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 تخريب بناي قديمي جهت بازسازي مجدد

اين گزارش پيرامون تخريب و ساخت يك ساختمان چهار طبقه مي باشد كه 

  .كارهاي آن در چند مرحله صورت مي گيرد 

  تخريب

ابتدا تخريب بناي قديمي جهت آماده سازي محل اجراي ساختمان جديد و 

اين مرحله با توجه  به اهميت مكان و همچنين احداث پروژه مسكوني جديد در 

اولين قدم در تخريب بناي .بناهاي اطراف بايستي ساختمان تخريب گردد 

قديمي توجه به نوع بناهاي اطراف آن از حيث استحكام مي باشد كه در اين 

پروژه بناهاي سه طرف آن كه سمت غرب و شرق آن  ساختمان مسكوني 

بوده و فونداسيون هم ندارند و ساختمانهايي قديمي و فاقد اسكلت بندي 

بسيار ضعيف از نظر بار جانبي مي باشند و سمت شمال آن هم كه ديوار 

حياط همسايه مي باشد كه آن هم به جهت قديمي بودن و همچنين مجاورت با 

لذا با توجه به دو .باغچه داراي پي بسيار ضعيف و قابل نشست مي باشد 

محض تخريب طبقه دوم بايستي ديوارهاي همسايه طبقه بودن ساختمان به 
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هاي شرقي وغربي شمع بندي گردد و از وارد كردن ضربه هاي خيلي زياد به 

آنها خودداري كرد پس از تمام شدن تخريب طبقه دوم نوبت به تخريب طبقه 

اول مي گردد كه در اينجا با توجه به اينكه نسبت ارتفاع پروژه از ارتفاع دو 

كمتر است و به جهت اينكه اين بناها بصورت ناخواسته تكيه گاه  بناي مجاور

هم در برابر نيروهاي جانبي بوده اند لذا كار كمي مشكلتر مي گردد و بايد 

به محض برداشته شدن سقف طبقه . بسيار با احتياط اين طبقه برداشته شود 

 اول و تخليه نخله ها شمع هايي بصورت مايل از وسط ساختمان در حال

 تخريب به ساختمان ها ي مجاور زده مي شود 

سپس نسبت به برداشتن ديوارهاي جانبي پروژه اقدام گردد تا اينكه ريشه 

  .ديوارها نيز بيرون بيايد 

اما قسمت مشكل تر اجراي .و بدين صورت تقريباكار تخريب پايان مي يابد 

هت استفاده زيرا با توجه به نقشه يك طبقه ج.ن است آپروژه در خاكبرداري 

. بايستي ارتفاع پايين تر از سطح زمين ساخته شود .…براي مكان ورزشي و

بدين منظور ابتدا تا نصف پالن زمين در دو جهت هر دو ساختمان شرقي 

وغربي خوب شمع بندي مي گرددتا آنكه ارتفاع آن تقريبا نيمي از پالن 



. برداشته مي شود ساختمان باشد خاك آن نيم ديگر زمين تا ارتفاع مورد نظر

. در اين مرحله از قسمت خاك برداري شده زير ساختمانها شمع بندي مي شود 

البته الزم به ذكر است كه گود برداري با فاصاله يك متر ويا هفتاد سانتي متر 

سپس بوسيله كارگر و نه با لودر جاي چند .از دو ساختمان صورت مي گيرد

ا شمعها دقيقا در مرز ساختمانها كاشته شمع از جداره گود برداشته مي شود ت

  شوند 

البته بايستي توجه .وبدين صورت نصف بعدي هم گود برداري مي شود 

داشت كه پاي شمع هاييكه در زير ساختمان قرار مي گيرند چه شمع هاي مايل 

و چه شمع هاي عمودي نبايستي شناژها قرار گيرند در مورد شمع هاي 

يك متر باالتر از سطح گود قرار گيرند تا در داخل عمودي بايد در ارتفاع تا 

و بدين . بتن فونداسيون قرار نگيرند و براي فونداسيون مشكلي پيش نيايد 

  .صورت كار خاكبرداري هم پايان مي گيرد 

  فونداسيون

مي ) ويا پياده كدن واجراي شناژها (مرحله بعدي كرسي چيني فونداسيون 

ا با گچ ريخته شده وبا آجر و مالت و ماسه در اين قسمت طرح شناژه. باشد 



و سيمان عيار خيلي پايين چيده مي شود اكنون نوبت به كندن و برداشتن 

ميرسد كه با توجه به )فاصله تا مجاورت پي ساختمانها جانبي (خاك مانده 

مقاومت خاك منطقه و مقاومت آن از زير خاك برداشته مي شود تا پي هاي 

پس از اجراي شناژها نوبت به كشيدن . خته شود جانبي ساختمان هم سا

مالت مگر مالت ماسه وسيمان با عيار .مالت مگر در كف فونداسيون مي رسد 

پايين است كه صرفا جهت بدست آوردن يك سطح صاف در زيز فونداسيون 

مي باشد و هم چنين قطع ارتباط بين بتن فونداسيون  ريخته شده و خاك مي 

ارتبا ط سيمان داخل بتن بهمراه آب بتن در زمان پس  زيرا در صورت.باشد 

دادن آب از بتن خارج شده و به داخل خاك  مي رود و بدين ترتيب بتن پوك 

همچنين بتن مگر ارتباط بين ميلگردهاي قرار گرفته در فو نداسيون .مي شود 

براي اجراي بتن .و خاك كه باعث زنگ زدگي آنها مي شود جلوگيري مي كند 

ايستي توجه داشت كه سطح فونداسيون پس از كشيدن بتن مگر بايد مگر ب

  كامال تراز و صاف باشد تا ارتفاع ساختمان  در نقاط مختلف ساختمان 

  .برابر باشد 

  



اين كار بوسيله خبره .مرحله بعدي آرماتور گذاري در فونداسيون مي باشد 

شكل سبد مي  اين كار صورت مي گيرد و از شبكه هاي ميلگردي خاصي كه به

  باشد 

پي هاي ستونها هم بوسيله شناژها به همديكر .در زير ستونها اتفاده مي گردد

وصل مي شود وظيفه شناژها فقط ارتباط دادن پي ها به يكديگر بوده و از 

حركت آنها به سمت همديگر جلوگيري مي كنندو هيچ گونه نقشي در تحمل 

البته الزم ابه .د مي شود ندارند بارها ي ثقلي كه از ستون به فنداسيون وار

در زمان .ذكر است كه اين موضوع در مورد پي هاي باسكولي تفاوت دارد 

  :آرماتور بندي موارد زير تكرار مي شود 

است البته اين موضوع به  7فاصله ميلگردهاي سبدها معموال بيشتر از مس )1

  ان بايد اين فواصلولي حتي االمك.ميزان بار وارده بر فونداسيون بستگي دارد 

در زمان اجراي .به گونهاي باشد كه عبور بتن و ويبره به راحتي صورت گيرد 

آرماتور گذاري صفحات ستونها هم كه با ميلگردهاي بصورت عمود بر آنها بر 

روي سبدها طوري قرار مي گيرد كه ميلگردهاي متصل به صفحات بعنوان 

و دقيقا تا زير سطح صفحه بتن ريشه ستون در البالي شبكه سبد قرار گيرد 



البته در زمان قرار گيري صفحات آنها را تنظيم مي كنند يعني .ريخته مي شود 

آنها را از نظر اينكه در يك راستا باشند ودر محلهاي مورد نظر در نقشه قرار 

البته الزم . گرفته باشند و همچنين در يك تراز بودن آنها را دقيقا چك مي كنند 

كه پس از ريخته شدن بتن در فونداسيون سطح ترازي صفحات  به ذكر است

زيرا تراز نبودن آنها با توجه .بهم مي خورد و بايستي دوباره آنها را چك كرد 

به اينكه ستونها قبال ساخته شده اند باعث اختالف تراز سقفها ونامساوي 

  .بودن ارتفاع در نقاط يك يا چند طبقه مي شود 

   : بتن ريزي پي ساختمان

قبل از ريخته شدن بتن در پي ساختمان ابتدا ديوارهاي جانبي فونداسيون و 

شناژها را بطور كامل با نايلون مي پوشانند اين عمل به چند دليل صورت مي 

  :گيرد 

اول اينكه ارتباط بتن ريخته شده با  خاك و يا ديوارها قطع گردد و در )1

مجددا  قابل استفاده  .يده اند نتيجه آجرهاييكه در كرسي چيني استفاده گرد

باشند دليل دوم  و در واقع مهمترين دليل اينست كه از خروج آب و سيمان 

  .بتن از داخل بتن كه باعث پوك شدن بتن مي گرددجلوگيري شود 



پس از آنكه ديوارهاي شناژها و پي ها  با نايلون كامال عايق گرديد بتن ريزي 

ك جهت شروع مي شود بتن تا پر شدن كامل ريختن بتن از ي. انجام مي گيرد 

  .و سپس ويبره مي شود . شناژها و فونداسيون در هر مرحله ريخته مي شود 

در زمان ويبره شدن بايد دقت كرد كه خيلي زياد و خيلي كم هر دو براي بتن 

مضر مي باشد زيرا ويبره زياد باعث ته نشين شدن سنگدانه ها در بتن گشته 

ي بتن به هم مي خورد و بتن پس از خشك شدن مقاومت و در نتيجه همگن

و يا ويبره كم باعث مي شود كه بتن بخوبي .مورد نظر را نخواهد داشت 

در .متراكم نشود كه در اين حالت هم بتن مقاومت  خوبي از خود نشان نميدهد 

زمان ريختن  بتن بايد بدين نكته توجه داشت كه اگر بهر دليل بتن ريزي 

ل انجام نشود مقطعي كه بتن ريزي از آنجا قطع شده بايستي بصورت كام

و قرار دادن ماننع در بين بتن براي جدا كردن بتن .بصورت شيبدار باشد 

  .كه بعدا ريخته مي شود كار درستي نمي باشد   ريخته شده و بتني

  

  

  



  :خصوصيات بتني كه مصرف مي گردد 

نوع سنگدانه  -عيار سيمان–اين بتن بايد خواص مورد نظر از لحاظ اسالمپ 

مثال نوع سنگدانه نبايد خيلي درشت و يا خيلي ريز باشندو هم .داشته باشد

نوع ماسه و شن موجود در كارگاه بايد تا حدودي با منحني دانه بندي  چنين

در مورد .) دانه هاي موجود همه از يك اندازه باشند (مطابقت داشته باشد 

بعضي براي اينكه رواني بتن را باال ببرند آب اسالمپ هم كه بسيار مهم است 

به آن اضافه مي كنند اين كار اگر  چه باعث رواني  بيشتر بتن  و ريخته شدن 

راحت تر آن ميشود اما به مقاومت مشخصه بتن  را كاهش مي دهد پس از اين 

لحاظ بتن  ساخته شده را بخوبي كنترل كرد همچنين عيارسيمان هم مهم است 

شرايط فعلي كه سيمان كمياب است امكان استفاده كمتر از سيمان و  زيرا در.

البته شدت اين كار به مهمي افزودن آب نمي .پايين آوردن عيار آن وجود دارد

زيرااين موضوع را همه حتي آنهائي كه بتن را مي سازند ميدانندكه كم .باشد 

ن نكته همان اما مهمتري.كردن سيمان در بتن چه آثار سوئي رابدنبال دارد

  .         توجه به اسالمپ بتن است



كه .پس از ريختن بتن نوبت به تراز كردن وتنظيم كردن صفحه ستونها ميرسد

صفحاتي كه .اين كار معموال يك تا دو ساعت پس از بتن ريزي صورت ميگيرد

از سطح تراز باالترند با زدن ضربه پايين ميروندو آنهائي كه پايين ترندپس 

دن پيچها آنهارا باال آورده وزيرشان مالت ماسه سيمان با عيارباال از شل كر

پس از . ريخته ميشود سپس با زدن ضربه با صفحات ديگر ترازشان ميكنند

اتمام اين كار بايد مدتي صبر كرد تا بتن سفت شودوبه عبارتي به مقاومت 

به نوع بسته (روز است 21تا 14از لحاظ استاندارد اين زمان .مورد نظر برسد

روزستونها 7ولي متاسفانه در ايران معموال بعد از ).آب و هواوشرايط محيط

و اسكلت را روي فونداسيون سوار ميكنند واين كار بسيار نادرست 

ديده شده است بعلت اينكه ستون )در كارگاهي ديگر(ميباشدوحتي در جائي 

نگرديده  خيلي سنگين بر روي فونداسيوني كه مقا ومت فشاري بتن آن كامل

بود قرار گرفته بود باعث بوجودآمدن ترك در اطراف فونداسيون و در مرز با 

در پروژه هائي كه تا حدودي اصولي اجرا ميگردند اين .شنا ژها گرديده است

روز است كه البته دراين زمان بتن توا نسته است تا حدودي 21تا14زمان بين 

عالوه بر  ريخته .ا تحمل كندبه مقاومتي برسد كه بتواند فشار مورد نظر ر



شدن بتن هم نگهداري آن بسيار مهم ميباشد كه بهترين شكل نگهداري آن آب 

دادن مرتب و بموقع تا زمانيكه بتن بطور كامل به مرحله خود كيري برسد 

بطور مستقيم در معرض آفتاب نبودن و مرطوب نگهداشتن )روز28معموال (

در اين مورد توصيه ميشود .ر استسطح بتن بهترين راه وصول بدين منظو

اين امردرمورد بتن سقفها هم خيلي .روزي دو تا سه باربه بتن آب داده شود

البته با توجه به اينكه بتن سقفها نازكتر از بتن فونداسيون است .مهم ميباشد

  .و زودتر خشك ميشود آبدادن به آن در دو يا سه روز اول كفايت مي كند 

  

  اسكلت بنديستون گذاري وشروع   

  :انواع ستونها

 

ستون اصوال به اجزائي از ساختمان گفته مي شود كه براي تحمل نيروهاي 

ثقلي محوري وارد بر ساختمان و همچنين تحمل لنگر هاي ناشي از بارهاي 

در حقيقت در يك ساختمان ستون به معناي .جانبي به ساختمان بكار مي روند

ها عالوه بر اينكه ستون اند تير هم تحمل نيروي محوري تنها نميباشدستون



ستون بدين معني كه نيروي محوري را انتقال مي دهد .هستند يعني تيرستون 

ستونها با .و تير بدين معني كه لنگر ناشي از بارهاي جانبي را تحمل ميكند

 توجه به نوع كاربري آنها با اشكال مقاطع گوناگوني ساخته ميشوند 

رهاي وارده بر آنها از مقاطع خاصي استفاده مي همچنين با توجه به نوع با

مثال در ساختمانهاي خيلي بزرگ و با اهميت اصوال از ستونهاي با مقاطع .شود

اين ستونها در دو شكل مقطع مربع و مستطيل ساخته .باكس استفاده ميشود

ميشوندكه با توجه به ابعادساختمان وهمچنين جهت بادبندي وموارد ديگر 

درسا ختمانهاي با اهميت كمتر و سبكتر اصوال .نها متفاوت استاستفاده از آ

بسته به ميزان بار وارده جانبي و (ستونها از تركيب نيمرخها با ورق جانبي 

در ستونهائي كه مقطع آنها از دو نيمرخ با .ساخته مي شوند)شماره نيمرخ 

 ورق جانبي تشكيل گرديده است معموال در طبقات اول ورق جانبي بصورت

با توجه به .جوش زده ميشود)روي بالهاي نيمرخها(يكپارچه در قسمت جانبي 

نيروها ومقدار آنها در ضخامت هي گوناگون مي باشند در طبقات باالتر كه 

نيروهاي ثقلي كمتر مي شوند از يكسره بودن بودن ورقهاي جانبي چشم 

در  جهت اتصال بال ستونها(و اين ورق بصورت وصله هاي .پوشي مي شود 



اجرا مي گردد البته بهتر آن )صورتي كه دو نيم رخ با هم فاصله داشته باشند 

است كه با توجه به زياد شدن ارتفاع و زياد شدن نيروي زلزله ورق جانبي 

نكته ديگر در مورد اجراي ستونها اينست كه با .هم يكسره اجرا مي گردد 

ستونها )باشند متر مي 12كه در حدد (توجه به محدوديت طولنيم رخها 

ساختمانهاي مرتفع دو تكه مي باشند و ابتدا قطعه زيرين نصب شده و پس از 

رسيدن نصب تيرها و سقفها به جاييكه ستون كوتاه است ستون باالتر روي 

در اينجا اتصال ستونها به يكديگر و طول وصله ها و نوع .آن سوار مي گردد

صله ها بايد به گونه اي اجرا زيرا اين و.جوش و اجراي جوش بسيار مهم است 

گردد كه گويي جزيي از ستون است و همه عملكرد ستون را يكپارچه كند 

همچنين در ساختمانهاي بلند كه با باال رفتن طبقات معموال با توجه به اينكه 

ميزان بارها كاهش مي يابد مقطع ستون نيز ضعيف تر در نظر گرفته مي 

گتر به مقطع كوچكتر با وصله صورت مي اين كاهش مقطع از مقطع بزر.شود 

گيرد اجراي اين وصله ها نيز دقت زيادي مي طلبد كه بايد در حين اجرا نظارت 

يكي دگر از مسائل ستونها اجراي ورقها يا صفحات سخت .كافي صورت گيرد 

كننده در اتصال ستون به صضفحه ستون كار گذاشته شده در فونداسيون 



اين صفحات سخت كننده جلوگيري از كمانش صفحه هدف از كاربرد .مي باشد 

ستون در اثر نيروي زياد ستون بهĤن مي باشد كه در اجراي اين سخت كننده 

  .ها هم بايد دقت كافي صورت گيرد 

پس از آنكه بتن فونداسيون خشك شد و آماده قرارگيري ستونها 

زمان در .گرديدبوسيله جرثقيل ستونهادر جاهاي خود قرار داده ميشوند 

نصب ستونها آنها را شاقول ميكنندوابتدا آنهارابه صفحه ستون خال جوش 

ل مهمترين نكته در نصب ستونها شاقو.ميزنند و سپس آنها را محكم ميكنند

كردن دقيق آنها ميباشد زيرا در صورت داشتن كمترين نا شا قولي اثر خود را 

بسيار ديده شده است كه اگر .در نما ويا شكل سازه اي ساختمان ميگذارد

ستوني ناشاقول كار گذاشته شده باشدبجاي آنكه از همان ابتدا آنرا اصالح 

ات آنرا به ستونهاي كنندطبقات را تير ريزي كرده و همزمان با باالرفتن طبق

طبقات ديگر وصل ميكنندتا كشيده شودو در سر جاي خود قرار گيرداين كار 

اگرچه در ظاهر باعث شاقول شدن ستون ميگردد اما ايراد بسيار مهمي پيش 

مي آيدو آن اين است كه باعث بوجود آمدن تنش هائي در خود ستون 

ايجاد كشش و فشار در ناشاقول و ستونهاي ديگر شده و اين به نوبه باعث 



بهمين دليل شاقول كار گذاشتن ستونها .اجزاي مختلف ساختمان ميگردد 

پس از كار گذاشتن ستونها نوبت به نصب .بسيار بسيار مهم مي باشد 

تير ريزي تا حدودي ساده تر ازستون .تيرهاي اصلي سقف اول مي گردد

ونشيمنگاههاي خود گذاري مي باشد و شامل قرار دادن تيرهاي اصلي در جاها 

وسپس زدن جوشهاي اوليه ميشود مهمترين نكته در اجراي تيرها عمليات 

جوشكاري وساختن اتصاالت ميباشد بخصوص اتصاالت صلب كه اجراي آنها 

احتياج به دقت بسيار باالئي دارد و كوچكترين كوتاهي و اشتباه ميتواند از 

 .رسيدن به نتايج مورد نظر جلوگيري كند 

  ستون به صفحه ستون وصفحه بادبندياتصال 
  

  تيرها •

با :درمورد تيرها و نحوه انتخاب آنهاتوسط طراح موارد زير رعايت مي گردد

توجه به طول ونوع وميزان لنگرونيروي برشي وارد بر آن وهمچنين مقدار 

بعضي از تيرها در ساختمان نقش باربري زيادي ندارند تنها به .خيز مجاز 

  جهت 



طول اين تيرها به گونه اي انتخاب مي .ستونها بكار مي روند ارتباط آنها 

شوند كه حداكثر تحمل لنگر ناشي ا ز يك ديوار جانبي و نيز خود را داشته 

مانند تيرهايي .باشند و در طول مورد نظر از خيز مناسبي برخوردار باشند 

ندي كه در دهانه هاي باد بندي شده بكار مي روند زيرا در دهانه هاي بادب

شده جهت تير  ريزي بگونه اي است كه با ر سقف به تير عمود بر جهت 

وارد مي گردد در اين موارد از ) كه معموال تاب صلب است (بادبندي شده 

  )تيرهاي النه زنبوري (تيرهاي سبك و پاممان اينرسي باال استفاده مي گردد

د مثال در مورد بعدي در انتخاب تيرها نوع بارهاي وارده بر تير ميباش

صورتيكه دهانه بلند باشد و نيروهاي وارد بر آننيز زياد باشد نبايد از 

استفاده كرد بلكه بايد از تيرهاي با مقاطع )النه زنبوري (تيرهاي جان باز 

فشرده و نمره باالتر استفاده كرد همچنين در برخي موارد كه بارهاي وارده 

البته در اين .تفاده مي گرددزياد است سعي مي شود كه از تيرهاي دوبل اس

مورد معوال تيرهاي  دوبل النه زنبوري هستندو حسن اين كار آن است كه 

فضاي مابين دو تير توسط بتن پر مي شود كه اين خود بر سختي خمشي 



مجموعه تير ميس افزايد مقطع تيرهاي مورد استفاده در ساختما نهاي 

 معمولي ودر اين ساختمان از نيم رخهاي

IPEياINP مي باشد كه بهترين پاسخگويي  را در مورد بارهاي وارد بر

  .ساختمان دارند 

  :نكاتي در مورد جوشكاري در ساختمان 

در  .استفاده از نيروهاي متخصص و كارامد و نظارت دقيق مهندس ناظر )1

زيرا در ظاهر هر كسي مي تواند جوشكاري .اين مورد بايد بسيار دقت شود 

وش مقاوم نيست و نمي تواند جوش مورد نظر مهندس كند اما هر جوشي ج

محاسب  ايجاد نمايد و اگر جوش به قطر كافي نباشد داراي مقاومت كافي جهت 

  .پاسخگويي به نيروهاي وارده نمي باشد 

استفاده از دستگاههاي مخصوص و پيشرفته اين كار اين مورد هم بسيار )2

اسب با نوع فوالد استفاده مهم است كه از دستگاههايي با قدرت جوش متن

مثال گاهي از دستگاهها ي جوش .شدهو توانايي جوش موردنظر داشته باشد 

براي جوش  دادن قطعات برزگ در  ساختمانها استفاده مي كنند ACمعمولي 

كه علي الظاهر جوش خوب است اما نمي تواند قطعات ضخيم  را را بطور 



اين يكي از برزگترين اشتباهاتي و.كامل ذوب كرده و بهم ديگرجوس مي دهند 

است كه معموال در كارگاههائيكه دقت زيادي در اجرا صورت نمي گيرد بوجود 

  مي آيد 

محيطي كه جوشكاري در آن صورت .جوشكاري محيط مناسب و خشك )3

ميگيرد بايد كامال خشك بوده و عاري از هر گونه رطوبت چه در الكترود وچه 

  بر

ختانه اين مورد تا حدودي در اين كارگاه رعايت كه خوشب.روي قطعات باشد

  ميشود الزم به ذكر است كه نوع الكترود استفاده شده در اين ساختمان از نوع 

E60  ميباشدكه معمولترين الكترودهاي ساختماني ميباشد.  

  اجراي سقف

بـراي  .پس از قرار دادن تيرها و تيرهاي اصلي نوبت به اجراي سقف مي شود 

دا تيرچه ها در جهت مشخص ريخته شده و زير آنها بـا اسـتفاده از   اين كار ابت

تيرهاي چوبي يا فلزي كه بصورت افقي و عمـودي در زيـر تيرجـه قـرار مـي      

گيرند اين كار براي اين است كه پس از ريختن بتن با توجـه بـه اينكـه سـقف     

پـس از شـمع   .هنوز خود را نگرفته است از خيز تيرچه ها جلوگيري مـي كنـد   



دي زير تيرچه ها وقرار دادن سفالها در بين آنها اكنون ميلگردهايي كه خيلي بن

نازك هستند بصورت افقي و عمودي و عمود بر هم بر روي سقف نصـب مـي   

ته اين ميلگردها بصورت عصا گچ مي گرددهدف از كاربرد اين ميلگردها .شود 

ايـن  .نـدارد  هم يكپارچه كردن بتن مي باشد هيچ گونه وظيفـه  تحمـل بـار را    

  .ميلگردهاكه بدون آج هستند بنام ميلگرد حرارتي در بازار شناخته مي شوند 

پس از ريخته شدن بـتن سـقف وخشـك شـدن آن شـمعها برداشـته ميشـوند        

روز است اما در حين 21تا 14ازلحاظ استاندارد برداشتن شمعها اين زمان بين .

تـه تـا ده روز شـمعها    اجرا بدليل نياز چوبها معمـوال حـداكثر پـس از يـك هف    

برداشته ميشوند كه اين بخصوص در زمانيكه زير سـقف بـدون شـمع باشـد     

وشمعهاي سقف باالئي روي آن قرار گيرد باعث بوجود آمدن تركهاي ريزي در 

  بتن ميگردد

البتـه تعـداد آب دادنهـا كمتـر     .نگهداري بتن سقف همانند فونداسيون ميباشـد  

  است

  

  



  خصوصيات تيرچه ها  

و انتقـال  )فقـط ثقلـي  (ها تيرهائي هستند كه جهت تحمل نيروهاي ثقلي  تيرچه

آنها به تيرهاي اصلي بكار مي روند تي رچه ها تشكيل گرديده از سـه قسـمت   

كه تعدادي ميلگرد به همراه يك قالب بنام فندولـه در قسـمت تحتـاني تيرچـه     

هـر  .نقـل   ويك ميلگرد زيگزاگ و يك ميلگرد در باالي تيرچه بنام ميلـه حمـل و  

كدام از اين اجزا وظيفه خاصي به عهده دارند مـثال ميلگردهـاي قسـمت پـائين     

تيرچه جهت تحمل لنگر و ميلگردهاي زيگزاگ براي تحمـل نيروهـاي برشـي و    

ميله حمل و نقل داراي وظيفهاي بينابين اين دو ميباشد وهمچنين جهت ارتباط 

كـاربرد و نـوع ومقـدار    بين زيگزاگها و حمل ونقل تيرچـه مـي باشـد بنـا بـه      

نيروهاي وارد بر تيرچه تيرچه در طولهاي گوناگوني ساخته ميشـود مـثال در   

ــداكثر    ــول ح ــن ط ــت اي ــج اس ــران راي ــه در اي ــولي ك ــاي معم ــر 8كاربرده مت

همچنين نمره و تعداد ميلگردهـاي تحتـاني بـر حسـب طـول و مقـدار       .ميباشد

بلوكهائيكـه در بـين آنهـا    تيرچه ها بر حسب .بارهاي وارد بر آنها تفاوت دارد 

قرار ميگيرند در فاصله هاي خاصي نصب ميشوند مثال در سقف تيرچه بلـوك  

معمولي كه بلوكهاي سفالي در بين تيرچه ها قرار ميگيرند فاصله تيرچه ها در 



دربعضي ديگر از سقفها بجاي بلوكهـاي سـفالي   .سانتيمتر است 50تا 40حدود 

و در جاهاي ديگر از بلوكهـاي سـيماني   .دد از بلوكهاي سيماني استفاده مي گر

كه با استفاده از مالت بتن پوكه ساخته شـده انـد و بـه جهـت سـبك بـودن و       

راحتي كاربري مقبوليت گسترده اي يافته اند استفاده ميشود اخيـرا از نـوعي   

فوم بنام يونوليت نيز استفاده ميگردداين فوم داراي معيب و مزايائي اسـت از  

مزاياي آن پيشرفت سريع كار و نيـز سـبكي و راحتـي كـاربرد     جمله مهمترين 

ميباشد و از مهمترين معايب آنهم ضعف در برابر آتش سوزي اسـت زيرانـوع   

اوليه آن كه نسبت به آتش سوزي بسيار حساس است و براحتي اشتعال پذير 

مي باشد ودر ثاني در انواع جديدي كه اخيرا به بـازار آمـده اسـت كـه نسـوز      

ايـن جمـع شـدگي از    (ر برابر آتش جمع شده وحجم شان تغيير ميكندهستند د

در حين تغيير حجم گچ و )يك نقطه آغاز ميشود ودرطول كل فوم ادامه مي يابد

يا گچ وخاك زير آنها نيز از بدنه آنها جـدا مـي شـود و فـرو ميريـزد وايـن از       

زمـان  عالوه بر اينهـا گفتـه ميشـودكه در    .بزرگترين معايب اين مصالح است 

سوختن  اين موادگازهائي از خـود آزاد ميكنندكـه مسـموم كننـده و خطرنـاك      

اما در كل وبا توجه به معايب و مزاياي آنها اسـتفاده از ايـن مصـالح در    .است 



بطور كلي هدف از بكارگيري مصالح پـر  .ايران روزبروز در حال افزايش است 

ير سقف وهمچنـين  كننده در بين تيرچه ها بدست آوردن يك سطح صاف در ز

زير سازي و آماده كردن سقف جهت بتن ريـزي مـي باشـد و بـه هـيچ نقـش       

الزم به ذكر است كه پس از ريخته شدن بتن و خشـك  .باربري در سازه ندارند 

شكل است كـه داراي   Tشدن آن عملكرد تيرچه از لحاظ باربري همانند يك تير 

سـانتيمتر  وعـرض   50 يك جان ودو بال مي باشد كه عرض  بـال آن در حـدود  

سـانتيمترمي باشـد   30سانتيمتر وارتفاع جـان تيـر در حـدود   10جان در حدود 

همچنين در صورتيكه در كل سقف نيروهاي برشي زيـاد باشـد از دو ميلگـرد    

آجـدار كــه بصــورت ضــربدري هــر چهـار كــنج ســقف را بــه يكــديگر وصــل   

زيـاد وارد بـر   مهمترين عملكرد سازه اي آن تحمل بـرش  .ميكنداستفاده ميگردد

روش ساختن تيرچه .سقف و نيز جلوگيري از تغغيير شكل زياد سقف ميباشد

در كارگاه بدين صورت است كه ابتدا بايد قسمت زيرين تيرچـه سـاخته شـود    

ــا    ــل قالبه ــا ي الزم در داخ ــداد ميگرده ــوع و تع ــه ن ــه تيرچ ــابق نقش ــذا مط ل

اخته مي شـوند ايـن   قرار مي گيرد سپس در جائي ديگر كه زيگزاگها س)فندوله(

البته قابل ذكر است كـه ايـن   . زيگزاگها به ميلگردهاي تحتاني جوش مي شوند 



كار درست نمي باشد و بهتر است كه ميلگردها با زيگزاگ ها بصورت قالب بـا  

سپس ميلگرد حمل ونقل به آنها اضـافه مـي گـردد و    . هم ارتباط داشته باشند 

از )بها كه قبال در كنار هم قرار گرفته انـد  پس از خيس كردن قال(در داخل قالبها 

و اجازه مي دهند تا بـتن بـه   .بتن با عيار خواسته شده در طرح ريخته ميشود 

تيرچه ها را در داخـل يـك   )ساعت 10تا8پس از حدود (خود گيري برسد سپس 

روز در داخـل آب مـي مانـد كـه     20حوض آب قرار ميدهند و تيرچـه در حـدود   

ن كار هيچگاه به بيشتر از چنـد روز نمـي رسـد و سـپس     متاسفانه در عمل اي

در حين حمل و نقـل تيرچـه   . تيرچه ها را براي استفاده در سقف بكار مي برند 

اگر طول تيرچه زيـاد اسـت حتمـا    )1:(ها نكاتي بايد رعايت گردد از جمله اينكه

عالوه بر دو سر تيرچه بايد قسمت وسط آنهم نگه داشته شود تا از خيز زيـاد  

در حين زمين گذاشتن و يـا تخليـه تيرچـه هـا     ):2.(تيرچه جلو گيري بعمل آيد 

بايد از پرتاب كردن و يا انداختن آنها بر روي زمين پرهيز كـرد زيـرا ايـن كـار     

باعث ترك خوردن بتن داخل تيرچه ها شـده وباعـث ميشـود تيرچـه عملكـرد      

  بهينه خود را نداشته باشد 



مكان در نظر گرفته شده بلند است براي كوتاه  اگر تيرچه به هر علت براي):3(

كردن آن نبايد بهيچ عنوان ضربه بدان وارد كرد و جهت كوتاه كـردن آن بايـد   

متاسـفانه  .از دستگاه فرز استفاده كرد يعني از محل مـورد نظـر بريـده شـود     

ديده مي شود در ساختمان جهت كوتاه كـردن تيرچـه در محـل مـورد نظـر بـا       

ضربه هائي به تيرچه زده مي شود تـا بـتن آن ريختـه شـود و     .....چكش و يا 

سپس نسبت به بريدن آن اقدام ميگردد كه اين كار غلـط بـوده و باعـث تـرك     

خوردن تيرچه در نقاط مختلف و همچنين لق شدن ميلگردها در داخل بتن مـي  

  .كه اينهم باعث مي شود كه تيرچه عملكرد بهينه خود را نداشته باشد .گردد 

  

  زاي مختلف تشكيل دهنده تيرجه هااج

  

  

  گيرند شكل مقطع بلوكهائي كه در بين تيرچه ها قرار مي

  

  



  

  تيرريزي طبقات ديگر وبادبندي ساختمان

البتـه الزم بـذكر   .تيرريزي طبقاتديگرهم مانند تيرريزي طبقـه اول مـي باشـد    

 است كه پس از اتمام تيرريزي در هر طبقه بادبندي هاي آن هـم در سـر جـاي   

البته اين جوش جوش اوليه است و صرفا جهت نگهداري .خود جوش مي شوند 

بادبند در سر جاي خود زده مي شود و جوشهاي اصلي بادبندها معمـوال پـس   

در زمان بادبندي شرايط زيـر رعايـت   .از زدن سقف در هر طبقه زده مي شود 

وسـتون  بادبند ويا بعبارتي صفحه اي كه عضو بادبنـد را بـه تيـر    )1(مي گرد

وصل مي كند بايد دقيقا در وسط عرض ستون كار گذاشـته شـود تـا بهتـرين     

عملكرد را داشته باشد در صورتيكه بادبند دقيقا در وسط ستون قـرار نگيـرد   

به محض وارد آمدن بارهاي جانبي نه تنها كمك زيادي به تحمل بارها نمي كند 

ن سـتون مـي گـردد    بلكه به علت بوجود آمدن لنگرپيچشي در آن سبب پيچاند

در )2.(كه اين خود يكي از مهمترين نكـات در حـين اجـراي بادبنـد مـي باشـد       .

بادبندها بشكل ضربدري بوده ويـا همـديگر   (صورت هم محور بودن بادبندها 

اعضـا رعايـت   )در يك صفحه بـودن (بايستي در يك راستا بودن )را قطع كنند 



جانبي باعث كمـانش بادبنـد   زيرا در غير اينصورت  وارد آمدن نيروهاي .گردد

  .در يك جهت مي گردد

دو نــيم رخ در كنــار (در صــورتيكه بــراي بادبنــدي از نــيم رخهــاي دوبــل )3(

استفاده شود بايد به مكانهاي جوش آنهـا بـه يكـديگر بسـيار توجـه كـرد       )هم

وجوش بايد به قدري محكم و مناسب زده شود كه دو نيم رخ با هـم بصـورت   

ثر نيروهاي جانبي جوشها در نقاط مختلـف  چـه نقـاط    يكپارچه عملكنند ودرا

  .بين نيم رخها وچه محل اتصال پروفيلها به صفحات آسيب نبيند 

جنـوب از نـوع ضـربدري     –نوع بادبنـدي در ايـن سـاختمان در جهـت شـمال      

 كـه همچنين بايد توجه داشت .شرق از نوع قاب صلب مي باشد –ودرجهت غرب 

ي باشـد و بـراي ايـن كـار بايـد از نيروهـاي       اجراي اتصال صلب بسيار مهم م

متخصص استفاده كرد و نظارت دقيق هم صورت گيرد چه در اجـراي نشـيمن   

الزم .تير و چه در جوش ونوع ورق بكار رفته در روي و زير تير در تكيه گـاه  

بذكر است كه به موازات تير ريزي طبقات و بادبندي ساختمان راه پله هـا هـم   

مشيري هاي راه پله هم نصب مي گردنـد و بـا اسـتفاده از    اجرا مي گردند و ش

طاق ضربي سقف بين شمشيري ها زده مي شود گفتني است كه معموال بـراي  



زدن طاق ضربي راه پله از آجرهاي مجوف به جهت سبك بودنشان استفاده ي 

  .  گردد


