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1-پی گسترده یا رادیه ژنرال

در  آرماتورگذاری  ترسیم  4-5-2-دستورالعمل 
پی های صفحه ای1:

همانند  نیز  صفحه ای  پی های  در  آرماتورگذاری 
سطح  در  آرماتور  )شبکه(  سفره  دو  در  نواری،  پی های 
برای  این پی ها  انجام می گیرد. در  فوقانی و تحتانی پی 
بهتر نشان دادن آرایش آرماتورها عالوه برترسیم برش های 

قائم از پالن پی نیز استفاده می شود.
شکل150-2تصویرآرماتورگذاری پی صفحه ای را 

نشان می دهد.
پی  آرماتورگذاری  شکل2-152  و  شکل2-151 

صفحه ای با ستون های بتنی را نشان می دهد.

مراحل انجام کار:
پالن  ابتدا  صفحه ای،  پی  پالن  ترسیم  1-برای 
نشان دادن  برای  بهتراست  نمایید.  راترسیم  آکس  بندی 
کامل آرماتورها، دو پالن یکی جهت نمایش آرماتورهای 
فوقانی،  آرماتورهای  نمایش  جهت  دیگری  و  زیرین 

ترسیم کنید.
2-سپس آرماتورهای طولی و عرضی را بر روی 

پالن ها رسم نمایید.
در  را  آرماتورها  مشخصات  و  اندازه ها  3-کلیه 

پالن ها بنویسید.
4-سپس محل مناسبی از پالن را برای ترسیم برش 
قائم مشخص کرده و برش قائم را بامقیاس بزرگ  تر رسم 

کنید.

نحوه ی  شکل153-2ب  و  شکل153-2الف 
از   )bott(تحتانی و   )top(فوقانی شبکه ی  آرماتورگذاری 

یک فنداسیون صفحه ای)گسترده( را نشان می دهد.
شکل154-2 نیز برش قائم AA را که درپالن های 

فوق، محل آن مشخص گردیده، نشان می دهد.

ساعت 
عملی

70 دقیقه

شکل150-2آرماتورگذاری پی صفحه ای

شکل151-2آرماتورگذاری پی صفحه ای با ستون های بتنی

شکل152-2آرماتورگذاری پی صفحه ای با ستون های بتنی
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150×150×60
400×180×60
300×150×60

60×60

مقیاس      1:100

پالن فنداسیون  
شکل2-155 

ساعت 
عملی

70 دقیقه

تمرین کارگاهی8: شکل155-2 پالن فنداسیون، پی منفرد کالف بندی شده را نشان 
  ترسیم نمایید.

1
10

می  دهد. برش های تعیین شده را با مقیاس
مشخصات نقشه:

ابعادپی ها:
F4 = 
F5 = 
F6 = 
T1 ,T2 = 

آرماتورهای داخل پی:
-مش تحتانی و فوقانی  

-آرماتور خرک                  
                        )bolt(بلت-

آرماتورهای داخل شناژ:
-آرماتورهای 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
همسایه40×60

خیابان اصلی

حیاط

همسایه همسایه

پالن موقعیت
مقیاس      1:400

شکل2-156

ساعت 
عملی

100 دقیقه

تمرین کارگاهی9: شکل156-2 و شکل157-2 پالن موقعیت و آکس بندی از یک 
زمین جنوبی را نشان می دهد. با توجه به مشخصات نقشه، موارد خواسته شده ی زیر را 

ترسیم نمایید.

مشخصات نقشه:
-ابعادپی:

F1=
F2=
F3=
T1=
T2=

-آرماتور پی:
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 فنداسیون کالف بندی شده، با مقیاس

1
و 100 پی  تیپ  سه  آرماتورگذاری  نقشه های  -رسم 

شناژها با توجه به مشخصات داده شده ی فوق با مقیاس
. 1

20
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پالن آکس بندی
مقیاس      1:100

شکل2-157
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490×120×60
980×120×60

980×120×60

60×40

خیابان اصلی

حیاط

همسایه همسایه

خیابان اصلی

پالن موقعیت
مقیاس      1:400

شکل2-158

ساعت 
عملی

100 دقیقه

تمرین کارگاهی10: شکل158-2 و شکل159-2 پالن موقعیت و آکس بندی از یک 
زمین جنوبی را نشان می دهد. فنداسیون این بنا در امتدادهای عرضی دارای پی های نواری 

)FB( است که با شناژهای رابط)T( به یکدیگرمتصل شده اند. مشخصات این پی شامل:

موارد خواسته شده:
- رسم پالن فنداسیون نواری با شناژ غیرهم سطح 

1
100

با مقیاس
-رسم نقشه های آرماتورگذاری تیپ های پی نواری 
FB1 و FB2 و شناژT1 با توجه به مشخصات داده شده ی 

. 1
20

فوق با مقیاس

مشخصات نقشه:
:)Eو A پی نواری کناری)آکس-

FB1=
FB3=

:)DوCوB پی نواری میانی)آکس-
FB2=

:)T1(شناژ رابط-
T1=

16@15cm c/c )top & bott) آرماتور طولی
14@15cm c/c )top & bott)آرماتور عرضی

18@15cm c/c )top & bott) آرماتور طولی
14@15cm c/c )top & bott)آرماتور عرضی

6 14
8@25 cm c/c        
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پالن آکس بندی
مقیاس      1:100

شکل2-159
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از  بتنی  فنداسیون  به  فلزی  ستون  اتصال  جهت 
می شود  استفاده  بیس پلیت  یا  زیرستون  فلزی  صفحه ی 

)شکل2-160(.
معمولی  بتن    پلیت:  بیس  1-6-2-عملکرد 
بر  کیلوگرم   350 تا  فشاری210  مقاومت  دارای 
سانتی مترمربع می  باشد که 8 تا 12برابر مقاومت کششی 
آن است. درحالی که حداقل مقاومت فشاری فوالدهای 
است)یعنی  برسانتی مترمربع  کیلوگرم   2300 ساختمانی 
بتن،  سطح  واحد  برابر،  ده  حدوداً  فوالد،  هرواحدسطح 

نیرو تحمل می کند.(
بنابراین در محل اتصال ستون به فنداسیون بایستی، 
صفحه ی میانی بین ستون فلزی و بتن قراربگیرد تا نیروی 
که  به طوری  نماید  پخش  وسیع تری  در سطح  را  ستون 
بتن تاب و تحمل تنش های فشاری به وجودآمده درسطح 

تماس با صفحه ی زیرستون را داشته باشد.
صفحه ی زیرستون، از یک طرف به ستون جوش 
داده می شود و از طرفی دیگر از طریق آرماتورهایی به 
نام بُلت به فنداسیون متصل می گردند )شکل2-161(. 

ابعاد این صفحات که شامل طول، عرض و ضخامت 
با  ستون  پای  نیروی  مقدار  و  نوع  برحسب  می باشند، 
کارهای  در  معمواًل  که  می گردد  تعیین  فنّی  محاسبات 
با  معمولی برای سهولت در اجرا آن را به شکل مربع و 

سوراخ های قرینه درچهارگوشه انتخاب می  کنند.

شکل162-2 نحوه ی پوشیده شدن سرآرماتورهای 
بُلت را با نایلون، قبل از بتن ریزی نشان می دهد.

درمحل  را  بیس پلیت  نصب  نحوه ی  شکل2-163 
نشان می دهد.

شکل2-160

شکل2-161

شکل2-162

شکل2-163

6-2-اتصال ستون به فنداسیون

صفحه  ی                    به  ستون  اتصال  از  قبل  تذکر1:   
صاف  و  خورده  سنگ  ستون  انتهای  باید  زیرستون 
باشد تا تمام نقاط سطح مقطع ستون با صفحه ی زیر 
آن تماس کامل داشته باشد و عمل انتقال نیرو به خوبی 

انجام گیرد.
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:)BOLT(2-6-2-بُلت
کاراتصال صفحه ی زیرستون  با پی بتنی به وسیله ی 
در  می گیرد.  صورت   )Bolt(بُلت نام  به  مهار  آرماتور 
حالی که صفحه ی زیرستون، تنها فشار را تحمل می کند، 
پایه را درمحل خود  تنها  نداشته و  بُلت نقش عمده ای 

ثابت نگه می دارد.
بلت، آرماتور آج داری است که با حداقل قطر20 
میلی متر، که برای ایجاد اتصال بیش تر، انتهای آن را که 
داخل بتن قرار می گیرد، قالب استاندارد یا مهار انتهایی 
می  نمایند و سردیگر آن را به طول 10 تا 15 سانتی متر 
مهارشود.  زیرستون  صفحه ی  به  مهره  با  تا  کرده  ِرزِوه 
آرماتور  دوعدد  حداقل  کار  نوع  به  بسته  بلت ها  تعداد 
استفاده می شود و تعداد، قطر و طول دقیق آن ها با توجه 
به نوع اتصال ستون به فنداسیون و با توجه به محاسبات 

فنی تعیین می گردد)شکل2-164(. 
درکارهای سبک نیزبرای اتصال آرماتور به صفحه  ی 

زیرستون از جوش استفاده می شود.
صفحه ی  به  بلت  اتصال  انواع  شکل2-165 

بیس پلیت را به وسیله ی جوش نشان می دهد.

3-6-2-انواع اتصاالت ستون به بیس پلیت:
 اتصال ستون به بیس پلیت به دو صورت انجام 

می شود: 
الف(اتصال ساده یا مفصلی. 

ب(اتصال گیردار.

الف(اتصال ساده)مفصلی(: درصورتی که پای ستون 
نیرو را به صورت فشاری و برشی به فنداسیون منتقل 

کند از این نوع اتصال استفاده می شود)شکل2-166(.

بُلت

صفحه ی پلیت

شکل2-164

شکل2-165

شکل166-2 اتصال مفصلی ساده

میل گرد بُلت
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شکل167-2الف ستون، مستقیمًا به صفحه ی زیرآن 
جوش داده شده است و صفحه ی زیرستون به وسیله ی دو 

بلت به پی متصل است.
شکل167-2ب بادوعدد نبشی ازیک طرف به بال 
ستون جوش شده و از طرف دیگر با دو بلت به فنداسیون 

اتصال دارد.
شکل167-2ج دوعدد نبشی به جان ستون جوش 
و  زیرستون  صفحه ی  به  بُلت هایی  وسیله ی  به  و  شده 

فنداسیون متصل شده است. 

ستون ها،  بخواهیم  چنان چه  گیردار:  ب(اتصال 
عالوه بر نیروهای فشاری و برشی، لنگرهای خمشی را 

نیز انتقال دهند از اتصال گیردار استفاده می شود.  
درپای  را  گیردار  اتصال  نوع  یک  شکل2-168 

ستون نشان می دهد.

شکل2-167

)ب(

شکل168-2 اتصال گیردار

)ج()الف(
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صفحه  ی  به  ستون  اتصال  که  است  ذکر  به  الزم 
زیرآن طبق نظرمهندس محاسب و باتوجه به پروفیل های 
سازنده ی ستون ها به شکل های متنوعی طرح می شوند 

)شکل های2-169(.

شکل169-2 انواع اتصال گیردار در کف ستون
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4-6-2-دستوالعمل تیپ بندی صفحات زیرستون 
)دراتصال مفصلی(: 

این صفحات براساس موقعیت قرارگیری شان در پالن 
و مقدار باری که به آن ها وارد شده، دسته بندی می شوند. 
شکل170-2 پالن تیپ بندی بیس پلیت را نشان می  دهد.

شکل2-170

مقیاس      1:100

پالن تیپ بندی بیس پلیت 

ساعت 
عملی

70 دقیقه
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را  ستون  موقعیت  د(  تا  )الف  شکل های2-171 
بر روی صفحه ی زیرستون درحالت های گوشه، کنار و 

میان نشان می دهد.
میانی  صفحه ی ستون  شکل171-2)الف(موقعیت 

را نشان می دهد.

ستون  صفحه ی  موقعیت  ج(  و  شکل171-2)ب 
کناری را نسبت به محورهای آکس در راستای طولی و 

عرضی، نشان می دهد.
شکل171-2)د( موقعیت صفحه ی ستون گوشه را 
نشان  به محورهای آکس دراتصال ساده)مفصلی(  نسبت 

می 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

شکل2-171 

)الف(

)ج(

)ب(

)د(



واحدکار دّومواحدکار دّوم

135 134

واحدکار دّومواحدکار دّوم

135 134

5-6-2-دستوالعمل ترسیم نمای اتصال ستون به 
بیس پلیت)دراتصال مفصلی(: 

به عنوان مثال ازپالن شکل172-2، استفاده کرده و 
نحوه ی اتصال ستون به بیس پلیت راترسیم می نماییم. 

 مراحل انجام کار:
با خطوط ممتد  1-ابتدا بیس پلیت برش خورده را 

ضخیم ترسیم کنید)شکل2-173(.
سپس نمای بال ستون را برروی آن ترسیم نمایید.

2-آرماتور بلت را ترسیم کنید)شکل2-174(.
3-نبشی های روی بال و داخل جان تیرآهن ستون 

را ترسیم نمایید)شکل2-175(.
4-نقشه را پوزیسیون بندی کرده و اطالعات الزم 

را بنویسید)شکل2-176(.

Sc.       1:10
Base Plate  Type1

Sc.       1:10
Section  AA

شکل173-2 مرحله ی اّول

شکل175-2 مرحله ی سّوم

شکل174-2 مرحله ی دّوم

شکل176-2 مرحله ی چهارم

شکل2-172 

ساعت 
عملی

40 دقیقه
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را  شکل2-177  از   BB شده ی  مشخص  برش 
ترسیم می نماییم.

 مراحل انجام کار:
1-ابتدا بیس پلیت برش خورده را با خطوط ممتد 

ضخیم ترسیم کنید)شکل2-178(.
ترسیم  آن  روی  بر  را  جان ِستون  نمای  سپس 

نمایید.
2-آرماتور بلت را ترسیم کنید)شکل2-179(.

3-نبشی های روی بال وداخل جان تیرآهن ستون 
را ترسیم نمایید)شکل2-180(.

4-نقشه را پوزیسیون بندی کرده و اطالعات الزم 
را بنویسید)شکل2-181(.

Sc.       1:10
Base Plate  Type1

شکل178-2 مرحله ی اّول

شکل2-177 

شکل180-2 مرحله ی سّوم

شکل179-2 مرحله ی دّوم

شکل181-2 مرحله ی چهارم
Sc.       1:10

Section  BB
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شکل2-182 

شکل2-184 

شکل2-183 

Sc.       1:10
Base Plate  Type2

Sc.       1:10
Base Plate  Type4

Sc.       1:10
Base Plate  Type3

ساعت 
عملی

70 دقیقه

تمرین کارگاهی11:  برش های AA و BB از انواع بیس پلیت های )اتصال ساده(در 
شکل های زیر را ترسیم نمایید.
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6-6-2-دستوالعمل تیپ بندی صفحات زیرستون 
)دراتصال گیردار(: 

شکل185-2)الف(موقعیت صفحه ی ستون میانی 
را در اتصال گیردار نشان می دهد.

ستون  صفحه ی  ج(موقعیت  و  شکل185-2)ب 
به محورهای آکس در راستای طولی  کناری را نسبت 

و عرضی، نشان می دهد.
گوشه  ستون  صفحه ی  )د(موقعیت  شکل2-185 
نشان  گیردار  اتصال  در  آکس  محورهای  به  نسبت  را 

می دهد.

ساعت 
عملی

70 دقیقه

Sc.       1:10
Base Plate  Type1

Sc.       1:10
Base Plate  Type3

Sc.       1:10
Base Plate  Type2

Sc.       1:10
Base Plate  Type4

شکل 2-185 

)الف(

)ج(

)ب(

)د(
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تمرین کارگاهی12: شکل186-2 و شکل187-2 پالن موقعیت و پالن طبقات یک 
ساختمان مسکونی را نشان می دهد. فنداسیون این بنا در امتدادهای عرضی دارای پی های 
پی  این  متصل شده اند. مشخصات  یکدیگر  به   )T(رابط شناژهای  با  که  است   )FB(نواری

شامل:

موارد خواسته شده:
1

100
- رسم پالن فنداسیون با مقیاس

نواری پی  تیپ   میل گردگذاری  نقشه های  -رسم 
FB1 و شناژT1 با توجه به مشخصات داده شده ی فوق با 

. 1
20

مقیاس

مشخصات نقشه:
-پی نواری کناری و میانی:

FB1=

:)T1(شناژ رابط-
T1=

16@15cm c/c )top & bott) آرماتور طولی
14@15cm c/c )top & bott)آرماتور عرضی

6 آرماتور طولی                                        14
8@25 cm c/c           )آرماتور عرضی)خاموت        

490×120×60

60×40

ساعت 
عملی

100 دقیقه

حیاط

همسایه همسایه

خیابان اصلی

پالن موقعیت
مقیاس      1:400

شکل2-186

خیابان اصلی
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شکل2-187

خواب

پذیراییخواب

غذاخوری

هال

حمام

توالت

آشپزخانه

پالن تیپ طبقات  
مقیاس      1:100
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120×120×60
150×150×60
180×180×60
50×40
60×40

ساعت 
عملی

100 دقیقه

حیاط

همسایه همسایه

خیابان اصلی

پالن موقعیت
مقیاس      1:400

شکل2-188

همسایه

تمرین کارگاهی13: شکل188-2 و شکل189-2 پالن موقعیت و پالن طبقات یک 
ساختمان مسکونی را نشان می دهد. با توجه به مشخصات نقشه، موارد خواسته را ترسیم 

نمایید.

موارد خواسته شده:
بیس پلیت  تیپ بندی  و  ستون گذاری  پالن  رسم   -

1
100

با مقیاس 
1

100
- رسم پالن فنداسیون با مقیاس

و  پی  تیپ  سه  آرماتورگذاری  نقشه های  رسم   -
شناژها با توجه به مشخصات داده شده ی فوق با مقیاس

. 1
20

مشخصات نقشه:
-ابعادپی:

F1=
F2=
F3=
T1=
T2=

-آرماتور پی:
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

پی گوشه
پی کناری
پی میانی

شناژ کناری
شناژ میانی
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شکل2-189

پالن  طبقات
مقیاس      1:100

آشپزخانه
اتاق خواب

اتاق خواب

پذیرایی

نشیمن
ورودی

انباری

پاسیو

توالت

حمام
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Sc.       1:10
Base Plate  Type4

Sc.       1:10
Base Plate  Type1

شکل2-190 

شکل2-192 

شکل2-191 

Sc.       1:10
Base Plate  Type2

ساعت 
عملی

100 دقیقه

تمرین کارگاهی14:  برش های AA و BB از انواع بیس پلیت های )اتصال گیردار(
در شکل های زیر را ترسیم نمایید.
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120×120×60
150×150×60
180×180×60
50×40
60×40

ساعت 
عملی

100 دقیقه

حیاط

همسایه همسایه

خیابان اصلی

پالن موقعیت
مقیاس      1:400

شکل2-193

همسایه

تمرین کارگاهی15: شکل193-2وشکل194-2وشکل195-2، پالن های موقعیت، 
پارکینگ و طبقات یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. این ساختمان دارای 3 طبقه  ی 
باتوجه به مشخصات نقشه، مواردخواسته شده را ترسیم  با پارکینگ می باشد.  مسکونی 

نمایید.

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

زیررا ترسیم نمایید.

. 1
100

-رسم پالن آکس بندی با مقیاس 

و  بیس پلیت  و  بادبند  ستون گذاری،  پالن  -رسم 

. 1
100

تیپ بندی آن ها با مقیاس 
1

100
- رسم پالن فنداسیون کالف بندی با مقیاس

- رسم نقشه های آرماتورگذاری تیپ های پی و 

شناژها با توجه به مشخصات داده شده ی فوق با مقیاس

. 1
20

مشخصات نقشه:
-ابعادپی:

F1=
F2=
F3=
T1=
T2=

-آرماتور پی:
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

پی گوشه
پی کناری
پی میانی

شناژ کناری
شناژ میانی
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شکل2-194

پالن  پارکینگ
مقیاس      1:100
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شکل2-195

پالن  طبقات
مقیاس      1:100
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خالصه ی واحدکار)2(

1-2-ساختمان های اسکلت فلزی
»اسکلت« ساختمان به عنوان سازه ی ساختمان، اعضای باربری هستند که بارهای ساختمان را تحمل و به 
پی و زمین منتقل می کنند. این اعضاء شامل تیرها، ستون ها و بادبندها است، که در ساخت آن ها از فوالد استفاده 

می شود.
1-1-2-انتقال باردرساختمان های اسکلت فلزی: بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء 

صورت می گیرد:        
-سقف، بارهای عمودی را تحمل کرده و به صورت افقی، از طریق تیرها به تکیه گاه ها منتقل می کند. 

-سیستم باربر قائم )ستون ها(، بارها را از تکیه گاه  های دو سرتیر به فنداسیون انتقال می دهد.
-هم چنین سیستم های مهاربندی قائم و افقی )بادبندها(، بارهای جانبی ناشی از باد، زلزله، فشارزمین و ... را 

به فنداسیون ها منتقل می نمایند.
-و درنهایت فنداسیون ها نیز بارحاصل از تجمع تمام نیروهای افقی و قائم )بارمرده و زنده( و نیروهای جانبی 

)باد، زلزله و رانش زمین( را به زمین منتقل می نماید.
2-2-پالن آکس بندی

رابه کمک  فاصله ی ستون ها  و  امتداد  قرارگیری،  آن محل  در  که  پالنی  1-2-2-تعریف پالن آکس بندی: 
خطوط محوری)آکس( نشان می  دهد،»پالن اکس بندی« گویند.

ترسیم سایرپالن های  مبنای  پایه،  پالن  عنوان یک  به  پالن  این  پالن آکس بندی:  2-2-2-اهمیت وکاربرد 
محاسباتی مانند پالن ستون گذاری، پالن فنداسیون، پالن تیرریزی و... بوده و به درک بهتر نقشه های معماری کمک 

بسیار می نماید.
داکت ها،  دیوارها،  درداخل  تا  گردد،  انتخاب  طوری  باید  ستون  محل  درپالن:  ستون  محل  3-2-2-تعیین 
کمدهای دیواری و ... مخفی شوند. عالوه برآن، ایمنی درگوشه های ساختمان و قاب پله را با قراردادن ستون می توان 
تأمین کرد. هم چنین باید دقت شود محل قرارگیری ستون ها در فضای پارکینگ ها مانع از حرکت ماشین ها و ایجاد 

فضاهای پرت گردد.
4-2-2-فاصله ی ستون ها: این فاصله در ساختمان های معمولی بین2 تا 6 متر درنظرگرفته می شود. هم چنین 
بهتراست فاصله ی بین ستون ها درپالن یکسان باشد و باید فاصله ی ستون ها، برای حرکت  اتومبیل درپارکینگ به 

دقت رعایت شود.
5-2-2-امتداد ستون ها: باید سعی شود که آکس ستون ها در امتدادهای افقی و عمودی هم محور باشد. چرا 
که ساختمان هایی درمقابل نیروهای جانبی مقاوم ترند که دارای شکل متقارن بوده و شکستگی  ها و پیش آمدگی های 

کم تری درپالن و نما دارند. 
3-2-پالن ستون گذاری

»پالن ستون گذاری« دومین نقشه ای است که برای اطالعاتی مانند شکل و موقعیت ستون ها و محل قرارگیری 
بادبندها، تیپ بندی ستون ها، محل بیس پلیت و تیپ بندی آن ترسیم می گردد. 

1-3-2-مقاطع فوالدی: درکشور ما معمواًل »ستون ها« را از تیرآهن  هاي INP دوبل )دوتایی( و یا تیرآهن 
بال پهن  تکي IPE ، تیرآهن نیم پهن IPB، هم چنین براي »اتصاالت« از نبشي و تسمه و برای »زیرستون« از پلیت 

استفاده مي شود. 
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 )IPB( و یا بال پهن )INP( تیرآهن: مهم ترین نوع پروفیل های ساختمانی است که به دو صورت معمولی)الف
)دارای ارتفاع و بال مساوی می باشد( در ساختمان به کار می رود. نام گذاری این تیرآهن ها  به  صورت INP200 و یا

IPB200 انجام می گیرد.
ب(تیرآهن ناودانی: این تیرآهن با عالمت UNP یا  [  نشان داده می شود و در بازار از ارتفاع 30 تا 400 

میلی متر موجود می باشد. نام گذاری این تیرآهن ها به صورت UNP200 انجام می گیرد.
می کنند.  استفاده  ستون ها  ساختن  برای  و  هستند  مجوف  یا  توخالی  پروفیل ها،  این  قوطی:  ج(پروفیل ها ی 

نام  گذاری این  تیرآهن ها  به  صورت 100 و یا 100  انجام می گیرد.
د(نبشی: نبشی به ابعاد 50 تا 150 میلی متر جهت اتصاالت پل ها)تیرها(  به ستون ها و یا تیرآهن ها به تیرهای 

باربر و اتصاالت ستون ها به صفحات در فنداسیون هم چنین در ساخت ستون و خرپا به کارمی رود. 
متر موجود در بازار  /6 1 5× 2متر و  1× ه(پلیت: ورق های فوالدی با ضخامت حداکثر 30 میلی متر و با ابعاد 
که برای ساخت ورق اتصال تیرآهن ها به یکدیگر، صفحه ی زیرستون ها، خرپاها، تقویت تیرهای باربر و اتصاالت 

دیگر به کارمی رود.
و(سپری: از این نوع پروفیل درساختمان خرپا هم چنین در اسکلت گل خانه ها و سقف های شیشه ای و هم چنین 

در نورگیر زیرزمین ها جهت آجرهای شیشه  ای درفضای باال مصرف می گردد. 
و(آرماتور و مفتول: آرماتور)میلگرد( و مفتول ها نیز درساختمان به شکل گسترده استفاده می شود. میلگرد به 

قطر 5 تا220 میلی  متر تهیه می شوند.
2-3-2-ستون)Column(: معمواًل درپالن ستون گذاری، با حرف C مخفف کلمه  Column نام گذاری می کنند 
 …,C1,C2و بنابر میزان تحمل بار وارده، ارتفاع ستون و نوع شکل مقطع ستون، آن را تیپ بندی کرده وبه صورت

معرفی می کنند.
3-3-2-صفحه ی زیرستون)Base plate(: ستون ها درساختمان، نقش انتقال بارهاي وارد شده به فنداسیون را 
به صورت نیروي فشاري، کششي و برشي به عهده دارند. صفحه ی زیرستون واسطه اي است که ضمن افزایش سطح 
تماس ستون با پي، سبب مي گردد توزیع نیروهاي ستون درحد قابل تحمل براي بتن باشد. به صفحه ی واسط بین 

ستون و پی»صفحه ی زیرستون« یا »base plate« می گویند.
4-3-2-بادبند)Bracing(: بادبندها، اعضای کششی و فشاری برای مقابله با نیروهای جانبی)بادوزلزله( هستند 
و مانع کج شدن اسکلت ساختمان درهنگام اعمال نیروی جانبی می گردند. محل قرارگیری بادبندها درساختمان به 
صورت متقارن تعیین می گردد. به این معنی که درهرچهارطرف ساختمان باید به کار گرفته شوند تا تعادل درساختمان 

برقرار شود. 
الف(تعیین محل بادبندها درپالن: در انتخاب محل بادبندها باید نکات زیر را رعایت نمود.

1-حتی االمکان محل بادبندها، داخل دیوارها تعیین شود.
2-اطراف جعبه ی پله و آسانسور و دیوارهای داخلی مکان های خوبی برای قرارگیری بادبندهاست.

3-بادبند بهتر است در راستای محورهای افقی و هم عمودی قرار بگیرند.
4-درصورت محدودیت در قراردادن بادبند در نمای بیرونی، از انواع بادبندها از نظرشکل استفاده شود.

ب(عالمت بادبند در پالن ستون گذاری: جهت معرفی انواع بادبندها، آن را از نظر شکل و اندازه، تیپ بندی و 
با حروف مخفف)BR( معرفی می  نمایند.



149 148

واحدکار دّوم

149 148

4-2-پالن فنداسیون
پالنی است که درآن نوع، ابعاد، تعداد و موقعیت پی ها را نسبت به شمال زمین و امتدادهای طولی و عرضی 

زمین مشخص می کند. 
1-4-2-بتن مگر: بتن با عیارکم سیمان، که در زیرفنداسیون ریخته می شود، »بتن مگر« می نامند. میزان سیمان 
مصرفی دربتن مگر100تا150کیلوگرم سیمان برمترمکعب و ضخامت آن10 تا 15 سانتي متر و از هرطرف نیز10 تا 

15 سانتي متر بیش تر از فنداسیون ریخته مي شود.
2-4-2-شناژ: درفنداسیون های نقطه ای و جدا ازهم دریک سازه، بایدپی ها را درامتداد عمود برهم )راستای افقی 
و راستای عمودی(، به وسیله ی کالف های رابطی به هم متصل نمود، به طوری که کالف ها مانع از حرکت دو پی نسبت 

به هم گردند. به این کالف ها که از جنس بتن بوده و جهت اتصال پی ها به یکدیگر استفاده می شوند»شناژ«گویند.
-حداقل ابعاد شناژ 30 سانتی متر است.

-تعداد آرماتورهای طولی شناژها باید حداقل چهارآرماتور با قطر14 میلی متر باشد.
دارای  باید  مقابل خطرکمانش،  در  آرماتورهای طولی  از  محافظت  -آرماتورهای عرضی)خاموت ها( جهت 

حداقل قطر 8 میلی متر و با فاصله ی 25 سانتی متر از یکدیگر درنظرگرفته شوند.

5-2-آرماتورگذاری پالن فنداسیون
بتن از جمله مصالح ساختمانی است که مقاومت کششی خیلی کمی دارد، به همین دلیل استفاده از آرماتور در 
قسمت هایی از پی که تحت تأثیر نیروی کششی قرارمی گیرند، اجتناب ناپذیراست. حتی برای افزایش مقاومت فشاری 

و برشی بتن نیز از آرماتور استفاده می شود. 
1-5-2-دستورالعمل ترسیم آرماتورگذاری در پی منفرد: درپی های منفرد، آرماتورگذاری به صورت شبکه  ای  
از آرماتورهای آج دار درکف پی است. به شبکه های افقی و عمودی از آرماتورهای به کار رفته در پی های منفرد را 
»شبکه ی حصیری« یا »مش« می گویند. درپی ها نباید قطر آرماتورها کم تر از10 میلی  متر و فاصله ی محور تا محور 

آن ها از یکدیگر نباید کم تر از 100میلی متر و بیش تر از 350 میلی متر در نظرگرفته شود.

6-2-اتصال ستون به فنداسیون
1-6-2-عملکرد بیس پلیت: درمحل اتصال ستون به فنداسیون بایستی، صفحه ی میانی بین ستون فلزی و 
بتن قراربگیرد تا نیروی ستون را در سطح وسیع تری پخش نماید به طوری که بتن تاب و تحمل تنش های فشاری به 
وجودآمده درسطح تماس با صفحه ی زیرستون را داشته باشد. ابعاد این صفحات که شامل طول، عرض و ضخامت 

می باشند، برحسب نوع و مقدار نیروی پای ستون با محاسبات فنّی تعیین می گردد.
 )Bolt (: کار اتصال صفحه ی زیرستون  با پی بتنی به وسیله ی آرماتور مهار به نام)بلتBOLT(2-6-2-بُلت
صورت می گیرد. در حالی که صفحه ی زیرستون، تنها فشار را تحمل می کند، بُلت نقش عمده ای نداشته و تنها پایه 

را درمحل خود ثابت نگه می دارد. طبق آیین نامه حداقل قطر بلت،20 میلی متر می باشد.
3-6-2-انواع اتصاالت ستون به فنداسیون:

 اتصال ستون به بیس پلیت به دو صورت انجام می شود: 
الف(اتصال ساده یا مفصلی، ب(اتصال گیردار.
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آزمون پایانی
)2(

واحدکار دّوم
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1-پالن آکس بندی به چه منظورترسیم می شود؟
2-درجدول فنداسیون چه نوع مشخصاتی از پی را ارائه می دهد؟

3-پوزیسیون بندی را تعریف کنید.
4-انواع اتصال ستون فلزی به فنداسیون بتنی را نام ببرید.

5-آرماتور بلت چیست و دارای چه مشخصات آیین نامه ای است؟
6-هدف از اجرای شناژ در پی های کالف بندی چیست؟

7-نکات اجرایی برای بتن مگررا توضیح دهید؟
8-میزان سیمان مصرفی در بتن مگرچه قدر است؟

9-منظور از جمله ی»عیار بتن300 کیلوگرم« چیست؟
10-پوشش بتن را تعریف کنید و بگویید، میزان پوشش از چه مقادیری نباید کم تر باشد.

11-عامل اصلی دربه کارگیری بیس پلیت زیرستون فلزی چیست؟
12-بادبند را تعریف کنید و انواع آن را از نظر شکل نام ببرید.
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سؤاالت چهارگزینه ای

واحدکار دّوم
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1-هدف از اجراي بادبند در ساختمان اسکلت فلزي چیست؟
ب( براي مقابله با نیروهاي باد  الف( براي نگه داري بهتر دیوارها  

د( براي جلوگیري از تخریب درساختمان ج( براي انتقال بهتر نیروها به فنداسیون 
2-تیرآهن معمولي را با  کدام عالمت اختصاري زیر نشان می دهند ؟

UNP )د           CNP )ج    IPE )ب    IBP )الف
3-هرگاه ابعاد یک پي منفرد cm 140×140باشد، مساحت بتن مگر زیر این پي چه قدر است؟

د(2/89مترمربع  ج( 2/56مترمربع   ب(1/96مترمربع   الف(2/25 مترمربع  
4- منظور از پالن آکس بندی چیست؟

ب( تعیین فاصله ی ستون ها    الف( شماره گذاری ستون ها   
د( تعیین محل ستون ها و فاصله ی آن ها از یکدیگر ج(مشخص کردن وضعیت اتصال ستون ها 

5-وجود بادبند در اسکلت، باعث مقاومت ساختمان در مقابل نیروی ....... می شود.
د( هرسه مورد  ج( نیروهای افقی   ب( زلزله   الف( باد   

6-منظور از بتن با عیار350 چیست؟
ب( 350 لیترآب دریک مترمکعب بتن  الف( 350 کیلوگرم سیمان دریک مترمکعب بتن 

د(350 لیترحجم هرمترمکعب بتن   ج( 350 کیلوگرم وزن یک مترمکعب بتن   
7-از قالب بندي آجري بیش تر در کجا استفاده مي شود؟

د( قالب بندي ستون ها ج( قالب بندي تیرها  ب( قالب بندي دیوارها  الف( قالب بندي پي ها 
8-نقش آرماتور در سازه هاي بتن مسّلح چیست؟

ب( افزایش مقاومت فشاری بتن    الف( ایجاد و افزایش مقاومت کششي بتن   
د( هرسه مورد ج( افزایش مقاومت برشي در بتن    

9-حداکثر فاصله ی ستون ها درساختمان های فلزی چندمتر است؟
د( 5/5متر ج( 6متر    ب( 5متر                   الف( 4متر                 

10-منظور از....، محورهای خنثی است که درمحاسبه ی مقاومت خمشی اعضای سازه ای مورد استفاده است؟
د( فاصله ی ستون ج( جان تیرآهن   ب( بال تیرآهن   الف( آکس    

11-دراتصاالت ساختمان های اسکلت فلزی، از چه نوع پروفیلی استفاده می شود؟
د( ناودانی ج( سپری   ب(نبشی و تسمه      INP)الف

12-حداقل قطرآرماتور اصلی شناژ چندمیلی متر است؟
10mm )د    8mm )ج   14mm )ب   12mm)الف

F.B.2-13  نمایش گر تیپ بندی پی های .... می باشد. 
ب( نقطه ای   الف( نواری                

د( شناژهای کناری ج( کالف های عرضی میانی    
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