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انواع سازه ساختمان ها

محیطرابهدوبخشسرپناهاجرامیشودکه،سازهایاستکهبرایسکونتیساختمان
وبیرونودرونتقسیممیکند
بهسازهاییلحاظمصالحاز دستهتقسیممیشوند3

ساختمانهایاسکلتبتنی.1

ساختمانهایاسکلتفلزی.2

(بنایی)ساختمانهایشناژی.3

ترینمصالحیکهدرانواعسازههابکارمیرود،فوالدوبتنمتداول

شناختتفاوتظاهریبینسازهها

اسکلتفلزی.1

اسکلتبتنی.2

شناژی.3

ساختمانهایاسکلتبتنی

ساختمانهایبتنیدودستهاند

ساختمانهایبتنیمسلح.1

ساختمانهایبتنیپیشساخته.2

ساختمانهایاسکلتبتنی

:ساختمانهایبتنیمسلح
سیمان،شن،)استکهبرایاسکلتاصلیآنازبتنآرمهمنظورساختمانی

استفادهشده(وفوالدبهصورتسادهیاآجدارماسه

ساختمانهایاسکلتبتنی

:نحوهاجراء

ستونبندي ريشه آرماتور .1

اتصال میلگرد ستون به ريشه.2

اتصال خاموت ها.3

قالب بندي.4

بتن ريزي.5

ويبره بتن.6

قالب برداري.7

مرطوب نگه داشتن بتن.8

آرماتور بندي تیرها.9

قالب بندي تیرها و سقف.10

اجراي پوشش سقف.11

تنظیم خیز و شمع بندي.12

بتن ريزي سقف و ويبره.13

قالب برداري.14

مرطوب نگه داشتن بتن.15

اجراي ديوارها و تیغه ها.16
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ساختمانهایاسکلتبتنی

بندي ريشه ستونآرماتور 

سانتمتر،در۴۰ستوناندازهآرماتورهای.1
درجه۹۰انتهادارایخم

خارجازدیوار،توسطریشهآرماتورهایطول.2
۵۰تا۶۰گاهنبایدازوهیچمهندسمحاسبتعیین

باشدسانتیمترکمتر

ایجادمقاومتدرمقابلنیروهایکششیدربتنداخلشناژچندردیفبرای.3
بههمدیگرمتصلتوسطخاموتقرارمیدهندومیلگردطولیدرباالوپایین

.میشوند

ساختمانهایاسکلتبتنی

میلگرد ستون به ريشهاتصال 

میلگردهایستونراکنارمیلگردهایبخواهیماگر.2
زستوناریشهقراردهیمبهاندازهکلفتیمیلهگردریشه

میشهمحورخودمنحرف

میلگردهایطولیستونبامیلگردریشهبستن.1

ساختمانهایاسکلتبتنی

خاموت هااتصال 

خاموتهابهمحلنشانهگذاریشدهباانتقال.1

میلگردهاگچوبستنآنهابه

ساختمانهایاسکلتبتنی

طول خم خاموت ها

ساختمانهایاسکلتبتنی

قالب بندي ستون

قالبهایبتنکهبرایاستحکامکافیبراینگهداریبتنداشتهودراثرطرح:نکته
فشارهایواردهمقاومباشدودرموقعبتنریزی،ازفرماصلیخارجنشدهوبهاصطالح

شکمندهد

گرد-2مربعیامستطیل-1

مدوالربرایاجرایستونبهشکلمربعیامستطیلمیبایستازقالبهایتخت
ستونطراحیوساختهمیشودکهتوجهبهاندازهقطروارتفاعهایگردباقالب
.میشودمتصلپیچومهرهبههمتوسط

ساختمانهایاسکلتبتنی

تولید بتن 

به صورت دستی.1

به صورت کارگاهی.2
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ساختمانهایاسکلتبتنی

ريزينکات مهم در بتن 

.شودازافزودنآببهبتنحملشدهبدوناجازهمهندسناظراکیداًخودداری-1

وداینبتنبایددقتش.معموالًمقداریازبتندرابتدایتخلیهازمیکسردارایدانهبندینامناسبیمیباشد-2

.کهدارایکیفیتنامناسبجهتبتنریزیمیباشد،موردمصرفکارهایساختمانیقرارنگیرد

ونخالهقبلازبتنریزیحتماًبایددرونقالبهایفونداسیونکهآرماتورگذاریشدهاستازخاکهایریزشی-3

هایساختمانیکامالًپاکسازیگردد

ریزیازدرزمانبتنریزیاستفادهازدستگاهویبرهالزامیاست،پیمانکارانموظفهستندقبلازآغازبتن-۴

.سالمتدستگاهویبرهخوداطمینانحاصلنمایند

ریزیستربتنازاینکهبتنریزیآغازشودبرایاینکهآببتنسریعاتوسطبسترخارجنشودالزماستبقبل-۵

.مرطوبشود،البتهبایدمراقببودتاآبدرکفپیجمعنشودوفقطرطوبتوجودداشتهباشد

(منظورفصلیخبندان)توجهبهدمایهوا.۶

ساختمانهایاسکلتبتنی

ريزيبتن 

:برایریختنبتنستونوجوددارهروشصحیحدو

یشازدرساختمانهایمسکونیکهمعموالارتفاعستونب)ریختنستوندوتیکه(1

نستونبهصورتیکهیاازقالبهاینیمهاستفادهبشهونیمیازبت(مترنیست3

یادر.ریختهشدهوویبرهگرددسپسادامهقالبگذاشتهشودوادامهبتنرابریزند

وسپسداشتهباشدکهازآنجابتنقسمتپایینرابریزندقراروسطقالبدریچهای

.دریچهبستهشود

اعحداقلستونباپمپریختهشودکهدراینصورتبایدلولهپمپراتاارتفبتن(2

لهباالبردوبتنریختهشودوهمزمانبابتنریزیلویکمتریکفستونپایین

.بیاید

ساختمانهایاسکلتبتنی

ريزيويبره بتن 

.بایدبهیادداشتسهنکتهرادرویبرهکردنهمیشه

بماندثانیهدربتن۵رابیشازویبرهنباید(1

.برایویبرهیکسطحمعموالنیممتربهنیممترسطحراویبرهکنید(2

ایدتاهیچگاهبتنیکهمدتزمانیازریختنآنگذشتهراویبرهنکنیدهمیشهب(3

.بتنتازهاستآنراویبرهکرد

ساختمانهایاسکلتبتنی

یربایدوقتیبرداشتهشودکهبتنقادربهتحملتنشهاوتغیقالب.1

.شکلهایواردهباشد

قالببرداریوجمعکردنپایههابایدگامبهگامبدونعملیات.2

ضربهواعمالفشار،چنانانجامشودکهاعضاوقطعات،تحتبار

،بتنصدمهنبیندهایناگهانیقرارنگرفته

چهقالببرداریقبلازپایاندورهمراقبتانجامشود،بایدچنان.3

.تدابیریبرایمراقبتبتنپسازقالببرداریاتخاذگردد

برداريقالب 

ساختمانهایاسکلتبتنی

نگه داشتن بتنمرطوب 

7روزمداومآبپاشیشودوحداقلتا3بایدتابتنستونیاسقف.1

شودروزمرطوبنگهداشته

میزوکارگیریروکشمرطوبنظیرگونی،نمد،حصیر،کاه،ماسهتبه.2

.خاکاره

شیدینگونیکمیشودمرطوبدراینزمینهتوصیهازگونیاستفاده.3

-ریمیرویسقفباعثمصرفآبکمتر،اطمینانبیشتروکیفیتبهت

.شود

ساختمانهایاسکلتبتنی

کفیگذاریبینستونها
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ساختمانهایاسکلتبتنی

آرماتوربندیتیرها

ساختمانهایاسکلتبتنی

قالبگذاریتیرها

ساختمانهایاسکلتبتنی

پوششسقف

بتنریزیسقفساختمانهایاسکلتبتنی

ساختمانهایاسکلتبتنی

مرطوبنگهداشتنسقف
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ساختمانهایاسکلتفلزی

:ساختمانهایفلزیبهدودستهتقسیممیشوند

ساختمانفلزیجوشی.1

ساختمانفلزیپیچومهرهای.2

بولت

بیسپلیت
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ساختمانهایاسکلتفلزی

:اجراءاسکلتجوشینحوه

نصب بیس پلیت ها و بتن ريزي.1

(ضد زنگ)نصب ستون ها و زدن رنگ عايق.2

نصب تیرها.3

نصب بادبندها.4

اجراي سقف.5

بتن ريزي.6

مرطوب نگه داشتن سقف.7

اجراي ديوارها و تیغه ها.8

ساختمانهایاسکلتفلزی

بیس پلیت هانصب 

چندیننقطهازپیساختماندرتوجهبهآکسبندیکهدرپالنفنداسیونبا.1
کارندمیگردهاییرامی

بندندآکسطولیویکآکسعرضمییک.2

فونداسیونمهاریدرموقعبتنریزینصببولتهاوپیچهای.3

صفحهزیرستونهاوپیچهایمهاریمحافظت.۴

ساختمانهایاسکلتفلزی

ستون هانصب 

ازسفتشدنفونداسیونوآبدهیآنیککارگرشروعبهپاکسازیبعد.1

.رویصفحههایبیسپلیتمیکند

میکنیمجایدقیقستونرابررویصفحهبیسپلیتمشخص.2

ازآندرمکانهایمعینچندتکهفلزراخالجوشزدیمتاستونرابعد.3

.راحتتردرمکانخودقراردهیم

حملستونوقرارگیریدرمحلمشخصشده.۴

بهجوشکاملبعدازاطمینانازنصبستونیککارگرجوشکاریشروع.۵

ستونبهصفحهبیسپلیتمیکند

ساختمانهایاسکلتفلزی


