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ﻓﺼـﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ:

ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺳﺘـﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻫﺪﻑ ﻛﻠﻰ :ﺭﺳﻢ ﭘﻼﻥ ﻫﺎﻯ ﺁﻛﺲ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﻯ .
ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ :ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ:
 -1ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
 -2ﺧﻄﻮﻁ ﺁﻛﺲ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ؛
 -3ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ؛
 -4ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ،ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -5ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼﻥ ﺳﺘﻮﻥﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ؛
 -6ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ ،ﭘﻼﻥ ﺳﺘﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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فصل چهارم :پالن آکسبندی و ستونگذاری

 -4-1مقدمه
همان طور که می دانید ،ترسیمات فنی و نقشه ها را به دو گروه عمده ی نقشه های صنعتی و نقشه های ساختمانی،
طبقه بندی می کنند .نقشه های ساختمانی نیز به چهار دسته به شرح زیر تقسیم بندی می شوند.
 )1نقشه های معماری ،شامل :پالن موقعیت ،پالن طبقات ،نماها ،مقاطع و . ...
 )2نقشه های سازه ،شامل :پالن ستون گذاری ،پالن فونداسیون ،پالن تیرریزی و . ...
 )3نقشه های تأسیسات مکانیکی ،شامل :نقشه های لوله کشی آب سرد و گرم ،فاضالب ،تهویه و . ...
 )4نقشه های تأسیسات الکتریکی ،شامل :نقشه های سیم کشی برق ،روشنائی و . ...
شناخت استانداردها ،قواعد نقشه کشی و همچنین مهارت در ترسیم از ضروریات اولیه نقشه کشی است .در این
بخش سعی شده با زبان ساده و با استفاده از ترسیمات و تصاویر گویا ،به روش گام به گام شما را با اصول نقشهکشی
نقشههای سازه آشنا کنیم .در هرمرحله از درس تمرینات الزم برای تفهیم بهتر مطلب و ارتقای مهارت شما پیشبینی
شده است.

 -4-2چگونگي تعيين محل ستون ها
اولین گام در تهیه نقشه های سازه ،تعیین محل ستون ها است .براي تعيين محلی مناسب برای ستون باید توجه خاص
به پالن معماري ساختمان نمود .همچنین بر اساس نوع سازه انتخاب شده از طرف مهندس محاسب و بارهاي وارد
بر ساختمان ،محدوده تقریبی محل ستون ها تعيين می گردد .برای تعیین جای دقیق تر ستون ها در پالن معماري ،بهتر
است به نکات زیر نیز توجه شود:
 – 1محل و فاصله ستونها به صورتي تعيين شود كه با حداقل تعداد ستون ،كل بارهاي ساختمان به زمين منتقل شود.
 – 2ستون ها حتي االمكان با فاصله مساوي از يكديگر قرار گيرند.
 – 3محل ستون ها از زيبائي ساختمان و ارتباط بين آن ها نكاهد.
 – 4ستون ها حتي االمكان در درون ديوارها ،جرزها و كمدهاي ديواري مخفي شوند.
 - 5در تعيين محل ستون ها به قسمت هاي اساسي ساختمان (دستگاه پله ،آسانسور ،نورگيرها ،داكت ها و)...
توجه شود .بهتر است در چهار گوشه ي دستگاه پله ستون پيش بيني شود.
 - 6محل قرارگيرى ستون ها در فضاى پاركينگ ،مانع از حركت ماشين ها و ايجاد فضاهاى پرت نگردد.
 – 7فاصله ستونها در سازههای بتنی ،برای یک ساختمان مسکونی ،معموالً بین  2تا  7متر در نظر گرفته میشود.
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ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻼﻥﻫﺎﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺘﻮﻥﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ
ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﻼﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
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ﭘﻼﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ

ﭘﻼﻥ ﺗﻴﭗ ﻃﺒﻘﺎﺕ
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 -4-3ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) :(1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﻼﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ
ﺩﺭ ﭘﻼﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ،ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) :(2ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻛﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ .ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻩ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ،ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻯ ﺷﻴﺖ )ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺸﻪ( ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ
ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (+ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ.

ﻋﻼﻣﺖ ) (+ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﺮ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) :(3ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﻛﺲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﻛﺲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﺧﻂ ﺁﻛﺲ ﺧﻄﻰ ﻓﺮﺿﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ
ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ .ﺧﻂ ﺁﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﻘﻰ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ .ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻼﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ.

ﺧﻂ ﺁﻛﺲ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﺯﻙ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.

71

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺳﺘﻮﻥﮔﺬﺍﺭﻯ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) :(4ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﻛﺲ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ ،ﺁﻛﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﻘﻰ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﺩ ،ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ،ﺧﻄﻮﻁ ﺁﻛﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺣﺪﻭﺩ  2ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﻂ ﺁﻛﺲ ،ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻯ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  8ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪﻯ ﺁﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺍﻳﺮﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﻛﺲﻫﺎ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﻳﺮﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻛﺲﻫﺎﻯ ﺭﺩﻳﻒ 2،1ﻭ 3ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺁﻛﺲ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) :(5ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﻛﺲ
ﺁﻛﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻛﺲ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺁﻛﺲ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ .ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ،
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻛﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺸﺎﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
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 -4-4ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼﻥ ﺳﺘﻮﻥﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺵ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ) ، (+ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﻴﭗ ﺳﺘﻮﻥ ﺭﺍ
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﺎﺳﺐ ،ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻻﺗﻴﻦ  Columnﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻴﭗﺑﻨﺪﻯ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ  Cﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻮﻉ ﺗﻴﭗ
ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ،ﻋﺪﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺣﺮﻑ  Cﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ،ﻋﺒﺎﺭﺕ » « C -1ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﻴﭗ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺍﺳﺖ.
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ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫـﻰ:
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ،ﭘﻼﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﺗﻴﭗ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﺑﻰ ﺧﻮﺩ ،ﭘﻼﻥ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﻥﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭘﻼﻥ ﺁﻛﺲﺑﻨﺪﻯ ﺁﻥﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
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