
بسمه تعالی

جزوه نقشه کشی اجرایی پیش ساخته

مدرس: سعید ملاجوادی



فصل اول: انواع اتصالات در ساختمان های
فولادی



اجزاي اتصاالت پاي ستون

4



ون اتصال شالوده به کف ست

:اجزاي مختلف اتصاالت پاي ستون

5

وناتصال ستون به کف ست



روشهاي اتصال ستون به کف ستون

6



:روشهاي اتصال ستون به کف ستون

اتصال توسط نبشي -

اتصال توسط نبشي و لچکي-

اتصال مستقيم با جوش-

اتصال با سخت کننده-

7



8

:اتصال با نبشي

8



9

:اتصال با نبشي و لچکي

9



10

:اتصال مستقيم با جوش
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11

:اتصال با سخت کننده



روشهاي اتصال کف ستون به شالوده
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:روشهاي اتصال کف ستون به شالوده

ميل مهار در وسط کف ستون-

ميل مهار در پيرامون کف ستون-

برش گير در زیر کف ستون-

14



:مهار در وسط

15



16

:مهار در پيرامون



17

:کليد برشي



18



19



20



ا

ستون در سازه های فولادی اتصالات تیر-



(:قاب داراي مهاربندي و قاب داراي دیوار برشي)اتصال مفصلي-الف

.   در این نوع اتصال لنگر منتقل نمي شود

(:قاب خمشي)اتصال گیردار -ب

.در این نوع اتصال لنگر خمشي از تیر به ستون منتقل مي شود

:انواع اتصال از نظر خمشي

3



4

ستون-اتصاالت مفصلي تیر



اتصال با نبشي جان-1

اتصال با ورق جان-2

اتصال با نبشي نشیمن-۳

اتصال با تکیه گاه سخت شده-۴

اتصال خورجیني-۵

:انواع اتصال مفصلي

5



7

:اتصال با نبشي جان



8



10

:اتصال با ورق جان



:اتصال با نبشي نشیمن



13



14



16

:اتصال با تکیه گاه سخت شده

صفحه و لچکي نبشي و لچکي



17



19

:اتصال خورجیني



20



23

ستون-اتصاالت گیردار تیر



اتصال با ورق روسري و زیرسري-1

اتصال فلنجي-2

اتصال مستقیم-۳

:انواع اتصال گیردار

24



26

:اتصال با ورقهاي روسري و زیرسري



28

:اتصال با ورقهاي روسري و زیرسري جوشي



30

:اتصال با ورقهاي روسري و زیرسري پیچي



ا

اتصال تیر به تیر در سازه های فولادی



اتصال مفصلي تیر به تیر-الف

اتصال گیردار تیر به تیر-ب

:عناوین

3



4

اتصاالت مفصلي تیر به تیر



اتصال با نبشي جان-الف

اتصال با ورق جان-ب

اتصال مستقیم جان-ج

:انواع اتصال مفصلي

5



6

:اتصال با نبشي جان-1



7



8



9

:اتصال با ورق جان-۲



10



11



12



13



14

:اتصال مستقیم جان-۳



15

اتصاالت گیردار تیر به تیر



اتصال سراسري-الف

اتصال با ورق روسري-ب

اتصال مستقیم-ج

:انواع اتصال گیردار
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17

:اتصال سراسري-1



18

:اتصال با ورق روسري یا زیرسري-۲



19



20

:اتصال مستقیم-۳



21



22



(یم جاناتصال با نبشي جان، اتصال با ورق جان، اتصال مستق)اتصال مفصلي -

(اتصال سراسري، اتصال با ورق روسري، اتصال مستقیم)اتصال گیردار -

:خالصه

24



فصل دوم: اتصالات ساختمان های پیش
ساخته بتنی



ا

سیستم دیوار برشی نیمه پیش ساخته



اجزاي سیستم

6



8

(:درجا یا پیش ساخته)شالوده 



10

(:پیش ساخته)ستون 



11



13

(:پیش ساخته)تیر 



15

(:پیش ساخته)دال 



17

(:درجا)دیوار برشی 



اتصاالت و وصله ها

18



اتصال پاي ستون

19



20

:اتصال با کف ستون



21

:جوشی



22

:پیچی



اتصال تیر به ستون

23



24

:اتصال با نبشی روسري



25

:اتصال با میلگرد باالئی



26

:اتصال با میلگرد قائم



27



مزایا و معایب

34



35

:مزایا

سختشرایطدربنديقالبحذفدلیلبههزینهکاهش-

محلدراجراسرعتافزایش-

بتن ریزيکیفیتارتقاي-

ایمنیارتقاي-



36

:معایب

جداگانهکارگاهتجهیزبهنیاز-

.نصبسنگینامكاناتدیگروجرثقیلبهنیاز-



38

:خالصه

(برشیدیوارودالتیر،ستون،پی،)سیستماجزاي-

(ستونلهوصوسقفبهتیرستون،بهدیوارستون،بهتیرستون،پاي)اتصاالت-

(ایمنیارتقايوهزینهکاهشباال،کیفیتاجرا،بااليسرعت)مزایا-



ا

ساخته سبک سه بعدی پیش سیستم پانل

(3D Panel)



3

3D Panel:



4

:عناوین

پانلاجزای-

اجرامراحل-

معایبومزایا-



اجزای پانل

5



7

.باشدمترمکعببرکیلوگرم15برابربایدعایقچگاليحداقل-

.باشدکمترمیلي متر40ازنبایددیواریپانل هایدرعایقهستهضخامت-

.باشدکمترمیلي متر60ازنبایدسقفيپانل هایدرعایقهستهضخامت-

:عایق



9

کهشبتسلیمتنشحداقل
.استپاسکالمگا240مش

میلیمتر3آنقطرحداقل
.است

:فوالد



10

مراحل اجرا



12

:اجرای فنداسیون و آرماتورهای انتظار



14

:نصب پانل های دیوار



15

:نصب پانل های سقف



16



17

:نصب پانل های پله



19

:اجرای تاسیسات



21

:اجرای بتن شاتکریت



22

.نیستمجازدستيروشبهپاشيبتن-

45ازکمترزاویه.باشددیوارسطحبرعمودامکانحدتانازل-
.نیستمجازدرجه

70ازوکمترمیلیمتر40ازنبایدطرفهردرپاششيبتنضخامت-
.باشدبیشترمیلیمتر

:ضوابط اجرای بتن شاتکریت



24

:ادامه برای طبقات



مزایا و معایب

25



26

(اجراسرعت)پروژهاجرایزمانکاهش-

پانل هانصبسهولت-

ساختهزینهکاهش-

انرژیدرجویيصرفه-

ساختمانجرمکاهش-

:مزایا



27

بتنپائینکیفیت-

پاششيبتنضخامتکنترلعدم-

ارتفاعمحدودیت-

:معایب



29

:خالصه

(فوالدوعایق)تونليقالباجزای-

(تشاتکریبتنتاسیسات،ها،پانلنصبفنداسیون،اجرای)اجرامراحل-

(ایمنيارتقایوهزینهکاهشاجرا،باالیسرعت)مزایا-


