبدي عظيم و هشت ضلعي است كه گنبدي نيم كره مانند به ارتفاع 54 متر و 
قطر 25 متر با پى ها و جرزهايى با پهناى 7 متر را داراست. سطح خارجي گنبد ازكاشي هاي آبي روشني 
كه با زيبايي هرچه تمام تر پوشيده شده و برفراز هر يك از رئوس اين پيكره ى هشت ضلعي مناره اي 
ظريف قرار داشت. گر چه درگذر زمان، پوسته ي خارجي گنبد و هشت مناره ي انتهايي آن به شدت آسيب 

ديده اند، اما هنوز مي تواند تصويري از اين آرامگاه بي مانند و شاكله ي آن را در زمان بر پايي خود مجسم كند.
گنبد سلطانيه به عنوان بزرگ ترين گنبد آجري جهان گونه اي كامًال خاص و ابتكاري از سازه ى گنبدها را با طرح جناغي 

ارائه مي كند كه از نوع دو پوسته ي پيوسته است.
پى هاى اين ساختمان عظيم نيز بسيار سطحى است و آن به دليل مقاومت عالى زمين مى باشد. پى ها در قسمت شمال بنا از 
سطح طبيعى زمين حدود 1/5 متر پايين تر رفته است ولى در ساير قسمت ها عمق پى ها از50–60 سانتى متر تجاوز نمى كند، پى  هاى 

مزبور از بلوك هاى سنگى منظم به ابعاد20–25 سانتى متر و مالت گچ و آهك ساخته شده است.

جدول2-2

b h×NPOS

-F.B.1

-F.B.2

...-...

...-...

...-...

100 60×

120 60×

b×h

100×60
120×60
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ساعت 
عملى

50 دقيقه

يك  طبقات  پالن  و  موقعيت  پالن   2-99 و  شكل هاى2-98  كارگاهى6:  تمرين 
ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. با توجه به پالن موقعيت اين ساختمان، موارد خواسته 

شده را ترسيم نماييد.
موارد خواسته شده:

1
100

-رسم پالن آكس بندى با مقياس
1

100
-رسم پالن ستون گذارى و تيپ بندى آن با مقياس

، مشخصات نوع و ابعاد پى را طبق جدول2-2 درنظر  1
100

-رسم پالن فنداسيون نوارى با مقياس

بگيريد.

شكل2-98

١:٤٠٠ مقياس 
پالن موقعيت  

خيابان اصلى

حياط

همسايه همسايه

همسايه
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آشپزخانه

اتاق خواب اتاق خواب

اتاق خواب

نشيمن
پاسيو

هال 
خصوصى

حمام

پذيرايىغذاخورى

سرويس 
بهداشتى

ورودى

توالت

شكل2-99
١:١٠٠ مقياس 

پالن طبقات  
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6-4-2-دستورالعمل ترسيم پالن فنداسيون  نوارى 
با شناژبندى غيرهمسطح:

به  شناژها  و  است  نوارى  نوع  از  پى،  نوع  اين 
هم  به  را  نوارى  پى هاى  عرضى،  كالف هاى  صورت 

متصل مى نمايد.
الف)مراحل ترسيم پالن: 1-مبناى ترسيم پالن فنداسيون، پالن آكس بندى است. ابتدا پالن اكس بندى را با توجه 

به نحوه ى قرارگيرى ستون ها ترسيم كرده و ستون ها را در محل هاى مشخص شده رسم نماييد(شكل2-100).

شكل2-100

ن6-4-2-دستورالعمل ترسيم پالن فنداسيون نوارى 
با شناژبندى غيرهمسطح:

به  شناژها  و  است  نوارى  نوع  از  پى،  نوع  اين 
هم  به  را  نوارى  پىهاى  عرضى،  كالفهاى  صورت 

متصل مىنمايد.

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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داده  پالن  روى  از  را  زيربنا  سطح  2-محدوده ى 
كنيد  رسم  نازك  ممتد  خط  با  و  كرده  مشخص  شده 

(شكل2-101).

شكل2-101

محدوده ى بنا
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3-مطابق با مشخصات نقشه وابعاد محاسبه شده ى پى، ابتدا پى هاى نوارى را در راستاى عرض نقشه، مطابق 
با اندازه ى داده شده رسم كنيد. لبه ى پى هاى كنارى منطبق برلبه ى محدوده  ى زمين باشد. دراين مثال عرض پى هاى 

كنارى100سانتى  متر و عرض پى هاى ميانى را130 سانتى متر درنظربگيريد(شكل2-102).

شكل2-102
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4-سپس در راستاى طول نقشه كالف هاى عرضى (شناژ) را براى اتصال پى هاى نوارى ترسيم كنيد. عرض 
شناژهاى كنارى را 40 سانتى متر و شناژهاى ميانى را 60 سانتى متر درنظربگيريد(شكل2-103).

شكل2-103
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ب)مراحل نام گذارى پى هاى نوارى:

5-ابتدا پى هاى نوارى عرضى و از باالى نقشه به پايين نام گذارى كرده و تيپ هاى مختلف آن را به صورت 
شماره گذارى  را  مختلف  تيپ هاى  و  كرده  نام گذارى   Tشناژهاراباحرف سپس  دهيد.  نشان  و...   F.B.2 و   F.B.1

نماييد(شكل2-104).

شكل2-104
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ج)مراحل اندازه گذارى پالن:

و  ترسيم  را  پالن  كلى  6-اندازه ى طولى وعرضى 
دهيد  نشان  نيز  را  غير هم سطح  ارتفاعى سطوح  كدهاى 

(شكل2-105).

١:١٠٠شكل2-105 مقياس 
پالن فنداسيون  
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د)جدول پوزيسيون بندى پالن:

مربوط  اطالعات  ارائه ى  جهت  جدول،  7-اين 
به ابعاد پى هاى نوارى با شناژهاى غيرهم سطح ترسيم 
به  شناژها،  و  پى ها  ارتفاع  و  عرض  درآن  و  مى شوند 
مشخص  آن  تعداد  و  پوزيسيون  شماره ى  و  نام  همراه 

گرديده است(جدول2-3).

ه)اطالعات ديگر:

دراين نقشه ها الزم است اطالعات ديگرى نيز به 
مجرى داده شود. ازجمله:

-مقاومت زمين كه براى محاسبه ى پى درنظرگرفته 
شده است.

-مقاومت و نوع بتن مصرفى
-مشخص كردن تراز مبناء درصورت لزوم

-شماره ى نقشه هايى كه مربوط به آرماتوربندى 
پى  ها است.

-مشخص كردن خطوط برش بر روى پى.
و  نقشه  راست  سمت  در  شمال  عالمت  -درج 

نوشتن عنوان نقشه و مقياس ترسيم در زيرآن.

جدول2-3

خودآزمايى5: پالن فنداسيون پى نوارى با شناژ 
غيرهم سطح ازتمرين كارگاهى 3 صفحه ى 62 را ترسيم 

نماييد.
خودآزمايى6: پالن فنداسيون پى نوارى با شناژ 
غيرهم سطح ازتمرين كارگاهى 4 صفحه ى 63 را ترسيم 

نماييد.

بيش تر بدانيم

اتصال نامناسب و ضعيف ضعيف بودن جوش و عدم اتصال مناسبعدم جوش پيوسته - لوچه
ستون به بيس پليت

اتصال مناسب و جوش صحيحاتصال مناسب بادبند به پليتجوش پيوسته و مناسب شكل2-106

(اجراى صحيح)

(اجراى غلط)

100 60×

b h×NPOS

-F.B.1

-F.B.2

40 50×-T1

60 50×-T2

...-...

130 60×

b×h

100×60
130×60

40×50

60×50



واحدكار دّوم

101

يك  طبقات  پالن  و  موقعيت  پالن  و2-108  شكل هاى2-107  كارگاهى7:  تمرين 
ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. با توجه به پالن موقعيت اين ساختمان، موارد خواسته 

شده را ترسيم نماييد.
موارد خواسته شده:

. 1
100

-رسم پالن آكس بندى با مقياس

. 1
100

-رسم پالن ستون گذارى و تيپ بندى آن با مقياس

، مشخصات نوع و ابعاد پى را طبق جدول3-2 درنظر بگيريد. 1
100

-رسم پالن فنداسيون با مقياس

ساعت 
عملى

40 دقيقه

شكل2-107

١:٤٠٠ مقياس 
پالن موقعيت  

خيابان اصلى

حياط

همسايههمسايه

خيابان اصلى
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شكل2-108

١:١٠٠ مقياس 
پالن طبقات  

آشپزخانه

اتاق خواباتاق خواب

راهروراهرو

پاسيو

حمام

غذاخورى

پذيرايى

دستشويى

توالت

آشپزخانه

حمام

توالت

پذيرايى
غذاخورى

دستشويى
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از جنس  ساختمانى  پى هاى  تمامى  تقريبًا  امروزه 
بتن مسّلح مى باشد. بتن از جمله مصالح ساختمانى است 
كه مقاومت كششى خيلى كمى دارد، به همين دليل استفاده 
از آرماتور(ميلگرد)، درقسمت هايى از پى كه تحت تأثير 
اجتناب ناپذير است. حتى  نيروى كششى قرار مى گيرند، 
براى افزايش مقاومت فشارى و برشى بتن نيز از آرماتور 

استفاده مى شود(شكل2-109). 
بهتر  ساختمانى  كليه آيين نامه هاى  توصيه ى  طبق 
بتن  در  ساده  آرماتور  جاى  به  آج دار  آرماتور  از  است 
بين  بهترى  يكپارچگى  و  پيوستگى  تا  نمود  استفاده 
آن ها به وجودآمده به صورت جسم همگن عمل نمايند 

(شكل2-110).
آرماتورگذارى پالن فنداسيون شامل آرماتورگذارى 
پى ها و شناژهاى رابط است. شكل هاى111-2 نمونه هاى 

مختلف از آرماتورگذارى پى ,شناژ را نشان مى دهد.

5-2-آرماتورگذارى پالن فنداسيون

شكل2-109

شكل110-2 آرماتور آج دار

شكل2-111

آرماتورگذارى پى نوارى آرماتورگذارى پى نوارى

آرماتورگذارى پى منفرد (مش گذارى)آرماتورگذارى شناژ
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1-5-2-دستورالعمل ترسيم آرماتورگذارى در 
پى منفرد: 

آرماتورهاى  با  آرماتورگذارى  درپى هاى منفرد، 
آج دار به صورت شبكه  اى و در كف پى صورت مى گيرد 

(شكل2-112).
به  آرماتورهاى  از  و عمودى  افقى  به شبكه هاى 
كاررفته درپى هاى منفرد، «شبكه ى حصيرى»يا «مش» 

مى گويند.
كششى  ناحيه ى  در  مذكور،  كششى  آرماتورهاى 
پى  ارتفاع  و درصورتى كه  داده مى شوند  قرار  پى(كف) 
1 ازآن 

3
بيش از100 سانتى متر باشد، حداقل به اندازه ى 

آرماتورها درناحيه ى فوقانى پى نيز قرارمى گيرند. 
شكل113-2 (الف تا د) مراحل تأثير نيرو بر روى 

پى و علل قرارگيرى آرماتور در پى را نشان مى دهد.

طبق آيين نامه قطرآرماتورها در پى ها نبايد كم تراز 
10 ميلى  متر و فاصله ى محور تا محور آن ها از يكديگر 
نبايد كم تر از100ميلى متر و بيش تر از 350 ميلى متر در 

نظرگرفته شود(شكل2-114).

شكل2-112

شكل2-113

شكل2-114

نيروى فشارى

(الف)

نيروى فشارى

تحت فشار

تحت كشش
(ب)

نيروى فشارى

ميل گرد 
كششى مش

(د) (ج)

نيروى فشارى

d

d

d100 350≤ ≤

10mm≥قطرآرماتور
d

10mm

1-5-2-دستورالعمل ترسيم آرماتورگذارى در 
پى منفرد: 

آرماتورهاى  با  آرماتورگذارى  درپىهاىمنفرد، 
آجدار به صورت شبكه  اى و در كف پى صورت مىگيرد 

ساعت 
عملى

50 دقيقه
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از پى تكى را  بُعدى  در شكل115-2 تصوير سه 
نشان مى دهد. در اين تصوير، بخشى از پى بريده شده تا 

شبكه ى مش داخل آن ديده شود. 

شكل116-2 نمايى ازباال،(پالن)پى ميانى رانشان 
مى دهد

شكل2-115

شكل2-116
١:٢٠ مقياس 

پالن اتصال ستون به پى ميانى
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شكل117-2 پالن آرماتوربندى پى ميانى رانشان 
مى دهد. 

مى خواهيم برش قائم(برش AA) از پى را بامقياس 
ترسيم كرده وسپس آن رااندازه گذارى نماييم. 1

10
يا 1

20

١:٢٠ مقياس 
پالن آرماتوربندى پى ميانى

شكل2-117
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مراحل انجام كار:

1-مطابق خط برش مشخص شده درشكل2-117، 
كلفت  با خطوط  را  بايد سطوح برش خورده ى پى  ابتدا 
ممتد ترسيم كرده و جزئيات نماى ستون را بر روى پى 

ترسيم نماييد(شكل2-118).

شكل118-2 مرحله ى اّول
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2-آرماتورهاى شبكه ى مش را دركف مطابق با 
شكل119-2 رسم كنيد.

شكل119-2 مرحله ى دّوم
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1- Spacer

 :(Cover)پوشش بتن يا

آرماتورهاى مش را با فاصله اى از كف پى و ديواره هاى 
جانبى قالب قرارمى دهند، كه به اين فاصله، پوشش يا«cover» مى گويند 

(شكل2-120).
پوشش بتنى روى آرماتورها برابر است با حداقل فاصله ى بين رويه ى آرماتورهاى طولى يا عرضى، 
تا نزديك ترين سطح آزاد بتن. اين فاصله جهت محافظت بتن در مقابل خوردگى ايجاد مى  شود. ضخامت 

پوشش بتنى آرماتورها متناسب با شرايط جّوى يا نوع قطعه ى مورد نظر 
بوده و نبايد ازمقادير زير و جدول4-2 كم تر باشد.

4 بزرگ ترين اندازه ى اسمى سنگدانه ها. 
3 - قطر آرماتورها و

يا قطعات  بتنى و  با قطعات مكعب شكل  اين فاصله را در كف پى 
پيش ساخته ايجاد مى كنند به اين قطعات «فاصله نگه دار يا لقمه1» مى گويند 

(شكل2-121).

قالب سرآرماتورها:
براي افزايش چسبندگي بين آرماتورها و بتن بايد در انتهاي آرماتورهاي فوالدي قالب ايجاد كرد. 

حداقل اندازه ى قالب هاي استاندارد در حالت هاي متفاوت اجرايي بدين شرح هستند: 
الف)آرماتورهاى اصلى: خم180درجه برابراست با حداقل 4O طول مستقيم و نه كم تر از60ميلى  متر 

در انتهاى آزاد آرماتور(شكل2-122).
- خم90 درجه (گونيا)برابر است باحداقل 12O در انتهاى آزاد آرماتور(شكل2-123).

نوع شرايط محيطى(ميلى متر)
فوق العاده شديدبسيارشديدشديدمتوسطماليم

3545506575تيرها و ستون ها
2030355060دال ها و ديوارها و تيرچه ها

4050607590شالوده ها

شكل123-2 خم گونيا-90 درجه

جدول2-4

شكل122-2 خم نيم دايره-180 درجه

شكل121-2 لقمه يا فاصله نگه دار

Cover

شكل120-2 پوشش بتن



واحدكار دّوم

110

3-شبكه ى مش فوقانى پى را نيز مانند شبكه ى 
زيرين ترسيم كنيد.

رك
خ

شكل127-2 مرحله ى سّوم

شكل124-2 تصوير سه بّعدى از خرك

شكل125-2 خرِك بين دو شبكه ى 
ميل گرد تحتانى و فوقانى از پى نوارى 

و  فوقانى  مش  شبكه ى  ترسيم  شكل2-127 
خرك را نشان مى دهد.

                  
م ر ن ر مز ر ن ر ز

خرك                                  نام  به  آرماتورهايى  با  شبكه  اين   
نگه  دارى  مى شوند. درشكل124-2 نمونه اى ازخرك 

را نشان مى دهد. 
تذكر: ازخرك ها براي تنظيم فاصله ى ثابت بين 
آرماتورهاي كالف تحتانى با فوقانى استفاده مى  شود.

شكل126-2 فاصله ى پوشش و قالب سر ميل گردها

فاصله ى پوشش



واحدكار دّوم

111

4-اطالعات نقشه رامطابق با شكل128-2 به طور 
كامل بر روى نقشه بنويسيد.

5-سپس نقشه را به طور كامل اندازه گذارى كنيد و 
عنوان نقشه و مقياس ترسيم آن را نيز بنويسيد.

شكل128-2 مرحله ى چهارم
Sc.      1:20

SECTION    AA
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خودآزمايى7: پالن آرماتورگذارى پى گوشه را با 
توجه به مشخصات دستورالعمل1-5-2 ترسيم نماييد.

خودآزمايى8: پالن آرماتورگذارى پى كنارى را با 
توجه به مشخصات دستورالعمل1-5-2 ترسيم نماييد.

 BB خودآزمايى9: از روى پالن پى گوشه برش
1 رسم نماييد و نحوه ى آرماتورگذارى 

10
را با مقياس 

را در آن نشان دهيد.
خودآزمايى10: بر روى پالن پى كنارى دو برش 
طولى و عرضى مشخص شده است. آن ها را با مقياس 

1 رسم نماييد.
10

شكل129-2 پى گوشه شكل130-2 پى كنارى

                  
B

ى 

را                                                 برشى  خطوط  باشيد  داشته  توجه  تذكر1:   
پالن  در  بايد  مى نماييد،  مشخص  پالن ها  اين  در  كه 

فنداسيون اصلى نيز نشان داده شود.
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شكل2-131

ساعت 
عملى

70 دقيقه

در  آرماتورگذارى  ترسيم  2-5-2-دستورالعمل 
شناژ:

نشست  و  افقى  جا به جايى  از  جلوگيرى  براى 
نامساوى پى ها، آن ها را با شناژهاى بتنى كالف مى كنند. 
 4 حداقل  و  مستطيل  يا  مربع  مقطعى  با  شناژها 
عرض  در  خاموت  تعدادى  و  طول  در  راستا  آرماتور 

تشكيل شده اند.
شكل131-2 تصوير سه بُعدى ازاتصال شناژ به پى 

ميانى را نشان مى دهد.
از  بخشى  شناژ  داخل  آرماتورهاى  نمايش  براى 

شناژها بريده شده است.

تصوير سه بُعدى اتصال ستون به پى ميانى

ستون
آرماتور اصلى

(راستا)

آرماتور عرضى
(خاموت)

پى

شناژ

آرماتور اصلى
(راستا)
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شكل132-2 پالن آرماتورگذارى شناژ پى كنارى 
را نشان مى دهد. مى خواهيم برش هاى مشخص شده از 

اين پى را ترسيم نماييم.

شكل2-132

١:٢٠ مقياس 
پالن آرماتوربندى پى كنارى
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شكل133-2برشCC ازپى كنارى رانشان مى دهد.

شكل2-133 

Sc.      1:20
SEC

TIO
N

    C
C
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شكل134-2برشDD ازپى كنارى رانشان مى دهد.

شكل 2-134 

Sc.      1:20
SECTION   DD
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زيرعمل  مراحل  مطابق   EE برش  ترسيم  براى 
نماييد.

1-ابتدا سطوح برش خورده ى شناژ و بتن مگر زيرآن 
را با خطوط ممتد ضخيم ترسيم نماييد(شكل2-135).

2-سپس مقطع دايره اى شكل ازآرماتورهاى طولى 
به صورت سه  را  نيزآن ها  كه در شكل2-131  را  شناژ 

بُعدى نشان داده، رسم نماييد(شكل2-136).

دور  شده  حلقه  (خاموت)  عرضى  3-آرماتور 
آرماتورهاى اصلى مطابق شكل137-2 ترسيم كنيد.

را  الزم  پوزيسيون بندى هاى  و  4-اندازه گذارى 
نيز  آن را  مقياس  و  نقشه  عنوان  بنويسيد.  نقشه  روى  بر 

مشخص نماييد(شكل2-138).

شكل138-2 مرحله ى چهارم

شكل137-2 مرحله ى سّوم

شكل136-2 مرحله ى دّوم

شكل135-2 مرحله ى اّول

Sc.      1:20
SECTION    EE
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شكل139-2 نيز برشFF از شناژ ميانى رانشان 
مى دهد.

خودآزمايى11: پالن آرماتورگذارى پى گوشه و 
ترسيم كنيد. 1

10
شناژهاى متصل به آن را با مقياس

شكل هاى140-2 تا145-2 مراحل خم آرماتور، 
اتصال خاموت ها در شناژ و مرحله ى بتن ريزى در پى 

را نشان مى دهد.
شكل2-139

شكل140-2 خم آرماتور و ساخت خاموت شكل141-2 بستن خاموت دورآرماتور اصلى شناژ

شكل142-2 قالب سرخاموت و بستن آن با مفتول شكل143-2 آرماتورهاى شناژ و پى

شكل144-2 بُلت و شبكه هاى فوقانى و تحتانى پى شكل145-2 مرحله ى بتن ريزى داخل پى

Sc.      1:20
SECTION    FF
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3-5-2-دستورالعمل ترسيم آرماتورگذارى در 
پى هاى نوارى:

تحمل  را  ستون  يك  از  بيش  بار  پى،  نوع  اين 
نامتقارن از طرف  بارهاى  مى كند و همواره در معرض 
دو  داراى  دليل  همين  به  دارند.  قرار  ميانى  ستون  هاى 
رديف آرماتور در كف و باالى پى است كه به صورت 

شبكه اى اجرا مى شوند(شكل146-2 و 2-147). 
نوارى  شكل148-2آرايش آرماتورها را در پى 

به صورت سه بُعدى نشان مى دهد.

ميل گرد حصيرى
طولى و عرضى

ميل گرد حصيرى
طولى و عرضى

پى نوارى 
طولى

پى نوارى 
طولى

پى نوارى 
عرضى

پى نوارى 
عرضى

A

3-5-2-دستورالعمل ترسيم آرماتورگذارى در 
پىهاى نوارى:

تحمل  را  ستون  يك  از  بيش  بار  پى،  نوع  اين 
نامتقارن از طرف  بارهاى  مىكند و همواره در معرض 

ساعت 
عملى

70 دقيقه

شكل146-2پى نوارى و آرماتورگذارى آن

شكل147-2پى نوارى و آرماتورگذارى آن

شكل2-148

تصوير سه بُعدى اتصال ستون پى نوارى
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شكل149-2 جهت نمايش آرايش آرماتورها در 
و  پى  مشخصات  و  رسم  قائمى  برش  نوارى،  پى هاى 

آرماتورها روى آن تعيين شده است.

شكل2-149

Sc
.   

   
1:

20
SE

C
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A

A
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1-پى گسترده يا راديه ژنرال

در  آرماتورگذارى  ترسيم  4-5-2-دستورالعمل 
پى هاى صفحه اى1:

همانند  نيز  صفحه اى  پى هاى  در  آرماتورگذارى 
سطح  در  آرماتور  (شبكه)  سفره  دو  در  نوارى،  پى هاى 
براى  اين پى ها  انجام مى گيرد. در  فوقانى و تحتانى پى 
بهتر نشان دادن آرايش آرماتورها عالوه برترسيم برش هاى 

قائم از پالن پى نيز استفاده مى شود.
شكل150-2تصويرآرماتورگذارى پى صفحه اى را 

نشان مى دهد.
پى  آرماتورگذارى  شكل2-152  و  شكل2-151 

صفحه اى با ستون هاى بتنى را نشان مى دهد.

مراحل انجام كار:
پالن  ابتدا  صفحه اى،  پى  پالن  ترسيم  1-براى 
نشان دادن  براى  بهتراست  نماييد.  راترسيم  آكس  بندى 
كامل آرماتورها، دو پالن يكى جهت نمايش آرماتورهاى 
فوقانى،  آرماتورهاى  نمايش  جهت  ديگرى  و  زيرين 

ترسيم كنيد.
2-سپس آرماتورهاى طولى و عرضى را بر روى 

پالن ها رسم نماييد.
در  را  آرماتورها  مشخصات  و  اندازه ها  3-كليه 

پالن ها بنويسيد.
4-سپس محل مناسبى از پالن را براى ترسيم برش 
قائم مشخص كرده و برش قائم را بامقياس بزرگ  تر رسم 

كنيد.

نحوه ى  شكل153-2ب  و  شكل153-2الف 
از   (bott)تحتانى و   (top)فوقانى شبكه ى  آرماتورگذارى 

يك فنداسيون صفحه اى(گسترده) را نشان مى دهد.
شكل154-2 نيز برش قائم AA را كه درپالن هاى 

فوق، محل آن مشخص گرديده، نشان مى دهد.

در  آرماتورگذارى  ترسيم  4-5-2-دستورالعمل 
پىهاى صفحهاى1:

همانند  نيز  صفحهاى  پىهاى  در  آرماتورگذارى 
سطح  در  آرماتور  (شبكه)  سفره  دو  در  نوارى،  پىهاى 

ساعت 
عملى

70 دقيقه

شكل150-2آرماتورگذارى پى صفحه اى

شكل151-2آرماتورگذارى پى صفحه اى با ستون هاى بتنى

شكل152-2آرماتورگذارى پى صفحه اى با ستون هاى بتنى
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شكل2-154 

SEC
TIO

N
    A

A



واحدكار دّوم

124

150×150×60
400×180×60
300×150×60

60×60

١:١٠٠ مقياس 
پالن فنداسيون  

شكل2-155 

ساعت 
عملى

70 دقيقه

تمرين كارگاهى8: شكل155-2 پالن فنداسيون، پى منفرد كالف بندى شده را نشان 
ترسيم نماييد.  1

10
مى  دهد. برش هاى تعيين شده را با مقياس

مشخصات نقشه:
ابعادپى ها:
F4 = 
F5 = 
F6 = 
T1 ,T2 = 

آرماتورهاى داخل پى:
-مش تحتانى و فوقانى  

-آرماتور خرك
                        (bolt)بلت-

آرماتورهاى داخل شناژ:
-آرماتورهاى راستا                     

25cm c/c@8-خاموت(دوبل) 

2 18@15cm c/c 

4 20

16

6 14 
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120×120×60
150×150×60
180×180×60
50×40
همسايه40×60

خيابان اصلى

حياط

همسايه همسايه

پالن موقعيت
١:٤٠٠ مقياس 

شكل2-156

ساعت 
عملى

100 دقيقه

تمرين كارگاهى9: شكل156-2 و شكل157-2 پالن موقعيت و آكس بندى از يك 
زمين جنوبى را نشان مى دهد. با توجه به مشخصات نقشه، موارد خواسته شده ى زير را 

ترسيم نماييد.
مشخصات نقشه:

-ابعادپى:
F1=
F2=
F3=
T1=
T2=

-آرماتور پى:
F1= 16@15cm c/c (top & bott)
F2=
F3=

18@15cm c/c (top & bott)
18@15cm c/c (top & bott)

-آرماتور شناژ:
T1=
T2=

8@25 cm c/c        خاموت

4 14

6 14

موارد خواسته شده:
-رسم پالن فنداسيون كالف بندى شده، با مقياس

1
و 100 پى  تيپ  سه  آرماتورگذارى  نقشه هاى  -رسم 

شناژها با توجه به مشخصات داده شده ى فوق با مقياس
. 1

20
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پالن آكس بندى
١:١٠٠ مقياس 

شكل2-157
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490×120×60
980×120×60

980×120×60

60×40

خيابان اصلى

حياط

همسايه همسايه

خيابان اصلى

پالن موقعيت
١:٤٠٠ مقياس 

شكل2-158

ساعت 
عملى

100 دقيقه

تمرين كارگاهى10: شكل158-2 و شكل159-2 پالن موقعيت و آكس بندى از يك 
زمين جنوبى را نشان مى دهد. فنداسيون اين بنا در امتدادهاى عرضى داراى پى هاى نوارى 

(FB) است كه با شناژهاى رابط(T) به يكديگرمتصل شده اند. مشخصات اين پى شامل:

موارد خواسته شده:
- رسم پالن فنداسيون نوارى با شناژ غيرهم سطح 

1
100

با مقياس
-رسم نقشه هاى آرماتورگذارى تيپ هاى پى نوارى 
FB1 و FB2 و شناژT1 با توجه به مشخصات داده شده ى 

. 1
20

فوق با مقياس

مشخصات نقشه:
:(Eو A آكس)پى نوارى كنارى-

FB1=
FB3=

:(DوCوB آكس)پى نوارى ميانى-
FB2=

:(T1)شناژ رابط-
T1=

16@15cm c/c (top & bott) آرماتور طولى
14@15cm c/c (top & bott)آرماتور عرضى

18@15cm c/c (top & bott) آرماتور طولى
14@15cm c/c (top & bott)آرماتور عرضى

6 14
8@25 cm c/c        
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پالن آكس بندى
١:١٠٠ مقياس 

شكل2-159



واحدكار دّوم

129

از  بتنى  فنداسيون  به  فلزى  ستون  اتصال  جهت 
مى شود  استفاده  بيس پليت  يا  زيرستون  فلزى  صفحه ى 

(شكل2-160).
1-6-2-عملكرد بيس پليت:  بتن معمولى داراى 
بر سانتى مترمربع  كيلوگرم  تا 350  فشارى210  مقاومت 
است.  آن  كششى  مقاومت  12برابر  تا   8 كه  مى  باشد 
درحالى كه حداقل مقاومت فشارى فوالدهاى ساختمانى 
2300 كيلوگرم برسانتى مترمربع است(يعنى هرواحدسطح 
نيرو تحمل مى  بتن،  برابر، واحد سطح  ده  فوالد، حدوداً 

كند.)
بنابراين در محل اتصال ستون به فنداسيون بايستى، 
صفحه ى ميانى بين ستون فلزى و بتن قراربگيرد تا نيروى 
كه  به طورى  نمايد  پخش  وسيع ترى  در سطح  را  ستون 
بتن تاب و تحمل تنش هاى فشارى به وجودآمده درسطح 

تماس با صفحه ى زيرستون را داشته باشد.
صفحه ى زيرستون، از يك طرف به ستون جوش 
داده مى شود و از طرفى ديگر از طريق آرماتورهايى به 

نام بُلت به فنداسيون متصل مى گردند (شكل2-161). 
ابعاد اين صفحات كه شامل طول، عرض و ضخامت 
با  ستون  پاى  نيروى  مقدار  و  نوع  برحسب  مى باشند، 
كارهاى  در  معموًال  كه  مى گردد  تعيين  فنّى  محاسبات 
با  معمولى براى سهولت در اجرا آن را به شكل مربع و 

سوراخ هاى قرينه درچهارگوشه انتخاب مى  كنند.

شكل162-2 نحوه ى پوشيده شدن سرآرماتورهاى 
بُلت را با نايلون، قبل از بتن ريزى نشان مى دهد.

درمحل  را  بيس پليت  نصب  نحوه ى  شكل2-163 
نشان مى دهد.

شكل2-160

شكل2-161

شكل2-162

شكل2-163

6-2-اتصال ستون به فنداسيون

صفحه  ى                                                    به  ستون  اتصال  از  قبل  تذكر1:   
صاف  و  خورده  سنگ  ستون  انتهاى  بايد  زيرستون 
باشد تا تمام نقاط سطح مقطع ستون با صفحه ى زير 
آن تماس كامل داشته باشد و عمل انتقال نيرو به خوبى 

انجام گيرد.
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:(BOLT)2-6-2-بُلت
كاراتصال صفحه ى زيرستون  با پى بتنى به وسيله ى 
در  مى گيرد.  صورت   (Bolt)بُلت نام  به  مهار  آرماتور 
حالى كه صفحه ى زيرستون، تنها فشار را تحمل مى كند، 
پايه را درمحل خود  تنها  نداشته و  بُلت نقش عمده اى 

ثابت نگه مى دارد.
بلت، آرماتور آج دارى است كه با حداقل قطر20 
ميلى متر، كه براى ايجاد اتصال بيش تر، انتهاى آن را كه 
داخل بتن قرار مى گيرد، قالب استاندارد يا مهار انتهايى 
مى  نمايند و سرديگر آن را به طول 10 تا 15 سانتى متر 
مهارشود.  زيرستون  صفحه ى  به  مهره  با  تا  كرده  ِرزِوه 
آرماتور  دوعدد  حداقل  كار  نوع  به  بسته  بلت ها  تعداد 
استفاده مى شود و تعداد، قطر و طول دقيق آن ها با توجه 
به نوع اتصال ستون به فنداسيون و با توجه به محاسبات 

فنى تعيين مى گردد(شكل2-164). 
دركارهاى سبك نيزبراى اتصال آرماتور به صفحه  ى 

زيرستون از جوش استفاده مى شود.
صفحه ى  به  بلت  اتصال  انواع  شكل2-165 

بيس پليت را به وسيله ى جوش نشان مى دهد.

3-6-2-انواع اتصاالت ستون به بيس پليت:
 اتصال ستون به بيس پليت به دو صورت انجام 

مى شود: 
الف)اتصال ساده يا مفصلى. 

ب)اتصال گيردار.

الف)اتصال ساده(مفصلى): درصورتى كه پاى ستون 
نيرو را به صورت فشارى و برشى به فنداسيون منتقل 

كند از اين نوع اتصال استفاده مى شود(شكل2-166).

بُلت

صفحه ى پليت

شكل2-164

شكل2-165

شكل166-2 اتصال مفصلى ساده

ميل گرد بُلت
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شكل167-2الف ستون، مستقيمًا به صفحه ى زيرآن 
جوش داده شده است و صفحه ى زيرستون به وسيله ى دو 

بلت به پى متصل است.
شكل167-2ب بادوعدد نبشى ازيك طرف به بال 
ستون جوش شده و از طرف ديگر با دو بلت به فنداسيون 

اتصال دارد.
شكل167-2ج دوعدد نبشى به جان ستون جوش 
و  زيرستون  صفحه ى  به  بُلت هايى  وسيله ى  به  و  شده 

فنداسيون متصل شده است. 

ستون ها،  بخواهيم  چنان چه  گيردار:  ب)اتصال 
عالوه بر نيروهاى فشارى و برشى، لنگرهاى خمشى را 

نيز انتقال دهند از اتصال گيردار استفاده مى شود.  
درپاى  را  گيردار  اتصال  نوع  يك  شكل2-168 

ستون نشان مى دهد.

شكل2-167

(ب)

شكل168-2 اتصال گيردار

(ج)(الف)
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صفحه  ى  به  ستون  اتصال  كه  است  ذكر  به  الزم 
زيرآن طبق نظرمهندس محاسب و باتوجه به پروفيل هاى 
سازنده ى ستون ها به شكل هاى متنوعى طرح مى شوند 

(شكل هاى2-169).

شكل169-2 انواع اتصال گيردار در كف ستون
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4-6-2-دستوالعمل تيپ بندى صفحات زيرستون 
(دراتصال مفصلى): 

اين صفحات براساس موقعيت قرارگيرى شان در پالن 
و مقدار بارى كه به آن ها وارد شده، دسته بندى مى شوند. 
شكل170-2 پالن تيپ بندى بيس پليت را نشان مى  دهد.

شكل2-170

١:١٠٠ مقياس 
پالن تيپ بندى بيس پليت 

4-6-2-دستوالعمل تيپبندى صفحات زيرستون 
(دراتصال مفصلى): 

اين صفحات براساس موقعيت قرارگيرىشان در پالن 
و مقدار بارى كه به آنها وارد شده، دستهبندى مىشوند. 

ساعت 
عملى

70 دقيقه
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را  ستون  موقعيت  د)  تا  (الف  شكل هاى2-171 
بر روى صفحه ى زيرستون درحالت هاى گوشه، كنار و 

ميان نشان مى دهد.
ميانى  صفحه ى ستون  شكل171-2(الف)موقعيت 

را نشان مى دهد.

ستون  صفحه ى  موقعيت  ج)  و  شكل171-2(ب 
كنارى را نسبت به محورهاى آكس در راستاى طولى و 

عرضى، نشان مى دهد.
شكل171-2(د) موقعيت صفحه ى ستون گوشه را 
نشان  به محورهاى آكس دراتصال ساده(مفصلى)  نسبت 

مى دهد.

Sc.      1:10
Base Plate  Type1

Sc.      1:10
Base Plate  Type3

Sc.      1:10
Base Plate  Type2

Sc.      1:10
Base Plate  Type4

شكل2-171 

(الف)

(ج)

(ب)

(د)
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5-6-2-دستوالعمل ترسيم نماى اتصال ستون به 
بيس پليت(دراتصال مفصلى): 

به عنوان مثال ازپالن شكل172-2، استفاده كرده و 
نحوه ى اتصال ستون به بيس پليت راترسيم مى نماييم. 

 مراحل انجام كار:
با خطوط ممتد  1-ابتدا بيس پليت برش خورده را 

ضخيم ترسيم كنيد(شكل2-173).
سپس نماى بال ستون را برروى آن ترسيم نماييد.

2-آرماتور بلت را ترسيم كنيد(شكل2-174).
3-نبشى هاى روى بال و داخل جان تيرآهن ستون 

را ترسيم نماييد(شكل2-175).
4-نقشه را پوزيسيون بندى كرده و اطالعات الزم 

را بنويسيد(شكل2-176).
Sc.      1:10

Base Plate  Type1

Sc.      1:10
Section  AA

شكل173-2 مرحله ى اّول

شكل175-2 مرحله ى سّوم

شكل174-2 مرحله ى دّوم

شكل176-2 مرحله ى چهارم

شكل2-172 

5-6-2-دستوالعمل ترسيم نماى اتصال ستون به 
بيس پليت(دراتصال مفصلى): 

به عنوان مثال ازپالن شكل172-2، استفاده كرده و 
نحوهى اتصالستونبهبيسپليت راترسيم مىنماييم. 

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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را  شكل2-177  از   BB شده ى  مشخص  برش 
ترسيم مى نماييم.

 مراحل انجام كار:
1-ابتدا بيس پليت برش خورده را با خطوط ممتد 

ضخيم ترسيم كنيد(شكل2-178).
ترسيم  آن  روى  بر  را  جان ِستون  نماى  سپس 

نماييد.
2-آرماتور بلت را ترسيم كنيد(شكل2-179).

3-نبشى هاى روى بال وداخل جان تيرآهن ستون 
را ترسيم نماييد(شكل2-180).

4-نقشه را پوزيسيون بندى كرده و اطالعات الزم 
را بنويسيد(شكل2-181).

Sc.      1:10
Base Plate  Type1

شكل178-2 مرحله ى اّول

شكل2-177 

شكل180-2 مرحله ى سّوم

شكل179-2 مرحله ى دّوم

شكل181-2 مرحله ى چهارم
Sc.      1:10

Section  BB
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شكل2-182 

شكل2-184 

شكل2-183 

Sc.      1:10
Base Plate  Type2

Sc.      1:10
Base Plate  Type4

Sc.      1:10
Base Plate  Type3

ساعت 
عملى

70 دقيقه

تمرين كارگاهى11:  برش هاى AA و BB از انواع بيس پليت هاى (اتصال ساده)در 
شكل هاى زير را ترسيم نماييد.
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6-6-2-دستوالعمل تيپ بندى صفحات زيرستون 
(دراتصال گيردار): 

شكل185-2(الف)موقعيت صفحه ى ستون ميانى 
را در اتصال گيردار نشان مى دهد.

ستون  صفحه ى  ج)موقعيت  و  شكل185-2(ب 
به محورهاى آكس در راستاى طولى  كنارى را نسبت 

و عرضى، نشان مى دهد.
گوشه  ستون  صفحه ى  (د)موقعيت  شكل2-185 
نشان  گيردار  اتصال  در  آكس  محورهاى  به  نسبت  را 

مى دهد.

6-6-2-دستوالعمل تيپبندى صفحات زيرستون 
(دراتصال گيردار): 

شكل185-2(الف)موقعيت صفحهى ستون ميانى 
را در اتصال گيردار نشان مىدهد.

ساعت 
عملى

70 دقيقه

Sc.      1:10
Base Plate  Type1

Sc.      1:10
Base Plate  Type3

Sc.      1:10
Base Plate  Type2

Sc.      1:10
Base Plate  Type4

شكل 2-185 

(الف)

(ج)

(ب)

(د)
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تمرين كارگاهى12: شكل186-2 و شكل187-2 پالن موقعيت و پالن طبقات يك 
ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. فنداسيون اين بنا در امتدادهاى عرضى داراى پى هاى 
پى  اين  متصل شده اند. مشخصات  يكديگر  به   (T)رابط شناژهاى  با  كه  است   (FB)نوارى

شامل:

موارد خواسته شده:
1

100
- رسم پالن فنداسيون با مقياس

نوارى پى  تيپ   ميل گردگذارى  نقشه هاى  -رسم 
FB1 و شناژT1 با توجه به مشخصات داده شده ى فوق با 

. 1
20

مقياس

مشخصات نقشه:
-پى نوارى كنارى و ميانى:

FB1=

:(T1)شناژ رابط-
T1=

16@15cm c/c (top & bott) آرماتور طولى
14@15cm c/c (top & bott)آرماتور عرضى

6 14 آرماتور طولى 
8@25 cm c/c       آرماتور عرضى(خاموت)

490×120×60

60×40

ساعت 
عملى

100 دقيقه

حياط

همسايه همسايه

خيابان اصلى

پالن موقعيت
١:٤٠٠ مقياس 

شكل2-186

خيابان اصلى
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شكل2-187

خواب

پذيرايىخواب

غذاخورى

هال

حمام

توالت

آشپزخانه

پالن تيپ طبقات  
١:١٠٠ مقياس 
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120×120×60
150×150×60
180×180×60
50×40
60×40

ساعت 
عملى

100 دقيقه

حياط

همسايه همسايه

خيابان اصلى

پالن موقعيت
١:٤٠٠ مقياس 

شكل2-188

همسايه

تمرين كارگاهى13: شكل188-2 و شكل189-2 پالن موقعيت و پالن طبقات يك 
ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. با توجه به مشخصات نقشه، موارد خواسته را ترسيم 

نماييد.

موارد خواسته شده:
بيس پليت  تيپ بندى  و  ستون گذارى  پالن  رسم   -

1
100

با مقياس 
1

100
- رسم پالن فنداسيون با مقياس

و  پى  تيپ  سه  آرماتورگذارى  نقشه هاى  رسم   -
شناژها با توجه به مشخصات داده شده ى فوق با مقياس

. 1
20

مشخصات نقشه:
-ابعادپى:

F1=
F2=
F3=
T1=
T2=

-آرماتور پى:
F1= 16@15cm c/c (top & bott)
F2=
F3=

18@15cm c/c (top & bott)
18@15cm c/c (top & bott)

-آرماتور شناژ:
T1=
T2=

8@25 cm c/c        خاموت

4 14

6 14

پى گوشه
پى كنارى
پى ميانى

شناژ كنارى
شناژ ميانى
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شكل2-189

پالن  طبقات
١:١٠٠ مقياس 

آشپزخانه اتاق خواب

اتاق خواب

پذيرايى

نشيمن
ورودى

انبارى

پاسيو

توالت

حمام
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Sc.      1:10
Base Plate  Type4

Sc.      1:10
Base Plate  Type1

شكل2-190 

شكل2-192 

شكل2-191 
Sc.      1:10

Base Plate  Type2

ساعت 
عملى

100 دقيقه

تمرين كارگاهى14:  برش هاى AA و BB از انواع بيس پليت هاى (اتصال گيردار)
در شكل هاى زير را ترسيم نماييد.
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120×120×60
150×150×60
180×180×60
50×40
60×40

ساعت 
عملى

100 دقيقه

حياط

همسايه همسايه

خيابان اصلى

پالن موقعيت
١:٤٠٠ مقياس 

شكل2-193

همسايه

تمرين كارگاهى15: شكل193-2وشكل194-2وشكل195-2، پالن هاى موقعيت، 
پاركينگ و طبقات يك ساختمان مسكونى را نشان مى دهد. اين ساختمان داراى 3 طبقه  ى 
باتوجه به مشخصات نقشه، مواردخواسته شده را ترسيم  با پاركينگ مى باشد.  مسكونى 

نماييد.

با توجه به طرح، محل  ابتدا  مواردخواسته شده: 
ستون ها و بادبندها را مشخص نموده، سپس پالن هاى 

زيررا ترسيم نماييد.
. 1
100

-رسم پالن آكس بندى با مقياس 
و  بيس پليت  و  بادبند  ستون گذارى،  پالن  -رسم 

. 1
100

تيپ بندى آن ها با مقياس 
1

100
- رسم پالن فنداسيون كالف بندى با مقياس

- رسم نقشه هاى آرماتورگذارى تيپ هاى پى و 
شناژها با توجه به مشخصات داده شده ى فوق با مقياس

. 1
20

مشخصات نقشه:
-ابعادپى:

F1=
F2=
F3=
T1=
T2=

-آرماتور پى:
F1= 16@15cm c/c (top & bott)
F2=
F3=

18@15cm c/c (top & bott)
18@15cm c/c (top & bott)

-آرماتورشناژ:
T1=
T2=

8@25 cm c/c      خاموت

4 14

6 14

پى گوشه
پى كنارى
پى ميانى

شناژ كنارى
شناژ ميانى
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شكل2-194

پالن  پاركينگ
١:١٠٠ مقياس 
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شكل2-195

پالن  طبقات
١:١٠٠ مقياس 
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خالصه ى واحدكار(2)
1-2-ساختمان هاى اسكلت فلزى

«اسكلت» ساختمان به عنوان سازه ى ساختمان، اعضاى باربرى هستند كه بارهاى ساختمان را تحمل و به 
پى و زمين منتقل مى كنند. اين اعضاء شامل تيرها، ستون ها و بادبندها است، كه در ساخت آن ها از فوالد استفاده 

مى شود.
1-1-2-انتقال باردرساختمان هاى اسكلت فلزى: بديهى است انتقال بارهاى افقى و قائم از طريق اين اجزاء 

صورت مى گيرد:        
-سقف، بارهاى عمودى را تحمل كرده و به صورت افقى، از طريق تيرها به تكيه گاه ها منتقل مى كند. 

-سيستم باربر قائم (ستون ها)، بارها را از تكيه گاه  هاى دو سرتير به فنداسيون انتقال مى دهد.
-هم چنين سيستم هاى مهاربندى قائم و افقى (بادبندها)، بارهاى جانبى ناشى از باد، زلزله، فشارزمين و ... را 

به فنداسيون ها منتقل مى نمايند.
-و درنهايت فنداسيون ها نيز بارحاصل از تجمع تمام نيروهاى افقى و قائم (بارمرده و زنده) و نيروهاى جانبى 

(باد، زلزله و رانش زمين) را به زمين منتقل مى نمايد.
2-2-پالن آكس بندى

رابه كمك  فاصله ى ستون ها  و  امتداد  قرارگيرى،  آن محل  در  كه  پالنى  1-2-2-تعريف پالن آكس بندى: 
خطوط محورى(آكس) نشان مى  دهد،«پالن اكس بندى» گويند.

ترسيم سايرپالن هاى  مبناى  پايه،  پالن  عنوان يك  به  پالن  اين  پالن آكس بندى:  2-2-2-اهميت وكاربرد 
محاسباتى مانند پالن ستون گذارى، پالن فنداسيون، پالن تيرريزى و... بوده و به درك بهتر نقشه هاى معمارى كمك 

بسيار مى نمايد.
داكت ها،  ديوارها،  درداخل  تا  گردد،  انتخاب  طورى  بايد  ستون  محل  درپالن:  ستون  محل  3-2-2-تعيين 
كمدهاى ديوارى و ... مخفى شوند. عالوه برآن، ايمنى درگوشه هاى ساختمان و قاب پله را با قراردادن ستون مى توان 
تأمين كرد. هم چنين بايد دقت شود محل قرارگيرى ستون ها در فضاى پاركينگ ها مانع از حركت ماشين ها و ايجاد 

فضاهاى پرت گردد.
4-2-2-فاصله ى ستون ها: اين فاصله در ساختمان هاى معمولى بين2 تا 6 متر درنظرگرفته مى شود. هم چنين 
بهتراست فاصله ى بين ستون ها درپالن يكسان باشد و بايد فاصله ى ستون ها، براى حركت  اتومبيل درپاركينگ به 

دقت رعايت شود.
5-2-2-امتداد ستون ها: بايد سعى شود كه آكس ستون ها در امتدادهاى افقى و عمودى هم محور باشد. چرا 
كه ساختمان هايى درمقابل نيروهاى جانبى مقاوم ترند كه داراى شكل متقارن بوده و شكستگى  ها و پيش آمدگى هاى 

كم ترى درپالن و نما دارند. 
3-2-پالن ستون گذارى

«پالن ستون گذارى» دومين نقشه اى است كه براى اطالعاتى مانند شكل و موقعيت ستون ها و محل قرارگيرى 
بادبندها، تيپ بندى ستون ها، محل بيس پليت و تيپ بندى آن ترسيم مى گردد. 

1-3-2-مقاطع فوالدى: دركشور ما معموًال «ستون ها» را از تيرآهن  هاي INP دوبل (دوتايى) و يا تيرآهن 
تيرآهن نيم پهن IPB، هم چنين براي «اتصاالت» از نبشي و تسمه و براى «زيرستون» از پليت  ، IPE بال پهن  تكي

استفاده مي شود. 
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 (IPB) و يا بال پهن (INP) الف)تيرآهن: مهم ترين نوع پروفيل هاى ساختمانى است كه به دو صورت معمولى
(داراى ارتفاع و بال مساوى مى باشد) در ساختمان به كار مى رود. نام گذارى اين تيرآهن ها  به  صورت INP200 و يا

IPB200 انجام مى گيرد.
ب)تيرآهن ناودانى: اين تيرآهن با عالمت UNP يا  ]  نشان داده مى شود و در بازار از ارتفاع 30 تا 400 

ميلى متر موجود مى باشد. نام گذارى اين تيرآهن ها به صورت UNP200 انجام مى گيرد.
مى كنند.  استفاده  ستون ها  ساختن  براى  و  هستند  مجوف  يا  توخالى  پروفيل ها،  اين  قوطى:  ج)پروفيل ها ى 

نام  گذارى اين  تيرآهن ها  به  صورت 100 و يا 100  انجام مى گيرد.
د)نبشى: نبشى به ابعاد 50 تا 150 ميلى متر جهت اتصاالت پل ها(تيرها)  به ستون ها و يا تيرآهن ها به تيرهاى 

باربر و اتصاالت ستون ها به صفحات در فنداسيون هم چنين در ساخت ستون و خرپا به كارمى رود. 
متر موجود در بازار  /6 1 5× 2متر و  1× ه)پليت: ورق هاى فوالدى با ضخامت حداكثر 30 ميلى متر و با ابعاد 
كه براى ساخت ورق اتصال تيرآهن ها به يكديگر، صفحه ى زيرستون ها، خرپاها، تقويت تيرهاى باربر و اتصاالت 

ديگر به كارمى رود.
و)سپرى: از اين نوع پروفيل درساختمان خرپا هم چنين در اسكلت گل خانه ها و سقف هاى شيشه اى و هم چنين 

در نورگير زيرزمين ها جهت آجرهاى شيشه  اى درفضاى باال مصرف مى گردد. 
و)آرماتور و مفتول: آرماتور(ميلگرد) و مفتول ها نيز درساختمان به شكل گسترده استفاده مى شود. ميلگرد به 

قطر 5 تا220 ميلى  متر تهيه مى شوند.
2-3-2-ستون(Column): معموًال درپالن ستون گذارى، با حرف C مخفف كلمه  Column نام گذارى مى كنند 
 …,C1,C2و بنابر ميزان تحمل بار وارده، ارتفاع ستون و نوع شكل مقطع ستون، آن را تيپ بندى كرده وبه صورت

معرفى مى كنند.
3-3-2-صفحه ى زيرستون(Base plate): ستون ها درساختمان، نقش انتقال بارهاي وارد شده به فنداسيون را 
به صورت نيروي فشاري، كششي و برشي به عهده دارند. صفحه ى زيرستون واسطه اي است كه ضمن افزايش سطح 
تماس ستون با پي، سبب مي گردد توزيع نيروهاي ستون درحد قابل تحمل براي بتن باشد. به صفحه ى واسط بين 

ستون و پى«صفحه ى زيرستون» يا «base plate» مى گويند.
4-3-2-بادبند(Bracing): بادبندها، اعضاى كششى و فشارى براى مقابله با نيروهاى جانبى(بادوزلزله) هستند 
و مانع كج شدن اسكلت ساختمان درهنگام اعمال نيروى جانبى مى گردند. محل قرارگيرى بادبندها درساختمان به 
صورت متقارن تعيين مى گردد. به اين معنى كه درهرچهارطرف ساختمان بايد به كار گرفته شوند تا تعادل درساختمان 

برقرار شود. 
الف)تعيين محل بادبندها درپالن: در انتخاب محل بادبندها بايد نكات زير را رعايت نمود.

1-حتى االمكان محل بادبندها، داخل ديوارها تعيين شود.
2-اطراف جعبه ى پله و آسانسور و ديوارهاى داخلى مكان هاى خوبى براى قرارگيرى بادبندهاست.

3-بادبند بهتر است در راستاى محورهاى افقى و هم عمودى قرار بگيرند.
4-درصورت محدوديت در قراردادن بادبند در نماى بيرونى، از انواع بادبندها از نظرشكل استفاده شود.

ب)عالمت بادبند در پالن ستون گذارى: جهت معرفى انواع بادبندها، آن را از نظر شكل و اندازه، تيپ بندى و 
با حروف مخفف(BR) معرفى مى  نمايند.
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4-2-پالن فنداسيون
پالنى است كه درآن نوع، ابعاد، تعداد و موقعيت پى ها را نسبت به شمال زمين و امتدادهاى طولى و عرضى 

زمين مشخص مى كند. 
1-4-2-بتن مگر: بتن با عياركم سيمان، كه در زيرفنداسيون ريخته مى شود، «بتن مگر» مى نامند. ميزان سيمان 
مصرفى دربتن مگر100تا150كيلوگرم سيمان برمترمكعب و ضخامت آن10 تا 15 سانتي متر و از هرطرف نيز10 تا 

15 سانتي متر بيش تر از فنداسيون ريخته مي شود.
2-4-2-شناژ: درفنداسيون هاى نقطه اى و جدا ازهم دريك سازه، بايدپى ها را درامتداد عمود برهم (راستاى افقى 
و راستاى عمودى)، به وسيله ى كالف هاى رابطى به هم متصل نمود، به طورى كه كالف ها مانع از حركت دو پى نسبت 

به هم گردند. به اين كالف ها كه از جنس بتن بوده و جهت اتصال پى ها به يكديگر استفاده مى شوند«شناژ»گويند.
-حداقل ابعاد شناژ 30 سانتى متر است.

-تعداد آرماتورهاى طولى شناژها بايد حداقل چهارآرماتور با قطر14 ميلى متر باشد.
داراى  بايد  مقابل خطركمانش،  در  آرماتورهاى طولى  از  محافظت  -آرماتورهاى عرضى(خاموت ها) جهت 

حداقل قطر 8 ميلى متر و با فاصله ى 25 سانتى متر از يكديگر درنظرگرفته شوند.

5-2-آرماتورگذارى پالن فنداسيون
بتن از جمله مصالح ساختمانى است كه مقاومت كششى خيلى كمى دارد، به همين دليل استفاده از آرماتور در 
قسمت هايى از پى كه تحت تأثير نيروى كششى قرارمى گيرند، اجتناب ناپذيراست. حتى براى افزايش مقاومت فشارى 

و برشى بتن نيز از آرماتور استفاده مى شود. 
1-5-2-دستورالعمل ترسيم آرماتورگذارى در پى منفرد: درپى هاى منفرد، آرماتورگذارى به صورت شبكه  اى  
از آرماتورهاى آج دار دركف پى است. به شبكه هاى افقى و عمودى از آرماتورهاى به كار رفته در پى هاى منفرد را 
«شبكه ى حصيرى» يا «مش» مى گويند. درپى ها نبايد قطر آرماتورها كم تر از10 ميلى  متر و فاصله ى محور تا محور 

آن ها از يكديگر نبايد كم تر از 100ميلى متر و بيش تر از 350 ميلى متر در نظرگرفته شود.

6-2-اتصال ستون به فنداسيون
1-6-2-عملكرد بيس پليت: درمحل اتصال ستون به فنداسيون بايستى، صفحه ى ميانى بين ستون فلزى و 
بتن قراربگيرد تا نيروى ستون را در سطح وسيع ترى پخش نمايد به طورى كه بتن تاب و تحمل تنش هاى فشارى به 
وجودآمده درسطح تماس با صفحه ى زيرستون را داشته باشد. ابعاد اين صفحات كه شامل طول، عرض و ضخامت 

مى باشند، برحسب نوع و مقدار نيروى پاى ستون با محاسبات فنّى تعيين مى گردد.
 (Bolt بلت)كار اتصال صفحه ى زيرستون  با پى بتنى به وسيله ى آرماتور مهار به نام :(BOLT)2-6-2-بُلت
صورت مى گيرد. در حالى كه صفحه ى زيرستون، تنها فشار را تحمل مى كند، بُلت نقش عمده اى نداشته و تنها پايه 

را درمحل خود ثابت نگه مى دارد. طبق آيين نامه حداقل قطر بلت،20 ميلى متر مى باشد.
3-6-2-انواع اتصاالت ستون به فنداسيون:

 اتصال ستون به بيس پليت به دو صورت انجام مى شود: 
الف)اتصال ساده يا مفصلى، ب)اتصال گيردار.
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1-پالن آكس بندى به چه منظورترسيم مى شود؟
2-درجدول فنداسيون چه نوع مشخصاتى از پى را ارائه مى دهد؟

3-پوزيسيون بندى را تعريف كنيد.
4-انواع اتصال ستون فلزى به فنداسيون بتنى را نام ببريد.

5-آرماتور بلت چيست و داراى چه مشخصات آيين نامه اى است؟
6-هدف از اجراى شناژ در پى هاى كالف بندى چيست؟

7-نكات اجرايى براى بتن مگررا توضيح دهيد؟
8-ميزان سيمان مصرفى در بتن مگرچه قدر است؟

9-منظور از جمله ى«عيار بتن300 كيلوگرم» چيست؟
10-پوشش بتن را تعريف كنيد و بگوييد، ميزان پوشش از چه مقاديرى نبايد كم تر باشد.

11-عامل اصلى دربه كارگيرى بيس پليت زيرستون فلزى چيست؟
12-بادبند را تعريف كنيد و انواع آن را از نظر شكل نام ببريد.
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1-هدف از اجراي بادبند در ساختمان اسكلت فلزي چيست؟
ب) براي مقابله با نيروهاي باد  الف) براي نگه داري بهتر ديوارها  

د) براي جلوگيري از تخريب درساختمان ج) براي انتقال بهتر نيروها به فنداسيون 
2-تيرآهن معمولي را با  كدام عالمت اختصاري زير نشان مى دهند ؟

UNP (د           CNP (ج    IPE (ب    IBP (الف
3-هرگاه ابعاد يك پي منفرد cm 140×140باشد، مساحت بتن مگر زير اين پي چه قدر است؟

د)2/89مترمربع  ج) 2/56مترمربع   ب)1/96مترمربع   الف)2/25 مترمربع  
4- منظور از پالن آكس بندى چيست؟

ب) تعيين فاصله ى ستون ها    الف) شماره گذارى ستون ها   
د) تعيين محل ستون ها و فاصله ى آن ها از يكديگر ج)مشخص كردن وضعيت اتصال ستون ها 

5-وجود بادبند در اسكلت، باعث مقاومت ساختمان در مقابل نيروى ....... مى شود.
د) هرسه مورد  ج) نيروهاى افقى   ب) زلزله   الف) باد   

6-منظور از بتن با عيار350 چيست؟
ب) 350 ليترآب دريك مترمكعب بتن  الف) 350 كيلوگرم سيمان دريك مترمكعب بتن 

د)350 ليترحجم هرمترمكعب بتن   ج) 350 كيلوگرم وزن يك مترمكعب بتن   
7-از قالب بندي آجري بيش تر در كجا استفاده مي شود؟

د) قالب بندي ستون ها ج) قالب بندي تيرها  ب) قالب بندي ديوارها  الف) قالب بندي پي ها 
8-نقش آرماتور در سازه هاي بتن مسّلح چيست؟

ب) افزايش مقاومت فشارى بتن    الف) ايجاد و افزايش مقاومت كششي بتن   
د) هرسه مورد ج) افزايش مقاومت برشي در بتن    

9-حداكثر فاصله ى ستون ها درساختمان هاى فلزى چندمتر است؟
د) 5/5متر ج) 6متر    ب) 5متر                   الف) 4متر                 

10-منظور از....، محورهاى خنثى است كه درمحاسبه ى مقاومت خمشى اعضاى سازه اى مورد استفاده است؟
د) فاصله ى ستون ج) جان تيرآهن   ب) بال تيرآهن   الف) آكس    

11-دراتصاالت ساختمان هاى اسكلت فلزى، از چه نوع پروفيلى استفاده مى شود؟
د) ناودانى ج) سپرى   ب)نبشى و تسمه      INP(الف

12-حداقل قطرآرماتور اصلى شناژ چندميلى متر است؟
10mm (د    8mm (ج   14mm (ب   12mm(الف

F.B.2-13  نمايش گر تيپ بندى پى هاى .... مى باشد.
ب) نقطه اى   الف) نوارى                

د) شناژهاى كنارى ج) كالف هاى عرضى ميانى    
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