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هدف كلى:  رسم پالن تيرريزى
هدف هاي رفتاري: در پايان اين فصل فراگير بايد بتواند:

1- شناژ مخفى را تعريف كند؛
2- مراحل ترسيم پالن تيرريزى را شرح دهد؛

3- با استفاده از پالن آكس بندى ، پالن تيرريزى را ترسيم نمايد.

فصـل ششم:
پـالن تيرريــزى
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    1-6- ترسیم پالن تیرریزی

   پالن تیرریزی یکی از نقشه های سازه است که در آن ابعاد، موقعیت و نحوه اجرای تیرها در سقف هر طبقه از ساختمان 
مشخص می شود. بنابر این می توان برای هر طبقه از ساختمان یک پالن تیرریزی منطبق با شکل سقف آن طبقه ترسیم کرد.

در این فصل با مراحل ترسیم پالن تیرریزی سقف تیرچه و بلوک که از متداول ترین نوع دال یک طرفه در ساختمان های مسکونی 
است آشنا می شوید. 

شکل 1-3- خاکبرداری با دست
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    مرحله شماره (1): ترسيم پالن ستون گذارى
    ابتدا پالن مورد نظر براى ترسيم پالن تيرريزى را روى ميز بچسبانيد. سپس كاغذ پوستى را روى آن قرار داده و پالن ستون گذارى را 
ترسيم كنيد. جهت جلوگيرى از شلوغ شدن نقشه بهتر است، خطوط آكس داخل پالن ترسيم نشوند. ستون ها را با عالمت                نشان 

دهيد. سپس محدوده سقف طبقه مورد نظر را با خط نازك ترسيم نماييد.                  عالمت (+) با خط پر ضخيم ترسيم مى گردد.
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   مرحله شماره (2): محور بندى ستون ها
    ستون هاى مجاور را با خط آكس به يكديگر وصل نماييد. سپس موقعيت داكت، نورگير، دستگاه پله، اختالف سطح و يا هر عامل تأثير 

گذار ديگر بر روى سقف را مشخص كنيد.
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   مرحله شماره (3): ترسيم تيرها
    تيرها را طبق نظر مهندس محاسب ترسيم نماييد. معموالً براى انتقال بهتر بار سقف به ستون ها، تيرها از هر ستون به ستون مجاور متصل 

مى گردند. قسمت هاى بيرون زده از سقف كه اصطالحاً كنسول گفته مى شوند؛ را نيز با امتداد دادن تيرها كامل كنيد.
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   مرحله شماره (4): ترسيم كنسول ها و پله 
    گاهى براى تحمل بار كنسول ها، محاسبه نشان مى دهد كه بايد از تيرهاى  فرعى به شكل زير استفاده شود. 

 در اجراى پله، ابتدا سطح شيب دارى (رامپ پله) مطابق شكل ايجاد مى كنند. براى ترسيم اين سطح كافى است شروع، خاتمه و دو طرف 
بازوى پله را با خطى نشان دهيد.
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  مرحله شماره (5): ترسيم جهت تيرچه ها
  در سقف تيرچه و بلوك جهت اجراى تيرچه ها را با عالمت                 نشان مى دهند. در هر دهانه، تيرچه در جهت طول 

بيشتر اجرا مى گردد.                                                                            جهت تيرچه ها را با خط پر نازك مشخص كنيد.
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  مرحله شماره (6): ترسيم شناژ مخفى
   در سقف هاى تيرچه و بلوك، براى توزيع يكنواخت بار روى سقف و همچنين در محل هائى كه بار منفرد وجود داشته باشد، كالف 
ميانى بتنى (شناژ مخفى) تعبيه مى شود. طبق آيين نامه اجرائى سقف هاى تيرچه و بلوك، براى سقف هائى با بار زنده 350 كيلوگرم بر 
مترمربع و طول دهانه بيشتر از 4 متر (تا 7متر)، يك كالف ميانى بايد در سقف ايجاد شود. شناژ مخفى با ضخامت 10 سانتى متر، در وسط 

طول تيرچه و عمود بر جهت تيرچه ها تعبيه مى گردد.                                      شناژ مخفى با خط چين نازك ترسيم مى شود. 
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 مرحله شماره (7): ترسيم تيرريزى سقف اتاقك پله

   توجــه: گذاشتن عالمت شمال در كنار پالن تيرريزى الزامى است.
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  تمرين كارگاهى:   
   در ادامه، پالن طبقات يك ساختمان دو طبقه، آمده است. پالن تيرريزى هريك از طبقات را جداگانه ترسيم نموده و آن ها را 

با هم مقايسه نماييد.
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