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 تشكر و قدرداني 

از روزهاي روشن زنددگي بدددري ند ر    ، و برخي تاريك  روشن اندبعضي روزهاي زندگي 

بگيريم كه براي روزهاي تاريك به اندازه كافي ن ر داشته باشيم و فرام ش نكنديم تتدي   

شديم باز اين خداست كه همه داشتن هايت اسدت هدر روز بدراي    تنها ترين تنها ها  اگر

زندگي تازه اي است بنابراين هر روز در قلبهامان بن يسيم امروز بهترين فرد عاقل شروع 

دنيا و به ياد داشته باش براي هر كس كه آهسته و پي سته مي رود هيچ راهي دور سال 

نمي باشد . با عنايت تشكر از شما استاد گرانددر كه خ استار آن هستم كده بده بيدان و    

پاس تشكر و قددر داندي از زتمدام شدما عنيدنان      قلمي قاصر جمالتي را در ايندفتر به 

  داشته باشم . 
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 مقدمه 

 مي باشد .   5پالك  شركت راه ساختماني تحكيم سازه ابهر واقع در خيابان دكتر بهشتي

اين شركت داراي پرسنلي به شرح زير عبارتندد از   مددير عامدل شدركت جنداي آقداي       

مهندس ميثم محمددي مدي باشدد . ايدن     مهندس غالمرضا خداوردي و كارمندان آقاي 

شركت در زمينه راه سازي و ساختمان سازي مشغ ل به كار است. اين شركت در زمينه 

ف ق م فق به اخذ گريده از سازمان مديريت و برنامه ريني استان زنجان مي باشدد ايدن   

 به نام يارادان تاسيس و با ت جه به مشكالم از قبيل اخدذ گريدد   0831شركت در سال 

 اسداس به نام شركت تحكيم سازه تغيير نام داد ه شد و بدر ايدن    0831شركت در سال 

 –سال در زمينه ساخت ساز مي باشد س ابق اجراي شدركت عبارتندد از    5داراي سابده 

و اتداث مح طده   –جهاد كشاورزي هيدج مديريت  سرايدارياتداث ساختمان اداري و

ده معماري دانشگاه آزاد اسالمي واتد ابهر ، اتداث س له دانشك –اداري مديريت مذك ر 

تعميدرام اساسدي مددارس ابهدر      –دانشگاه آزاد واتد ابهر  6اتداث س له كارگاهي برق 

عفيفده خرمددره ، و شدهامت     –عبارتند از   انديشه ، ارشاد ، سپهر ، آيت اهلل خامنه اي 

 مي باشد .  روستاي فلج

هداي عمراندي را در دو مداه اول داشدته و بده      بنده در اين شركت وظيفه انجام دادن كار

 دليل سردي ه ا در ماه آخر به انجام كارهاي اداري مشغ ل به كار شدم.
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 مراحل ساخت : فصل اول 

 مرتله اول تهيه زمين  

قطعه زمين را براي ساختمان م رد نياز را در نظر گرفته و خريداري مي ش د سداختمان  

ره ثبت و اسناد امالك بررسي و مد رد تاييدد قدرار مدي     مذك ر را از لحاظ مالكيت در ادا

گيرد سپس جهت مراتل بعدي ساخت و ساز سداختمان از طدرش شدهرداري آن شدهر     

 اقدام مي ش د .  

 مرتله دوم تهيه كروكي زمين  

در شهرداري زمين مذك ر را از لحاظ وضعيت شهر سازي و ابعداد دقيدق زمدين بررسدي     

 ين تهيه مي ش د .  مي گردد سپس كروكي دقيق از زم

 مرتله س م تهيه ندشه  

قطعه زمين م رد نظر از طرش شهرداري به سازمان نظام مهندسدي جهدت تهيده ندشده     

معرفي مي گردد ندشه هاي ساختمان ت سط مهندسين طدراح تهيده وپدس ازبررسدي و     

تاييد مهندس ناظر و تاييد نهايي شهرداري و صدور پروانه ساخت جهت عمليام ساخت 

 ان آماده مي ش د .  ساختم
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 فصل دوم ساخت 

جهت شروع به ساخت و اقدامام مشابه ابتدا كارفرما با پيمانكارهداي مرب طده اقددام بده     

تحكديم سداز بده     مي بندد كه كارفرما آقاي مهدي قربان نژاد كه با شدركت  داخذ قراردا

 .  عن ان پيمانكار زير نظر مهندس ناظر پروژه اقدام به عدد قرار داد نم د

مرتله اول تح يل زمين از كارفرما به پيمانكار و پياده كردن ندشده روي زمدين ت سدط    

ع امل پيمانكار ابتدا بر وكف زمين را نسبت به ك چه يا معبر مشدص  مدي شد د ه كده     

اين كار قبالً بايستي در كروكي و ت سط شهرداري مشص  مي شدد   بعدد از مشدص     

 -0بده خداك بدرداري بدا لد در از زمدين مدذك ر        دقيق زمين و معبر شدروع   ابعادشدن 

 رسيدن به سطح خاك            -2   دجبرداشت خاك 

رسيدن به سطح صاش براي انجام عمليام قالب بندي و سپس محل دقيدق سدت نها    -8

و اسدتدرار دقيدق   متري انجام مي ش د براي دقت بيشتر 0روي زمين كه ب سيله ميلگرد 

ين تئ دوليت استفاده شد بعد از استدرار محل ست نها ست نها در محل خ د از دورب اكس

ابعاد شناژها روي زمين دقيداً ريسمان كشي و عالمت گدذاري شدد بدا ت جده بده اينكده       

ساختمان مذك ر داراي فنداسي ن ن اري است قالب بندي آن نين بده صد رم ند اري بدا     

شد كه بده مددم    در نظر گرفته 55cmسرعت زيادتري انجام شد ارتفاع قالب بندي نين 

روز ط ل كشيد قالب بندي را با آجر فشاري و ماسه سرندي نرم انجام شد كه از ايدن   8

را سدالم  مالم به خاطر اينكه بعد از اتمام قالب بندي بت ان به راتتي آجرهاي كداركرده  

كار ش د چ ن تجم بدتن   22cmدرآورد استفاده مي ش د بايد ت جه داشت قالب بندي 

قالب در برابر فشار كه بتن به دي اره هاي قالب مي آورد مداوم باشدد در   ريني زياد است
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اين پروژه همنمان با قالب بندي آرمات ربندي نين بر اساس ندشده هداي م جد د بعدد از     

خريداري ميلگرد انجام شد فنداسي نها ن اري در چهار ساين مي باشند بر اسداس ميدنان   

از  D-2و  A-2  جهدت هداي  و غيدره ميلگردهدا    بار وارده و محاسبام آيين نامده زلنلده  

 A و  Dساينهاي بااليي استفاده شده كه در تين منتاژ كالش ن اري فنداسي ن جهدت  

مي بايست دقت بيشتري ش د همچنين به علت كسرم تعدداد ميلگدرد بايسدتي فاصدله     

و بدا  هاي بين ميلگرد ها كامالً دقيق و با خطاي بسيار كم نصب گردد تا بتن با سده لت  

كيفيت استاندارد انجام ش د ميلگردهاي خريداري شده تتماً عداري از زندز زدگدي بدا     

رنز و گل و غيره مي باشد در ص رم برخ رد چنين اتفاقي تتماً بايد ميلگردها قبدل از  

منتاژ ت سط بروس سيمي كامالً تمين شده باشد . بايد ت جه به اينكه پروژه مذك ر سدازه  

ه تجم زياد ميلگدرد دارد در صد رتي كده ميلگردهداي م جد د در      بتني مي باشد نياز ب

كارگاه دچار زنز زدگي زيادي شده باشد مثالً پ سته داده باشد بايدد سدند پالسدت يدا     

      هاي زنز زدگي از ميلگرد جدا ش د.  ماسه پاشي ش د تا پ سته

ارتفداع بروكدف   بعد از اتمام قالب بندي بايستي تراز روي سطح بتن مگر دقيداً بر اساس 

روي دي ار قالب عالمت گذاري مي ش د كه اين كار در چند ندطه و با دقت بسيار انجدام  

مي ش د كه براي ايجاد خط دقيق شيلنز تراز استفاده شد . بتن مگر جنء سدازه بتندي   

ساختمان نيست صرفاً جهت صاش كرده و تراز كردن زير فنداسي ن انجام مدي شد د بده    

كيل گرم سيمان در متر مكعدب مدي    051بتن پايين مي باشد كه  همين جهت عيار اين

باشد مصالح م رد نياز بتن مگر از قبيل شن درشت دانه ه نص دي و بادامي   و رين دانده  

ه ماسه شسته شكسته   تهيه مي گردد سپس ت سط پيمانه هاي تهيه شده ماسه و شن 

به محل مد رد نظدر ريصتده     و سيمان داخل دستگاه بتن آماده مي ش د و ت سط فرغ ن

مي ش د سپس به وسيله تصته ماسه سطح روي بتن مگر با ت جه بده خدط تدراز تعيدين     

 شده صاش و صيدلي و تراز مي ش د . 

ت جه ش د در هنگام بتن ريني بتن مگر هم اره سطح آن ت سدط شديلنز تدراز كنتدرل     

 ش د تا سطحي كامالً صاش تراز بدست آيد .  
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دن بتن مگر آرمات ر گذاري آغاز مي ش د و كليه كالفها در محدل  مرتله بعد از سصت ش

 خ د قرار مي گيرد . 

اوالً امتداد ميلگردها كالش نسبت به امتداد قالب كدامالً مد ازي شد د همچندين فاصدله      

پ شش يا پ شش بدتن ه كداور   از همده جهدام رعايدت شد د ه پ شدش بتنددر داخدل          

ي باشد در قسمت زير آرمات ر هدا يدا بدر روي    م 5cmفنداسي ن براي ميلگرد ها تداقل 

پ شش بتن ايجاد نم د لذا براي اين كار از قل ه  5cmسطح بتن ميلگرد هم مي بايست 

متري از هم قرار مي دهيم تا پ شش ف ق ايجاد ش د بايد عمليام  2سنز كه به فاصله 

ه علدت  سنز گذاري زير آرمات ر بايد ط ري ش د كده آرمات رهدا دچدار قد س نشدده بد      

ط الني ب دن ط ل شناژها نياز به اورلدب اسدت كده جهدت اتصدال ميلگردهداي راسدته        

برابر قطر ميلگرد روي يكدديگر قدرار بگيدرد     11فن اسي ن در محل اندطاع بايد به اندازه 

كه ت سط سيم مفت ل به همديگر محكم بسته مي شد د بعدد از اتمدام مرتلده آرمدات ر      

 ن در محل خ د نصب شده كه ساين ميلگرد انتظار نين گذاري ميلگردهاي انتظار هر ست

همان ساين پايين تر از ميلگردهاي راسته ست ن و تعداد آن نيدن برابدر تعدداد ميلگردهدا     

ب د ارتفاع ذميلگرد م رد نظدر نيدن بايدد طد ري تنظديم         121و  103پايين تراز ست ن 

ميلگرد م رد نظر است خم  برابر قطر 51ش د كه اندازه آن از روي سطح بتن تمام شده 

سانتيمتر باشد كه در كدل ميلگدرد بريدده شدده      51ميلگرد انتظاردر كف بتن مگر بايد 

آن بده   51cmآن بده صد رم عمد دي و     051cmمي باشد كه در  221cmبراي انتظار

جهت جل گيري از خروج شيره بتن از قالب و ص رم افدي در داخل بتن قرار مي گيرد . 

صاش و همچنين استفاده مجدد از آجر قالب بنددي بايسدتي تتمداً     بدست آوردن سطح

دي اره خارجي قالب را عايق نم د كه اين كار با پ شش دي اره ت سط نايل ن كشي اقددام  

كيلد گرم بدر    851به عالمت زدن خط تراز رو به بتن مي نماييم بتن فنداسي ن با عيدار  

 است    متر مكعب مي باشد كه از مصالح زير تشكيل شده 

 ماسه شسته و شكسته   -0

 شن نص دي و بادامي شكسته تمين ه عاري از هر گ نه خاك و م اد زائد   -2
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تيپ يك و آي زالل و عداري از هرگ نده ناخالصدي ه آي شد ري       پرتلندسيمان  -8

 استفاده گردد .     شهري

م اد تشكيل دهنده بتن با پيمانه هاي مشص  و طرح اختالط بتن با هدم تركيدب مدي    

ليتر سداخته شدده    51-551كه اين كار ت سط يك دستگاه بت ن رين كه با ظرفيت ش د 

است بت ن رين از يك مصلط كن ، تيغه و پره ها فلن / مصل ط كن داراي م ت ر گازوئيلي 

ه تلنوني شكل   اهرم تصليه و جا به جايي ، پمپ آي و جام پر كنندده و قيدف تصليده    

دن مي ت ان با جك زدن به هر ص رم ثابدت قدرار   شده است بتن رين را در م قع كار كر

داد ص رم گرفت بعد از تهيه بتن ت سط بتن ريدن بده وسديله فرغد ن بده داخدل قالبهدا        

ريصته مي ش د بايد فاصله دستگاه بتن رين تا محل م رد نظر تا تد امكان كم باشدد تدا   

ه داخدل  از به هم خ ردم تركيب بتن جل گيري ش د همچنين هنگام تصليده فرغد ن بد   

قالب ت جه ش د كه تصليه ط ري انجام ش د ذرام بتن در اثر برخ رد با ميلگرد و دي اره 

و يكن اختي بتن   ندرود بعدد از ريصدتن يدك اليده      قالب از يكديگر جدا نش د ه اختالط 

كه دسدتگاه   سانتيمتري بتن در يك قسمت اقدام به ويبره زدن بتن مي نماييم 21-05

ايدن  رقي استفاده شد عمل ويبره در روي سطح بتن ريني شدده بده   ويبرات ر بننيني و ب

تدسيم و هدر   61*61ص رم انجام مي ش د كه محل بتن ريني شده به سط ح تدودي 

قسمت مجنا ويبره مي ش د ويبره بايد تا مرتله انجدام شد د تدا تبابهداي هد ا در روي      

ايدن مرتلده بايدد    سطح بتن نمايان ش د يا يك سطح طاليي روي بتن ايجداد شد د در   

ويبره تتماً قطع ش د چ ن وبيره بيش از تد دانه بندي بتن را از بين مي بدرد ه يعندي   

ذرام درشت دانه به قسمتهاي زيرين بتن و ذرام ريندانه به قسدمتهاي ميانده و شدير ه    

را هنگام پايان ويبدره بايدد بده آرامدي از     شيلنز ويبره  بتن روين بتن ظاهر مي گردد  

بيرون كشيد تا محل قرارگيري شيلنز آرام آرام پر ش د به هيچ وجه ويبدره  داخل بتن 

به آرمات ر ميلگردهابرخ رد نكند چ ن در اثر برخ رد شيلنز ويبره به آرمات رها ميلگدرد  

دچار لرزش شده و ذرام بتن را از خ د دور مي كند و دور ميلگردهدا فددط شديره مدي     

جدداً بتن جديد روي بتن قبلي ويبره خد د تدا   ماند و كيفيت بتن سطح پايين مي آيد م
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ريصته مي ش د و مثل شكل قبل ويبره مي ش د اين كار تا زماني  05الي  21cmارتفاع 

% 51ادامه مي يابد روز اول عمليام بدتن ريدني تددوداً     كه بتن به ارتفاع خط ترازبرسد

شيب دار و كامالً  فنداسي ن بتن ريني شد بتن ريني شناژهاي كه به اتمام نرسيده بايد

زبر و خشن باشد تا در بتن ريني روزهاي بعد بتن قبلي با بتن جديد با هم تركيب ش د 

بعد از ظهر آن روز به پايدان   1روز بهد بتن ريني به همين من ار ادامه داشت كه ساعت 

رسيد بايد ت جه داشت كه بتن محل ست نها زبر و كرم  باشد و بده هديچ وجده صداش و     

اشد چ ن بتن در مجاورم ه ا قرار گيرد اكسيد شده و روي آن خاصيت خد د  صيدلي نب

را از دست مي دهد به همين علت براي اجراي ست نها محل استدرار ست نها در شدناژ را  

و بتن ريني ست نهارا انجام مي دهند تا بتن زنده با بتن جديد بدا هدم تركيدب     تراشيده

 . ش ند و مداومت م رد نظر را بدست آورد 

دوم اينكه روي بتن ريني شده شناژها بايد كامالً تراز و با ريسمان كشديدن بدر جاهداي    

كه عالمت گذاري كرده ايم آنرا كنترل كنيم بايد ت جه داشت كهبده هديچ وجده خداك     

روي قالب ها داخل بتن وارد نش د در ص رتي كهداخل قالب قبل از بتن ريني هر گ نده  

پدس   تمين و پاك ش د بايد ت جه داشت كه بتن ريصته شدهم اد زائد داشته به هر نح ه 

روز بده   5از سصت شدن ه گيرش اوليه   بايد هم اره خيس و آبپاشي ش د . اين كار تدا  

روز از زمدان بدتن ريدني اقددام بده       01الدي   5ط ر مداوم ادامه مي يابد بعد از گذشدت  

دپد   مين كدرده و در محلدي   درآوردن آجرها از قالب مي نماييم و آجرهاي م رد نظر را ت

ش د كه اختاللي در مراتل ساخت ساختمان ايجاد نكند . بايد ت جه داشت كه ميلگدرد  

به طرش مركن ست ن خم ش د تا ميلگرد هاي اصدلي اورلدب در   انتظار هر يك از ست نها 

كنار آن قرار گيرد و قبل از قالب بندي بايد ت جه داشت كده بده خداطر راتتدي اجدراي      

كه مركنيت آن اندازه گيري شده فاصله بين ست نها با ندشه  5cmايد به ارتفاع ست نها ب

همص اني داشته باشد اقدام به ريصتن بتن مي نماييم كه اصطالتاً ه رامكدا   گفتده مدي    

ي نماييم مدطع ست ن در ش د بعد از آن اقدام به بستن كالش ست نها در طبده همكف م

      خام تهدا مدي باشدد و   0210ي هشدت ميلگدرد   مدي باشدد و دارا   11*11طبده همكف 
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روز  02منتاژ وآماده مي ش د بعد از گذشت تددوداً  05cm با فاصله اكس به اكس 101

اقدام به نصب كالفها روي ميلگردهاي خم شده به طرش مركن ست نهاي انتظار نصب مي 

روي  برابر قطر ميلگرد مدي باشدد پ شدش بدتن     11ش د ميلگرد راسته كالش ست ن نين 

مي باشد در اين مرتله اجراي قالدب بنددي    5cmميلگرد ها در ست ن برابر طبق ندشه 

ست ن ت سط قالبهاي فلني ص رم مي گيرد قبل از نصب نين قالبها كامالً روغدن كداري   

همكف انجام مدي شد د ميلگدرد انتظدار امتدداد        مي ش د عمليام ف ق تا تراز زير سدف

ر به ط ري نصب ش د كه بعد از بتن ريني تا تراز زير سددف طبدده   ست ن تا طبدام ديگ

اجدراي قالدب بنددي در    برابر قطر ميلگرد م رد نظدر بيدرون بماندد .     11همكف تداقل 

ست ن بسيار تساس ب ده و دقت باالي رامي طلبد بايد قالب بندي كدامالً كنتدرل شد د    

ب سدت نها بده صد رم كدامالً     ابتدا امتداد دقيق ست نها كنترل مي ش د يعني همده قالد  

م ازي قرار گيرند قالب ها ست ن پس از كنترل در جهت افددي در جهدت عمد دي نيدن     

ت سط شاق ل وتراز كنترل ش د چ ن طبده همكف شروع مبناي ست ن مدي باشدد بايدد    

 كامالً دقت نم د تا ست ن تا آخرين طبده با طبده همكف شاق ل باشد. 

 

 آغاز بتن ريزی ستونها  

ر متر مكعب باشدد كده مصلد ط    كيل گرم د 851يار بتن ست نها نين همانند فنداسي ن ع

 دي بادامي   و ماسه رين دانه شسته تمين و سيمان پر    ن ع يك باشد تركيب شن ه نص

اين بتن نين ت سط دستگاه بت ن رين برقي ص رم مي گيرد كه بعد از تركيب كامل بدتن  

ه و ت سط بيل به داخل قالب ريصته مي ش د بايدد  ت سط فرغ ن تا پاي ست ن تمل شد

ت جه ش د كه اين عمل با ظرافت و دقت الزم انجام ش د تدا از برخد رد بدتن بده داخدل      

دي اره قالب و ميلگردهاي ست ن تا تد امكان كاسته ش د ه بتن در اثر برخ رد با ديد اره  

و سدري روي هدم بسدته    يا آرمات رها دچار دگرگ ني در تركيبام خ د مي شد د .   در د 

ته مدي  تايي پايين و باال در محل خد د بسد   1قطعه كه قطعام  3مي ش د و در مجم ع 

ش ند سپس در روز بتن ريني يكي از قطعام بااليي برداشته مي ش د بتن ريني درتدراز  
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پايين تح ل از اين قسمت ص رم مي گيرد . بعد از ريصتن بتن در داخل قالب ه تددوداً  

  بايستي بتن ويبره ش د كه اين كار را مدي تد ان ت سدط دسدتگاه ويبدره      سانتيمتر  51

شلنگي انجام داد .شلنز را از قسمت قالب برداشته شده به داخل بتن مي بريم و عمدل  

با دقت بااليي ص رم بگيدرد زيدرا بدتن بايسدتي در     ويبره را انجام مي دهيم . بايد ويبره 

د ها را فرا گيرد . همچنين مراقب ويبره بيش تمام قسمت هاي قالب و دور تا دور ميلگر

 از تد نين بايد باشيم . 

بتن ريني تا اين سبك تا تراز نصف ست ن پيش مي رود و سپس مرتلده بداالتر سدت ن    

پس از نصب قطعه  قالب بتن ريني مي ش د تا بتن ريني به ص رم كلدي در سدت ن بده    

روز صد رم   2ام شد د كده در مددم    پايان برسد . اين كار در كليه ست نها بايسدتي انجد  

ه بايدت جه ش د كه تد فاصل بين دو روز بتن هيچ ست ني ناق  ريصتده نمدي   پذيرفت 

ش د   بتن ريني كليه ست نها كه انجام شد قالبها باز شد تا بدراي طبددام ديگدر آمداده     

ش ند . در اين فاصله كالش تيرهاي اصلي سدف طبده همكف م نتاژ مي شد د و تيرچده   

همكف نين بايد م نتاژ و بتن ريني آماده ش ند . با ست نها بعد از بداز شددن قالبهدا    هاي 

بايستي ب سيله گ ني كنفي كامالً دور تا دور آن را بسته و هم اره كامالً نمناك و خديس  

نگهداري ش د بتن ريني اوايل پايين و در ه اي نسبتاً گرم ص رم گرفدت لدذا نگهدداري    

  بسيار مهم مي باشد .   آن و خيس نگهداشتن گ ني

سددانتيمتر هسددتند كدده سدداين   25*25تيرهدداي اصددلي بتنددي طبددده اول داراي ابعدداد  

هسدتند فاصدله    121مي باشند و خام م ها نيدن   101و  121و  106ميلگردهاي راسته 

خام تها از همديگر بسيار دقيق و طبق ندشه بايسدتي باشدند فاصدله هدا بداهم مسداوي       

مش در دو طرش تير فاصله خام م ها از همديگر كم مي باشد نيستند به علت نيروي خ

و به علت كم شدن نيروي خمشدي در وسدط دهانده تيدر از فاصدله بيشدتري برخد ردار        

اصلي و فرعدي  هستند . بعد از باز كردن قالبها ست نها اقدام به قالب گذاري كف تيرهاي 

فرعي اجدرا شد د كده ايدن      مي نماييم كه اين كار بايد همنمان در كليه تيرهاي اصلي و

شدكل از تيرهداي    Tقالب را ت سط جكهاي فلني يا در صد رم نبد دن جكهداي فلدني     
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شكل استفاده ش د . بايد ت جه داشت قالب كف تيرهاي فرعدي و اصدلي كدامالً     Tچ بي 

در يك تراز قرار گيرد بعد از آن اقدام به آرمات ر بندي تيرها روي قالدب هدا انجدام مدي     

اتمام خام م بندي تيرهاي اصلي و فرعي اقدام به كشديدن تيرچده هدا در    دهيم بعد از 

و فاصله آن را ت سط يك رديف سدفال كده در اول   داخل تيرهاي اصلي انجام مي دهيم 

تيرچه ها و انتهاي تيرچه ها قرار مي دهيم فاصله بين آنها تنظيم مدي شد د بعدد از آن    

يم بايد ت جه داشت چد ن سددف طبدده    اقدام به شمع بندي زير تيرچه ها اقدام مي كن

همكف مي باشد بايد شمع بندي ما روي خاك دسدتي قدرار نگيدرد چد ن فشداري كده       

هنگام بتن ريني روي شمع وارد مي آيد باعث نشست سدف مي ش د براي جل گيري از 

اين كار بهتر است با استفاده از آهن يا ورق در زير شمع ها مانع از نشست سدف شد يم  

ن اقدام به ريسمان كشي زير سدف  مي نمايند تا اطمينان پيدا كنندد كده خيدن    بعد از آ

ذكر است كه  م بهل چيني بين تيرچه ها مي كنند الزمنفي دارد بعد از آن اقدام به سفا

بيشتر از ضصامت سدف مي باشد به انددازه نيداز قالدب    اگر ارتفاع تيرهاي اصلي و فرعي 

د به دليل ماكسيمم ب دن برش در ننديك تكيه گاه بندي و تيرچه روي آن قرار مي گير

تيرچه ها آرمات ري به عن ان اتكا با شكل خاص تعبيده مدي گدرد كده     در داخل تك تك 

 مداومت تيرچه را در برابر برش باال مي برد كه به اين ص رم مي باشد   

 

 

 

 

عرضي استفاده  متر باال باشد بايداز كالش 1بايد ت جه داشت چنانچه فاصله تيرچه ها از 

مي باشد در دو رديف انجام شد در يدك   6/11mگردد كه اين كالش در تيرچه هاي كه 

م ازي با هم ب دند در كنار اجراي سدف تيرچه بل ك تدا مرتلده بلد ك گدذاري و      جهت

نصب آرمات ر ترارتي اجراي راه پله بت ني نين تا مرتله اجراي بتن ريني آماده مي ش د 

 رم زير مي باشد ابتدا م نتاژ آرمات ر راه پله و خم كردن دو سدر آن  كه اجراي آن به ص
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ت سط دستگاه خم كردن اجرا مي ش د ابتدا ميلگردها پا كرد اول خم و بسته مي شد د  

سپس ميلگردهاي شمشيري بازوي اول و پاگرد به همين ط ر تا آخر بسدته مدي شد د.    

م مي گيرد به ترتيب از پاگرد بسته شدن هر قسمت روي همديگر در محل راه پله ص ر

اول شروع شده و تا تراز سدف خاتمه مي يابد و انتهاي ميلگردهاي راه پله به كالش تيدر  

اصلي بسته مي ش د اقدام به شبكه بندي آن مي نماييم قالدب بنددي در قسدمت هداي     

تده و در قسدمت   و سپس در قسدمت راه پلده قالدب از تص   سدف بنابر نياز ايجاد مي ش د 

تيرهاي اصلي زير آنها را با تصته و پهل ي آن را با قالب فلني مهار مدي كنندد كده    هاي 

قالب راه پله را با شمع هاي فلني يا چ بي شمع بندي مي نماييم و بعد از آن اقددام بده   

بتن ريني سدف و راه پله مي نماييم كه به اين ص رم انجدام مدي شد د ابتددا مصلد ط      

در داخل پاكت ريصته تركيب كرده و بتن تركيب بت نير و آي را باماسه و شن و سيمان 

و ت سط باال بر به سدف م رد نياز كشيده مي ش د وبعدد از آن بدتن داخدل پاكدت را در     

فرغ ن روي سدف آماده بتن خالي كرده و آن را به محل م رد نياز تمل مي كنيم بايدد  

از تصته زير پدايي  ت جه داشت كه فرغ ن روي سدف تركت مي كند براي همين منظ ر 

روي سدف انداخته تا راتت تركت كند تدا اتيانداً سديم مفتد لي يدا ميلگدرد السدتيك        

فرغ ن را پاره نكند و آن به محل م رد نياز ريصته بتن سددف تيرچده بلد ك و تيرهدا را     

باويبره متراكم مي كنيم و بعد از آن اقدام صاش كردند ت سط ماسه مي كنيم بايد ت جه 

روز در روزهداي گدرم هديچ گ نده بدار       02اتمام بتن سدف به هيچ وجه تدا   بعدازداشته 

 گذاري روي آن انجام نكردد . 

 اين كار براي كليه طبدام ص رم مي گيرد . 

روز انجام شد كده عمليدام اجدراي     31اجراي كليه عمليام بتن ريني اين ساختمان در 

بدتن   يين هد ا از ضدريح  سدف آخر در ه اي نسبتا سرد انجام شد بده دليدل بدرودم پدا    

استفاده مي ش د . با علم به اين كه دماي ه ا در سردترين تالت در نيمه شب بده ورود  

بده بدتن مدي    ليتر ضد يخ  5/0يك يادو درجه باالي صفر ميرسيد به اعضاي هر سيمان 

رينيم تا اتياناً از يخ زدن بتن در سردترين ساعت شب جل گيري كند بعداز  اتمام بدتن  
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و بده دوم در تين اجراي ست ن ها و سدف طبده س م اقدام بده كرسدي چيندي    ريني ط

سانتيمتري مي نمايم كه اين كار در طي دو روز انجام ميشد د   22كف ساختمان با آجر 

بعداز اقدام به اينوالسي ن روي دي ار با اينوگام مي نماييم تا از تركدت رط بدت م جد د    

ي ش د. بعد از آن اقدام به ديد ار چيندي بدا    به طرش دي ار طبده همكف جل گير در كف

بدين سدت نها بدا درگيدر شد د از      آجرگري مي نماييم براي اينكه دي ار كار شده با آجدر  

ت رمرغي بر روي ست نها مي كشيم و شروع به دي ار چيني مي كنيم تا مالم روي دي ار 

بنددي طبدده    در داخل درز ت ر ريصته ش د و محكم ش د بعد از آن اقددام بده پارتيشدن   

همكف كه داراي دو پاركينز در قسمت جل ي ساختمان و قسمت عدب ساختمان يك 

و جكهدا  كده از تدك خ ابده مدي باشدد بعدد از اينكده         31mواتد ساختمان به مساتت 

قالبهاي طبده دوم بعد از گيرش تداكثر بتن باز شد اقداه به شروع دي ار چيني با سفال 

به دليل اجرا نشدن ل له بصاري هدا    مي نماييم . سفال اصفهان درجه يك 01*21*21

در دي ارهاي اصلي چ ن در زير تيرهاي بتني اصلي قرار داشت ل له بصاريهاي ساختمان 

را در داخل تيغه بندي داخلي اجرا شد و طبدام ديگر هدم بدا همدين روش انجدام شدد      

يدخ اسدتفاده    .ضمناً چ ن در م قع دي ار چيني طبده دوم هد ا سدرد شدد از ديد ار ضدد     

كيل  ضد يخ به آن اضافه كرديم عيدار مدالم بدراي     5/0كرديم كه به اعضاي هر سيمان 

كيل گرم سيمان بر هر متر مكعب ب د بعدد از ديد ار چيندي اقددام بده       251دي ار چيني 

نصب در و پنچره مي نماييم براي اينكه در بعضي از م ارد مثدل چدارچ ي ورودي اتداق    

يغه و در ديگر ست ن قرار داشت براي اينكه شاخكهاي دو طرش خ ابها چ ن يك طرش ت

چارچ ي در دي ار و ست ن قرار گيرد براي انجام اين كار ابتدا جاي كه چدارچ ي در آن  

قرار مي گيرد ابتدا با مته آن را س راخ كرده و در آن ميلگرد قرار مي دهيم و بدا چكدش   

قرار داده پس از شاق ل و تراز كردن   كنار آنمحكم مي كنيم  بعد از آن چارچ ي را در

چار چ ي ميلگرد را به داخل چارچ ي ج ش مي دهيم و طرش ديگدرآن كده در داخدل    

دي ار قرار مي گيرد با گچ خاك محكم مي كنيم در ضمن كليه چارچ بهاي طبدام نيدن  
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در ص رم م اجه شدن با اين وضعيت همين روش انجام مي دهيم اين پدروژه بده علدت    

 رد تعطيل شد . ه اي س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورت وضعیت : فصل سوم 

يكي از كاهايي كه در شركت تحكيم سازي در طي اين مدم كارآم زي انجام شد انجدام  

رين متره وص رم وضعيت پروژه هاي دولتي ب د رينه بدين ص رم انجام شدد كده ابتددا    

عمليام كار شده هر آيتم به ص رم مجنا محاسبه و در نهايت تجم عمليدام كداري آن   

تم مشص  مي ش د اين عمل داخل برگهاي مصص ص رينه متدره كده آرم شدركت و    آي

ت ضيحام مرب ط به پروژه نين در آن قيد شده ثبت مي گردد كه براي هدر پدروژه مجدنا    

در چهار برگ  كاربن شده ن شته مي ش د مثالً براي پروژه تعميرام دبيرستان آيت الده  

ص رم مجنا ثبت مي ش د رين متره بايد بسيار  خامنه اي و پروژه دبستان انديشه ابهر به

دقيق برآورد جنء به جنء هر عمليام كاري را مشص  نمايد بعد از تكميل رين متره هدر  

پروژه به ص رم تفكيك اطالعام رين متره وارد برگهداي صد رم وضدعيت مدي شد د . ه      

رآورد نهدايي  منظ ر از اطالعام رين متره همان برآورد نهايي هر آيتم مي باشدد مثدال بد   



ش و خرید آن به قیمت سه هزار فقط مشاهده می باشد .جهت ویرایفایل جهت ین ا

 تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 

 17 

متر مربدع مدي باشدد   كده بده برگده        603تجم سنز پالك كار شده دبستان انديشه 

قيمت  35ص رم وضعيت انتدال مي يابد بعد از اين عمل استفاده از فهرست بهاي سال 

مرب ط به آن آيتم تعيين شد و وارد برگه ص رم وضعيت مي آيد سپس بر اسداس ايدن   

م شده تعيين مي گردد و بدين گ نه كليه آيتم هدا پدس   اطالعام قيمت نهايي كار انجات

از ثبت در برگه ص رم وضعيت قيمت آن نين محاسبه مي ش د در نهايت قيمدت نهدايي   

به ص رم جداگانه هر فصل نين جمع بندي شده ه منظ ر از فصل يعني تفكيك هر آيتم 

ره ...   كليده  است مثالً فصل آجر چيني يا فصل بتن ريني يا فصل كارهاي چد بي و غيد  

فص ل قيمت هاي ن مشص  شده به ص رم ليست تهيه مدي شد د بده ليسدت مدذك ر      

خالصه مالي مي گ يند در انتهاي خالصه مالي كليه فص ل جمع بنددي شدده و قيمدت    

 نهايي كه تاصل جمع فص ل مي باشد مشص  مي ش د . 

اد منعدده شدركت  رقم بدست آمده فدط رقم هنينه پروژه ب ده و بايستي بر اساس قرارد

با ارگان مرب طه ه اداره كل ن سازي مدارس استان   اعمال ضرايب ش د ضرايب عبارتند 

      از  

 ضريب باالسري   -0

 ضريب منطده -2

 ضريب پل س يا مين س -8

 ضريب تجهينكارگاه -1

يدا   رقم مجم عه خالصه مالي مسدتديماً در ضدريب منطدده بداال سدري و بلد س       –الف 

 مين س ضري مي ش د .

جدداً رقم مجم ع خالصه مالي به ص رم مجنا در ضدريب تجهيدن كارگداه ضدري     م –ي 

 مي ش د . 

تاصل بدست آمده از بند الف و ي با هم جمع و رقم نهدايي مبلدم مطالبدام شدركت از     

ارگان مرب طه بدست مي آيد كه در يك برگه مجنا روي خالصده مدالي درج مدي شد د     

و خالصه مالي ها به ترتيب روي هم قرار  سپس به ترتيب از رين متره ص رم وضعيت ها
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گرفته و ليست نهايي برآورد مبلم نهايي پروژه روي آنها قرار مي گيرد ترتيب داخل يك 

پرونده پ شه سيم  دار قرار گرفته و جهت بررسي دستگاه نظارم ارگان مذك ر ارائه مدي  

ين زيربط مرب طده  ش د پس از بررسي ناظر پروژه و تاييد نهايي دستگاه نظارم و مسئ ل

 جهت صدور چك به واتد مالي آن ارگان ابالغ مي ش د . 

ضرايب ت ضيح داده شده ف ق بر اساس مناقصه هر پروژه تعيين مي ش د ضريب منطدده  

براي هر شهر عددي ثابت مي باشد كه ت سط سازمان مدديريت و برنامده ريدني كشد ر     

 ر هدر پدروژه مدذك ر نيدن از آن    كه براي شهر ابهر درصد مي باشدد كده د  تعيين مي ش د

 استفاده شد .  

مي ش د كه بده  ضريب باال سري نين يك عدد ثابت ب ده كه ت سط همان سازمان تعيين 

را مشص  نمد ده و در مناقصده    جهت ن سانام مذك ر مي باشد كه بر اساس آن ضريب

رسدي  كده بايسدتي از آن جهدت بر   پروژه مذك ر شركت مي كند همچنين فهرست بهاي 

قيمت و ضرايب استفاده نم د ت سط ارگان برگنار كننده مناقصه تعيدين مدي شد د كده     

معم الً فهرست بهاي سال جاري كه پروژه در آن سال اتداث مي ش د تعيين مي شد د  

 .   

 

 : نقشه کشی فصل چهارم 

  AUTO CATنقشه کشی با 

گ نده كده ندشده هداي     يكي ديگر از كارهاي انجام شده در شركت مي باشدد بددين        

معرفي شده از سازمان نظام مهندسي شهرستان ابهر پس از معرفي به اين شركت طبدق  

آيين نامه ها و اطالعام الزمه ندشه ها ت سط برنامه ات كدد تهيده و بده نظدام مهندسدي      

 جهت تاييد نهايي ابالغ مي ش د . 

ت كروكي مي باشدد  برداشت كروكي   يكي ديگر از كارهاي انجام شده در شركت برداش

كه ابتدا كليه ابعاد تدودي محل م رد برداشدت مشدص  و عالمدت گدذاري مدي شد د       

سپس به روش مساتي و مثلث بندي كليه زمين برداشت مي شد د ه زمدين بده مثلدث     
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هاي جداگانه تدسيم مي ش د   در پايان كار اطالعام برداشت شده در كاغذ ثبدت مدي   

ركت اعالم مي ش د سپس در دفتر فندي بده وسديله    ش د براي ترسيم كروكي به دفتر ش

كامپي تر و برنامه اتدكد كروكي مذك ر بر اساس مثلث بندي انجام شده ترسيم مي گرد 

و تدسديمام عرضدي و غيدره    و مساتت آن و اطالعاتي از قبيدل عددب نشديني معدابر و     

كدي  مشص  مي گرد در پايان كروكي تعيين شده پس از مهر تاييد مهندس طدراح كرو 

 جهت تاييد نهايي به نظام مهندسي ارسال مي ش د . 

          

   


