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 پرتال جامع داوشجًیان ي مهىدسیه عمران

 

 ارائه کتابها ي جسيات رایگان مهىدسی عمران

 بهتریه ي برتریه مقاالت ريز عمران

 اوجمه های تخصصی مهىدسی عمران

 فريشگاه تخصصی مهىدسی عمران



مبحث هشتممبحث هشتم

طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بناییطرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

محمدیمحمدی آرمانآرمان

خاوم مهىدس بروائیخاوم مهىدس بروائی: : استاداستاد

9090بهار بهار 

:تهیه کننده 



ساختمانهای بناییساختمانهای بنایی

انواع ساختمانهای بناییانواع ساختمانهای بنایی

با کالفبا کالف( ( بىاییبىایی))ساختماوُای آجری ساختماوُای آجری 
بدين کالفبدين کالف( ( بىاییبىایی))ساختماوُای آجری ساختماوُای آجری 
ساختماوُای خشتیساختماوُای خشتی
ساختماوُای سىگیساختماوُای سىگی



ساختمانهای آجری با کالفساختمانهای آجری با کالف

 ساختماوی است کٍ با آجر یا بلًک ساختٍ شدٌ ي در آن بارَای ساختماوی است کٍ با آجر یا بلًک ساختٍ شدٌ ي در آن بارَای     ::تعریفتعریف
قائم ي جاوبی تًسط دیًارَا تحمل می شًد ي کالف بىدی برای یکپارچٍ قائم ي جاوبی تًسط دیًارَا تحمل می شًد ي کالف بىدی برای یکپارچٍ 

..عمل کردن ساختمان تعبیٍ می شًدعمل کردن ساختمان تعبیٍ می شًد



((آجریآجری))ساختماوُای بىایی ساختماوُای بىایی 



((آجریآجری))ساختماوُای بىایی ساختماوُای بىایی 



((آجریآجری))ساختماوُای بىایی ساختماوُای بىایی 



((آجریآجری))ساختماوُای بىایی ساختماوُای بىایی 



((آجریآجری))ساختماوُای بىایی ساختماوُای بىایی 



((آجریآجری))ساختماوُای بىایی ساختماوُای بىایی 



((آجریآجری))ساختماوُای بىایی ساختماوُای بىایی 



((آجریآجری))ساختماوُای بىایی ساختماوُای بىایی 



ساختماوُای اسکلت دار مُىدسیساختماوُای اسکلت دار مُىدسی



 السامات عمومیالسامات عمومی

L

W L ≤ 3W or 25 m



ضوابط پیشامدگیهاضوابط پیشامدگیها

 اگر   اگر    d>D/d>D/2 2 (( در پالن سمت راست در پالن سمت راست ) )   یا   یا l>L/l>L/22 ((در پالن سمت چپ در پالن سمت چپ ))  
..آوگاٌ ایه قسمت پیشامدگی تلقی ومی شًدآوگاٌ ایه قسمت پیشامدگی تلقی ومی شًد





عدم وجىد درز اوقطاع بيه

دو ساختمان



محدودیت ارتفاع و تعداد طبقاتمحدودیت ارتفاع و تعداد طبقات



در ۲۸00عدم رعايت محدوديتهاي آييه وامه 

مىرد ارتفاع ساختماوهاي مصالح بىايي





ضوابط پیشامدگی سقفضوابط پیشامدگی سقف

سانتی متر مجاز است   70روی هیچ قسمتی از پیشامدگی نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت جانپناه تا ارتفاع 





اختالف سطح در طبقهاختالف سطح در طبقه
 حتی المقدير از ایجاد اختالف سطح باید اجتىاب شًد در صًرت يجًد باید با حتی المقدير از ایجاد اختالف سطح باید اجتىاب شًد در صًرت يجًد باید با 

..کالف بىدی تقًیت ومًد یا ایىکٍ دي قسمت ساختمان بًسیلٍ درز اوقطاع از َم جدا شًودکالف بىدی تقًیت ومًد یا ایىکٍ دي قسمت ساختمان بًسیلٍ درز اوقطاع از َم جدا شًود



اختالف سطح در طبقهاختالف سطح در طبقه













چيىیچيىی کرسیکرسی



کرسی چينی  کرسی چينی  





دیوارهای جداگردیوارهای جداگر







ضابطه مهم در اجرای دیوارهای باربرضابطه مهم در اجرای دیوارهای باربر



بازشوها و تقویت کننده های اطراف آنبازشوها و تقویت کننده های اطراف آن



بازشوها و تقویت کننده های اطراف آنبازشوها و تقویت کننده های اطراف آن















































نحوه شمعبندی سقف با دیوار باربرنحوه شمعبندی سقف با دیوار باربر





نمانما








