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  مقدمه

و همچنين آشنا كردن خوانندگان  روش هاي اجراي ساختمانجزوه حاضر به منظور تدريس بخشي از اصول      

مي باشد. در نگارش جزوه سعي شده است كه فقط به ارائه  نكات اجرايي در انواع ساختمان هابا مواد 

مرتبط با هر قسمت به صورت عميق، ولي با زبان ساده و با يك  دستورالعمل هاي طراحي بسنده نشده و مفاهيم

  سازمان بندي مناسب  ارائه شود.

 رو در ادامه به طواست اشاره شده  انواع ساختمان ها بر اساس نوع مصالح مصرفي آندر بخش اول، به      

  شده است.داخته پرآن ساختمان ها با مصالح بنايي و حداقل ضوابط  ضوابط مربوط بهموشكافانه به 

ساختمان شامل مصالح  و فراورده هاي مورد استفاده در سازه صحبت  مطالب عموميراجع به  دومدر بخش      

  شده است.  

در بخش سوم درباره روش هاي اجراي ساختمان، شامل چگونگي اجراي يك سازه از پي تا نازك كاري و      

  اني پرداخته شده است.همچنين نحوه ي نگهداري صحيح از مصالح ساختم

در بخش چهارم در مورد نكات اجرايي در ساختمان ها شامل دستگاه پله در ساختمان، نماسازي، انواع      

درزهاي اجرايي، اهم نكات اجرايي آرماتوربندي و نكات اجرايي در اتصاالت سازه هاي فوالدي اشاره شده 

  است.

ارائه شده است. اين مجموعه شامل  پژوهان سخ گويي توسط دانشدر پايان، مجموعه اي از سؤاالت جهت پا     

  تعدادي سؤال مفهومي است كه از ديدگاه مؤلف، تأكيد بر آن ها در يادگيري نقش به سزايي دارد.

مهندسي عمران، مهندسان و  پژوهان اينجانب اميدوارم اين جزوه بتواند مجموعه ي مناسبي را فرا راه دانش

  متخصصان قرار دهد.

  در پايان بايستي از زحمات پسرم پويا كه در تهيه اين جزوه مرا ياري نمودكمال تشكر راداشته باشم.

  

  سعيد مصلح                                                                                                                           

  ساختمان سرپرست مناطق مهندسي نت راه و 
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  (بتني، فوالدي، آجري) ها ساختمان انواع-1
 هاي ساختمان. شوند مي ساخته... و بنايي فوالدي، بتني، قبيل از گوناگوني مصالح و مواد با كل در ها ساختمان   

 به آرمه بتن هاي سازه با آشنايي ي جزوه در باشد مي آرماتور و بتن جنس از آن اسكلت و فونداسيون كه بتني

 يا منفرد صورت به تواند مي آن فونداسيون نيز فوالدي هاي ساختمان در. است شده پرداخته آن به دقيق رطو

       بتن جنس از فلزي اسكلت فونداسيون جنس. دارد كاربرد ها سوله در عموماً منفرد فوندسيون. باشد نواري

 طبقه 5 ساختمان يك در مثال طور به. شود مي اجرا جا يك صورت به فوالدي هاي ساختمان اسكلت. باشد مي

          درختي اتصال صورت به عموماً هم آن اتصاالت كه شود مي اجرا باهم همزمان طبقه 5 اسكلت فوالدي

 در كه است آن اهميت حائز نكته ولي باشد مي بتني اسكلت از زيادتر فلزي اسكلت اجراي سرعت. باشد مي

  .طلبد مي جا يك صورت به را زيادي اوليه هزينه فوالدي اسكلت

  
  ساختمان ها با اسكلت بتني و فوالدي

 قرار را الزاماتي حداقل هشتم مبحث نامه آئين در كه است بنايي مصالح با هاي ساختمان ها، ساختمان رديگ نوع 

  .پردازيم مي الزامات اين به ما و شود رعايت بايد كه داده

 كالف با آجري هاي ساختمان 1-1

 اين مشمول هاي تمانساخ. گيرد انجام فصل اين مقررات براساس بايد كالف با آجري هاي ساختمان احداث     

 هاي ساختمان از استفاده وليكن داشته پذير شكل نسبتاً رفتاري سنتي، آجري هاي ساختمان با مقايسه در فصل

  .دارد ترجيح مسلح بلوكي يا آجري

  تعريف 2-1

 طتوس جانبي و قائم بارهاي آن در شده ساخته آجر با كه است ساختماني كالف، با آجري ساختمان از منظور     

 اين مقررات رعايت. شود مي تعبيه ساختمان كردن عمل پارچه يك براي بندي كالف و شود مي تحمل ديوارها

 .است الزامي مختلف نسبي خطرهاي با مناطق تمام براي فصل
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 كاربرد محدوده 3-1

 .شود مي محدود كالف با آجري هاي ساختمان مصالح و اجرايي مسائل به فصل اين مقررات كاربرد

 ساختگاه 4-1

 منظور .باشد نمي مجاز سيل، معرض در يا ناپايدار هاي زمين روي بر فصل اين مشمول هاي ساختمان احداث     

 زمين و ريزش سنگ زياد، نشست گونگي، آب مانند هايي پديده وقوع احتمال كه است زميني ناپايدار زمين از

 .باشد حساس رس خاك از متشكل زمين اينكه يا باشد داشته وجود آن در لغزش

 اجرا و طرح 5-1

 عمومي الزامات 5-1-1

 :باشد زير خصوصيات واجد بايد ساختمان پالن

 .نباشد بيشتر متر 25 يا آن عرض برابر سه از ساختمان طول : الف

 .باشد قرينه تقريباً اصلي محور دو هر به نسبت : ب

 ساختمان طبقات تعداد و ارتفاع 5-1-2

 :است الزامي زير نكات رعايت بخش اين مشمول هاي ساختمان مورد در      

 .شود مي محدود دو به زيرزمين احتساب بدون طبقات تعداد حداكثر : الف

 متر 5/1 از بيش مجاور زمين تراز متوسط به نسبت نبايد زيرزمين سقف روي تراز ، طبقات تعداد احتساب در : ب

  .گردد مي منظور ساختمان از اي طبقه عنوان به نيز طبقه اين ، صورت اين غير در باشد،

 .باشد متر 8 از بيش نبايد مجاور زمين تراز متوسط به نسبت بام روي تراز : پ

 از تجاوز درصورت و باشد مي متر 4 به محدود )سقف زير تا زيرين كالف روي از( طبقه ارتفاع حداكثر : ت

 تعبيه زيرين كالف روي از متر 4 حداكثر تفاعار در و ديوارها داخل در اضافي افقي كالف يك بايد حد، اين

 .داد افزايش متر 6 تا حداكثر را طبقه ارتفاع توان مي ترتيب اين به. گردد

 قائم برش 5-1-3

 سقف پيشامدگي : الف

 :گردد رعايت زير ضوابط است الزم سقف پيشامدگي وجود صورت در     

 از باز طرف دو هاي بالكن براي و متر 20/1 از باز طرف سه هاي بالكن مورد در طره پيشامده طول -1

 از طره پيشامده طول كه صورتي در .شوند مهار طبقه سقف در خوبي هب ها طره و نباشد بيشتر ترم 50/1

 مقررات ششم مبحث مطابق زلزله قائم نيروهاي برابر در بايد طره نمايد تجاوز فوق در مذكور حدود

 .گردد محاسبه ساختمان ملي

   70 ارتفاع تا پناه جان ساخت ولي شود ساخته ديواري نبايد ساختمان پيشامدگي متقس هيچ روي -2

 .است مجاز متر سانتي
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 طبقه در سطح اختالف : ب

 بايد طبقه، در سطح اختالف وجود صورت در. شود پرهيز طبقه در سطح اختالف ايجاد از المقدور حتي     

 قسمت دو اينكه يا و وندش تقويت مناسب بندي كالف با نددار سطح اختالف كه قسمتي دو فاصل حد ديوارهاي

  .شوند جدا يكديگر از جدايي درز وسيله به ساختمان

 سازه 5-1-4

 :است الزامي زير كلي موارد رعايت فصل اين مشمول هاي ساختمان اي سازه اجزاي مورد در     

 يك طور به نيروها برابر در ساختمان تا باشند پيوسته هم به مناسبي گونه به بايد ساختمان اجزاي تمامي -1

 به را زلزله از ناشي نيروي يكپارچه، صورت به خود انسجام حفظ با بايد سقف بويژه. كند عمل پارچه

 .نمايد منتقل قائم اجزاي

 .باشند داشته ادامه پي تا قائم راستاي يك در بايد باربر ديوارهاي -2

 .شود استفاده انقطاع درز از بايد صورت اين غير در ،باشد مناسب اي سازه تقارن داراي بايد ساختمان -3

 هاي دهانه الغر، اجزاي ها، طره روي سنگين اجسام يا و تأسيسات ساختماني، اجزاي دادن قرار از -4

 .شود پرهيز بام و بزرگ

 شالوده 5-1-5

 :است الزامي ها شالوده براي زير ضوابط رعايت     

 هر نباشد، ممكن تراز يك در دليل هر به شالوده احداث گاه هر و شوند تهساخ تراز يك در بايد ها شالوده : الف

 .گيرد قرار تراز يك در بايد شالوده از بخشي

 ساختمان شالوده ساخت چه چنان دار شيب هاي زمين در. نيست مجاز وجه هيچ به دار شيب شالوده ساخت : ب

 افقي جهت در ها شالوده اين كه طوري به شود، ادهاستف پلكاني ي ها شالوده از بايد نباشد ممكن تراز يك در

  .باشد متر سانتي 30 از بيش نبايد پله هر ارتفاع و داشته پوشاني مترهم سانتي 50 حداقل

 50 حداقل آن عمق و چيني كرسي عرض برابر 5/1 حداقل بايد نواري شالوده عرض باربر، ديوارهاي براي : پ

 .باشد متر سانتي

 شفته مكعب متر در آهك كيلوگرم 350 عيار با آهكي شفته حداقل يا بتن از استفاده با بايد اديواره شالوده : ت

 .شود ساخته سيمان ماسه يا و )باتارد( آهك - سيمان - ماسه ، آهك گل مالتهاي از يكي با الشه سنگ يا و

 .گيرد قرار زمين سطح زير متر سانتي 40 حداقل شالوده روي تراز بندان يخ داراي و سردسير مناطق در : ث

 چيني كرسي 5-1-6

 :است الزامي زير ضوابط رعايت چيني كرسي مورد در     

 پيرامون محوطه شده تمام كف از باالتر متر سانتي 30 حداقل تا شالوده سطح روي از بايد چيني كرسي : الف

 .باشد ساختمان
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 كاري عايق( بندي نم مناسب مصالح و داندو با چيني كرسي سطح بايد رطوبت نفوذ از جلوگيري براي : ب

 .گردد بر پايين سمت به متر سانتي 10 اندازه به طرف هر از كرسي روي از عايق اليه است الزم. شود )رطوبتي

 .باشد ديوار عرض از بيشتر متر سانتي 10 حداقل بايد چيني كرسي عرض : پ

 اجرا زير هاي مالت از يكي با توپر سيماني وكبل يا آجر الشه، سنگ از استفاده با ديوارها چيني كرسي : ت

 :شود

 )ماسه قسمت سه ، سيمان قسمت يك( سه به يك حجمي نسبت با سيمان ماسه مالت -

 قسمت يك سيمان، قسمت يك( شش به يك به يك حجمي نسبت با )باتارد( آهك - سيمان - ماسه مالت -

 )ماسه قسمت شش آهك،

 )خاكي ماسه قسمت پنج آهك، قسمت دو( پنج به دو حجمي نسبت با آهك ماسه مالت -

 يا آهكي ماسه آجرهاي مصرف چيني، كرسي در آجر از استفاده صورت در مرطوب، هاي زمين در : تبصره

  .است الزامي )مهندسي( مرغوب رسي

 ديوار 5-1-7

 باربر ديوارهاي : الف

 سطح مقدار نظر از چنين هم. شوند توزيع هم بر عمود جهت دو در نواخت يك طور به بايد باربر ديوارهاي     

 سقف و كف در بايد ديوارها. باشند كافي زلزله جانبي نيروهاي و قائم نيروهاي با مقابله براي مقاومت و مقطع

  :باشند دارا را زير مشخصات بايد ديوارها ، اي سازه مناسب رفتار براي. شوند محكم

 .باشند متري سانتي 35 بايد )اربرب غير يا و باربر( پيراموني ديوارهاي كليه -1

 .شود مي گرفته نظر در ،)آجر نيم و يك طول( سانتيمتر 35 آجري باربر ديوارهاي ضخامت -2

 ديواري بند، پشت از مقصود. باشد بيشتر متر 6 از نبايد بند پشت دو بين باربر ديوار آزاد طول حداكثر -3

 كه شود مي تلقي بند پشت عنوان به ديواري. يدنما مي تالقي باربر ديوار با ديگري امتداد در كه است

 بزرگترين  برابر حداقل باربر ديوار ضخامت احتساب با آن طول و متر سانتي 20 حداقل آن ضخامت

  .شود محسوب بند پشت عنوان به تواند مي نيز قائم كالف.باشد بند پشت طرفين دهانه

 جداگر ديوارهاي : ب

 يا ديوارها اين وزن. روند مي كار به ساختمان فضاهاي سازي جدا منظور به صراًمنح جداگر ديوارهاي -1

 .شود مي تحمل باربر ديوارهاي توسط ها كف واسطه با يا شالوده وسيله به مستقيماً

 .شوند ساخته آن نظاير و گچي ساخته پيش قطعات يا سفالي بلوك آجر، از توانند مي جداگر ديوارهاي -2

 ساخته پيش قطعات و سفالي بلوك براي و متررسانتي 11 آجر براي جداگر هايديوار ضخامت حداقل -3

 .باشد مي متر سانتي 8 گچي
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 هر متر 5 يا ديوار ضخامت برابر 40 از است عبارت بند پشت دو بين جداگر ديوار آزاد طول حداكثر -4

 بزرگترين   قلحدا طول به و ديوار ضخامت معادل حداقل ضخامت به بايد بند پشت. باشد كمتر كدام

 در چوبي يا مسلح بتن ، فوالدي قائم اجزاي توان مي بند پشت جاي به. باشد بند پشت طرفين دهانه

 .نمود مهار طبقه سقف و كف در مناسبي گونه به را اجزا اين سر دو و داد قرار ديوار داخل

 اين از تجاوز صورت در. باشد مي رمت 5/3 مجاور كف تراز از جداگر ديوارهاي مجاز ارتفاع حداكثر -5

 .گردد مبادرت جداگر ديوار تقويت به مناسبي گونه به افقي كالفهاي تعبيه با بايد حد

 رج يعني شوند، مهار سقف پوشش زير به كامالً بايد دارند ادامه طبقه ارتفاع تمام در كه جداگرهايي -6

 .شود داده جاي سقف زير رد ديگر، مناسب روشهاي يا كافي مالت و فشار با ديوار آخر

 هاي كالف يا ديوار به مناسب كالف با بايد ندارند ادامه طبقه ارتفاع تمام در كه جداگرهايي فوقاني لبه -7

 .شود متصل جداگر كننده احاطه

 نحو به ستونك، يك يا آن بر عمود جداگر يا ديوار به بايد جداگر لبه. باشد آزاد نبايد جداگرها قائم لبه -8

 توان مي ستونك براي. شود ساخته چوب يا مسلح بتن فوالد، از تواند مي ستونك. گردد لمتص مناسب

 طول چنانچه. كرد استفاده چوب يا مسلح بتن ،)آن معادل فوالدي پروفيل يا( 6 نمره ناوداني يك از

 .باشد آزاد تواند مي آن لبه باشد 5/1 از كمتر بند پشت جداگر ديوار

 چيني ديوار : پ

  :است الزامي زير نكات رعايت آجري ديوارهاي اجراي مورد در     

 .شود استفاده آجر نوع يك از باربر ديوارهاي ساخت در -1

  .نكنند جذب خود به را مالت آب تا شوند خيس آب در آجرها اجرا، از قبل -2

   .شود انجام )باتارد( آهك - سيمان – ماسه مالت حداقل يا سيمان ماسه مالت با بايد چيني ديوار -3

 .باشند داشته همپوشاني قبلي رديف آجرهاي با خود طول  اندازه به حداقل آجرها -4

 .باشد افقي كامال ها رگ امتداد -5

 )باشند گرفته قرار هم مقابل در ميان در رگ يك( نبوده امتداد يك در متوالي، رگ دو در قائم بندهاي -6

 .باشند شاقولي و

 .باشد متر ميلي 12 از بيش و متر ميلي 10 از كمتر نبايد قائم و افقي بندهاي ضخامت -7

 .شوند پر مالت از )مالت هرزه( قائم بندهاي بايد -8

 فواصل در ترتيب به يك هر كه متر ميلي 10 قطر به دار آج ميلگرد سه از حداقل بايد باربر ديوارهاي در -9

 استفاده گيرند، مي قرار افقي بندهاي در ديوار طول در سرتاسري صورت به و ديوار ارتفاع  ، ، 

 .گردد مهار آنها داخل در و شده داده امتداد قائم هاي كالف محل تا بايد ميلگردها اين. شود
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 از استفاده و شود اجرا )ارتفاع در( همزمان بايد ساختمان هاي قسمت تمام در چيني ديوار هاي رگ -10

 .باشد نمي مجاز يوارهاد ساخت در گير هشت روش

 .باشد شاقولي كامال بايد چيني ديوار -11

 .شوند اجرا باربر ديوارهاي با همزمان بايد مهاري ديوارهاي -12

 حالت اين در.گردند اجرا گير هشت صورت به بايد مسلح بتن قائم هاي كالف اجراي محل در ديوارها -13

 گير هشت از استفاده جاي به. باشد مترك كالف الزم بعد از نبايد گير هشت آجرهاي بين فاصله حداقل

 ارتفاع، متر سانتي 50 هر در افقي ميلگردهاي يا ها شاخك تعبيه با ديوار اجراي هنگام در توان مي

 .نمود تأمين را كالف و ديوار بين اتصال

 .شود داشته نگه مرطوب روز سه مدت به حداقل اجرا از پس بايد ديوارها -14

 .شود درگير مناسب نحو به آن روي كالف با باربر ديوارهاي يدبا ساختمان انسجام حفظ براي -15

 ها آن اطراف هاي كننده تقويت و بازشوها  5-1-8

 :است الزامي بازشوها محل و اندازه مورد در زير موارد رعايت     

 .شوند ها كالف قطع سبب نبايد بازشوها -1

 .نباشد بيشتر ديوار آن حسط   از باربر ديوار هر در بازشوها سطح مجموع -2

 .نباشد بيشتر ديوار طول   از باربر ديوار هر در بازشوها طول مجموع -3

 يا بازشو ارتفاع  از كمتر )ديوار انتهاي از( ساختمان خارجي بر از باربر ديوار هر در بازشو اولين فاصله -4

 .شود داده قرار )سقف تا كف از( قائم كالف بازشو فينطر در كه آن مگر نباشد، متر سانتي 75 از كمتر

 دو آن طول مجموع  از همچنين و خود طرفين بازشوي كوچكترين  ارتفاع از نبايد بازشو دو فاصله -5

 به را آن نبايد و شود مي منظور بازشو از جزئي بازشو دو بين جرز صورت اين غير در. باشد كمتر بازشو

 .آورد حساب به باربر ديوار عنوان

 به بازشوها طول مجموع برابر اي دهانه با سره يك صورت به بايد مجاور بازشوهاي روي درگاه نعل -6

 .باشد ها آن بين جرز اضافه

       تعبيه با را بازشو طرفين بايد صورت اين غير در. نباشد بيشتر متر 5/2 از بازشوها ابعاد از يك هيچ -7

 .نمود تقويت شوند، مي متصل افقي هاي كالف به كه ئمقا كالفهاي

 درگاه نعل 5-1-9

 :است الزامي زير شرايط رعايت ها درگاه نعل نصب براي     

 .باشد متر سانتي 25 حداقل بايد طرف هر در ديوار روي بر درگاه نعل نشيمن طول -1

 ها آن به مناسبي نحو به يدبا درگاه نعل بازشوها، اطراف در قائم هاي كالف از استفاده صورت در -2

 .شوند متصل
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  .باشد ديوار ضخامت مساوي بايد درگاه نعل عرض -3

 ها كالف 5-1-10

 افقي بندي كالف 5-1-10-1

 افقي هاي كالف مشخصات و تعبيه هاي محل : الف

 :شود ساخته سقف، زير و ديوار زير تراز در افقي هاي كالف بايد باربر ديوارهاي كليه در     

 )بتن مكعب متر در كيلوگرم 300 حداقل سيمان عيار با( مسلح بتن با بايد كالف اين :ديوار زير تراز در -1

 يا و ديوار عرض   از آن ارتفاع و متر سانتي 25 يا و ديوار عرض از آن عرض كه طوري به شود ساخته

 .نباشد كمتر متر سانتي 25

 بوده ديوار عرض هم آن عرض بايد شود، ساخته مسلح نبت با چنانچه سقف كالف : سقف زير تراز در -2

 از متر سانتي 12 تا حداكثر را كالف عرض توان مي نماسازي منظور به كه خارجي ديوارهاي در مگر

. باشد كمتر متر سانتي 20 از نبايد افقي كالف عرض حال هيچ در ولي نمود اختيار كمتر ديوار عرض

 هاي پروفيل از توان مي مسلح بتن كالف جاي به. باشد كمتر ترم سانتي 20 از نبايد كالف ارتفاع

 خوبي هب فوالدي كالف كه آن بر مشروط نمود استفاده )10 نمره(  IPE 100 تيرآهن معادل فوالدي

. گردد متصل ديوار يا قائم كالف به مناسب نحوي به ها كالف اين چنين هم و شده متصل سقف به

 .شود اتخاذ سقف تيرهاي به آن مناسب اتصال براي الزم يرتداب ، سقف كالف اجراي هنگام

 

  بتني افقي كالفهاي در ميلگردها تعبيه محل و مشخصات : ب

 .باشند متر ميلي 10 قطر حداقل با دار آج نوع از بايد طولي ميلگردهاي -1

 رضع كه صورتي در. گيرند قرار مناسب، بتني پوشش با كالف گوشه چهار در بايد طولي ميلگردهاي -2

 شود داده افزايش بيشتر يا و عدد 6 به بايد طولي ميلگردهاي تعداد نمايد تجاوز متر سانتي 35 از كالف

 .نباشد بيشتر متر سانتي 25 از مجاور ميلگرد دو هر فاصله كه اي گونه به

 از ها تنگ فاصله .شوند بسته يكديگر به متر ميلي 6 حداقل قطر به هايي تنگ با بايد طولي ميلگردهاي -3

 بر از متر سانتي 75 فاصله در ها تنگ فاصله. باشد بيشتر متر سانتي 25 يا كالف ارتفاع از نبايد يكديگر

 .يابد كاهش متر سانتي 15 به حداقل بايد قائم كالف

 .باشد داشته  وجود بتن پوشش متر سانتي 5/2 حداقل بايد طولي ميلگردهاي اطراف در -4

 قائم هاي كالف اتصال : پ

 نقاط در. شوند متصل افقي هاي كالف به تقاطع، هاي محل كليه در مناسب نحوي به بايد قائم هاي فكال     

 داخل در متر سانتي 30 اندازه هب حداقل بايد قائم كالف طولي ميلگردهاي يابد نمي ادامه قائم كالف كه تقاطعي

  .گردد مهار افقي كالف
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 سقف 5-1-11

 يك هر مورد در زير شرايط بايد باشد، نظر مد بلوك تيرچه يا ضربي اقت هاي سقف اجراي كه مواردي در     

 .گردد رعايت

 ضربي قتا هاي سقف : الف

 .نشود بيشتر متر 1 از سقف هاي تيرآهن بين فاصله -1

 شماره يك حداكثر( عرضي هاي تيرآهن توسط متر 2 حداكثر فواصل در بايد سقف هاي تيرآهن -2

 .گردند متصل ديگر يك به گيرند، مي قرار سقف هاي يرآهنت دل در كه )اصلي تيرآهن از كمتر

 سقف تيرهاي بر عمود امتداد در كه ديگري هاي تيرآهن توسط سقف هاي تيرآهن انتهاي است الزم -3

 .شوند متصل ديگر يك به هستند،

 .شوند متصل افقي كالف به مناسبي گونه به سقف هاي تيرآهن -4

 يا تسمه با ميان، در چشمه يك صورت به حداقل متري، 1 هاي چشمه در بايد سقف انتهايي تيرآهن -5

 .شود مهار خود كناري تيرآهن به دري ضرب شكل به ميلگرد

 كردن استوار يا سقف هاي تيرآهن دري ضرب مهاربندي براي كه تسمه يا ميلگرد مقطع سطح حداقل -6

 .باشد مي آن معادل تسمه يا متر ميلي 14 قطر با ميلگرد رود، مي كار به دهانه آخرين

 بلوك تيرچه هاي سقف : ب

 .شوند متصل افقي كالف به مناسبي نحو به سقف هاي تيرچه -1

 در متر سانتي 25 حداكثر فواصل به متر ميلي 6 قطر به حداقل سقف پوشش بتن در استفاده مورد ميلگرد -2

 .شود داده قرار ها، تيرچه بر عمود جهت

 .باشد ضخامت ترم سانتي 5 داراي حداقل ها بلوك روي پوشش بتن -3

 حداقل آن مقطع عرض كه عرضي كالف وسيله به ها تيرچه متر، 4 از ها تيرچه دهانه تجاوز صورت در -4

 قطر به سراسري دار آج ميلگرد 2 حداقل داراي بايد كالف اين. شوند متصل هم به باشد متر سانتي 10

 .باشد )كالف مقطع پايين در يكي و باال در يكي( متر ميلي 10

 حداقل طول به و باال در پايين ميلگردهاي اندازه به حداقل است الزم سقف، در طره وجود رتصو در -5

 .شود تعبيه متر 5/1

 كاذب سقف : پ

 و آن بين و شده منتقل آن به ساختمان باربر سيستم به اتصال طريق از آن وزن كه است سقفي كاذب سقف     

 .آيد مي وجود به خالي فضاي اصلي سقف

 .شوند مي ساخته مستوي غير يا مستوي صورت به كاذب هاي سقف -1
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 بندي كالف يا ديوار به مناسبي گونه به آن بندي قاب و شده ساخته سبك مصالح از بايد كاذب سقف -2

 مجاور ديوارهاي خرابي موجب ها، آن در زلزله از ناشي هاي تكان ضربه تا گردد متصل ساختمان

 .نگردد

 :است الزامي زير موارد رعايت كاذب سقف اجراي در

 متصل )سقف يا و ها كالف باربر، ديوارهاي( ساختمان اصلي سازه به كاذب هاي سقف در آويزها -1

 .گردند

 .باشند مقاوم زدگي زنگ و خورنده عوامل برابر در و داشته كافي مقاومت كه شود استفاده آويزهايي از -2

 در عدد 3 از نبايد حال هر در اما ود،ش برآورد كاذب سقف پوشش نوع به بسته آويزها فاصله و تعداد -3

 .باشد كمتر سقف مربع متر هر

 .شوند متصل اصلي سازه به مناسب اتصاالت با و بوده صاف و شاقولي بايد آويزها -4

 .نكند تجاوز شده طراحي آن اساس بر سقف كه باري از آويزها طرف از وارد بار -5

 با بايد روند مي كار به كاذب هاي سقف نداشت نگه براي كه افقي فرعي و اصلي هاي نيمرخ مقاطع -6

 از ترتيب به نبايد لحاظ هر از فرعي و اصلي هاي نيمرخ مقطع سطح حال هر به ولي شود تعيين محاسبه

 .باشد كمتر 6 و 10 نمره فوالدي ميلگردهاي مقاومت سطح

 .باشند مقاوم جانبي نيروهاي برابر در بايد كاذب هاي سقف -7

 درز ايجاد گيرد، مي قرار كاذب سقف و اصلي سقف بين فضاي در ارتيحر تأسيسات كه صورتي در -8

 .است ضروري حرارتي هاي تغييرمكان براي جا تأمين منظور به كاذب سقف اطراف در انبساط

 خشتي هاي ساختمان 6-1-1

 لهزلز از ناشي جانبي هاي حركت برابر در را خود پارچگي يك كالف، بدون خشتي هاي ساختمان اصوالً     

 حداقل تعيين به فصل اين در. شود نمي توصيه هايي ساختمان چنين احداث علت همين به. كنند نمي حفظ

 بنا، عمر طول در كه طوري به شود مي پرداخته خشتي هاي ساختمان اجراي و طرح منظور به مقررات و ضوابط

 برابر در الزم مقاومت حداقل و نمايد حفظ قائم نيروهاي مقابل در را خود نسبي پارچگي يك ساختمان اجزاي

 زياد خيلي و زياد نسبي خطر با مناطق در ها ساختمان نوع اين ساخت. باشد داشته را متوسط تا خفيف هاي زلزله

 .باشد مي ممنوع

 تعريف 6-1-2

 ساخته مالت و خشت از آنها در باربر ديوارهاي كه هستند هايي ساختمان خشتي هاي ساختمان از منظور      

 .باشد شده تقويت فصل اين در مقرر هاي شيوه به و دهش
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 كاربرد محدوده 6-1-3

 فراهم كه طوري به شوند مي ساخته دست دور نواحي در كه است هايي ساختمان براي فصل اين ضوابط      

 اكثرحد با ها ساختمان اين احداث. باشد مي مشكل جا آن در ماهر، انساني نيروي و تجهيزات ، مصالح آوردن

 8 به طبقات ارتفاع حداكثر. است مجاز زيرزمين طبقه يك گرفتن نظر در با طبقه دو يا ، زمين باالي طبقه يك

 .باشد مي محدود باشد، كوچكتر كه كدام هر متر 5/3 يا باربر ديوار ضخامت برابر

 ساختگاه 6-1-4

 منظور. باشد نمي مجاز سيل، معرض در اي ناپايدار هاي زمين روي بر فصل اين مشمول هاي ساختمان احداث      

 زمين و ريزش سنگ زياد، نشست گونگي، آب مانند هايي پديده وقوع احتمال كه است زميني ناپايدار زمين از

 .باشد حساس رس خاك از متشكل زمين اينكه يا باشد داشته وجود آن در لغزش

 مصالح 6-1-5

 ها مالت انواع و چوب خشت، از عبارت فصل اين مشمول ايه ساختمان اجراي براي استفاده مورد مصالح     

  .باشد مي كننده تقويت مصالح و )سيمان ماسه و آهك ماسه آهك، گل كاهگل، و گل(

 اجرا و طرح 6-1-6

 و باربر غير و باربر ديوارهاي چيني، كرسي شالوده، :از عبارتند فصل اين مشمول هاي ساختمان اصلي اجزاي      

 يك به ها آن اتصال و كرده حفظ را خود موضعي پايداري يك هر كه شوند اجرا چنان بايد ااجز اين. سقف

 به منوط ساختمان كلي پايداري زلزله، از ناشي نيروهاي اثر به توجه با. كند حفظ را ساختمان كلي پايداري ديگر

 بازشوهاي اطراف در فوق، صليا اجزاي بر عالوه منظور بدين باشد، مي شالوده به زلزله نيروهاي صحيح انتقال

 .شوند تعبيه نيز قائم و افقي هاي كالف بايد بزرگ

 عمومي الزامات 6-1-6-1

 :است الزامي ساختمان پالن در زير هاي محدوديت رعايت     

 .نباشد بيشتر متر 25 يا آن عرض برابر دو از ساختمان طول : الف

 .باشد قرينه اصلي محور دو به نسبت : ب

 .باشد نداشته پالن در پسرفتگي و مدگيپيشا : پ

 ساختمان چند به را ساختمان انقطاع، درز از استفاده با بايد فوق بندهاي از يك هر از تجاوز صورت در     

 .باشد مي متر سانتي 4 انقطاع درز عرض حداقل. كرد تقسيم باشند، سازگار فوق شرايط با كه كوچكتر

 قسمت دو سطح، اختالف وجود صورت در. شود پرهيز ساختمان طبقه يك در سطح اختالف ايجاد از بايد : ت

  .شوند جدا يكديگر از انقطاع درز توسط بايد ساختمان
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 شالوده 6-1-6-2

 ممكن تراز يك در دليل هر به شالوده احداث گاه هر و شوند ساخته افقي سطح يك در بايد ها شالوده : الف

 .گيرد قرار افقي سطح كي در بايد شالوده از بخش هر نباشد،

 ساختمان شالوده ساخت چه چنان دار شيب هاي زمين در. نيست مجاز وجه هيچ به دار شيب شالوده ساخت : ب

 افقي جهت در ها شالوده اين كه طوري به شود، استفاده پلكاني هاي شالوده از بايد نباشد ممكن تراز يك در

 .باشد متر سانتي 30 از بيش نبايد پله هر ارتفاع و تهداش پوشاني هم يكديگر با متر سانتي 50 حداقل

 50 حداقل آن عمقو چيني كرسي عرض برابر 5/1 حداقل بايد نواري شالوده عرض باربر، ديوارهاي براي : پ

  .باشد متر سانتي

 :شود ساخته زير روش دو از يكي به بايد شالوده : ت

 زير: اختالط حجمي نسبت با مالت و الشه سنگ از استفاده با : اول روش

 سيمان قسمت چهار -

 آهك قسمت يك -

 ماسه قسمت دوازده -

 كافي اندازه به تميز آب -

 .شفته مكعب متر در آهك كيلوگرم 350 عيار با آهكي شفته از استفاده با : دوم روش

  .گيرد رارق زمين سطح زير متر سانتي 40 حداقل شالوده روي تراز بندان يخ داراي و سردسير مناطق در : ث

 چيني كرسي 6-1-6-3

 پيرامون محوطه شده تمام كف از باالتر متر سانتي 30 حداقل تا شالوده سطح روي از بايد چيني كرسي : الف

 .شود اجرا ساختمان

 كاري عايق( بندي نم مناسب مصالح و اندود با چيني كرسي سطح بايد رطوبت نفوذ از جلوگيري براي : ب

 .برگردد پايين سمت به متر سانتي 10 اندازه به طرف هر از كرسي ي رو از عايق اليه است الزم. شود )رطوبتي

 .باشد ديوار عرض از بيشتر متر سانتي 10 حداقل بايد چيني كرسي عرض : پ

 :شود اجرا زير هاي مالت از يكي با سيماني بلوك يا آجر الشه، سنگ از استفاده با ديوارها چيني كرسي : ت

 )ماسه قسمت سه ، سيمان قسمت يك( سه به يك حجمي نسبت با يمانس ماسه مالت -

 قسمت يك سيمان، قسمت يك( شش به يك به يك حجمي نسبت با )باتارد( آهك - سيمان – ماسه مالت -

 )ماسه قسمت شش آهك،

  )ماسه قسمت پنج آهك، قسمت دو( پنج به دو حجمي نسبت با آهك ماسه مالت -

 پر سنگ الشه و مالت تركيب از حفره داخل است الزم دار حفره سيماني بلوك از هاستفاد صورت در : 1 تبصره

 .شود
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 ماسه آجرهاي انواع مصرف چيني، كرسي در آجر از استفاده صورت در مرطوب، هاي زمين در : 2تبصره

 .است الزامي )مهندسي( مرغوب رسي يا آهكي

 ديوار 6-1-7

 باربر ديوارهاي : الف

 براي. شوند توزيع ساختمان پالن در هم بر عمود جهت دو هر در منظم طور به االمكان حتي بايد ديوارها     

 در. شوند مهار مناسبي نحو به سقف و كف در بايد ديوارها زلزله، از ناشي جانبي نيروهاي برابر در مقاومت تأمين

 باالي طبقه در و درصد 10 از دنباي زيرزمين در نسبي ديوار مقدار ساختمان عرضي و طولي امتدادهاي از يك هر

 مساحت نسبت از است عبارت امتداد هر در طبقه هر نسبي ديوار مقدار .باشد كمتر درصد 6 از نبايد زيرزمين

 فقط نسبي ديوار مقدار تعيين براي. ساختمان زيربناي مساحت به نظر مورد امتداد با موازي ديوارهاي افقي مقطع

 در بازشوها پايين و باال ديوارهاي. آيند مي حساب به است، بيشتر يا متر سانتي 35 ها آن ضخامت كه ديوارهايي

 :باشند زير مشخصات داراي بايد باربر ديوارهاي. شوند نمي منظور نسبي ديوار محاسبه

 .باشد آن ضخامت برابر 8 از بيش نبايد ديوار هر ارتفاع -1

 .باشد مي 5/4 آن، بر عمود ديوار دو بين واقع ديوار آزاد طول حداكثر -2

 .باشد متر سانتي 35 هستند، جانبي گاه تكيه داراي كه خشتي باربر ديوارهاي ضخامت حداقل -3

 .گيرند قرار باربر ديوارهاي در نبايد فاضالب يا بخاري لوله هواكش، -4

 ارتفاع متر سانتي 70هر در حداكثر گوشه هاي كالف از بايد گوشه ديوارهاي تر مناسب اتصال براي -5

 به متر سانتي 10 عرض و خشت يك ضخامت به چوب قطعه سه از گوشه كالف. شود فادهاست ديوار

 .باشد متر نيم مورب قطعه و متر يك متعامد هاي قطعه طول. شود مي ساخته گونيا شكل

 استفاده متر سانتي 10 حدود قطر به چوبي كالف از بايد سقف تراز در باربر ديوارهاي تمام باالي در -6

 .شود

 .باشند داشته پوشاني هم قبلي رديف هاي خشت با خود طول   اندازه به اقلحد ها خشت -7

 قرار هم مقابل در ميان در رگ يك( نبوده امتداد يك در متوالي، رگ دو در )بند كوره( قائم بندهاي -8

 .)باشند گرفته

 از استفاده و شود رااج )ارتفاع در( زمان هم بايد ساختمان هاي قسمت تمام در چيني ديوار هاي رگ -9

 .باشد نمي مجاز ديوارها درساخت گير هشت روش

 جداگر ديوارهاي : ب

 اين در سنگي جداگر ديوار از استفاده باشد، آجري يا خشتي تواند مي جداگر ديوار خشتي هاي ساختمان در     

 :باشند زير مشخصات داراي بايد جداگر ديوارهاي. باشد نمي مجاز ها ساختمان
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 در بايد مقدار اين از تجاوز صورت در و باشد مي متر سانتي 150 جداگر ديوارهاي آزاد طول رحداكث -1

 .شود استفاده چوبي وادار يا بند پشت از متر سانتي 150 فواصل

 طور به فوقاني افقي ضلع امتداد در و باربر ديوارهاي به خود قائم اضالع امتداد در بايد جداگر ديوار -2

 .شود متصل سقف به مناسب

 چيدن هنگام در مناسب بست و قفل با اتصال و شده ساخته باربر ديوارهاي با زمان هم بايد جداگر ديوار -3

 .شود انجام ديوار دو

 30 حداقل طول و متر سانتي 5 حداقل قطر به هايي چوب وسيله به باربر ديوار به جداگر ديوار اتصال -4

 .گردد تأمين شوند، مي داده قرار باربر ديوار در متر سانتي 100 حداكثر فاصله به كه متر سانتي

 .شود اجرا محصوركننده، چهارتراش چوبي كالف يك در بايد جداگر ديوار -5

 .باشد مي متر سانتي 20 خشتي جداگر ديوار ضخامت حداقل -6

. )نشوند چيده اي تيغه صورت به آجرها( باشد مي متر سانتي 11 آجري جداگر ديوار ضخامت حداقل -7

 رعايت. شود اجرا گچ مالت يا )باتارد( آهك – سيمان – ماسه سيمان، ماسه مالت با ايدب چيني ديوار

 .است الزامي جداگرآجري ديوارهاي اجراي در چيني ديوار موارد تمام

 .شود مهار چوبي تير با بايد جداگر ديوار افقي آزاد لبه -8

  

 بازشوها 6-1-8

 :ستا الزامي بازشوها براي زير هاي محدوديت رعايت    

 .شوند تعبيه ديوارها طول مركزي قسمت در االمكان حتي بازشوها : الف

 .نباشد بيشتر ديوار آن سطح   از باربر ديوار هر در بازشوها سطح مجموع : ب

 .نباشد بيشتر ديوار طول   از ديوار هر در بازشوها كل طول : پ

 در كه اين مگر نباشد بازشو ارتفاع  از كمتر ساختمان خارجي بر از باربر رديوا هر در بازشو اولين فاصله : ت

  .شود داده قرار قائم كالف بازشو طرفين

 قرار با باشد، بيشتر مقدار اين از بازشوها دهانه كه صورتي در. باشد مي متر 20/1 بازشوها دهانه حداكثر : ث

 .شوند مي تقويت بازشوها ،اطراف در افقي و قائم هاي كالف دادن

 در. نباشد كمتر متر سانتي 65 از كه شرطي به باشد مي ديوار ضخامت برابر بازشو دو بين افقي فاصله حداقل : ج

 اين در. شوند مي گرفته نظر در بازشو يك مانند يكديگر به نزديك بازشوي دو فاصله، اين رعايت عدم صورت

 مهاربندي با بازشو دو فاصله بايد و شود نمي محسوب باربر گيرد، مي ارقر بازشو دو بين در كه ديواري حالت

 .گردد تقويت قطري، صورت به چوبي
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 كالف وسيله به بايد بازشوها اطراف حد، اين از تجاوز صورت در. است متر 20/2 بازشوها ارتفاع حداكثر : چ

 .گردند تقويت وقائم افقي هاي

   وسيله به بايد كالف دو اين. شود داده قرار چوبي افقي كالف بايد بزرگ بازشوهاي تمام پايين و باال در : ح

. باشد مي متر سانتي 10 اي دايره مقطع با چوبي كالف قطر حداقل. شوند متصل ديگر يك به قائم هاي كالف

 يگريكد به مناسبي نحو به كه دو اين از تركيبي يا چوبي الوار و تير توان مي چوبي هاي كالف ساخت براي

 ضخامت. باشد متر سانتي 10 بايد كالف ضخامت و عرض حداقل صورت اين در. كرد استفاده اند شده متصل

 هاي تخته از است الزم. باشد كمتر متر سانتي 3 از نبايد كالف در رفته كار به الوارهاي يا ها تير از يك هيچ

 65 فاصله به متر سانتي 5/1 ضخامت لحداق و متر سانتي 15 عرض ديوار، ضخامت با برابر طول به زيرسري

 .شود داده قرار چوبي هاي كالف زير متر سانتي

 قائم هاي كالف ضخامت حداقل. شود داده قرار چوبي قائم كالف بايد بزرگ بازشوهاي تمام طرفين در : خ

 به كه دو اين از يتركيب يا چوبي الوار يا تير از توان مي چوبي هاي كالف ساخت براي. باشد متر سانتي 5/7 بايد

 در رفته كار به الوارهاي يا تيرها از يك هيچ ضخامت .كرد استفاده اند شده متصل يكديگر به مناسبي نحو

 .باشد كمتر متر سانتي 3 از نبايد قائم كالف

 ميخ، توسط تواند مي چوبي هاي كالف اتصال. شوند متصل يكديگر به كامالً بايد قائم و افقي هاي كالف : د

  .گردد تأمين مناسب چوبي قطعات يا فلزي هاي بست

  

 درگاه نعل 6-1-9

 هايي چوب از بايد باشد چوبي درگاه نعل كه صورتي در. باشد خشت يا چوب از تواند مي درگاه نعل -

 .شود استفاده متر سانتي 5 حداقل ضخامت يا قطر به

 .بپوشاند را ديوار ضخامت  حداقل بايد درگاه نعل در رفته كار به چوبهاي عرض يا قطر مجموع -

 .شود مهار ديوار در و داشته ادامه ديوار ضخامت اندازه به حداقل طرف هر از بايد درگاه نعل -

 .شود ساخته درگاه دهانه عرض   با برابر خيز حداقل با قوسي صورت به بايد خشتي درگاه نعل -

 سقف 6-1-10

 .شود ساخته دار شيب يا قوسي تخت، هاي روش از يكي به تواند مي خشتي هاي ساختمان سقف     

  .باشد نمي مجاز سقف دارنده نگه ديوارهاي ارتفاع اختالف از ناشي دار شيب سقف از استفاده :تبصره

 تخت سقف 6-1-10-1

 .دباش مي گل كاه اندود و آن نظاير يا ني تخته، از پوشش تير، از متشكل چوبي نوع از تخت سقف     

 متصل آن به و گرفته قرار )ديوار طول در( سره يك چوبي گاه تكيه روي بايد سقف اصلي تيرهاي -

 .گردد
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 اتصال براي .شوند مهار افقي چوبي چارچوب وسيله به ديوارها روي در بايد سقف چوبي تيرهاي -

 .شود ادهاستف كند مي تأمين را مناسب اتصال كه فوالدي يا چوبي هاي ميخ از بايد چوبي تيرهاي

 .باشد بيشتر متر سانتي 60 از نبايد اصلي تيرهاي محور تا محور فاصله حداكثر -

 صورت به متر سانتي 60 حداكثر و متر سانتي 30 حداقل ساختمان طرف هر از بايد سقف اصلي تيرهاي -

 .يابند ادامه طره

 .گيرند ارقر هم كنار ته و سر صورت به بايد باشد، مدور سقف تيرهاي مقطع كه صورتي در -

 كامالً صورت به ديگر مناسب مصالح يا متر سانتي 1 حداقل ضخامت با هايي تخته وسيله به تيرها روي -

 .شود پوشيده چسبيده هم به

 .شود برداشته بايد قبلي گل كاه اليه مجدد كاري عايق براي -

 دار شيب سقف 6-1-10-2

  .باشد مي فرعي هاي تيرچه روي مناسب وششپ و فرعي هاي تيرچه چوبي، خرپاهاي از متشكل دار شيب سقف 

 .باشد مي متر 5/4 يكديگر از خرپاها فاصله حداكثر -

 تحتاني و فوقاني اعضاي كننده متصل قائم يا و مورب اعضاي و تحتاني فوقاني، اعضاي شامل چوبي خرپاهاي -

 .باشند مي

 .باشد متر سانتي 8 حداقل قطر با هايي چوب از بايد خرپاها تحتاني و فوقاني اعضاي -

 .باشد متر 2/1 حداكثر طول و متر سانتي 5 حداقل قطر با هايي چوب از بايد قائم يا و مورب اعضاي -

 .باشد متر 2/1 حداكثر تحتاني و فوقاني اعضاي روي موجود هاي تقاطع مركز به مركز فاصله -

 اعضا تمام امتداد بايد همواره .وندش متصل تحتاني و فوقاني اعضاي به مناسبي طور به بايد مورب اعضاي -

 .بگذرد مفصل نام به نقطه يك از اتصال محل دريك

 .شوند متصل فوقاني اعضاي به مناسبي نحو به بايد ها تيرچه -

  .باشد متر سانتي 60 از بيشتر نبايد ها تيرچه محور به محور فاصله -

 شيبدار سقف هاي پوشش 6-1-11

 :پذيرد انجام زير موارد از يكي مانند مناسبي روش به بايد ها تيرچه روي پوشش

 دار موج فلزي هاي ورق -

 پوش بام سفال و آهك گل مالت و نازك هاي تخته -

 فلزي پوشش 6-1-11-1

 به بايد ها ورق اين. شود مي پوشانده موجدار فلزي هاي ورق از استفاده با ها تيرچه روي پوشش نوع اين در     

  .شوند وصل ها تيرچه به بندي آب جهت الستيكي واشرهاي و )سرخم پيچ( شده خم هاي پيچ وسيله
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 سفالي پوشش 6-1-11-2

 تخته. شود پوشيده كامالً متر سانتي 1 حداقل ضخامت به هايي تخته با بايد ها تيرچه روي پوشش نوع اين در     

 ها تخته به ميخ توسط بايد ها فالس دارنده نگه زهوار. شوند مي وصل ها تيرچه به فلزي يا چوبي هاي ميخ با ها

 .باشند داشته را سقف بندي آب جهت مناسب پوشاني هم كه شوند داده قرار چنان بايد ها سفال. گردد متصل

 قوسي سقف 6-1-12

 گنبدي يا اي استوانه شكل به توانند مي ها سقف اين. باشد مي چوبي يا آجري خشتي، نوع از قوسي سقف     

. شوند وصل آن به مناسب طور به بايد كه گيرند مي قرار چوبي چارچوب روي قوسي هاي سقف. شوند ساخته

  .شود اجرا كاه چه نيم مالت با فرش آجر يا گل كاه اندود مانند مناسبي روش به بايد ها سقف اين روي پوشش

  اي استوانه هاي سقف 6-1-13

 هاي دهانه براي و دهانه نصف برابر بايد كناري هاي دهانه براي اي استوانه هاي قوس بلندي حداقل -

 .باشد دهانه  مياني

 :شود عمل زير هاي شيوه از يكي به بايد افقي رانش نيروي جذب منظور به -

 در (كش) افقي عضو يك ي وسيله به متر 5/1 هر فاصله به بايد قوس دهانه جهت در چوبي چارچوب -1

 .باشد متر سانتي 7 حداقل قطر با چوب از واندت مي كش. شود تقويت قوس محور بر عمود جهت

 .شوند تقويت مناسبي بند پشت توسط متر 5/1 هر فاصلة به بايد كناري ديوارهاي -2

  
 

 گنبدي هاي سقف 6-1-14

 نوع اين هاي قوس بلندي حداقل. باشند منتظم چندضلعي يا اي دايره پالن داراي بايد گنبدي هاي سقف    

 زير و ديوارها روي بر پيوسته چوبي كالف يك است الزم ها سقف قبيل اين در. است گنبد ي انهده  ها سقف

 .گردد تعبيه گنبد

  

  ساختمان عمومي البمط-2

  سنگ 1-2

 مانند شده كار سنگ، قلوه مانند يعيطب يها صورت از يكي به شوند يم مصرف ساختمان در كه ييها سنگ     

 با منطبق شده كار و يعيطب يها سنگ به مربوط يها واژه فصل نيا در. هستند ماسه و شن مانند شده خرد و بادبر

 يسنگها و باشد يم كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان يفن يارهايمع و ابط ضو نيتدو دفتر 90 شماره هينشر

 ته ،يرآذ است ممكن يساختمان يها سنگ منشاء. گرفت خواهد قرار بحث مورد جداگانه طور به شده خرد

 و يكاتيليس ،يسيليس دسته سه به توان يم را ها سنگ شتريب ييايميش بيترك نظر از. باشد دگرگون اي نشسته
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 شده، كار صورت به اي است يعيطب حالت به اي مصرف موقع در ها سنگ يينها شكل .نمود يبند گروه يآهك

 ينيتزئ و باربر نقش ها سنگ موارد يا ارهپ در باشند، ينيتزئ اي باربر است ممكن يساختمان يها سنگ نيهمچن

 .ندينما يم فايا هم زمان را

 استانداردها و مشخصات با انطباق 1-2-1

 ضخامت، اندازه، ،يكيمكان و ييايميش ،يكيزيف يها يژگيو نظر از ديبا پروژه هر در يمصرف يها سنگ     

 ريسا و يخصوص يفن مشخصات ا،كاره دستور ها، نقشه در چه آن با يظاهر يها مشخصه گريد و رنگ

 نظارت دستگاه بيتصو به قبالً ديبا نما و ييبنا يها سنگ نمونه. باشد منطبق است، شده ذكر مانيپ مدارك

 ينحو به شود يقليص اي يچكش ،يا شهيت ،يكلنگ وجه نيبهتر به و نواخت كي ديبا سنگ ينما سطوح. برسد

 باشد داشته يدگيپر لب دينبا سنگ يمرئ خطوط و سطوح. دباش مشخص يخوب به آن يعيطب نقش و ها رگه كه

 دار، شهير ينما يها سنگ ضخامت حداقل. كند تيتبع واريد شكل از كه باشد يطور ديبا ها سنگ شكل و

 درپوش و پله كف در يمصرف پالك يها سنگ ضخامت حداقل. است متر يليم 150 ها نيا مانند و جدول پله،

     10 ها اقات دور زيقرن يها سنگ يبرا و متر يليم 20 نما پالك متر، يليم 30 كفپوش پالك متر، يليم 40

 شده ليتشك زير يبلورها از و بوده نواخت كي بافت و ساخت يدارا و متراكم ديبا سنگ. باشد يم متر يليم

 و ديفس يمرمرها ،1000 ها تيگران يفشار تاب حداقل. باشد اديز المقدور يحت آن خلوص ي درجه و باشد

 لوگرميك 50 متخلخل يآهك يها سنگ ،200 متراكم يآهك يها سنگ ،600 نيرنگ يمرمرها ،800 يخاكستر

 در كه است مجاز يصورت در استاندارد ريغ يها سنگ مصرف. است شده استاندارد مربع متر يسانت بر

 كهنه يسنگ مصالح مصرف. برسد نظارت ه دستگا بيتصو به قبالً ها آن نمونه و شده ذكر ها نقشه و مشخصات

 و كار پشت در است بهتر يول است، اشكال بدون باشد شده زيتم كامالً و بوده مشخصات مطابق كه يصورت در

 .شود گرفته كار به زيتم مصالح همراه به

   آجر 2-2

 ماسه نوع و  شده داده شكل گل خشت پختن از آن يرس نوع كه )يمصنوع( يساختگ است يسنگ آجر     

 ساخته قالب در آهك و يسيليس ماسه همگن مخلوط فشردن از هك يآهك ماسه خشت آوردن عمل از آن يآهك

 آجر. شوند يم هيته يمانيس يها بلوك همانند يبتن يآجرها د،يآ يم دست به اديز فشار تحت بخار با .شود يم

 شده ليتشك يسيليس زير يها دانه سنگ از يآهك ماسه آجر و بوده ومينيآلوم يها كاتيليس از عمدتاً يرس

 يخاكستر رنگ به معموالً آجر نيا. اند دهيچسب گريد هم به ميكلس كاتيليس جنس از يريخم توسط كه است

 مكعب اشكال به آجر. نمود ديتول زين گريد يها رنگ به را آن مناسب رنگ افزودن با توان يم يول است

 ساختن در آجر از. شود يم ديتول نازك قطعات و يسقف و يا غهيت مجوف يتوخال دار، سوراخ توپر، ليمستط

 و يخارج ينما و ها رآهنيت نيب يضرب اقت بلوك، رچهيت يها سقف كننده، جدا يها غهيت باربر، يوارهايد

 .شود يم يريگ بهره ها ساختمان يداخل
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 مانند يظاهر يها يخراب دچار يزدگ خي شيآزما در و بوده داريپا بندان خي برابر در ديبا يمصرف يآجرها     

 از استفاده كه است مجاز يصورت در راستاندارديغ آجر مصرف. نشوند شدن خرد و خوردن ترك شدن، ورقه

 يدارا كم دست و باشد دهيرس نظارت دستگاه بيتصو به آن نمونه و شده ينيب شيپ ها نقشه و مشخصات در آن

  باشد: ريز يها يژگيو

 .كند جاديا دار زنگ يصدا گريد آجر با برخورد در و باشد تسخ و نواخت كي و پخته كامالً : الف

 .باشد مي )80(% كم دست آن يفشار تاب : ب

 در فقط آن مصرف صورت نيا ريغ در باشد، استاندارد در شده نييتع ريمقاد حدود در آن آب جذب : ج

 .است مجاز رنديگ ينم قرار رطوبت معرض در كه ساختمان از ياجزائ

 30%حداكثر، آن ابعاد يروادار و ، بوده طراح موردنظر رنگ و نقش شكل، يدارا ديبا نما در يمصرف آجر : د

 .باشد

 .باشد داشته را نظر مورد مقاومت بندان خي برابر در ديبا سرد يها مياقل در مصرف مورد آجر : ه

 متر يليم 5 از اآنه يبرجستگ و يگود انحنا، كه برجسته و گود معوج، و كج دار، ترك يآجرها مصرف : و

 كه نما يآجرها مصرف. است اشكال بال نشود شتريب آجرها كل)20(% از آنها تعداد نكهيا بر مشروط نكند تجاوز

 مطابق كه يدرصورت كهنه يآجرها مصرف .بود خواهد مجاز كار پشت در تنها باشند، ترك اي آلوئك يدارا

 ها آن از كار پشت در و نو يآجرها همراه به است بهتر يلو ندارد، يمانع باشد شده زيتم كامالً و بوده مشخصات

 .شود استفاده

  
 

 نسوز يآجرها 2-2-1

 دارا بر عالوه آجرها نيا. شوند يم هيته نسوز يها خاك از معموالً ساختمان در مصرف مورد نسوز يآجرها     

 شكل از و شوند يريخم كه آن بدون را وسيسلس درجه 1580 يگرما ديبا يمعمول يآجرها مشخصات بودن

 مربع متر يسانت بر لوگرميك 160 حدود مگاپاسكال 16 ديبا كم دست نسوز آجر مقاومت. كنند تحمل فتند،يب

 مربوط ي هژيو طيشرا تابع بخار، و گرم آب يها گيد مانند يساتيتأس يكارها در يمصرف نسوز يآجرها .باشد

 .بود خواهند خود به

  يمانيس بلوك 3-2

 و مناسب يها دانه سنگ گريد اي ماسه و زدانهير شن با ب آ و مانيس اختالط از يبتن بلوك اي يمانيس بلوك     

 يها بلوك. شود يم ساخته مناسب طيمح در ها آن از مراقبت و آوردن عمل و مخلوط كردن متراكم و لرزاندن

 در و باربر ريغ و باربر صورت به يداخل و يخارج يوارهايد در و شده ساخته توپر و يتوخال اشكال به يمانيس

 يها بلوك. رسند يم مصرف به ساختمان يها قسمت ريسا و بلوك رچهيت يها سقف و كننده جدا يها غهيت

 نيا يايمزا از. باشد داشته وجود ييها تيمحدود آجر ديتول يبرا كه هستند مرسوم ينقاط در شتريب يمانيس
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 و يصوت و يحرارت ينسب بودن قيعا آسان، حمل اجرا، زمان و مصالح مصرف در ييجو صرفه ، فرآورده

 .باشد يم كردن مسلح در سهولت

 ماسه و شن از شده ساخته يها بلوك شود، يم ساخته آن با بلوك كه دارد يبتن وزن به يبستگ بلوك وزن     

 هستند، عبمك متر بر لوگرميك 2000 حدود در و يمعمول يا ژهيو وزن يدارا شكسته، اي يا رودخانه يعيطب

 نيا ساخت در آورند، يم حساب به سبك را مكعب متر بر لوگرميك 1680 از كمتر ژهيو وزن با يها بلوك

 وجود با سبك يها بلوك مقاومت. شود يم استفاده يساختگ پوكه و يمعدن پوكه مانند ييها دانه از ها بلوك

 شكل لحاظ به يمانيس يها بلوك .ندارد يريگ چشم كاهش ،يمعمول يها بلوك با سهيمقا در وزن، كاهش

 و توكار يواريد به مصرف محل نظر نقطه از و يبتن آجر و توپر و باربر ريغ و باربر يتوخال انواع به يظاهر

 درگاه، نعل دودكش، يبرا زين يا ژهيو يها بلوك.  شوند يم يبند گروه يسقف و يستون ،يا غهيت نمادار،

 .شود يم ساخته كف فرش و روها ادهيپ و ها ابانيخ جدول

 يواريد يها بلوك 3-2-1

 آن سطوح و بوده بيع بدون و سالم كامالً و ليمستط مكعب شكل به ديبا ساده يمانيس يها بلوك     

 ديبا باشد، كمتر وسيسلس درجه 5 از طيمح يدما كه يهنگام .باشد داشته مالت و اندود با يكاف يچسبندگ

 ميمستق تابش از يناش يبيتخر آثار از يريجلوگ منظور به. نمود قفمتو را روباز محوطه در بلوك ديتول

 يپاش آب و باران توسط شدن شسته باد، وزش وس،يسلس درجه 25 از شيب يدما در خصوصاً د،يخورش

 يبتن يها بلوك يآور عمل ،يزدگ خي و اديز يسرما و اول يروزها در حرارت درجه عيسر كاهش نادرست،

 خواهد ساعت 5 تا 4 حداقل مراقبت اتيعمل آغاز و ها بلوك يريگ قالب نيب يزمان هفاصل ؛يضرور است يامر

 .بود

 يسقف يها بلوك 4-2

      17 رچهيت يرو بر يسقف بلوك گاه هيتك عرض متر، يليم 15 حداقل يسقف بلوك يها غهيت ضخامت     

 نيا در مانيس كم مصرف. بود خواهد متر يليم ± 5 ارتفاع و طول در و ± 2 بلوك عرض در يروادار متر، يليم

  .است يواريد بلوك از شيب يقدر غه،يت ينازك خاطر به بلوك

 نمادار يها بلوك 5-2

 از يريجلوگ يبرا. شوند يم هيته دار نقش و صاف ينما با يواريد يها بلوك ابعاد به نمادار يها بلوك     

       در را ها آن مصرف، جهت نمادار ياه بلوك شكستن موقع در سطوح و ها لبه يدگيپر و شدن يزخم

 مانيس مصرف ديبا بلوك نوع نيا در سطوح بودن صاف منظور به. سازند يم زين يقد سه و مهين يها اندازه

 .باشد يمعمول يها بلوك از شتريب يقدر
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 سبك يها بلوك 6-2

 در يصوت و يحرارت تبادل ليتقل و مرده بار و وزن كاهش منظور به يسقف و يواريد سبك يها بلوك     

 و يگاز يها بتن آنها نيتر معمول كه سازند يم سبك بتن انواع از را ها بلوك نيا. شوند يم مصرف ساختمان

 يفشار تاب و مكعب متر بر لوگرميك 1450 تا 1200 از دانه سبك يها بلوك ژهيو وزن .هستند دانه سبك

 يفشار تاب حداقل و بلوك كل سطح در مربع متريسانت بر لوگرميك 70 كم دست ديبا ها آن نمونه 3 متوسط

 بر لوگرميك 30 ها بلوك نيا مورد در آب جذب زانيم حداكثر باشد، مربع متريسانت بر لوگرميك 55 نمونه كي

 .باشد يم مكعب متر

  يفلز مصالح 7-2

 يمصرف ساختمان در خالص آهن. شوند يم ميتقس يآهن ريغ و يآهن گروه دو به اساساً يساختمان فلزات     

. هستند يفلز مصالح نيتر ف پرمصر از نديآ يم حساب به آهن ياژهايآل كه چدن و فوالد انواع يول ندارد،

 آرمه بتن در آرماتور اي لگرديم صورت به و يفلز اسكلت ساختن در و شده ديتول گوناگون يها مرخين در فوالد

 فلزات از. است ها نيا مانند و پله و درپوش قطعات و اتصاالت و لوله در چدن مصرف. رسد يم مصرف به

 قلع، ،يرو سرب، مس، ، ومينيآلوم توان يم شود يم يريگ بهره ها آن از شتريب ساختمان در كه عمده يرآهنيغ

 ساختمان در فلزات نيتر پرمصرف از بيترت به مس و ومينيآلوم فوالد، از پس امروزه. برشمرد را ميزيمن و كلين

 .شود يم يريگ بهره فلزات گريد اژيآل از يبخش صورت به اي و ماًيمستق فلزات ريسا از .نديآ يم شمار به

 ها آن ژهيو به آن ياژهايآل از بلكه شود، ينم مصرف ساختمان در كم مقاومت و ينرم علت به خالص ومينيآلوم

 و وزن يسبك آن، ياژهايآل و ومينيمآلو يايمزا از. گردد يم استفاده باشد يم ميسيليس و منگنز م،يزيمن يدارا كه

 تيحساس و بار ريز ها آن اديز شكل رييتغ جهينت در و كم يارتجاع بيضر مقابل، در يول است بودن زنگ ضد

 مصرف وس،يسلس درجه 100 از شيب يگرما در آنها يكيمكان خواص در محسوس رييتغ و گرما شيافزا برابر در

 از ينازك هيال زمان گذشت از پس ومينيآلوم فلز سطح يرو گرچه. سازد يم محدود را مصالح نيا يا سازه

 بهتر يول كند، يم حفظ يجو عوامل بيآس از را فلز ،دياكس نيا و شود يم ليتشك نيآلوم اي ومينيآلوم دياكس

 در آن يريپذ بيآس تا داد شيافزا ،آند در آن دادن قرار و ستهيالكتر انيجر كمك به را هيال نيا ضخامت است

 و ساده يصورتها به كه نامند يم ومينيآلوم كردن زيآندا را عمل نيا.  ابدي كاهش يجو عوامل و خراش برابر

 ها يروانيش پوشش دار موج اي ساده ورق ها، ساختمان سبك اسكلت ساخت در ومينيآلوم. شود يم انجام يرنگ

 يها ورق از. شود يم مصرف ها نيا مانند و نرده و پنجره و در ساختن و ينيتزئ يكارها درزپوش، و يدرزبند اي

 گرد از. شود يم يريگ بهره گرما بازتاب و ها آن يبند نم و يحرارت قيعا پوشش يبرا ومينيآلوم نازك

 در است مفرغ و برنج انواع كه آن ياژهايآل و مس از .شود يم استفاده يومينيآلوم رنگ ساختن در ومينيآلوم

 .شود يم استفاده يساز لوله و آالت راقي و رآالتيش قطعات ساختن و ينتيز يكارها و يدرزبند و يبند آب

 و محل واريد ش پوش نيهمچن و فاضالب يها لوله بند محل كردن يبند آب در سرب مصرف نيشتريب
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 مصرف به زين است، يرو و مس از ياژيآل كه برنج ژهيو به اژهايآل انواع ساختن در ،يرو. باشد يم ويواكتيراد

 يفوالد ورق. شود يم مصرف يساختمان يفوالد قطعات پوشش يبرا يرو از يكمتر زانيم به زين قلع .رسد يم

 قلع و مس از ياژيآل كه مفرغ اي برنز خصوص به اژهايآل انواع ديتول در قلع. نامند يم يحلب اصطالحاً را اندود قلع

 يانيم هيال در نازك يقها ور صورت به ومينيآلوم و مس ،يرو قلع، سرب، از .دارد مصرف مورد زين است،

 .شود يم استفاده زين ساخته شيپ يرطوبت قيعا يقشرها

 يچوب مصالح 8-2

       .هستند يمصنوع اي يعيطب يها صورت از يكي به رسند، يم مصرف به ساختمان در كه ييها چوب     

        مبلمان، ،يچوب يها هقفس نرده، پنجره، و در ساخت ،يچوب يها ساختمان اسكلت در يعيطب يها چوب

 شمع خاك، و ساختمان زشير از يريجلوگ منظور به ليحا و داربست جاديا آن، ملحقات و اجزا ،يبند قالب

 ها پوش بام و ها پوش سقف ها، پوش كف ها، وارپوشيد زها،يقرن مانند يكار نازك و ينيتزئ يكارها و يكوب

 يعيطب يها چوب با همراه و پا به پا تنها نه زين يمصنوع يها چوب. رسند يم مصرف به يچوب زاتيتجه ريسا و

 .شود يم استفاده ها آن از زين يحرارت يكار قيعا مانند ييكارها در بلكه شوند، يم مصرف كارها ليقب نيا در

 در ها آن يكيمكان و يكيزيف يها يژگيو و شوند يم گرفته درخت از ماًيمستق يعيطب يها چوب كه جا آن از

 اثر در ژهيو به لذا اند، متفاوت گريكدي با درخت تنه يمماس و يشعاع ،يطول جهات در و درخت مختلف اعانو

 از كمتر طوبتر در معموالً باشند، شده دهيبر يا گونهچ از و درخت قسمت كدام در نكهيا به بسته رطوبت، رييتغ

 رو نيا از. شوند يم ها نيا مانند و برداشتن ابت ،يدگيچيپ ليقب از يمتفاوت يها شكل رييتغ دچار بريف اشباع نقطه

 حفظ رطوبت رييتغ از و كرد خشك يدرودگر و يساز پنجره و در يكارها در مصرف يبرا را چوب است بهتر

 نيا اي و ندارند را يعيطب يها چوب بيمعا از ياريبس بودن، ياقتصاد بر عالوه يمصنوع يها چوب .نمود

. شوند يم ميتقس برگ يسوزن و برگ پهن يها گونه به ها درخت .است افتهي شكاه حداقل به ها آن در بيمعا

 نرم و چوب سخت را ها آن رو نيا از و است نرم برگان، يسوزن چوب و سخت برگان، پهن چوب معموالً

 كه جا آن از .دارد وجود زين يياستثناها بلكه ست،ين يكل قاعده كي مطلب نيا يول اند، دهينام زين چوب

 دوام عمر، و شده يصدمات بروز موجب رطوبت و آتش ها، سميكروارگانيم ها، قارچ ،ييايدر جانوران ت،حشرا

 .شود يم استفاده كمتر خام چوب از معموالً دهند، يم كاهش را چوب يور بهره تيقابل و

 ييايميش مواد از استفاده با منظور نيبد. )پرورانند يم( آورند يم عمل را چوب ضعف، نقاط نيا جبران يبرا     

 جذب و گردد كند آن در آتش اثر نكنند، حمله آن به زنده موجودات تا كنند يم يعفون ضد را چوب ژهيو

 و دهند يم قرار فشار ريز را آن مقاومت، رفتن باال و ژهيو وزن شيافزا يبرا نيهمچن. شود كم زين آن رطوبت

 يبرخ بهبود منظور به چوب آوردن عمل در ييايميش مواد مصرف كه داشت توجه ديبا. سازند يم متراكم

 و چوب درون يفلز اتصاالت يخوردگ و يزدگ زنگ مانند بيمعا يبرخ بروز سبب تواند يم آن، يها يژگيو

 يصورت به درخت از شده دهيبر يها هيال يتعداد دادن قرار از چندال تخته .گردد آن سطح يريپذ رنگ كاهش
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     دست به مناسب چسب همراه به ها هيال كردن پرس و باشد هم بر عمود ورمجا يها هيال در افيال جهت كه

. شوند يم انتخاب نما خوش و بوم خوش مرغوب، چوب از يي رو يها هيال و بوده فرد ها هيال تعداد. ديآ يم

 ييكارها يبرا شتريب و ال هفت و ال پنج يها تخته و شود يم مصرف آن رينظا و در روكش يبرا ال سه تخته

 وجود )يآغشتگ اي( نم و آزاد صورت دو به چوب در آب .روند يم كار به يساز اسكلت و يبند قالب مانند

 يباق چوب افيال در نم آب تنها و برسد صفر حد به و ابدي كاهش چوب آزاد آب زانيم كه يهنگام. دارد

 يكيمكان مقاومت رييتغ و انبساط ،يشدگ جمع. نامند يم بريف اشباع نقطه را حالت نيا در رطوبت زانيم بماند،

 درخت تنه از چندال تخته يها هيال .افتد يم اتفاق درصد صفر اي بريف اشباع نقطه نيب رطوبت رييتغ اثر در چوب

 از: عبارتند ها روش نيا. شوند يم دهيبر گوناگون يها روش به داده، بخار

 از ها هيال و است تر متداول همه از دوار برش. يا رهيدا مين برش و )يا لوله( دوار برش كردن، قاچ كردن، اره

 به زين ينيتزئ يها روكش. نديآ يم دست به محور يمواز يا غهيت برابر در خود محور حول در درخت تنه دوران

 يبريف تخته. باشد مي تونيز سنجد، گردو، مانند ،يا حاره مناطق چوب سخت درختان از معموالً و روش نيهم

 از حاصله ريخم كردن پرس و شده هيته ييايميش اي يكيمكان يها روش به كه چوب تار اي بريف از استفاده با

 در. شناسند يم بريف نام به رانيا در را محصول نيا. ديآ يم دست به اديز يگرما و فشار ريز تارها كردن آبكش

 شيافزا يبرا تصور هر در. شود يم مصرف آن در زين چسب شود، ساخته خشك روش به بريف كه يصورت

 به زين حشره ضد و آتش ضد و نيپاراف مانند يمواد ، مطلوب خواص ريسا جاديا و كردن آب ضد و مقاومت

 متوسط كم، ژهيو وزن با و صلب مهين صلب، انواع در محصول نيا يصنعت يكشورها در. شود يم افزوده ريخم

 يبرا نازك نوع كه است باال به متريليم 2 حدود از يبريف تخته ضخامت. شود يم ديتول و شده استاندارد اديز و

 جذب و يحرارت يقكاريعا در وزن سبك انواع و ساختمان يفضاها ميتقس يبرا تر ميضخ انواع در، روكش

 و يبند دانه و كردن سرند كردن، خرد برش، از نئوپان. شود يم مصرف ساختمان در ليتا )كيكوست(ا صدا

 و مناسب چسب با آنها اختالط و يكشاورز زوائد ريسا و ها سرشاخه و ها يبر چوب عاتيضا كردن خشك

 به متر يليم 25 تا 4 ضخامت به حرارت و فشار ريز ها آن كردن پرس و آب ضد و حشره ضد آتش، ضد مواد

 قرار تخته انيم در زير ذرات و طرف دو در درشت يها چوب خرده نئوپان، انواع از يبعض در. ديآ يم دست

. است كساني مختلف جهات در ها ورقه مقاومت صورت هر در. است برعكس آن، انواع يبعض در و رنديگ يم

 فرو آن در خيم و چيپ و شود يم اره يراحت به شده، شناخته نوتخته يعني نئوپان نام به رانيا در كه محصول نيا

 نيسنگ و متوسط سبك، دسته سه به مخصوص وزن نظر از نئوپان يصنعت يكشورها استاندارد بر بنا. رود يم

 يها غهيت در، ساختن يبرا گريد اقسام و يحرارت يقكاريعا در سبك انواع مصرف .شود يم ديتول و يبند گروه

 نئوپان كردن روكش يبرا زين يمصنوع و يعيطب روكش انواع از. است يچوب زاتيتجه و ها قفسه كننده جدا

 مانند نقش خوش و سخت يها چوب نازك يها كهيبار از كه است يپوش كف پاركت .شود يم استفاده

 چوب يها خرده از .باشد مقاوم شيسا و ضربه برابر در ديبا پاركت چوب. شود يم ساخته تونيز و بلوط گردو،

 يگران علت به رانيا در .شود يم ساخته اندگارم قالب و يحرارت يقكاريعا منظور به يسبك يها ورقه مان،يس و
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 در يشتريب چوب كه ينقاط در يول ست،ين متداول كامل اسكلت با يچوب يها مانساخت ساخت چوب، كمبود و

  .است مرسوم خرپا و ريت ستون، ساختن در آن از استفاده بوده، مردم ارياخت

 چسباننده مواد 9-2

 فيتعار 9-2-1

 رود، يم كار به مختلف اجسام چسباندن يبرا كه يگوناگون مواد از كي هر بر ،يكل يمعن در مانيس واژه     

 شامل يساختمان يها چسباننده است آمده زين چسباننده اي دهنده ونديپ عامل اي عنصر مفهوم به و شود يم اطالق

 يها چسباننده يكل گروه دو به را آنها توان يم كه شود يم نهايا مانند و ها بتانه پرتلند، مانيس ر،يق آهك، گچ،

 بيترك آب با كه هستند ييها چسباننده اول گروه. نمود يبند ميقست ييهوا يها چسباننده و كيدروليه اي يآب

 با بيترت نيا به. مانند يم سخت و داريپا آب در و شود يم سخت و سفت آب در و هوا در دوغابشان شوند، يم

 يازين هوا به شدن سخت و گرفتن يبرا و شود يم سخت و سفت آب با بيترك جهينت در گچ كه نيا وجود

   حل آن در مرور به و ندارد را آب برابر در يطوالن دوام تيقابل آمده دست به محصول كه نيا علت به ندارد،

 .رديگ ينم قرار يآب يها چسباننده گروه ءجز شود، يم

 آهك مالت گرچه. دارند ازين هوا به ماندن سخت و شدن سخت و سفت و گرفتن يبرا ييهوا يها چسباننده     

 هوا دكربنياكس يد به شدن سخت و سفت يبرا چون يول است، داريپا آب برابر رد شدن سخت از پس ييهوا

  .رود يم شمار به ييهوا يها چسباننده از دارد، ازين

 مانيس 9-2-2

  مصرف يمانيس يها مالت و بتن ساختن در كه يمصنوع و يعيطب يآب يها مانيس به راجع بخش، نيا در     

  :از عبارتند يآب يها مانيس دهنده ليتشك ياصل مواد. شد خواهد بحث شوند يم

  .آهن دياكس و نيآلوم س،يليس آهك، 

 يمصنوع پرتلندهاي  مانيس 9-2-2-1

 از كه است يا فرآورده پرتلند مانيس. است پرتلند مانيس ،يمصنوع كيدروليه يها مانيس نيتر مهم از     

 ها، آن ييايميش بيترك به بسته )1 به 4( تا )1 به 3 ( حدود يوزن نسبت به رس خاك و آهك سنگ اختالط

 كردن عرق مرز تا كوره در مواد پختن خام، مواد كردن همگن خشك، اي تر يها روش به مخلوط كردن ابيآس

 يكم با نكريكل كردن ابيآس و كردن سرد نكر،يكل اي جوش شكل به گريكدي به آنها دنيچسب و ها دانه سطح

 به ASTM ييكايآمر استاندارد از يرويپ به رانيا استاندارد در پرتلند مانيس انواع .ديآ يم دست به گچ سنگ

 :است ريز شرح
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 I: نوع مانيس

 شيپ قطعات ها، پل آرمه، بتن يها اسكلت ساختن رينظ يعموم و يمعمول يدركارها يمعمول پرتلند مانيس     

 وجود ها سولفات حمله امكان كه ييها انساختم يپ و اندودها ها، ت مال ها، ن ابايخ جدول آرمه، بتن ساخته

 .شود يم مصرف ندارد

 II: نوع مانيس

 يموارد در و است تر مقاوم يمعمول مانيس از ها سولفات حمله برابر در شده اصالح مانيس اي II نوع مانيس     

 هنگام مانيس نوع نيا ييگرمازا چون عالوه به. شود يم مصرف است سولفات يكم يحاو ينيرزميز آب كه

        مصرف به زين گرم يهوا در يزير بتن و ميحج يها يزير بتن در است، يمعمول مانيس از كمتر يريآبگ

 .رسد يم

 III: نوع مانيس

 صورت يزير بتن از بعد كوتاه يمدت ديبا يبارگذار كه يمواقع در را ريزودگ يليخ مانيس اي III نوع مانيس     

 .رسانند يم مصرف به سرد يهوا در يزير بتن هنگام به اي بردارند دترزو را ها قالب بخواهند اي رديگ

  IV:  نوع مانيس

 يم مصرف به گرم فصول در ژهيو به ميحج يها يزير بتن در غالباً حرارت كم مانيس اي IV نوع مانيس    

 .رسد

 V: نوع مانيس

 حمله معرض در داًيشد كه تمانساخ از ييها بخش در مصرف يبرا سولفات، ضد مانيس اي V نوع مانيس     

 .است مناسب باشد، ها سولفات

 زين گريد انواع ديتول يبرا و كنند يم ديتول را V و II و I انواع يمانهايس رانيا يها كارخانه حاضر حال در     

 با هستند، پرتلند هاي نوع همان ها سيمان اين.رنديپذ يم سفارش  IA و IIA و IIIA بيترت به كه دارد وجود

  .باشند يم ساز حباب يافزودن مواد يحاو كه تفاوت نيا

 يرنگ و ديسف يها مانيس 9-2-2-2

 مناسب، هياول مواد انتخاب با كه تفاوت نيا با است يمعمول پرتلند مانيس همانند ديسف مانيس ييايميش بيترك     

 ساختن يبرا. شود يم يريلوگج ساخت نديفرا به رهيغ و ميزيمن و آهن يدهاياكس رينظ يرنگ مواد ورود از

 توان يم زين يمعمول پرتلند مانيس با. نديافزا يم مانيس به را ييايميش اثر يب يمعدن يرنگ مواد ،يرنگ يها مانيس

 ينيتزئ يكارها يبرا شتريب يرنگ و ديسف يها مانيس. ساخت اهيس و يا قهوه قرمز، يرنگ يها مانيس فقط

 :از عبارتند متداول يرنگ مواد. باشد داريپا نور و يجو عوامل برابر در ديبا مانيس رنگ. شوند يم مصرف

 .منگنز دياكس اه،يس و يا قهوه زرد، قرمز، يها رنگ يبرا آهن دياكس
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 يها رنگ يبرا لت كبا يآب سبز، رنگ يبرا كرم ديدروكسيه و دياكس ،يا قهوه و اهيس يها رنگ يبرا     

 گل و يا قهوه رنگ يبرا سوخته و خام يكهربا اه،يس رنگ يبرا دوده ،يا سرمه رنگ يبرا نياولترامار ،يآب

 .است مانيس يوزن 10% تا 5% حدود رنگ زانيم. زرد رنگ يبرا اخرا

 يعيطب يها مانيس 9-2-2-3

 :شود يم اطالق مانيس نوع دو به يعيطب مانيس واژه     

 ها مانيس نوع نيا بيترك. ديآ يم دست به عتيطب در موجود يمانيس يها سنگ پختن از كه ييها مانيس : الف

 از كمتر ها مانيس نيا پخت درجه. دارد آن يعيطب سنگ بيترك به يبستگ آنها يژگيو و يمعمول پرتلند مشابه

   .است يآب يها آهك به كينزد آنها ييايميش بيترك و بوده پرتلند مانيس

       دست به آهك آب اي اتومهيد يها رسوب اي يآتشفشان ماندهيباق يگردها بيترك از كه ييها مانيس : ب

 ييتنها به باشد، يم يبلور ريغ آنها سيليس كه يآتشفشان يها سنگ كف و ها سنگ پوكه خاكسترها،. نديآ يم

 آهك با آورده، عمل صورت به چه و يعيطب شكل به چه ها آن نرم گرد يول ندارند، يچسبانندگ تيخاص

 ينوع نيبنابرا دارند،يپا درآب و دارد يچسبانندگ تيخاص كه دهند يم ار يباتيترك ليتشك و داشته واكنش

 نيساكن و ها يوناني ها، يروم ،يمصنوع پرتلند مانيس اختراع از قبل.  نديآ يم حساب به يكيدروليه مانيس

              شكفته آهك، گرد و يعيطب يها مانيس از يمخلوط با را يآب و ييايدر يها ساختمان يشمال ياروپا

 و شده استخراج ناپل جيخل يكينزد در واقع يپوزول هيناح از سنگ پوكه نيمشهورتر و نيبهتر. ساختند يم

 بيترك به قادر و بوده وياكت سيليس يدارا كه يمواد تمام به  پوزوالن كلمه علت نيا به شود، يم دهينام پوزوالن

 .گردد يم اطالق ، باشند شدن سخت و دراتهيه آهك با

 ممقان و سبالن آباد، بستان تفتان، لومار، دره ،هراز جاجرود، در يوياكت يپوزوالن مواد تاكنون رانيا در     

    نام به ياستاندارد رانيا يعيطب يها مانيس يبرا. است دهيگرد انجام آنها يرو يمطالعات و شده افتي آذرشهر

 .است شده نيتدو “تراس گرد ”

 ختهيآم يها مانيس 9-2-2-4

 مواد اي يمصنوع اي يعيطب يپوزوالن مواد نكريكل همراه. است پرتلند مانيس نكريكل ها مانيس نيا ياصل جزء     

 :است ريز شرح به ها مانيس نيا عمده شود، يم ابيآس و ختهيآم يا ژهيو يافزودن

 :يپوزوالن پرتلند مانيس

 و پرتلند مانيس نكريكل كردن مخلوط اي و يعيطب پوزوالن و پرتلند مانيس گرد كامل ط اختال از مانيس نيا     

 معموالً پوزوالن درصد د،يآ يم دست به گچ سنگ يكم با دو نيا از يمخلوط كردن ابيآس سپس و پوزوالن

 .است 40% تا 15% نيب مخلوط در
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  :يگداز آهن روباره پرتلند مانيس

 آهن كوره سرباره 15% تا 95% همراه به رتلندپ مانيس نكريكل  85% تا 5% حدود دن كر ابيآس از مانيس نيا     

 متفاوت مختلف يدركشورها سرباره درصد. ديآ يم دست به گچ سنگ يكم با شده سرد عاًيسر كه يگداز

 كارخانه در پرتلند مانيس نكريكل به اصفهان آهن ذوب سرباره 20% تا 15% حدود افزودن با رانيا در. است

 مقدار به بسته ، روباره پرتلند و يپوزوالن پرتلند مانيس نوع دو هر .شود يم تهساخ سرباره مانيس سپاهان، مانيس

 و فرج و خلل آنها با شده ساخته بتن و دارنديپا ها سولفات برابر در شيب و كم سرباره، و يپوزوالن مواد

 آب يگرما و هبود رتريرگيد يمعمول پرتلند مانيس با سهيمقا در مانيس نوع دو نيا. دارد يكمتر يرينفوذپذ

 .است كمتر زين آنها يريگ

 ييبناهاي  مانيس 9-2-2-5

 ييبنا يكارها و ها مالت در مصرف منظور به يصنعت يكشورها شتريب در كه است يمانيس ييبنا مانيس      

         نگه يمخف را آن و كرده تيرعا مانيس نيا ساختن يبرا را خود خاص فرمول ها كارخانه اكثر. شود يم ساخته

 45% حدود و پرتلند مانيس نكريكل 50% حدود كردن مخلوط از معموالً مانيس نيا .كنند ينم منتشر و دارند يم

 يدارا يول پرتلند مانيس از كمتر مقاومت با يافزودن مواد يبرخ و گچ سنگ يقدر و مرغوب آهك سنگ گرد

 و پرتلند مانيس از يا ختهيآم ،ييبنا يها مانيس يبعض. شود يم ساخته ييبنا يكارها جهت مطلوب خواص

 سوپر مانيس ،يبرق مانيس نفت، چاه مانيس رينظ يگريد ژهيو يها مانيس .هستند يافزودن مواد و مرده آهك

 زين بندكننده آب مانيس ساز، حباب ماده با مانيس شده، ميتنظ رشيگ با مانيس شونده، منبسط مانيس سولفات،

 .دارد وجود

 يساختمان گچ 10-2

 180 حدود يگرما در گچ سنگ پختن از و يساختمان چسباننده مواد از گچ .است ييهوا چسباننده ينوع      

 محصول. شوند يم آن رنگ رييتغ سبب ها يناخالص يول ؛است رنگ ديسف خالص، گچ .ديآ يم دست به درجه

 پخته آن از يمين ودحد فقط و سوخته يقسمت پخته، مين آن از يبخش و نامرغوب ، يسنت يپز گچ يها كوره

 مالت مانند يمعمول يكارها در ساختمان گچ مصرف. است تر خالص و تر مرغوب ، دوار يها كوره گچ. است

 كه اندود گچ .است ها نيا مانند و يگچ يها بلوك ساخته، شيپ قطعات ديتول ماسه، و گچ خاك، و گچ

 داده ورز ساختن هنگام به اندازه از شيب ندودا گچ چه چنان. باشد يم مناسب يدكاريسف يبرا ، است رتريكندگ

 به و دارد وجود آن پرداخت يبرا يكاف فرصت و است كند آن رشيگ كه گردد يم ليتبد كشته گچ به شود،

      ريكندگ را آن زين گچ، به آهك و رس خاك افزودن .شود يم مصرف يدكاريسف ييرو قشر در ليدل نيا

 پخت و ديسف زاج محلول در گچ گرد كردن ريخم با. سازد يم مناسب ندودا در مصرف يبرا را گچ، و كند يم

 نقاط كردن اندود يبرا آن از و دارد يمناسب يداريپا آب برابر در كه ديآ يم دست به يمرمر گچ آن مجدد
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 ساختمان در مصرف مورد گچ گريد انواع .شود يم استفاده شودارند، و شست به ازين كه ييها مكان و مرطوب

  .شناسند يم پتونيگ نام به را آن رانيا در كه يريدرزگ گچ و يبتن سطوح مخصوص گچ :از ارتندعب

  يساختمان شهيش 11-2

 ساختن در كه 5/6 حدود يسخت با شكننده و سخت نورگذران، شفاف، رنگ، يب است يا ماده شهيش     

 يبرا ،يساختمان جام شهيش ها تمانساخ در. شود يم مصرف ساختمان پنجره و در و نهيآ ،ينتيز ياياش ظروف،

 يها شهيش هياول مواد .رود يم كار به ساختمان داخل به يجو عوامل ريتأث از يريجلوگ حال نيع در و نور عبور

 :از عبارتند هستند ييسودا ،يآهك ،يسيليس نوع از عمدتاً كه يساختمان جام

 دادن، شكل ذوب، عمده مرحله چهار شامل يساز شهيش. ييسودا و يآهك گدازآور مواد ،يسيليس ماسه

 به و آورند يم در ينرم گرد صورت به را هياول مواد ذوب مرحله در .باشد يم پرداخت و تاباندن اي بازپخت

 خرده يقدر معموالً و كنند يم ذوب را آنها يساز شهيش كوره در سپس و زنديآم يم گريد كي با ينيمع اندازه

 ديتول شناور شهيش و تخت شهيش ورق، شهيش صورت به را يساختمان جام يها شهيش .زندير يم كوره در زين شهيش

 آن تاباندن، و يجيتدر كردن سرد از پس و داده شكل قالب از خروج اي ختنير روش به را تخت شهيش.كنند يم

 گسترش حال در و شده ابداع ر،ياخ يسالها در شناور شهيش ديتول .كنند يم پرداخت را آن سطح و نديسا يم را

 داده عبور مذاب قلع يرو بر يممتد يافق نوار صورت به كوره از خروج از پس مذاب شهيش روش نيا در .است

 قلع سطح كه جا آن از. شود يم مرتفع شعله كمك به شهيش يرو سطح يها يناهموار حال نيهم در شده،

 روش نيا به يديتول شهيش سطح دو جهينت در هستند، يافق همواره وزن يروين اثر در شهيش يرو سطح و مذاب

 خانه گرم از عبور و گرفتن شكل از پس شهيش. است كنواختي آن يجا همه در شهيش ضخامت و يمواز كامالً

 .گردد يم روانه مصرف بازار به يبند بسته و كردن اندازه ،يبازرس برش، از پس و شود يم تابانده

. كنند يم ديتول نهيآئ مين كننده منعكس صورت به و متنوع يها رنگ در گلدار و ساده صورت به را شهيش    

 است ممكن يرنگ يها شهيش رنگ. كنند يم استفاده نقشدار و برجسته يها غلتك از دار گل شهيش ساختن يبرا

 به شهيش سطح از يكم اريبس عمق در ييايميالكتروش روش به اي باشد يسطح صورت به اي ضخامت تمام در

    قرار شهيش در شده ادي روش به براق يفلز مواد كننده، منعكس يها شهيش در. رديگ رارق ينازك هيال صورت

 يها شهيش قيطر از گرما ورود كاهش سبب گرم فصول در و هستند ريگرماگ ها رنگ از يبرخ. رنديگ يم

 شفاف يها هشيش بر عالوه. شوند يم هيتهو يها دستگاه يبرودت بار كاهش جهينت در و ساختمان داخل به يرنگ

 گرم يعني يحرارت اتيعمل با را ها شهيش از يبرخ. شوند يم ساخته زين مات و يريش تار، ايكدر يها شهيش ساده،

 يمعمول جام شهيش از دهيتن شهيش. تنند يم ييايميش اتيعمل با اي يناگهان كردن سرد و شدن سرخ حد تا كردن

. است نشكن يحد تا و است يشتريب استحكام يدارا ،يرتحرا شوك و ضربه فشار برابر در يول شود، يم ساخته

 خرد ينخود يها دانه شكل به است، يخنجر زيت يها لبه يدارا كه يمعمول شهيش برخالف شكستن، صورت در

 و كرد سوراخ و ديتراش د،يسائ د،يبر توان ينم را يمنيا شهيش. نامند يم يمنيا شهيش را آن رو نيا از و شود يم
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 يمعمول شهيش به دنيبخش استحكام يبرا اوقات يگاه. د شو انجام آن يرو اتيعمل ليقب نيا ديبا دنيتن از قبل

 در يميس تور قراردادن با يسوز آتش و شكستن هنگام آن قطعات زشير از يريجلوگ و ضربه و خمش برابر در

 مواد از يا هيال را آنها نيب و دهش ساخته هيال چند اي دو در ها شهيش از يبرخ.  سازند يم مسلح را آن ، شهيش انيم

  .زدير ينم آن قطعات يول شده، خرد شكستن هنگام به ها شهيش ليقب نيا دهند، يم قرار شفاف يكيپالست

 يلعاب يكاش 12-2

 متنوع يها رنگ در و شده پوشانده يا شهيش لعاب با آن يرو كه است نازك كيسرام ينوع يلعاب يكاش     

 به ييدستشو حمام، آشپزخانه، بدنه پوشش يبرا اغلب يلعاب يكاش. شود يم ديل تو دار گل و ساده صورت به

       كار به فضاها نيا كفپوش يبرا است، مشهور يكف يكاش نام به كه آن از ينوع نيهمچن. رسد يم مصرف

 ابعاد. كند يم رييتغ متر يليم 12 تا 4 از و بوده متفاوت آن از استفاده نوع به بسته يلعاب يكاش ضخامت. رود يم

  .باشد يم ليمستط اي مربع معموالً يلعاب يها يكاش شكل. است ريمتغ متر يليم 300 تا 75 از زين ها يكاش

  روش هاي اجراي ساختمان-3

 ساختمان مختلف قسمت هاي ريزي بتن 1-3

  شالوده ريزي بتن 1-3-1

 قطعات و مهار ميل ،)ها پليت بيس(تونس زير صفحات آرماتورها، بستن به نسبت بايد قالب نصب از پس     

 ضرورت قالب بستن نظارت، دستگاه تأييد با پي، زمين شرايط علت به كه صورتي در. شود اقدام بتن در مدفون

 توسط تازه بتن آب جذب از مشابه، هاي روش ديگر و پالستيكي هاي پوشش تعبيه با بايد پيمانكار باشد نداشته

 .نمايد جلوگيري شالوده اطراف زمين

  سقف ها و دال ها ريزي بتن 1-3-2

 مختلف نقاط در نبايد بتن هاي محموله. شود انجام متوالي طور به و جهت يك در بايد ها دال در ريزي بتن     

 اجرايي هاي روش يك در نبايد بتن همچنين.  شوند تسطيح و پخش سپس و ريخته پراكنده، صورت به و سطح

 بتن حجم به توجه با. شود داده حركت قالب طول در افقي طور به سپس و تخليه د،زيا حجم در و محل ساختمان

 در سرد اتصال آمدن بوجود از االمكان حتي كه شود انجام صورتي به بايد عمليات تخليه، و حمل هاي روش و

 مشخص يياجرا هاي نقشه در و تعيين قبل از ريزي بتن ختم محل بايد بزرگ عمليات در .گردد پرهيز ها دال

 شود حادث ريزي بتن قطع اشكاالت بروز اثر در چنانچه. يابد ادامه ساختماني درزهاي محل تا عمليات و شود

 ريزي بتن عمليات ادامه براي قديم بتن سطوح نمودن آماده بند مندرجات به توجه با ريزي بتن قطع محل بايد

 .شود آماده
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  اصلي تيرهاي و ديوار ريزي بتن 1-3-3

 ريختن از قبل اليه هر و گيرد صورت نواخت يك ضخامت با افقي هاي اليه در بايد ديوارها در ريزي بتن     

 اليه جديد، اليه ريختن هنگام كه باشد چنان بايد ريزي بتن سرعت و ميزان. شود متراكم كامل طور به بعدي اليه

 خواهد بتن پارچگي يك عدم نهايتاً و سرد اتصال ايجاد باعث نكته اين رعايت عدم. باشد خميري حالت در قبلي

 سازه مركزي قسمت سوي به ريزي بتن سپس و شوند ريخته عضو انتهاي دو از بايد بتن اوليه هاي پيمانه. شد

 .شود جلوگيري ها گوشه و انتها در آب شدن جمع از بايد حاالت تمام در. يابد ادامه

  ستون ريزي بتن 1-3-4

 از جلوگيري براي ارتفاع اين نمود، محدود را بتن آزاد سقوط ارتفاع بايد االمكان تيح ها ستون ريزي بتن در    

 شود مي ريخته بلند هاي قالب در اجباراً بتن كه صورتي در. شود مي محدود متر 2/1تا  9/0 به ها دانه شدن جدا

 از كاستن شود، استفاده )سفت بتن( كم اسالمپ با بتن از شود مي توصيه بتن، انداختن آب از جلوگيري براي

 صورت در بلند هاي ن ستو در. نمايد مي جلوگيري بتن انداختن آب از زيادي حدود تا نيز ريزي بتن سرعت

 اين از قبل ساعت، يك از پس و ريخته قطعي تراز از تر پايين متر سانتي 30 حدوداً تراز تا را بتن توان مي امكان

   توصيه. شود جلوگيري سرد اتصاالت ايجاد از تا گرفت سر از داًمجد را ريزي بتن شود، سخت بتن سطح كه

 و شود اختيار بيشتر متر سانتي 5/2 ستون ارتفاع ، بتن انداختن آب از ناشي ضايعات از جلوگيري براي شود مي

 بتن خميري نشست از ناشي هاي ترك از جلوگيري منظور به .شود تخريب شد سخت اينكه از پس اضافي بتن

 تيرهاي ريزي بتن از قبل ساعت 48 تا ساعت 24 حداقل اعضا اين ريزي بتن شود، مي توصيه ديوارها، و ها ستون

 ستون با پارچه يك صورت به بايد ها سرستون و ها ماهيچه .شود انجام ها آن مجاور هاي دال و تيرها اصلي،

 .شوند ريخته

 دار شيب سطوح در ريزي بتن 1-3-5

 چه چنان .شود مي انجام مخصوص ماشين با يا و دست با دار، شيب سطوح روي مسلح يرغ بتن با ريزي بتن     

 دال ضخامت تمام در بتن بايد سازه، كم ضخامت به توجه با گيرد، انجام دست با دار شيب سطح روي عمليات

 براي. شود جامان باال سمت به شيب تحتاني قسمت از بتن سطح تنظيم و تسطيح كشي، ماله لرزاندن، و شده ريخته

 و انداختن جا حالت اين در. شود مصرف كم اسالمپ با بتن است بهتر سطح روي بتن شدن جاري از جلوگيري

 5/6 از بتن اسالمپ شود مي توصيه اجرا سهولت براي.  نشود كرمو بتن تا گيرد، صورت دقت بابايد  بتن لرزاندن

 .شود اختيارسانتي متركمتر 

 در بتن مقطع سطح. شود گرفته نظر در ها تنش حداقل نقاط در االمكان حتي بايد ها ريزي بتن قطع محل     

 علت هر به كه صورتي در. باشد ها تنش امتداد بر عمود االمكان حتي بايد )واريز سطوح( ريزي بتن قطع محل

 با و نواخت يك رطو به واريز سطوح بتن، گيرش آغاز از قبل و فوراً بايد باشد، ناپذير اجتناب ريزي بتن قطع

  .گردد تنظيم ثابت شيب
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 گرم هواي در ريزي بتن 1-3-6

 :داشت خواهد بتن روي بر زير شرح به آثاري گرم هواي

 هاي ترك احتمال افزايش بتن، شدن سخت سرعت شدن زياد اسالمپ، كاهش نياز، مورد آب ميزان افزايش     

 فني مالحظات رعايت عدم صورت در بتن دوام كاهش بتن، هواي ميزان كنترل در اشكال بروز بتن، در خميري

 بتن به دستيابي و نامطلوب آثار آمدن بوجود از جلوگيري براي نواخت يك سطوح به دستيابي امكان عدم و

  .زياد مقاومت و كارايي با مناسب

 .است الزامي عمليات اجراي هنگام پيمانكار، ازجانب زير نكات رعايت     

 .شود خنك يخ توسط لزوم صورت در و بوده خنك كامالً ايدب مصرفي مصرفي آب •

 .شود خودداري آن مشابه و III نوع گرم، هاي سيمان مصرف از بايد گرم هواي در •

 .نمايد تجاور سلسيوس درجه 30 از نبايد بتن از قسمت هيچ دماي ريزي بتن هنگام •

 .گيرد قرار ابآفت مستقيم تابش زير نبايد سنگي مصالح خصوصاً بتن مصالح •

 حتي بايد ميكسرها، تراك ها، پمپ ها، كن مخلوط نظير بتن ساختن و حمل تهيه، تجهيزات و لوازم وسايل، •

 از مناسب پوشش با امكان صورت در و شوند نصب و نگهداري ، خنك جاي در و بوده رنگ سفيد االمكان

 .باشند مصون آفتاب مستقيم تابش

 .يابد كاهش ممكن حداقل به قالب در بتن يختنر و ساختن بين زماني فاصله •

 .پذيرد صورت ريزي بتن از قبل و زمان هم خنك، آب با ريزي، بتن محل بستر و آرماتورها ها، قالب آبپاشي •

 .شود داشته نگه مصون آفتاب مستقيم تابش از اجرا حين در ريزي بتن محل •

 قطع روز اواسط در ريزي بتن شود مي توصيه ايران وبيجن مناطق در خصوصاً گرم روزهاي و تابستان فصل در •

  .شود اجرا و تنظيم عصر، و صبح اوايل براي ريزي بتن برنامه و

 بتن تحكيم و تراكم 2-3

 چنان بايد عمل اين. نمايد متراكم را آن بتن نوع به توجه با مناسب وسايل با بايد كار پيمان بتن، ريختن از پس     

 و مدفون قطعات ميلگردها، دور پارچه يك بتن و شده خارج تماماً بتن داخل محبوس هواي كه شود انجام

 .نمايد پر را قالب زواياي كليه نهايتاً

  )ميله با كوبيدن( دست با كردن متراكم 2-3-1

 ميله از نظارت دستگاه اجازه با توان مي روان، و خميري هاي مخلوط و محدود و كوچك كارهاي در     

 بتواند تا شود بتن وارد كافي اندازه به بايستي ميله. نمود استفاده بتن تراكم براي مشابه وسايل يا )ماقتخ( فوالدي

 انتخاب چنان بايستي ميله ضخامت برسد، ريزي بتن مرحله همان به مربوط اليه انتهاي يا قالب انتهاي به راحتي به

  .نمايد عبور ميلگردها بين از راحتي به كه شود
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   موتوري هاي كوبنده با اكمتر 2-3-2

 .شود مي استفاده ساخته پيش كارهاي در و سفت خيلي هاي بتن مورد در روش اين از     

  مركز از گريز نيروي از استفاده با تراكم 2-3-3

 .شود مي استفاده ها شمع و ها لوله نظير ساخته پيش كارهاي در و شل يا متوسط بتن ساخت در روش اين از     

  )ويبراتورها( ها لرزاننده 2-3-4

 هاي دانه بين اصطكاك بتن، ارتعاش هنگام. گيرد مي صورت بيروني و دروني صورت دو به بتن ارتعاش     

 و گرفته جا قالب در سهولت به وزن اثر تحت بتن و شود مي افزوده بتن سياليت خاصيت به شده، كم درشت

 .ند شو مي خارج آن از هوا هاي حباب

 )ور غوطه( دروني اشارتع 2-3-5

 ديوارها، بتن كردن متراكم براي اي ميله يا اي بيلچه ويبراتورهاي صورت به ور غوطه يا دروني ويبراتورهاي     

 به متر ميلي 20 از ويبراتور، كننده مرتعش قسمت قطر. شوند مي توصيه مشابه اعضاي و ها ستون تيرها، ها، دال

 قطر با ارتعاش ميزان. است متغير آن نوسانات فركانس و كننده مرتعش رقط با ويبراتور اثر دامنه .باالست

 از حدوداً ويبراتور قطر به توجه با مؤثر عمل شعاع .يابد مي افزايش ويبراتور، قطر با عمل دامنه و كاهش،ويبراتور

 :كند مي تبعيت زير اعداد

 ؛متر سانتي 15 تا 5/7 مؤثر دامنه متر ميلي 40 تا 20 بين كننده مرتعش قسمت قطر براي

 .متر سانتي 36 تا 18 مؤثر دامنه متر، ميلي 90 تا 50 بين كننده مرتعش قسمت قطر براي

 و قائم صورت به كننده مرتعش االمكان حتي و گيرند قرار استفاده مورد مجرب كارگران توسط بايد ويبراتورها

 خارج و داخل.  شود خودداري جداً بايد راتورويب به فشار اعمال از. رود فرو بتن در خود طبيعي وزن اثر در

 به بايد ويبراتور. گيرد صورت ثانيه در متر سانتي 8 سرعت با حدوداً و آرامي به بايد ، بتن در ويبراتور كردن

 صورت در و نازك هاي دال در. كند نفوذ قبلي اليه در متر سانتي 15 حداقل و رسيده ريزي بتن اليه انتهاي

 كامالً آن سر تا داد قرار بتن در افقي يا مورب صورت به را ويبراتور توان مي احتياط، با و ظارتن دستگاه تأييد

 باشد، ويبراتور عمل دامنه برابر 5/1 حدوداً بايد رود، مي فرو بتن در ويبراتور كه نقاطي فاصله.  گيرد قرار بتن در

 15 - 5 بين حدوداً بايد ويبراتور. بپوشانند ار يكديگر متر سانتي چند حدوداً شده مرتعش مناطق كه نحوي به

 با هاي بتن براي خصوصاً بتن اندازه از بيش لرزاندن .شود خارج بتن از آرامي به سپس و داشته نگه آرام، ثانيه

 .نيست مجاز وجه هيچ به و شده ها دانه تفكيك باعث ، زياد اسالمپ

 بتن آوردن عمل 3-3

 رضايت وضعيت در بتن دماي و شده جلوگيري بتن رطوبت افت از آن طي كه است فرايندي آوردن عمل

 كاهش جمله از شده، سخت بتن هاي ويژگي روي سزاه ب تأثيري بتن آوردن عمل. شود مي حفظ بخشي
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 شود آغاز بتن تراكم از پس بالفاصله بايد آوردن عمل. دارد شدن آب و زدن يخ برابر در مقاومت و نفوذپذيري

 .نمايد محافظت بار زيان عوامل دگزن از را بتن تا

 :است يافته تشكيل زير گانه سه مفاهيم از آوردن عمل     

 نگه مرطوب كافي مدت به بتن در موجود سيمان شود باعث كه شود مي گفته تدابيري مجموعه به مراقبت:  الف

 ها آن حجم در چه و ها دانه سطحي هاي اليه در چه آن گيري آب ميزان حداكثر كه طوري به شود، داشته

 .پذيرد صورت

 وسيله به شدن شسته مانند بيروني، عوامل نامطلوب اثر مانع كه شود مي اطالق تدابيري مجموعه به محافظت:  ب

 .شوند مي تازه بتن روي بر ها، آن مشابه و ضربه لرزش، بندان، يخ يا سريع شدن سرد جاري، آب يا باران

 .باشد مي حرارت كمك به آن شدن سخت و گرفتن تسريع كه بتن، پروراندن:  پ

 به ريزي، بتن اتمام از بعد ساعت 24 تا حداقل شده، ريخته تازه بتني قطعات روي بر كارگران مرور و عبور     

 .نمايد فراهم كارگران مرور و عبور براي موارد اين در را الزم تدابير بايد پيمانكار نيست، مجاز وجه هيچ

 بتن از مراقبت هاي روش 4-3

 :پذيرد مي صورت زير روش سه از يكي به معموالً بتن آوردن عمل     

 .بتن سطح داشتن نگه مرطوب براي متناوب يا پيوسته صورت به آب با آوردن عمل •

 كاه، اره، خاك ماسه، نظيرخاك، مصالحي و نفوذناپذير كاغذهاي نظير مراقبت هاي پوشينه با آوردن عمل •

 .آورنده عمل تركيبات يا اتيلن پلي از نايلوني هاي پوشش و گوني يا و نمد حصير، كرباس،

 با تا شود پاشيده بتن سطح روي دست يك و نواخت يك طور به كه هستند عايقي مواد آورنده عمل تركيبات(

 )شود جلوگيري بتن سطح آب تبخير از نفوذ، قابل غير و نازك غشائي ايجاد

 مراقبت مدت 5-3

 و آب شرايط حجم، به نمايان سطوح نسبت نظر، مورد مقاومت سيمان، نوع نظير عواملي به مراقبت مدت      

 باران كه محيطي در بتن داري نگه .دارد بستگي رويارويي شرايط نهايتاً و بتن ريختن و ساخت هنگام به هوايي

 نگهداري ” نگيرد، قرار مرطوب خاك با تماس در بتن و باشد كم حرارت درجه نباشد، زياد رطوبت نبارد،

  . شود مي تلقي “ معمولي

  نكات اجرايي در ساختمان ها شامل:-4

  ها پله 1-4

 ها پله انواع 1-4-1

 يكيموزائ يها پله 1-4-1-1 

 :شوند يم ليتشك قسمت دو از و رفته كار به جا در اي و ساخته شيپ صورت دو به ها پله نوع نيا     
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 400اريع از ديبا يمصرف بتن. شود يم ساخته بتن فصل در شده ذكر صاتمشخ با بتن از كه نيريز قسمت : الف

 .باشد مانيس لوگرميك

 در. است شده داده حيتوض كيموزائ فرش و مصالح فصل در كه بوده كيموزائ ييرو قشر مانند ييرو قشر : ب

 يها ساختمان در. رود كار به يفوالد لگرديم آن در ديبا باشد، شتريب متر كي از يبتن يها پله طول كه يصورت

 دار آج يومينيآلوم ينبش اي بتن در شاخك يدارا يآهن يها ينبش به ها پله لبه ديبا آمد، و رفت پر و يعموم

 هيزاو با است ممكن ها پله. باشد مجهز شود، يم ختهير پله با اي و شده نصب و يجاساز بتن در كه پله مخصوص

        باز يفضا در خصوص هب خوردن سر از يريجلوگ يبرا .شوند ساخته دار لبه اي و صاف هيزاو با اي و قائمه

. شود استفاده مخصوص ينوارها از منظور نيبد است ممكن. نمود جاديا )چفت( اريش چند پله كف در توان يم

 ديبا صورت، هر در نظارت دستگاه. باشد يمعمار مشخصات برابر و متناسب ديبا آن، ارتفاع و پله كف عرض

 ابالغ مانكاريپ به و مشخص را هم يرو بر ها پله شدن سوار و بست و قفل يچگونگ ارتفاع، طول، عرض، ه،يزاو

  .دينما

 يسنگ يها پله 1-4-1-2

 :است ريز شرح به رود، يم كار به پله يبرا كه ييها سنگ     

 .شوند يم هيته نيماش لهيوس به اي و بوده تراش دست كه پارچه كي يها سنگ : الف

 .زيقرن سنگ و پله كف شامل متر يسانت 10 تا 2 ضخامت به پالك يها سنگ : ب

 ها پله كف و بوده مقاوم و سخت نوع از ديبا رود، يم كار به آمد و رفت پر اي و باز يفضا در كه ييها سنگ     

 فيرد سه حداقل ديبا شود، ينم يا شهيت پله كف اگر ساختمان خارج اي و داخل در. شود يكلنگ اي يا شهيت

 سنگ. شود چسبانده و هيته مخصوص، ينوارها منظور نيبد اي و گردد خوردن سر مانع تا شود هيتعب پله در اريش

 و شكل ديبا نظارت دستگاه حال هر در كه باشد دار لبه اي و دار هيزاو قائم، تواند يم )زيقرن و كف( پله

 .كند نييتع را آن مشخصات

 ها پله ريسا 1-4-2

 برابر حال هر در ديبا پله شود، ساخته آجر رينظ ييبنا مصالح ريسا اي و ومينيآلوم آهن، چوب، از است ممكن پله

 ك،يپالست موكت، از كف پوشش يبرا توان يم نظارت دستگاه دستور به بنا.  گردد اجرا مشخصات و نقشه

 چسبانده مخصوص چسب با كه پله مخصوص يكيالست يها ينبش از ها پله نبش يبرا و آن مانند و پنبه چوب

 .است آمده مصالح فصل در مصالح نوع نيا كاربرد. نمود استفاده ،شوند يم

 پله نصب 1-4-3

 پله نصب و يرسازيز : الف

 با قبالً ها پله اقت كه آن يكي. رديگ يم صورت قيطر چند به نصب باشد، طبقات در ها پله كه يصورت در     

 اقت كنار يجانب واريد صورت آن در كه باشد شده اجرا آرمه بتن دال اي و يضرب اقت ،رآهنيت بلوك، و رچهيت
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 50 حدود ارتفاع به مانيس ماسه مالت اي خاك و گچ مالت با ديبا را پاگرد دو نيب اي پاگرد تا كف نيب پله

 اگر. نمود اه پله نصب به مبادرت كنترل، از پس و ادهيپ ها آن يرو را ها پله خط سپس و نموده اندود متر يسانت

   نصب به نسبت باال به نييپا سمت از شده نييتع ابعاد مطابق ديبا ، است ساخته شيپ يكيموزائ و يمانيس ها پله

 )5(% حدود و جلو سمت به يكم پله كف كه شوند نصب يطور ديبا ها پله حالت نيا در نمود، اقدام ها آن

 پله نصب يبرا وجه چيه به. شود پر كامالً بتن و مانيس ماسه تمال با ديبا پله، و اقت نيب يفضا  .باشد داشته بيش

 و زيتم كامالً را آن بعداً ديبا شده، استفاده گچ از نصب يبرا چه چنان. نمود استفاده گچ از دينبا كار، پشت در

 ،شده ذكر مصالح قسمت در كه ينحو به ديبا شود، استفاده درجا كيموزائ از كه يصورت در .نمود يآور جمع

 يم استفاده دار شهير سنگ از كه يصورت در. شود كيموزائ ييرو قشر سپس و انجام بتن، با آن يرسازيز ابتدا

 و پالك سنگ از پله زيقرن و كف چه چنان .بود خواهد ساخته شيپ يكيموزائ پله مطابق ناًيع آن نصب شود،

 ابتدا. شود يم انجام باال سمت به نييپا از نصب وار،يد يرو پله يكش خط از پس باشد، يضرب اقت آن گاه هيتك

 از نشود، جا جابه زيقرن كه نيا يبرا و كرده پر )دوغاب( مانيس ماسه مالت با را آن پشت و گذاشته كار را زيقرن

. شود زيتم و يآور جمع كامل طور به ديبا گچ، مالت رشيگ از پس م،يكن يم استفاده آن يپا در گچ يكم

 يسانت 3 حداقل ضخامت به مانيس ماسه مالت يرو پله كف سنگ گاه آن. باشد تراز و قائم كامالً ديبا پله زيقرن

. رديقرارگ مالت يرو كامالً و )1(% حدود باشد، داشته بيش جلو به يكم ديبا پله سنگ. شود يم نصب متر

 را پله يجلو توان يم. باشد داشته يخروج زيقرن سطح به نسبت متر يسانت 3 حداكثر تواند يم پله كف سنگ

 در سنگ ريز ديبا لزوم صورت در. نمود هيتعب چفت 3 تا 2 سنگ در اي و ؛شود برطرف آن يزيت كه نمود گرد

 يها سنگ است بهتر. شد خواهد نصب و اجرا بيترت به يبعد يها پله. نمود هيتعب چكان آب ،يخروج قسمت

 ند،يب ينم پله كف در سنگ تكه چند اي دو از استفاده در ياشكال نظارت دستگاه اگر و باشد تكه كي پله كف

 كف ،يكار چوب پاركت، پله، يرو كه يصورت در .شود عمل درزها ينواخت كي به نسبت يمتقض نحو به ديبا

 ينيآجرچ قاًيدق يكش خط طبق ها پله ديبا ابتدا رود، يم كار به آن مانند و موكت ،يكيپالست اي و يكيالست پوش

 طبق مالت، شدن خشك از پس گاه آن و شود اجرا هيرو و آستر شامل مانيس ماسه اندود سپس و شده

 يم اجرا دال با همراه و آرمه بتن صورت به پله اگر .شود پوش كف به مبادرت شده ذكر يها دستورالعمل

 به بسته و شود يم اجرا يا پله صورت به يزير بتن ،يبند قالب و يآرماتورگذار از پس صورت آن در گردد،

 در پله نصب كه يصورت در. ديآ عمل به الزم يها ينيب شيپ ديبا شود، يم اجرا يپوشش نوع چه بتن يرو كهنيا

 شهير يها سنگ ك،يموزائ جنس از را ها پله توان يم ، باشد دهيسرپوش اي باز يفضا در و طبقات از ريغ يمكان

 پله و كارگاهها يبرا. است االجرا الزم قبل يها دستورالعمل موارد نيا در نمود، انتخاب پالك سنگ اي و دار

 نقشه طبق ديبا كه ،ندينما يم استفاده يخط اي و چيمارپ يفلز يها پله از معموالً آن مانند و ها ساختمان فرار يها

        نصب اي و يچوب اسكلت با يها پله چ،يمارپ يها پله ياجرا يبرا. گردد اجرا نظارت دستگاه دستورات و

  .نمود اقدام نظارت دستگاه دستورات و نقشه مطابق ديبا ها، نيا مانند و يفلز اسكلت يرو يسنگ يها پالك
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 الزم مقاومت حصول تا ها پله مراقبت و حفظ : ب

 كسب از پس و شود عمل شده، ذكر بتن فصل در كه ييها دستورالعمل برابر ديبا آرمه بتن يها پله مورد در      

 پس ديبا است، ساخته شيپ يكيموزائ پله كه يصورت در  .رديگ صورت اتيعمل ريسا و يبارگذار الزم، مقاومت

 آمد و رفت ها پله يرو دينبا روز، 3 تا حداقل نصب از پس. شود نصب و حمل به مبادرت روز 28 گذشت از

 در .نمود آمد و رفت آن يرو توان يم روز 14 گذشت از پس حداقل درجا يكيموزائ يها پله مورد در .شود

 جمع به نسبت توان يم نصب، از روز 3 گذشت از پس حداقل پالك يها سنگ اي و دار شهير يها سنگ مورد

 كه شده يكلنگ اي و يكار شهيت يها پله. نمود اقدام ها آن يبندكش و ها پله كردن زيتم و ياضاف مصالح يآور

 شهيت مجدداً ديبا شه،يت آثار رفتن نيب از با و بار كي سال چند هر اند، شده واقع آمد و رفت پر و باز يفضاها در

 ضد با پوشش از پس و كرده يزن سمباده و زيتم كامالً ديبا نصب، از بعد را يفلز يها پله .شوند يكلنگ اي يدار

 شده يزيآم رنگ سال هر ديبا باز، يفضا در شده نصب يفلز يها پله. نمود يزيآم رنگ يروغن رنگ با زنگ،

 و شوند محافظت باران و آفتاب ليقب از يجو عوامل برابر در ديبا ها پله .شود يريلوگج آنها يزدگ زنگ از و

 .شود اقدام ها آن يزيآم رنگ اي و يمال روغن ،يكار بطانه به نسبت بار كي چند هر

 ينماساز 2-4

 به ها آن نييتع در و بوده ينماساز شكل و بافت رنگ، به مربوط اتيجزئ دربردارنده ديبا يياجرا يها نقشه     

 ينماساز اتيجزئ خصوص در چه چنان. باشد شده توجه ساختمان از استفاده نوع و يمياقل ،ياقتصاد مسائل

 موارد نيا فيتكل نييتع خصوص در است موظف مانكاريپ گردد، مشاهده مشخصات و ها نقشه در ييكمبودها

 .رديپذ صورت يياجرا يها نقشه مطابق قاًيدق ديبا ينماساز حال هر به. دينما جلب را نظارت دستگاه نظر

  ينماساز انواع 2-4-1

 از ها ساختمان ينماساز در غالباً آن رينظا و ياقتصاد مسائل ،يانسان يروين دانش موجود، مصالح به توجه با      

 با ينماساز تا نما آجر انواع سنگ، لوحه شكل به پالك يها سنگ منظم، رمنظم،يغ يها سنگ با ينماساز

 ساخته شيپ صفحات ساختمان، اسكلت به اتصال با يبتن ساخته شيپ صفحات مانند يصنعت و ساخته شيپ عاتقط

 توجه با نيهمچن. شود يم استفاده ييبنا مصالح با واريد پوشش يبرا ساخته شيپ صفحات ،يدائم قالب منزله به

 يها لوحه اي دار لعاب و يرآهنيغ نيرنگ فلزات از وارپوشيد ،يا شهيش يها وارپوشيد چون يينماها تنوع به

 .باشد يم جيرا زين ها ينماساز گونه نيا ،يمصنوع

   سنگ با ينماساز 2-4-2

 شده درز يكيموزائ الشه ،يكيموزائ الشه الشه، مانند رمنظميغ يها سنگ با ينماساز شامل سنگ با ينماساز     

 يها سنگ با ينماساز و يقليص ،يا شهيت ،يا ادكوبهب سرتراش، بادبر بادبر، مانند منظم ييها سنگ با ينماساز و

 در ثبات بندان، خي برابر در تاب آب، جذب زانيم ها، سنگ يفشار مقاومت. باشند يم سنگ لوحه از پالك

  .بود خواهد مصالح فصل در مندرج مشخصات طبق سنگ يهايژگيو ريسا و نور مقابل
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 رمنظميغ يها سنگ با ينماساز 2-4-2-1

 ياجزا يپارچگ كي و يوستگيپ تا باشد سنگ استحكام حد در ديبا مالت، استحكام ينماساز نوع نيا در     

 حداقل. نمود استفاده آهك ماسه و باتارد و مانيس ماسه يها مالت از توان يم منظور نيبد گردد، نيتأم متشكله

 در. بود مترخواهد يتسان 60 رد،يپذ يم صورت رمنظميغ يها سنگ با ينماساز كه يهنگام واريد ضخامت

 يها رج در قائم يدرزها. شود يخوددار ممتد يدرزها جاديا از ديبا رمنظم،يغ يها سنگ با ينماساز ياجرا

 . متراست يسانت 10گريكدي از قائم يدرزها فاصله حداقل رند،يگ قرار هم امتداد در دينبا يمتوال

 ينماساز. رديپذ صورت يفلز يمهارها از يريگ بهره با ديبا ،يسنگ و يآجر يها بخش نيب يوستگيپ جاديا     

 در. باشد يم شده درز يكيموزائ الشه ،يكيموزائ الشه الشه، سنگ با ينماساز شامل رمنظميغ يها سنگ با

 ارتفاع اندازه به راسته يها سنگ متر، يسانت 40 كله يسنگها يبرا شه،ير طول حداقل ديبا ينيچ الشه مورد

 حداقل .باشد متر يسانت 50 اندازه به هستند، واريد عرض معادل كه يسرتاسر اي هسر كي يها سنگ و سنگ

 نيا با باشند، يم الشه يها سنگ مانند يكيموزائ الشه يها سنگ ابعاد .است متر يسانت 20 نما در سنگ ارتفاع

 بر عالوه شده زدر يكيموزائ يها سنگ خصوص در .باشند داشته ينيمع اندازه ها سنگ نيب درز ديبا كه تفاوت

  .شوند يكار چكش ديبا ها سنگ يها كناره ،باشد ينيمع اندازه يدارا ديبا ها سنگ نيب درز آنكه

 منظم يها سنگ با ينماساز 2-4-2-2

 يدارا ديبا ند،يآ يدرم يمكعب صورت به پتك با و حمل معدن، از يعيطب صورت به كه ها سنگ نوع نيا      

 و نبوده يموضع روين انتقال تا باشند صاف ديبا ها، سنگ يفوقان و يتحتان سطوح. باشند نما در ليمستط سطوح

 با ينماساز در. نگردد ظاهر ها سنگ ينما در يدگيپر لب و نشوند ها سنگ شدن خرد موجبآن  يناهموار

 :شود يم استفاده ريز يها سنگ انواع از منظم يها سنگ

 بادبر سنگ : الف

 و متر يسانت 20 راسته يسنگها متر، يسانت 40 كله يسنگها يبرا شهير طول حداقل بادبر يسنگها مورد در     

 متر يسانت 15 ها آن ارتفاع حداقل متر، يسانت20 سنگها عرض حداقل.  است متر يسانت 50 يسرتاسر يها سنگ

 متر يسانت 2 از ديبا قائم، و يافق از اعم ها سنگ نيب درز.  بود خواهد متر يسانت 4 نما در سنگ بار حداكثر و

 يها رج در ارتفاع يتساو. شوند اجرا فيرد كي در يمساو ارتفاع با توانند يم بادبر يها سنگ. باشد كمتر

 .شود تيرعا ديبا رج هر يبرا متريسانت 15 ارتفاع حداقل كنيل ست،ين يالزام يمتوال

 سرتراش بادبر سنگ : ب

 سطوح و متر يسانت 12 حداقل ديبا يتحتان و يفوقان سطوح. دهستن بادبر يها سنگ مانند ها سنگ نيا ابعاد     

 .شوند بار بدون و صاف قلم با متر يسانت 8 حداقل ها آن يجانب
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 يا بادكوبه سنگ : پ

            داده تراش قلم با نما در ها سنگ هيحاش كه تفاوت نيا با باشند يم بادبر يها سنگ مانند ها سنگ نيا ابعاد     

 .شوند يم

 يا شهيت نگس : ت

 قلم لهيوس به ديبا ها سنگ سطوح كه تفاوت نيا با باشند يم بادبر يها سنگ مانند ها سنگ نيا ابعاد      

  .گردد يدار شهيت ديبا ها سنگ نيا ينما سطح. شوند بار بدون و صاف ده،يتراش

 يقليص يها سنگ : ث

 و سرب گرد لهيوس به كارگاه در ها سنگ نيا ينما. ندهست يا شهيت يها سنگ مانند ها سنگ نوع نيا ابعاد     

 .شود يم داده قليص نيماش با كارخانه در اي و سمباده

 )سنگ لوحه( پالك سنگ با ينماساز 2-4-2-3

 رنگ به رنگ دهيپد( نور مقابل در و بوده مقاوم رطوبت و حرارت بندان، خي مقابل در ديبا پالك سنگ     

 مطابق ديبا شان،يريپذ قليص تيخاص و ها سنگ آب جذب زانيم. باشد برخوردار ثبات و يداريپا از )شدن

 متر يسانت 2 ضخامت، نيا حداقل. دارد يبستگ سنگ مقاومت به پالك يها سنگ ضخامت. باشد مشخصات

 يبرا ها سنگ صفحات از كه يدرموارد. بود خواهد مترمربعيسانت 1800 پالك يسنگها مساحت حداكثر .است

 واريد نقش تا باشد متر يسانت 2 حداقل ديبا واريد از صفحات فاصله شود، يم استفاده يحرارت قيعا قشن يفايا

 ضد فوالد جنس از ديبا ها قالب حالت نيا در. گردد يحرارت تبادل مانع جدار دو نيب يهوا و فايا دوجداره،

 استفاده صورت در .گردد هيتعب ها نگس پشت در قيتعر از يريجلوگ يبرا باال و ريز در منفذ چند و باشند زنگ

 درجه اختالف كه يموارد در شود، پر مانيس دوغاب با مهار محل در جدار دو نيب ديبا ،يمعمول يفوالد مهار از

 موجب چسباننده مواد و يرسازيز مصالح سنگ، يحرارت انبساط بيضر اختالف و يفصل اي روزانه اديز حرارت

 از ديبا گردد، يم مهارها زدن زنگ و ها سنگ شدن جدا و يخزدگي و بترطو نفوذ و مالت در ترك جاديا

 :رديپذ يم صورت روش دو به پالك يها سنگ نصب .شود استفاده زنگ ضد يفلز يمهارها

 يا طره ياتكا : الف

 هر ارتفاع در يا طره گاه هيتك 2 حداقل ستا الزم ،يسنگ ينماها در پالك يها سنگ وزن تحمل يبرا     

 و آرمه بتن پالك سنگ يجا به يسنگ بلوك صورت به نما سنگ نوع از ها گاه هيتك نيا. گردد جاديا طبقه

 در شوند، محكم واريد به زنگ ضد يفوالد يمهارها كمك به ديبا ها سنگ عالوه به. بود خواهد آن رينظا

 ها نقشه مندرجات مطابق ديبا ،يياجرا اتيجزئ گريد و ها آن كاربرد نحوه مترمربع، هر در ها يمهار تعداد مورد

 .شود اقدام نظارت دستگاه نظر و
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 يجانب ياتكا : ب

 .گردد يم وارمنتقليد به شده نصب سنگ پشت در كه يفلز مهار لهيوس به سنگ لوحه هر وزن روش نيا در     

 جهت. بود خواهد نظارت دستگاه نظر و ها نقشه مطابق يياجرا اتيجزئ و اتصاالت كاربرد زين روش نيا در

 .است شده ارائه يجانب ياتكا و يا طره ياتكا در يفلز اتصاالت از يا نمونه مطلب شدن روشن

  
  آجر با ينماساز 2-4-3

 اتيكل 2-4-3-1

 3 ارتفاع به طبقه هر يبرا قائم امتداد از نما انحراف شوند، اجرا يشاقول كامالً ديبا وارهايد ،يآجر ينماها در      

. باشد شتريب متر يليم 30 از دينبا ، ارتفاع كل در قائم امتداد از انحراف. كند تجاوز متر يليم 6 از دينبا متر

 يبرا يآجر يها ينماساز در. شود ارياخت متر يليم ±1 برابر ديبا ، يآجر ينماساز در بندها يپهنا يروادار

 يالزام ها آن نيب يكش سمانير روايد يانتها دو در مالت شمشه از استفاده كنواخت،ي ضخامت با مالت ياجرا

 حداكثر. شود ارياخت بندها ضخامت برابر ديبا شوند، يم ساخته چوب از معموالً كه ها ينبش نيا ضخامت. است
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 12 و متر 6 تا طول به يوارهايد يبرا متر يليم 6 وار،يد سطح در يافق حالت از يعرض يبندها مجاز انحراف

 مورد در يعمود يبندها يبرا قائم امتداد از مجاز انحراف حداكثر. بود خواهد تر ليطو يوارهايد يبرا متر يليم

 يآجر ينماها در .است متر يليم 12 شتر،يب ارتفاع با ييوارهايد يبرا و متر يليم 6 متر، 6 تا ارتفاع به ييوارهايد

 راسته و كله صورت هب نما يآجرها ديبا شوند، اجرا همزمان طور به كار پشت يآجرها و نما يآجرها چه چنان

 و نما يآجرها نيب الزم يوستگيپ ، واريد بر وارده يبارها تحمل در مشاركت ضمن تا شوند دهيچ بر) و (سر

. باشد كار پشت يآجرها ابعاد برابر نما يآجرها ابعاد است الزم حالت نيا در. شود نيتأم كار پشت يآجرها

 يها قسمت و نما يوستگيپ نيتأم يبرا ديبا ، شوند دهيچ ربارب يها قسمت ياجرا از پس نما يآجرها چه چنان

 يا سازه ريتداب ديبا بنا، اسكلت به ينماساز بار انتقال ي برا حالت نيا در. شود استفاده يفلز اتصاالت از باربر

 .گردد اتخاذ مناسب

 ساب آب و تراش آجر با ينماساز 2-4-3-2

 و يدار شهيت يفشار آجر سطح از ينازك قشر شده، پرداخت يمان و دست كي ابعاد به يابي دست منظور به     

 نصف حدود عمالً آجرها نوع نيا يجانب تراش زانيم. شود يم پرداخت يچوب تخته يرو بر شده نصب سمباده با

 تراش زانيم و ايزوا صحت. باشد كمتر يبندكش عمق از دينبا تراش زانيم حال هر در يول است، آجر ضخامت

 يبرا آجر قسم سه كه شود دقت ديبا آجرها تراش در. شود كنترل يآجرتراش يايگون لهيوس به ديبا ،يجانب يها

 .شود هيته نبش و راسته كله مصارف

 ينيماش آجر با ينماساز 2-4-3-3

       تمام در ديبا مالت ضخامت شوند، يم اجرا يدار شهيت بدون كه يآهك ماسه و يرس يآجرها با ينماساز در     

 .شوند تيرعا كامالً قائم و يافق يبندها ضخامت و امتداد يبرا مقرر يها يروادار و بوده نواخت كي ها رج

 ينيتزئ يآجرها با ينماساز 2-4-3-4

 ديبا آجرها نيا. باشند زين لعاب يدارا است ممكن هستند، متفاوت يها ضخامت يدارا كه آجرها نوع نيا      

 در. نمود استفاده يفلز يمهارها از ديبا صورت نيا ريغ در شوند، متصل كار پشت آجر به راسته و كله روش به

 گردد، اجرا دوجداره صورت به واريد و نموده فايا زين را يحرارت قيعا نقش يآجر ينما باشد قرار كه يصورت

 رهيگ تعداد و يياجرا يها نقشه طبق مهارها. شود منتقل ساختمان اسكلت به آن وزن يا سازه ريتداب اتخاذ با ديبا

  .بود خواهد مترمربع در عدد 5 اقلحد

 يآجر ينما در دكيسف و آلوئك با مقابله 2-4-3-5

 آن ضعف نقاط و كند جذب آب خوب تا شود زنجاب آب در قبالً آجر است الزم آلوئك با مقابله يبرا     

 دكيسف بروز از يريجلوگ يبرا. روند كار به ساختمان ينما در دينبا كرده، آلوئك يآجرها. شود مشخص

 كامالً آجر و ديآ عمل به يخوددار مالت ساختن يبرا دار آهك سخت آب بردن كار به از است الزم يكربنات

 يريشگيپ يبرا. شود يپاش آب يبارندگ از شيپ ساز تازه واريد سطح. دنكن جذب را مالت آب تا شود زنجاب
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 و شود استفاده پخته كامالً يآجرها از شود، يوددارخ دار سولفات آب مصرف از ديبا يسولفات دكيسف از

 با مقابله در قيرق نمك جوهر كاربرد اثر در كه يكلرور دكيسف با مقابله يبرا. باشند مكنده آب دينبا آجرها

 از پس و شده سيخ نمك جوهر دنيپاش از قبل واريد سطح است الزم شود، يم جاديا يكربنات دكيسف

 دار تراتين آب و مالت آجر، مصرف از ديبا يتراتين دكيسف از يريجلوگ يبرا. دشو شسته فوراً يدپاشياس

 دكيسف با مقابله يبرا يمؤثر روش كف قيعا كمك به تراتين يحاو آب نفوذ از يريجلوگ. شود زيپره

 تراتين يگازها نشت از يريجلوگ منظور به فاضالب شبكه هيتهو لوله حيصح ياجرا. ديآ يم شمار به يتراتين

  .شد خواهد يتراتين دكيسف بروز مانع دار،

  انينما بتن از استفاده با ينماساز 2-4-4

 اتيكل 2-4-4-1

 انجام قالب مورد در امر اتيجزئ به توجه ، شود يم استفاده ساختمان ينما در يبتن سطوح از كه يموارد در     

  .است برخوردار يا ژهيو تياهم از آن رينظا و يرنگ مواد از يريگ بهره سطوح، يرو يكيمكان اتيعمل

 يفلز قالب 2-4-4-2

 بردن كار به هنگام. شود استفاده مناسب رهاساز مواد از ديبا قالب، و بتن يچسبندگ از يريجلوگ منظور به     

 از بتن حجم و سطح با رهاساز مواد يسازگار. نشوند آلوده لگردهايم تا ديآ عمل به دقت ديبا رهاساز، مواد

 .است انينما يها بتن در مهم نكات

 يچوب قالب 2-4-4-3

 كامالً سطوح به يابي دست يبرا و قالب از شدن جدا هنگام بتن سطح شدن گون آبله از يريجلوگ يبرا     

 نيتأم را نظر مورد يهموار قالب، بدنه كه يموارد در. نمود استفاده مناسب قالب روكش از ديبا ،يقليص و صاف

 .كرد خواهد تيكفا رهاساز مواد از يريگ بهره تنها د،ينما يم

 يپاش ماسه 2-4-4-4

 ماسه ديبا موارد نيا در نمود، يريگ بهره يپاش ماسه روش از است ممكن يبتن سطوح دنييسا منظور به     

 استفاده يتنفس ماسك و يمنيا نكيع كاله، از ديبا كار هنگام. باشد متر يليم 3 تا 1 آن ذرات قطر و بوده خشك

 .شود

 يدار شهيت 2-4-4-5

 كي رديگ يم صورت شهيت با يتراش سنگ اتيعمل همانند بتن وگرفتن قالب برداشتن از پس يدار شهيت عمل     

       متابعت شده يابزاركار يها هيرو يكل قاعده از يدار شهيت ياجرا زمان ه،يحاش با اي ساده شه،يت دو اي شهيت

 شروع را اتيعمل توان يم يزير بتن از بعد ساعت 36 تا 24 نيب سبك يابزارها با كه يمعن نيبد د،ينما يم

  .باشد گذشته بتن عمر از هفته دو ديبا اقلحد نيسنگ يابزارها يبرا كه يحال در نمود،
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 الوان يبتن ينما 2-4-4-6

 بتن و نما يلاص قالب نيب ،يفرع قالب به موسوم يا جداكننده نازك ورقه از استفاده با ينماساز نوع نيا در     

 اي ديسف مانيس با زين فضا نيا يمعمول يزير بتن هنگام. شود يم جاديا فاصله متر يسانت 2 حدود يداخل يمعمول

 دهيكش باال يفرع قالب يزير بتن اتمام با جيتدر به و شود يم پر كيموزائ مالت اي و الوان ماسه و شن و يرنگ

 نيا در. ديآ فراهم مطلوب يرنگ ينما پارچه كي بتن جاديا نضم و شوند داخل هم در بتن نوع دو تا شود يم

 .باشد شتريب مانيس زانيم و زترير ديبا ماسه و شن بتن نوع

  يصنعت ينماساز 2-4-5

. است ها ساختمان ينما در يصنعت ساخته شيپ قطعات و اعضا از استفاده ،يساز ساختمان شدن يصنعت امديپ      

 استفاده آن، رينظا و يگچ ،يفلز ،يا شهيش ،يبتن ساخته شيپ قطعات از است نممك ها ينماساز نوع نيا در

 نكات و ها هيتوص ديبا شود، يم استفاده ها ساختمان ينماساز در شده ساخته قطعات و اعضا از كه يهنگام. نمود

 .رديگ قرار توجه مورد قاًيدق سازنده كارخانه يياجرا

 يبتن ساخته شيپ صفحات 2-4-6

 :ها ساختمان اسكلت به اتصال يبرا يبتن ساخته شيپ حاتصف : الف

 مناسب اتصاالت از يريگ بهره با و يياجرا يها نقشه هيپا بر دارند، ينيتزئ و يمعمار نقش تنها كه قطعات نيا     

  .شود يم انجام قيطر سه به معموالً قطعات نيا اتصال و نصب گردند، يم متصل ساختمان اسكلت به خاص و

 يجانب اتصال اب نصب  -1

 به زهيگالوان اي راندوديق يمهارها لهيم كنند، يم هيتك پشت از قائم يفلز هيپا دو يرو بر صفحات حالت نيا در

 شيپ صفحات دهنه برابر ديبا ها هيپا فاصله. شوند يم مهره و چيپ ها هيپا يرو بر شده هيتعب زهيگالوان قطعات

 نيب ييجا جابه مختصر امكان قهيطر نيا در ،)شود يم نصب حهصف يفوقان قسمت در مهار لهيم( باشد ساخته

 اي مالت با يافق يدرزها. ديآ وارد صدمه درزها تيقابل به آنكه يب آمد، خواهد وجود به اسكلت و صفحات

  .شوند يم يدرزبند زير شكل يطناب درزپوش
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  يطناب درزپوش اي مالت با يافق يدرزها

  

 يتحتان ياتكا با نصب  -2

 ها ستون نيب و ساختمان ينما طول در سره كي طور به طبقه هر كف تراز در كه آرمه بتن شكل ينبش چهريت     

 بر ليجرثق با ديبا ساخته شيپ صفحات كه سازد يم فراهم را يا شده تراز و يبند آب گاه هيتك ، دارد ادامه

 صورت به يفوقان و يتحتان چهريت دو نيب صفحات كه ينحو به شوند، تيتثب محل در دست با و نصب آن، يرو

 خروج يمجار و شود پوشش يكيالست و يريق رنگ با ديبا رچهيت يفوقان قسمت. شوند تيتثب و جا جابه ييكشو

 .شود محكم يفوقان رچهيت ريز به مانيس دوغاب به آغشته نمد با صفحات يفوقان لبه و شوند نصب آن در آب
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 يا طره ياتكا با نصب  -3

 يها يبرآمدگ به ديبا صفحات وزن بلند، يساختمانها يجانب يوارهايد در يبتن ساخته شيپ صفحات نصب يبرا

  . شود منتقل ساختمانها اسكلت يا طره

  
 يا طره ياتكا با نصب

 يدائم قالب منزله به ساخته شيپ صفحات : ب

 پوشش ضخامت حاسبهم در. شود يم استفاده يجانب يوارهايد ينماساز يبرا يبتن ساخته شيپ صفحات از      

 مترمكعب در تن 2 بتن، لرزاندن هنگام قالب به وارد فشار. ديآ حساب به دينبا قالب ضخامت لگردهايم يبتن

 از مخصوص ينوارها اي يريق كيماست و ينمد نوار ،يبندكش كاغذ، طناب، با ديبا قالب يدرزها. شود محاسبه

 خدشه را نما و نكند نشت خارج به بتن رهيش كه باشد شده ارياخت چنان ديبا بتن يبند دانه. شود يدرزبند داخل

 .باشد برخوردار مجموعه كل بار تحمل يبرا الزم استحكام و ييستايا از ديبا داخل سمت قالب .ديننما دار
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  يدائم قالب منزله به ساخته شيپ صفحات

 يبتن ساخته شيپ قطعات با ينماساز 2-4-7

 فايا تواماً را يا سازه و ينيتزئ نقش موارد يا پاره در و ينيتزئ نقش است كنمم يبتن ساخته شيپ قطعات      

 زين صدا و حرارت انتقال از يريجلوگ يبرا يياجزا دربردارنده است ممكن قطعات گونه نيا نيچن هم ند،ينما

 5 معموالً كه يجخار هيال. سازند يم هيچندال صورت به را يبتن ساخته شيپ قطعات معموالً موارد نيا در باشند،

 يا شبكه يدارا يحرارت ها شكل رييتغ با مقابله يبرا و داشته ينيتزئ و يمعمار نقش دارد، ضخامت متريسانت 8 تا

 يم ليتشك صدا و حرارت قيعا مصالح و مواد از متر يسانت 10 تا 3 ضخامت به يانيم هيال. بود خواهد فوالد از

 يفوالدگذار وارده يبارها تحمل يبرا و داشته يا سازه نقش متر، يتسان 15 تا 12 ضخامت به يداخل هيال. شود

 ساختمان از استفاده نوع و يمياقل طيشرا با يهماهنگ ضمن ديبا ، ينيتزئ نقش بر عالوه يخارج هيال. است شده
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 يرو بر قطعات نيا نصب هنگام. دينما حفظ درازمدت شيفرسا مقابل در را قطعه يدرون يها بخش بتواند

 و نكند هيتك نيريز واريد اي شالوده يرو بر ينماساز هيال تا ديآ عمل به يكاف مراقبت ديبا باربر، واريد اي ودهشال

 هيال وزن و باشند يم زنگ ضد فوالد از كه ها يسوزن و ها يتاج صورت نيا ريغ در. نگردد وارد يبار آن بر

 ارتفاع كه داشت توجه ديبا. ديگرد خواهند بيآس دچار سازند، يم منتقل يداخل باربر واريد به را نما يخارج

 واريد به يخارج ينما هيال اتصال يبرا. گردد يم بالغ زين متر 6 تا آنها طول و طبقه ارتفاع معادل قطعات نيا

 دو نيب فاصله در يمعمول فوالد صورت نيا ريغ در شود، استفاده اديز مقاومت با زنگ ضد فوالد از ديبا باربر،

  .شد خواهد يزدگ زنگ دچار قيعا قشر داخل رد و هيال

 هيرو انواع 2-4-8

 اتيجزئ .باشند يم شكل و بافت رنگ، نظر از يا گسترده تنوع يدارا يبتن ساخته شيپ صفحات در ها هيرو      

 :از عبارتند متداول يها هيرو. شد خواهد ديق يخصوص يفن مشخصات در ها هيرو نوع نيا به مربوط

 شه،يش ك،يسرام ك،يموزائ ان،ينما يها دانه سنگ اي ها هيرو شده، يابزاركار دار، موج له،يپروف يها هيرو

 .. ..و شده يپاش ماسه يها هيرو ،يبتن يكاش ،يعيطب پالك سنگ بزرگ، كيسرام دار، لعاب آجر ،يكاش مرمر،

 يا پرده يها پوش واريد 2-4-9

 يا پرده ليتشك و كرده هيتك ساختمان اسكلت به يفلز يها قاب كمك به كه بلند يها ساختمان ينما     

 يها ورق وم،ينيآلوم صفحات از ها ساختمان نيا ينما در. دارند نام يا پرده وارپوشيد دهند، يم يسرتاسر

 ها ينماساز نوع نيا در .شود يم استفاده آن رينظا و مختلف يها رنگ به يا شهيش اي ينيچ لعاب با يفوالد

 تحمل را باد بار بتوانند ديبا يا پرده يها پوش واريد. باشد شده استفاده زين حرارت قيعا ياه هيال از است ممكن

 قطعات ياجزا يريكارگ به و انتخاب در. ندينما مقابله ساختمان خارج و داخل حرارت درجه تفاوت با و نموده

 .باشد شده هتوج طيمح حرارت درجه راتييتغ از يناش يها شكل رييتغ مسئله به ديبا ،ياتصال

 يمصنوع مصالح و مواد با ينماساز 2-4-10

 يمصنوع سنگ : الف

 كه است گريد ييايميش مواد و نيرز استر يپل و يعيطب مقاوم يها سنگ خرده از يمخلوط يمصنوع سنگ     

 .بود خواهد پالك يسنگها مانند ها آن يروادار حدود و اجرا طرز ها، سنگ نيا مشخصات و ابعاد

 ينيرز مواد با اندود : ب

 پودر با يبيترك صورت به نما مخصوص چسب و سيليس يبلورها و كيسنتت نيرز مواد با يبيترك ياندودها     

      اي و مختلف يها نيرز و كوارتز يها دانه س،يليس پودر اي و بند آب مواد و بتن چسب د،يسف مانيس س،يليس

 و يخصوص طيشرا اساس بر يبيترك مواد درصد. ندشو يم ساخته مخصوص يها چسب و گرانوله يها دانه

 .بود خواهد د،يگرد ذكر اندودها مورد در كه چه آن مانند ها آن يروادار حدود و اجرا نحوه
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 ينيرز يها روكش 2-4-11

 پوشش در خاك و گرد و آب نفوذ از يريجلوگ يبرا رنگ يب اي شفاف عيما صورت به ينيرز باتيترك     

 را ييشستشو قابل و محافظ لميف ليتشك مواد نيا. روند يم كار به آنها مانند و يسنگ ،يمانيس ،يآجر يوارهايد

         انجام ها ساختمان شده تمام ينما يرو بر دست سه اي دو در يزيآم رنگ مانند ها آن ياجرا و دهند يم

 :باشند ليذ مشروحه يها يژگيو يدارا ديبا ينيرز يها روكش. شود يم

 تا نموده عبور آن جدار از بتوانند هوا و آب بخار ديبا حال نيع در يول بوده نفوذ قابل ريغ آب مقابل در : الف

 .بماند خشك واريد كه دهد يم امكان امر نيا.  دينما خارج را رطوبت و كند تنفس بتواند آن پشت واريد

 .باشد نانياطم قابل و يكاف آن يچسبندگ :ب

 .اشندب داشته انعطاف تيقابل :پ

 .باشند شستشو قابل :ت

 .باشند خزه ضد :ث

 .باشند بادوام :ج

 .باشند ينامرئ محافظ :چ

 .گردند اجرا دست چند در يزيآم رنگ مانند :ح

  .باشند سازگار واريد دهنده ليتشك مصالح و مواد با :خ

 يساختمان يدرزها انواع 3-4

 :شوند يم ميتقس دسته دو به يساختمان يدرزها يكل طور به      

 )يياجرا يدرزها( ساخت يدرزها : الف

    نظرگرفته در يزير بتن حجم تيمحدود به توجه با ،يزير بتن اتيعمل ليتسه منظور به عموماً درزها نيا     

 نداشته، را يبتن سازه مختلف يها حركت قبال در العمل عكس انتظار طراح، ،يساختمان يدرزها در شوند، يم

 ديبا درزها گونه نيا در. كند نييتع را درزها فاصله يكارگاه يها تيظرف اساس بر ات دارد يسع فقط بلكه

 .شود حفظ كامل صورت به درز مجاور قسمت دو در آرماتور و بتن نيب يوستگيپ

  يحركت يدرزها : ب

 به سازه كي مختلف يها قسمت ينسب يها حركت كردن ساز هم يبرا كه هستند ييدرزها يحركت يدرزها     

 يها نشست اي و بتن افت حرارت، درجه راتييتغ اثر در توانند يم ها حركت نيا. شوند يم هيتعب يعمد صورت

  .نديآ وجود به ينامساو
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 )يياجرا يدرزها( ساخت يدرزها كاربرد 3-4-1

 طور به. ديآ يم وجود به ساخت درز گردد، يم بتن شدن سخت موجب كه يزي ر بتن اتيعمل توقف هر در      

 مگر آورد، حساب به يياجرا درز كي را نقطه آن ديبا كند، تجاوز قهيدق 30 از يزير بتن قطع زمان هرگاه يكل

 يها تيوضع يدارا است ممكن ساخت درز. شود بازگردانده آن به يريتداب با بتن يريخم حالت كه آن

 انواع از گريد يكي محل به ساخت زدر محل شود يم يسع معموالً .است يافق اي قائم معموالً يول باشد، يمختلف

 با گاه چيه و بوده اعضا نيا محور بر عمود باًيتقر ديبا ساخت، يدرزها رهايت شاه و رهايت در. گردد منطبق درزها

 قرار مميماكز يخمش لنگر محل در آرمه بتن قطعات و اعضا در تواند يم ساخت درز .نباشد يمواز عضو محور

 در دينبا يياجرا يدرزها. شوند يم تحمل يكشش يفوالدها توسط يكشش يها نشت اعضا نيا در رايز رد،يگ

 بتن است قرار اگر يخمش ياعضا ساخت در نيبنابرا. رنديگ قرار د،ينما برش تحمل بتن است قرار كه يمحل

 گاه هيتك مجاورت در يزير بتن قطع كه شود اتخاذ يبيترت ديبا رد،يگ صورت مرحله كي از شيب در يزير

 از ييها قسمت يهمگ ها آن مانند و ها سرستون ها، دال رها،يت شاه رها،يت .باشد دهانه سوم يك در بلكه وده،نب

 طبقه هر تراز در اجباراً ها ستون يزير بتن شوند، يزير بتن مرحله كي در ديبا كه نديآ يم حساب به كف كي

 يدرزها. دارند كاربرد يبتن يها اختمانس در عموماً ساخت يدرزها. شود يم متوقف ريت اي سرستون محل در

 .شوند هيتعب نظارت دستگاه نظر ريز و مناسب يها محل در ديبا ساخت

 يحركت يدرزها كاربرد 3-4-2

 يانقباض يدرزها 3-4-2-1

 در اگر. شوند يم هيتعب بتن شدن جمع از يناش يها ترك بروز از يريجلوگ منظور به معموالً درزها نيا      

 خواهد ديپد ييها ترك يبتن يوارهايد اي روها ادهيپ سطوح يرو نشود، گرفته نظر در انقباض درز نيمع فواصل

 محلشان كه يانقباض يدرزها وجود نيهمچن .ندينما كنترل را ها ترك بروز محل توانند يم غالباً آرماتورها. آمد

 كه است يصورت به درزها نيا عملكرد. شوند ترك بروز مانع توانند يم باشد، شده انتخاب حيصح طور به

 يعموم يوستگيپ عدم ينوع يدارا درزها نيا قتيحق در. گردد يم متمركز درز محل در درز نيطرف انقباض

 يها دال و روها ادهيپ در يانقباض يدرزها .ندارد وجود درز طرف دو بتن نيب يا هياول شكاف كنيل هستند،

 6 تا 3 فواصل در ها نرده و ها پناه جان در و متر 1 معمول طور به شوند، يم ساخته يكيموزائ صورت به كه كف

 كار مستقل و مجزا يها واحد صورت به اي و ساخته شيپ قطعات و اعضا اگر .شوند يم گرفته نظر در متر

 قطعات و اعضا كه باشد چنان نصب طيشرا ديبا باشد، نشده هيتعب انبساط درز آنها در لحاظ نيبد و شوند گذارده

  .ديننما جاديا گريد كي يبرا يمزاحمت انبساط هنگام رمجاو

 انبساط يدرزها 3-4-2-2

 ريتعم امكان ساختن فراهم حد، از شيب فشار اثر در ها يروساز شدن خراب از يريجلوگ يبرا درزها نيا     

 امكان نيأمت يبرا درزها نيا يكل طور به. شوند يم هيتعب آن رينظا و روها ادهيپ يبتن يها جدول از يقسمت
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 در و يخوردگ ترك ساختمان مختلف نقاط در كه يطور به حرارت، درجه راتييتغ از يناش انبساط و انقباض

 كه باشد يا گونه به ديبا درزها نيا عملكرد .گردند يم هيتعب نشوند، جاديا اد،يز يثانو يها تالش سازه مقاطع

 در يوستگيپ گونه چيه كه است نيا ييدرزها نيچن هالزم شوند، ساز هم كامالً درز نيطرف انقباض و انبساط

 بسته اي باز به قادر انبساط و انقباض مقابل در مقاومت نيكمتر با ديبا ييدرزها نيچن نباشد، برقرار درز نيطرف

 ابند،ي يم ادامه سقف تا كف از و گرفته قرار وستهيپ طور به سازه يقسمتها تمام در درزها نيا عموماً. باشند شدن

  .ستا يضرور مسئله نيا تيرعا مجاور قسمت دو كامل ييجدا از نانياطم حصول يراب

 كنترل يدرزها 3-4-2-3

 از گاه كه آورند يم وجود به را ييها تنش آن در حرارت و رطوبت راتييتغ اثر در بتن انقباض و انبساط     

 حركت كه كنترل يدرزها از شكلم نيا حل يبرا. شود يم منجر يخوردگ ترك به و بوده شتريب بتن مقاومت

 ميعظ يواحدها كردن جدا يبرا .شود يم استفاده سازد، يم ريپذ امكان را خود صفحه در واريد اي دال ينسب

 احتمال ساختن محدود و كردن يا منطقه ارتعاش، انتقال از يريجلوگ منظور به مجاور، يها قسمت از برق مولد

 مقطع رييتغ كه ييها محل در تنش تمركز علت به ترك بروز از يريگجلو ساختمان، از ييها قسمت در يخراب

 تفاوت علت به شالوده كي مختلف يها قسمت يجداساز ،)وارهايد بازشو رينظ( است شده حادث يتوجه قابل

 به اتيتجرب بر هيتك با. شود يم استفاده كنترل درز از باشد، يم مختلف يبازوها ساختن جدا ها، آن يباربر

 .نشوند ساخته متر 18 از شيب طول با درز بدون و مستقل بزرگ، يبتن يها ساختمان است بهتر دهآم دست

 نشست يدرزها 3-4-2-4

 يپ نوع دو مصالح، نوع دو يدارا كه مجاور ساختمان دو ينامساو يها نشست از يريجلوگ يبرا درزها نيا     

 .درنيگ يم قرار استفاده مورد هستند، متفاوت ارتفاع دو اي

 يلغزش يدرزها 3-4-2-5

 درزها نيا .كنند يم فراهم را يبرش يروين انتقال بدون درز مجاور قسمت دو لغزش امكان كه هستند ييدرزها    

 .رنديگ يم قرار استفاده مورد است، اديز طيمح حرارت درجه راتييتغ كه يموارد در ژهيو به مخازن، در غالباً

 يتمانساخ يدرزها در يمصرف مصالح 3-4-3

 .رديگ يم قرار استفاده مورد ريز مصالح معموالً يساختمان يدرزها ياجرا يبرا      

 )لريف( درز پركننده مصالح 3-4-3-1

. باشند ها آن مانند و پنبه چوب ،يآسفالت باتيترك ك،يالست ،ياهيگ افيال دارنده بر در است ممكن مواد نيا     

 در مندرج مشخصات از صورت هر در و بوده ريز يها يژگيو يدارا ديبا پركننده، عنوان به رفته كار به مواد

  .دينما تيتبع مصالح فصل
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 :از عبارتند پركننده مصالح يها يژگيو اهم 

 اديز دوام از يبرخوردار : الف

 درزها در يريگ شكل و يريجاگ : ب

 درز با محكم اتصال جاديا عدم و ارتجاع تيقابل : ج

 

 يبند آب مصالح 3-4-4

 يبند آب مصالح .روند يم كار به رطوبت و باران و باد مقابل در يريناپذ نفوذ منظور به يبند آب مصالح     

 از ديبا يبند آب مصالح .شود گرفته كار به نظارت دستگاه دييتأ با و يخصوص مشخصات و ها نقشه طبق ديبا

 مختلف انواع يبند آب يبرا. نشود آن بعادا شدن اديز و كم سبب و اوردهين وارد بيآس درز به كه باشد ينوع

 .رود يم كار به يكيپالست اي و يكيالست ،يفلز مصالح

 پوشش مصالح 3-4-5

 مشخصات. باشد مي يكيالست ،يچوب ،يومينيآلوم ،يبرنز ،يمس نوع از غالباً پوشش در ستفاده ا مورد مصالح     

 نصب يطور ديبا ها پوشش نيا. باشد يوصخص يفن مشخصات و مصالح فصل مندرجات مطابق ديبا مصالح

 .گردند منقبض و منبسط گريد مصالح و يبتن اي يفلز اسكلت از جدا بتوانند كه شوند

 يساختمان يدرزها يجرا 3-4-6

 كه شود دقت ديبا شوند، جاديا مناسب عرض با و مشخصات و ها نقشه مطابق ديبا سطوح تمام در درزها     

 در عنوان چيه به مجاور يها ساختمان ياجزا و نشده پر ها نيا مانند و مالت ،ييبنا صالحم با اجرا نيح در درزها

 .باشند جدا گريكدي از كامالً و نشوند مربوط گريكدي به يا نقطه چيه

 ساخت يدرزها ياجرا 3-4-7

 دهيچسب و اورمج قسمت دو يزير بتن كه است يهنگام آن و دارند كاربرد يبتن يها ساختمان در درزها نيا     

 درز اي زيوار سطح ،يميقد سفت بتن و ديجد يريخم بتن سطح به. رديگ صورت مختلف زمان دو در هم، به

 و تصادف به دينبا درز محل نييتع. باشد شده ينيب شيپ قبل از ديبا درز، شكل و تيموقع. شود يم گفته يياجرا

 ،يزير بتن يبند زمان برنامه هيته هنگام در و كار عشرو از قبل ديبا بلكه شود، واگذار يزير بتن كار شرفتيپ

 درز كي در يبتن سطح دو نيب كامل يوستگيپ به يابيدست .باشد شده اتخاذ يياجرا درز مورد در الزم ريتداب

 مرطوب هياول بتن سطح ديبا ، شود اجرا درز گريد طرف بتن است قرار كه يزمان تا. است يضرور يساختمان

 يصورت به گردد، قطع آن از مراقبت اتيعمل از قبل ساعت چند ديبا كه درز خود سطح جز هب شود، داشته نگه

 زيوار سطوح از ديبا ميحج يها يزير بتن در .ديآ ديپد درز سطح در عمق كم و يسطح يخشك ينوع كه

 قائم، زيوار سطوح جاديا. شوند احداث شكسته اي يپلكان صورت به ديبا سطوح نيا شود، اجتناب بزرگ يليخ
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 شبكه كي لهيوس به كه زير چشمه با يتور از توان يم منظور نيبد. رديپذ صورت موقت قالب لهيوس به ديبا

  .نمود استفاده شود، يم يدار نگه محكم

 يبرا. ديآ يم دست به يخشن سطح بيترت نيا به. شود يم كنده موقع هب اي و مانده يباق بتن توده در يتور     

 س،يگر روغن، ،يآلودگ از يعار ديبا زيوار سطح. شود آماده كامالً زيوار سطح ديبا درز دوم وجه يزير بتن

 نيبهتر .گردد مشخص ماسه يها دانه كه دارد ضرورت جا آن تا بتن سطح، كردن زيتم. باشد آن رينظا و رنگ

 رينظ يگريد يها روش البته است، فشان آب از استفاده با مرطوب يپاش ماسه ، سطح كردن زيتم يبرا روش

 يبرا. دارند كاربرد درز تيموقع به بسته كدام هر ،يدست ابزار از استفاده اي و فشان آب از استفاده ،ييشو دياس

 داشته نگاه سيخ يطوالن مدت به را آن ديبا ز،يوار سطح كردن يزخم از پس ميقد و ديجد بتن يوستگيپ نيتأم

 يوستگيپ نيتأم يبرا. زدود بتن يرو از را يسطح آب رده،فش يهوا كمك به مجدد يزير بتن شروع از قبل و

 ماسه شيافزا اسالمپ، شيافزا قيطر از كار نيا. افزود بتن ييكارا مقدار بر نظارت دستگاه نظر با توان يم شتريب

 هياول يها قسمت است بهتر يوستگيپ كامل حصول يبرا. رديگ يم صورت ها دانه درشت از يمقدار كاهش اي و

 .گردد مرتعش كامل دقت با و يخوب به ديجد بتن

 يحركت يدرزها ياجرا 3-4-8

 دقت ديبا. گردند جاديا مناسب عرض با و مشخصات و ها نقشه برابر ديبا سطوح تمام در يحركت يدرزها     

 هم به اجرا نيح در مجاور يها ساختمان ياجزا و نشده پر مالت و ييبنا مصالح با اجرا نيح در درزها كه شود

  .باشند جدا گريكدي از كامالً و نشوند مربوط

 پارچه كي آرمه بتن يها ساختمان در يحركت يدرزها 3-4-8-1

 يدرزها فاصله. شود انجام كامل طور به طبقات كف و وارهايد سقف، دنيبر با ديبا درزها حالت نيا در     

 با. است متر 60 تا 30 نيب معموالً فاصله نيا. شود يم نييتع محاسبه كمك به آرمه بتن يها ساختمان در يحركت

 تا 13 نيب معموالً درزها عرض. داد شيافزا متر 90 تا را درزها فاصله توان يم ،يطول يآرماتورها بردن كار به

  .شود يم نييتع محاسبه قيطر از كه است متر يليم 37

 يفوالد يها ساختمان در يحركت يدرزها 3-4-8-2

 در درزها ياجرا. دينما ميتقس قسمت دو به كامالً را ساختمان انبساط، درز ديبا يدفوال يها ساختمان در     

 درزها فاصله .بود خواهد مشخصات و ها نقشه طبق ، باشد يفلز اي يبتن سقف كه نيا به بسته يفلز يها ساختمان

 شده نييتع يها محل در و مشخصات و ها نقشه طبق حال هر در كه بود نخواهد متر 60 از شيب گريد كي از

 .شد خواهند اجرا
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 ييبنا مصالح از شده ساخته يها ساختمان در يحركت يدرزها 3-4-8-3

 :شوند هيتعب ريز نقاط در درزها ديبا ييبنا مصالح از شده ساخته يها ساختمان در     

 طيمح حرارت درجه و واريد تيموقع به بسته ليطو يوارهايد در : الف

 .گردند يم متصل موجود يها ساختمان به ديجد يها ساختمان يارهاويد كه يموارد در : ب

 .دارند ارتباط هم به كه ساختمان چند تقاطع در : ج

 ديبا گر،يد كي به مجاور يها ساختمان ضربه از يناش يخراب و خسارت كاهش و يريجلوگ يبرا نيهمچن    

 از انقطاع درز لهيوس به هستند، طبقه 4 از شيب يدارا اي و متر 12 از شيب ارتفاع يدارا كه ييها ساختمان

 شالوده يرو از تراز آن ارتفاع  طبقه هر تراز در انقطاع درز عرض حداقل. شوند جدا مجاور يها ساختمان

 .كرد پر شوند، يم خرد يآسان به زلزله هنگام در كه مقاومت كم مصالح با توان يم را فاصله نيا باشد، يم

 كه يطور به. داشت خواهد يخصوص يفن مشخصات به ازين خاص يها ساختمان در يحركت يهادرز ياجرا

    .باشند انقباض و انبساط مقدار با متناسب درزها فاصله و عرض

  آرماتوربندي اجرايي نكات اهم 4-4

  آرماتورها بستن و جاگذاري 4-4-1

 جايي جابه از كه شوند داشته نگه و بسته طوري و دگيرن قرار خود جاي در ريزي بتن از قبل بايد آرماتورها : الف 

  .شود جلوگيري رواداري محدوده از خارج آنها

 شكل به دهانه وسط در دال پايين تا گاه تكيه روي دال باالي فاصله در توان مي را شده جوش هاي شبكه  : ب 

 و نكند تجاوز متر 3 از دال دهانه ،نباشد ميليمتر 6 بيشتراز شبكه ميلگردهاي قطر كه آن بر مشروط درآورد، قوس

  .شود مهار مناسبي نحو به يا باشد ممتد گاهها تكيه محل در نظر مورد شبكه

 ميلگردها موقعيت تثبيت براي استفاده مورد قطعات ساير و ها خرك و ها لقمه فاصله و تعداد ابعاد، جنس، : ج 

  .نشود ايجاد آن پايايي و مقاومت در ضعفي نقطه و نبت ريختن برابر در مانعي و باشد طوري بايد صحيح جاي در

 هاي گيره و ها دهنده اتصال يا ها مفتول از بايد آنها به اي سازه غير عناصر و آرماتورها بستن هم به براي : د 

         .كرد استفاده فوالدي هاي دهنده اتصال ها، سيم برجسته انتهاي كه داشت توجه بايد. كرد استفاده فوالدي

  .نشوند واقع پوشش) (بتن محافظ بتن قشر در ها گيره و ها دهنده اتصال ها، سيم برجسته انتهاي بايد چنين هم

 در پذير؛ جوش فوالدهاي براي مگر يستن مجاز متقاطع ميلگردهاي بستن هم به براي جوشكاري از استفاده : ه 

  .شود آن در زدگي ايجاد و ميلگرد مقطع سطح كاهش باعث نبايد جوش صورت اين

  ميلگردها كردن مهار 4-4-2

  از: عبارتند بتن در ميلگردها مهار متداول انواع     

  مستقيم مهارهاي : الف

  ها)  حلقه و ها قالب (نظير منحني مهارهاي : ب
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  مهاري منطقه در آنها به شده جوش عرضي ميلگرد يك حداقل با مستقيم مهارهاي : ج

  مكانيكي مهارهاي : د

  فوق مهارهاي از يتركيب : ه

  شوند: رعايت شرح اين به كلي ضوابط بايد ميلگردها كردن مهار در     

  .نيست مجاز مستقيم مهارهاي از استفاده كشش در ساده ميلگردهاي براي : الف

  .دانست مؤثر را ها  حلقه و ها قالب نبايد منحني، مهارهاي از استفاده با فشار تحت ميلگردهاي كردن مهار در : ب

 و مكانيكي مهارهاي ها، آن به شده جوش عرضي ميلگرد يك حداقل با مستقيم مهارهاي از استفاده رد : ج

  .داشت توجه مربوط ضوابط به بايد مهارها انواع از تركيبي

   

  ميلگردها كردن وصله 4-4-3

  از: عبارتند ميلگردها وصله متداول انواع     

  تماسي) غير يا (تماسي پوششي هاي وصله -

  اتكايي هاي  وصله -

  جوشي هاي  وصله -

  مكانيكي هاي وصله -

  مركب هاي وصله -

  .شوند رعايت بايد زير كلي ضوابط پوششي هاي  وصله در : الف 

 در. گيرند قرار هم كنار در شده مشخص نظر مورد انتهاي در ميلگرد دو بايد پوششي هاي   وصله در -1

 پوششي هاي  وصله در ولي گيرند، مي قرار هم با كامل استم در ميلگرد دو تماسي، پوششي هاي  وصله

  داد: قرار زير مقادير معادل حداكثر اي فاصله به را ميلگرد دو توان مي تماسي غير

 و پوششي وصله براي الزم طول  از نبايد شونده وصله ميلگرد دو محور تا محور فاصله خمشي، اعضاي در -

  .باشد بيشتر ميليمتر، 150

  .باشد بيشتر كوچكتر، ميلگرد قطر برابر 5 از نبايد شونده وصله ميلگرد دو محور تا محور فاصله اعضا، رساي در -

 قالب انواع از يكي صورت به را ها آن انتهاي بايد كشش، در ساده ميلگردهاي پوششي هاي وصله در -2

  .كرد خم درجه 135 از بيشتر زاويه با استاندارد هاي

 محصور شونده وصله ميلگردهاي بر عمود عرضي ميلگردهاي با بايد سيتما غير پوششي هاي  وصله -3

  .شوند

  

  



55 

 

  شوند: رعايت بايد زير كلي ضوابط اتكايي هاي  وصله در : ب

 صورت به مناسب وسايلي با و شوند بريده محور بر عمود امتداد در ميلگرد دو بايد اتكايي هاي  وصله در -1

     .كنند تكيه هم بر مركز هم

  .است مجاز بيشتر و متر ميلي 25 قطر با فشار تحت ميلگردهاي براي فقط اتكايي، هاي وصله زا استفاده -2

 بر عمود صفحه به نسبت آن زاويه كه شود منتهي صاف سطحي به بايد ميلگرد هر اتكايي هاي وصله در -3

  .نباشد بيشتر درجه 5/1 از ميلگرد محور

  .است مجاز مارپيچ يا بسته خاموتهاي داراي اعضاي در فقط اتكايي، هاي وصله از استفاده -4

  .شود خودداري مقطع يك در اتكايي هاي وصله انجام در بايد -5

  از: عبارتند جوشي هاي  وصله براي متداول هاي روش : پ

  تماسي) الكتريكي (جوش خميري نوك به كنو جوشي اتصال -

  الكتريكي) قوس با (جوش الكترود با ذوبي جوشي اتصال -

 ميلگردها قطر كه است مجاز صورتي در و اي كارخانه شرايط در فقط خميري نوك به وكن جوشي اتصال      

 نسبت و نباشد، كمتر شده اصالح سرد فوالدهاي براي ميليمتر 14 يا شده نورد گرم فوالدهاي براي ميليمتر 10 از

 است مجاز صورتي در الكترود با ذوبي جوشي اتصال. نكند تجاوز 5/1 از شونده وصله ميلگرد دو مقطع سطح

 به الكترود ذوبي جوشي اتصال. شود استفاده آن مناسب جوشكاري روش و الكترود از فوالد، نوع هر براي كه

  پذيرد: مي انجام زير روشهاي از يكي به معمول طور

 تا 6 قطر با شده نورد گرم ميلگردهاي براي فقط رو دو يا رو يك از جوش با پهلو به پهلو جوشي اتصال -

 كوچكتر، ميلگرد قطر برابر 10 از نبايد رو يك از جوش نوار طول روش اين در. است مجاز يليمترم 36

  .شود اختيار كمتر كوچكتر، ميلگرد قطر برابر 5 از نبايد دورو جوش نوار و باشد كمتر

 ميلگردهاي براي فقط رو، دو يا رو يك از جوش با اضافه جانبي هاي وصله يا وصله با جوشي اتصال -

 مشابه ها وصله يا وصله به ميلگرد هر اتصال براي جوش نوار طول حداقل. است مجاز شده نورد مگر

  .است پهلو به پهلو جوشي اتصال

 نبايد بند پشت طول ميلگردها سر آمادگي بدون يا آمادگي با بند پشت با نوك به نوك جوشي اتصال در -

 فوالدهاي براي ميلگردها قطر برابر 8 يا شده دنور گرم فوالدهاي براي ميلگردها قطر برابر 3 از كمتر

 3 آمادگي با حالت در هم از شونده وصله ميلگردهاي سر دو فاصله. شود اختيار شده اصالح سرد

 اصالح سرد فوالدهاي مورد در. باشد ميلگردها قطر نصف معادل بايد آمادگي بدون حالت در و ميليمتر

 وضعيت در شونده وصله ميلگردهاي كه صورتي در. است يالزام ميلگرد دو هر سر كردن آماده شده

 ميلگرد انتهاي و است الزامي فوقاني ميلگرد انتهاي كردن آماده گيرند قرار قائم به نزديك يا قائم

  .شود بريده آن محور بر عمود بايد تحتاني



56 

 

 آسيب بدون گردهاميل اتصال كه نحوي به شود مي استفاده مكانيكي وسايل از مكانيكي اتصاالت در : ت 

  .باشد ميسر بتن به رساندن

  .روند مي كار به هم با شده ذكر هاي وصله انواع مركب هاي وصله در : ث 

  ميلگردها فاصله هاي محدوديت 4-4-4 

  باشد: كمتر زير مقادير از يك هيچ از نبايد سفره يك در واقع موازي ميلگرد دو هر بين آزاد فاصله : الف

  بزرگتر ميلگرد قطر -

  ميليمتر 25 -

   بتن سنگدانه بزرگترين اسمي قطر برابر 33/1 -

 روي طوري بايد باالتر سفره ميلگردهاي گيرند، قرار سفره چند در موازي ميلگردهاي كه صورتي در : ب

 از و ميليمتر 25 از نبايد سفره دو هر بين آزاد فاصله نشود، تنگ بتن معبر كه شود واقع زيرين سفره ميلگردهاي

  .باشد كمتر ميلگرد گترينبزر قطر

 قطر برابر 5/1 از نبايد طولي ميلگرد دو هر بين آزاد فاصله مارپيچ، يا بسته خاموتهاي با فشاري اعضاي در : پ 

  .باشد كمتر ميليمتر، 40 از و ميلگرد بزرگترين

  .است دهش ارائه ميلگردها كردن وصله بند در پوششي هاي وصله محل در ميلگردها بين مجاز فاصله : ت 

 يا و ها  وصله با پوششي هاي وصله آزاد فاصله مورد در بايد ميلگردها بين آزاد فاصله محدوديتهاي : ث 

  .شوند رعايت نيز مجاز ميلگردهاي

 2 از نبايد خمشي ميلگردهاي بين فاصله بتني، هاي تيرچه داراي نازك دالهاي استثناي به ها دال و ديوارها در : ج 

  .باشد بيشتر ميليمتر 350 و ديوارها ضخامت برابر 3 ها، دال ضخامت برابر

  درتماس ميلگردهاي گروه 4-4-5 

 واحد صورت به تا شوند مي بسته هم با تماس در ميلگردها آنها در كه موازي ميلگردهاي گروه از استفاده در

  شوند: رعايت بايد زير ضوابط كنند، عمل

 تجاوز موارد ساير در 3 و فشار تحت قائم هاي گروه مورد در ،4 از نبايد گروه هر ميلگردهاي تعداد -

  .كند

  .باشد 4 از بيشتر نبايد ها وصله محل در گروه هر ميلگردهاي تعداد موارد تمامي در -

. شوند واقع صفحه يك در ميلگردها تمامي محورهاي نبايد ميلگرد، دو از بيش با ميلگردهاي گروه در -

 نبايد ها وصله محل در جز شوند مي واقع صفحه يك در آنها رهايمحو كه ميلگردهايي تعداد طور همين

  .باشد دو از بيشتر

  .برد كار به گروهي صورت به را متر ميلي 36 از بزرگتر قطر با ميلگردهاي نبايد تيرها در -

  .شوند محصور مارپيچ يا بسته هاي خاموت در بايد درتماس ميلگردهاي هاي گروه -



57 

 

 ميلگردها قطر كه محافظ، بتن پوشش ضخامت حداقل و فاصله يتهايمحدود تعيين نظير مواردي در -

 كه شود مي فرض ميلگردي قطر معادل درتماس ميلگردهاي گروه قطر گيرند، مي قرار محاسبه مبناي

 ضخامت حداقل و آزاد فاصله گيري اندازه مالك. باشد مساوي گروه كل مقطع سطح با آن مقطع سطح

  .بود خواهد نظر مورد امتداد در ميلگرد گروه سطح ترين جيخار موارد گونه اين در پوشش

 كه است مجاز صورتي در فقط درتماس ميلگردهاي گروه به آنها تبديل براي ميلگردها كردن مجتمع -

  .باشد شده تصريح اجرايي هاي نقشه در

 يكارگاه اتصاالت 5-4

 طور به يجوش و يچيپ اتصاالت ديبا يفلز اسكلت نصب و قرار است كار با زمان هم كارگاهي اتصاالت     

  .باشد اجرا نيح يها تنش و باد يروين مرده، يبارها يگو جواب تا شود ليتكم كامل و مطمئن

 مهره و چيپ با اتصاالت 5-4-1

 چيپ طول به يفوالد واشر ديبا اتصال صفحه و مهره نيب شود، يم استفاده مهره و چيپ از اتصال يبرا چه چنان     

 در. باشد رونيب مهره از دنده 4 حداقل اندازه به چيپ يانتها ديبا كار خاتمه در .دارد بستگي يها دندانه تعداد و

 صفحه به كامالً دينبا را مهره باشند، داشته حركت گاه هيتك به نسبت ديبا قطعات كه ساده يها گاه هيتك محل

 هم يرو كه مهره دو از اي دار لياشپ يها مهره و چيپ از ديبا افتادن، و شدن شل از يريمنظورجلوگ به كرد، سفت

 ياستانداردها از يكي با ديبا ها چيپ از استفاده نحوه و جنس نوع، يكل طور به .شود استفاده شوند، يم سفت

 .دينما قيتطب معتبر

 يجوشكار با اتصاالت 5-4-2

 چه چنان .گردد انجام شده مشخص ابعاد با مطابق كامالً و نقشه طبق ماهر جوشكاران توسط ديبا يجوشكار     

 توسط كار انجام از قبل اي بوده، يجوشكار معتبر نامهيگواه يدارا جوشكار ديبا بداند، الزم نظارت دستگاه

 گرد ديزا مواد از نظر مورد سطوح ديبا يجوشكار از قبل .ديآ عمل به مهارت آزمون يور از نظارت دستگاه

 درجه صفر ريز يها دما در يجوشكار يكل طور به. شود پاك كامالً رهيغ و رنگ ،يزدگ زنگ وخاك،

 سطوح بتوان و باشد ثابت و نواخت كي هوا انيجر كه يصورت در. است ممنوع باد، انيجر در ژهيو به وسيسلس

 با آن يگرما كه كرد گرم ينحو به مناسب ليوسا با متر يسانت 10 حداقل شعاع به را يجوشكار محل مجاور

 درجه 5 يمنها تا يهوا در توان يم شود، حفظ يجوشكار مدت تمام در دما نيا و باشد سوسمح كامالً دست

 وس،يسلس درجه 5 يمنها از تر نييپا يهوا در بتوان را طيشرا نيا كه يصورت در. كرد يجوشكار وسيسلس

 نييپا يدماها در. داد ادامه يجوشكار به اط،ياحت با صفر ريز درجه 18 تا يهوا در توان يم نمود، حفظ و نيتأم

 نشده مشخص يياجرا يها نقشه در چه چنان .است ممنوع مطلقاً يجوشكار وس،يسلس درجه 18 يمنها از تر

 قطعات و بوده يكاف نفوذ يدارا و كامل جوش كه شود انتخاب يطور ديبا لكترودها ا نوع و انيجر شدت باشد،

 گود و يسوختگ برآمده، يها قسمت ار،يش از يعار ديبا جوش سطح. شوند ذوب يكاف قدر به اتصال مورد
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 پاك و گذر هر پوسته برداشتن از قبل شود، يم انجام گذر كي از شيب در يجوشكار چه چنان .باشد يافتادگ

 هم به گوشه جوش قيطر به ماًيمستق كه يقطعات نيب .شود شروع جوش يبعد گذر دينبا يميس برس با آن كردن

 قطعات كه رديگ انجام ينحو به ديبا يجوشكار. باشد موجود متر يليم 2 از شيب يدرز دينبا شوند، يم جوش

  .نشوند اعوجاج و يدگيتاب دچار درزها و نشده خارج ياصل شكل از مربوط

 كار نوع كنترل 5-4-3

 طور به كه ييجا تا را شده ساخته كار كنترل و يبازرس امكانات و ها روش ديبا يفلز كار سازنده كارخانه     

 مصرف مصالح ديبا عالوه به .كند فراهم گرفته انجام مربوط مقررات و مشخصات با مطابق كار دهد نشان طمئنم

. رنديگ قرار كنترل و يبازرس تحت ط،يشرا واجد بازرسان توسط مداوم طور به يياجرا يها مهارت و شده

  .باشد شده ديق يقرارداد مدارك در ديبا اتيعمل نوع به مربوط طيشرا

 بازرسي 5-4-4

 نيا با ديبا سازنده كارخانه. رديگ انجام سازنده كارخانه در االمكان يحت ديبا كارفرما، ندگانينما يها يبازرس    

 .رديگ قرار يبررس مورد مختلف، مراحل در و شرفتيپ نيح ساخت، كار كه دهد اجازه و كند يهمكار بازرسان

 به مبادرت كند، جاديا ساخت كار در را وقفه حداقل كه يا شده نييتع شيپ از برنامه با ديبا كارفرما ندگانينما

 .برسد سازنده اطالع به قبل از ديبا برنامه نيا ند،ينما يبازرس

 كارها در كردن نظر ديتجد و يدگيرس 5-4-5

 از يا مرحله هر در نباشند، منطبق شده نييتع مشخصات و مقررات با كه يياجرا يها روش زين و مصالح     

 از كه را ييها گزارش يتمام از نسخه كي ديبا سازنده .باشند يم نظر ديتجد و يدگيرس قابل كار شرفتيپ

 .كند افتيدر شود، يم داده كارفرما به بازرسان طرف

 ها جوش يبررس 5-4-6

  استفاده رمخربيغ نوع يها شيآزما از اگر. رديپذ صورت مربوط مقررات با مطابق ديبا ها جوش يبررس     

  .باشد شده ديق وضوح به مانيپ مدارك در رشيپذ ضوابط ديبا شود، يم

 مقاومت پر يها چيپ در ياصطكاك اتصاالت يبررس 5-4-7

 و اتصاالت نوع نيا استاندارد طبق ديبا ياصطكاك عمل با پرمقاومت يها چيپ با اتصاالت يابيارز و يبررس     

  .رديپذ صورت رود، يم كار به كه ييها چيپ نوع

 فوالد نوع نييتع 5-4-8

 به )قطعات ميتنظ و نصب از قبل( را يمصرف مصالح مشخصات و نوع نييتع روش ديبا سازنده كارخانه     

 يفن مشخصات مصالح، عنوان و شماره عرضه با همراه ديبا مصالح تيهو احراز روش .كند ارائه مكتوب صورت

 مصالح كند ثابت كه يطور به باشد، معتبر الحمص يها شيآزما گزارش نيهمچن و يرسم مدارك طبق مربوط

 .اند گرفته قرار استفاده مورد شده، ينيب شيپ مناسب
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