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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات
  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 يـدي، تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  
                                                 

 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد 

  "هاي آزمونها و  روشيژگيو  –ساختمان  تيرچه با جان باز مورد مصرف در  سقف "

  
  يا نمايندگي/ سمت و     : رئيس

  رجايي، حسين
  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه امير كبير   

    :دبير
  توالّئي، مهدي

  )كارشناس مهندسي شيمي(
  صنعتي استان قم  استاندارد و تحقيقات  كل  اداره

  )به ترتيب حروف الفبا( :اعضاءآ
  اسماعيلي كريزي، فائزه

  )زبان انگليسي كارشناس(
  

 
  كارشناس

  باقرزاده، بهرام
  )كارشناس مهندسي متالورژي(
  

  دفتر فني شركت فوالد مباركه 

  بصيرنيا، مجيد
  )عمران كارشناس مهندسي(
  

  مديرعامل شركت نانو بتن امين

  خرمي ، حسين
  كارشناس مهندسي عمران

  

  مدير عامل شركت فرديس سازه شرق

  رضائيان، عليرضا
  )عمران دكتري مهندسي(
  

آزاد   عضو هيئت علمي دانشگاه. هاي فوالدي انجمن سازه
  واحد كرج –اسالمي 

  مهدي روحاني، سيد
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  مسئول كنترل كيفيت شركت نانو بتن امين 

  وند، محمد زيني 
  )كارشناس شيمي(

ژوهشي ساختمان و معدني سازمان استاندارد و گروه پ
  تحقيقات صنعتي ايران

  نيا، رضا عباس
  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه علم وصنعت  ايران
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  كرمي، محمد جعفر
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  مدير عامل شركت كرميت پارس

  كاللي، جواد
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  خراسان رضويسازمان نظام مهندسي 

  مجتبوي، سيدعليرضا
  )كارشناس مهندسي سراميك(

كارشناس مسئول اجراي استاندارد سازمان استاندارد و 
  تحقيقات صنعتي ايران

  
  مزروعي، علي 

  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  تهران مركز –ي دانشگاه آزاد اسالمي عضو هيئت علم
  مشاور عالي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  نجارزاده، محمد مجيد
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  رئيس گروه صنعت ساختمان سازمان ملي زمين و مسكن
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  فهرست مندرجات
  صفحه                                                                                                               عنوان                    

 ب  رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد ةمؤسس با ييآشنا

 ج  ين استانداردتدو يفن ونيسيكم

 ز  شگفتاريپ

 1 آزمون ويژگيها و روشهاي  –با جان باز مورد مصرف در  سقف ساختمان  رچهيت

 1 هدف و دامنه كاربرد   1

 1 يمراجع الزام   2

 2 فياصطالحات و تعار   3

 2 با جان باز رچهيت  1- 3

 4 )بتن درجا( يبتن پوشش  2- 3

 4 لگرديم  3- 3

 4 آج  4- 3

 4 شدگي حرارتي جمع لگرديم  5- 3

 4 بار مرده  6- 3

 4 سربار ايبار زنده   7- 3

 5 فلزي با جان باز رچهياجزاي تشكيل دهنده ت  4

 5 )يعضو فشار( يبال فوقان 1- 4

 6 )عضو كششي(بال تحتاني  2- 4

 8 )گوشواره اي گزاگيز( يعرض يلگردهايم 3- 4

 8 يتيهاي تقو قطعه 4- 4

 9 ها يژگيو  5

 9 ها تيمحدود 1- 5

 11 هاي اجزاء تشكيل دهنده تيرچه ويژگي  2- 5

 11 اعضاء بال تحتاني   1- 2- 5

 11 )گوشواره ايزيگزاگ (ميلگردهاي عرضي   2- 2- 5

 11 بال فوقاني  3- 2- 5

 12 برداري نمونه  6

 13 ي خم شده از ورقها  ها و نبشي  نمونه برداري از  ورق 2- 6

 13 رچهياز ت ينمونه بردار 3- 6

 13 اطالعات سفارش  7

 14 كنترل و بازرسي  8
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 14 نشانه گذاري  9

 15 رچهيهاي آزمون ت روش  10

 15 رچهيآزمون تعيين قطر ميلگرد به كاررفته درت  10-1

 15 رچهيبه كاررفته درت يها آزمون تعيين مساحت ورق و نبشي 10-2

 16 تعيين مقاومت كششي آزمون  10-3

 16 هاي ابعادي تيرچه آزمون   10-4

 17 آزمون تعيين خيز بعد از بارگذاري   10-5

 19 بارگذاري، محاسبات، پذيرش  10-6

 19 محاسبات  10-7

 19 پذيرش  10-8

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ز 

  

 پيشگفتار

 كـه   " هـاي آزمـون  هـا و روش ويژگـي   –سـاختمان   تيرچه با جان باز مورد مصـرف در  سـقف   " استاندارد

 شده تدوين و ايران تهيه تحقيقات صنعتي و استاندارد سازمان توسط مربوط هاي دركميسيون آن نويس  پيش

 ي سـاختماني مـورخ  هـا  هارد مهندسي ساختمان و مصالح و فراورداستاند ملي كميتة اجالس سيصدمين در و

مقـررات   و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند اد استن به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد  17/05/1389
منتشـر   ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 .شود مي

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  ة زمين در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميـل  و اصـالح  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،    .گرفـت  خواهـد  قـرار  هتوج مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

 .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  : منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
هاي تيرچـه  خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در  سقف : 1388سال  2909-1استاندارد ملي ايران شماره 

  هاي آزمونها و روشيژگيو  – بلوك
ي ها هراهنماي طراحي واجراي سقف تيرچ: 1381سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور سال 151نشريه شماره

  .فوالدي با جان باز در تركيب با بتن
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  هاي آزمونها و روشويژگي  –ساختمان  تيرچه با جان باز مورد مصرف در  سقف

  هدف و دامنه كاربرد   1

مـورد   1با  جان بـاز  فوالديي ها هتيرچ هاي الزم براي  آزمون و  ها دف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيه
ها از بال فوقاني فوالدي و بال تحتـاني فـوالدي و يـك رديـف      تيرچهاين  .باشد مي ساختمان  مصرف در سقف

  .است است كه به بال فوقاني و تحتاني جوش شده تشكيل شدهفوالدي زيگراگ 
  .باشد ميآزمون   نمونه برداري  و روش ها، ويژگي ،اين استاندارد شامل اصطالحات  و تعاريف

  مراجع الزامي   2

بدين ترتيب تـين  . ها ارجاع شده است آنزير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به  ميمدارك  الزا
  . شود ميمقررات جزئي از اين استاندارد محسوب 

هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن     ي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحيه در صورت
اسـت، همـواره    شده ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد نيست
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :است  ميراجع زير براي اين استاندارد الزااستفاده از م
  .حداقل بار وارده -وابنيه فني ها Ĥنساختم:1378سال 519استاندارد ملي ايران به شماره 2-1
  .آزمون خمش فوالد: 1387سال 1016استاندارد ملي ايران شماره  2-2
هـاي مسـاوي و يـا     ه با بالدينورد هاي فوالدي گرم نبشي: 1355سال 1792استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  .هاي نورد نامساوي رواداري
هـاي مسـاوي ويـا     هاي فوالدي گرم نوردديده با بال نبشي: 1355سال 1794استاندارد ملي ايران شماره 2-4

  .ها هو مشخص ها هنامساوي انداز
هـاي  سقفخرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در   : 1388سال  2909-1استاندارد ملي ايران شماره   2-5

  .هاي آزمونها و روشيژگيو  –تيرچه بلوك 
ويژگـي   _هاي گرم نـورد ديـده مصـرفي در بـتن     ميلگرد: 1380سال 3132استاندارد ملي ايران شماره 2-6

  .ي آزمونها وروش
                                                 

1  - Open web steel  joist  ( كرميت شناخته مي شوند هاي تيرچهعنوان ه ب معموال ها تيرجهاين  )                                                                               
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 هـا  ويژگي  -ورق فوالدي گرم نورديده باكيفيت ساختماني :1375سال 3694استاندارد ملي ايران شماره 2-7
  .وروش آزمون

راهنماي طراحي واجراي سـقف  : 1381سال -ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه - 151نشريه شماره 2-8
  .ي فوالدي با جان باز در تركيب با بتنها هتيرچ

آئين نامه جوشكاري ساختماني : 1380سال - ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه - 228نشريه شماره 2-9
  .ايران

  
   .كند ي با جان باز و سقف آن اشاره اي  نميها ههاي طراحي و اجراي تيرچ دارد به روشاين استان  - يادآوري

  اصطالحات و تعاريف   3

  :رود ميكار   هتعاريف زير ب در اين استاندارد، اصطالحات و

3-1   
  با جان باز تيرچه

ف،  بـراي انتقـال بـار    لـ فوالدي است كه با شرايط تكيه گـاهي مخت  يخرپا، منظور از تيرچه در اين استاندارد
كـه پـس از   (و يا موقت ) انواع بلوك(هاي دائمي اين تيرچه با قرار گرفتن قالب. رود مي كار به ،گاه سقف به تكيه
 .دهـد  مـي شـكل را تشـكيل   T  1)مخـتلط (مقطع مركـب    ،به همراه بتن ها آندر بين ) شود مياجرا برداشته 

  :نمايند ميدر سه مرحله تحمل بار  ها هتيرچ
  .ونقل بارهاي ناشي از حمل) لفا

 .و بارهاي در حين اجرا ) قالب، بتن شامل تيرچه،(بارهاي ناشي از وزن خود سقف ) ب

مقاومت كـافي بـه سـقف وارد      ده كه پس از عمل آوري بتن پوششي پس از كسبزن بارهاي مرده وتمام ) ج
عمـل   ن عضـو اصـلي خمشـي سـقف    به عنـوا  شكل و Tپس از اين مرحله، تيرچه به صورت مقطع ، شوند مي
  .نمايد مي

                                                 
1 - Composite 



3 

  

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  )يرنياستا يو پل يمانيسبلوك  ( ميدائ قالبرچه و يت -1شكل 

  

  
  رچه و قالب موقتيت -2شكل 

  

 حرارتي شدگي ميلگرد جمع

 تيرچه فوالدي با جان باز در تركيب با بتن

 استايرن بلوك پلي

 بتن پوششي  شكل Tمقطع  بلوك سيماني 

  شكل Tمقطع 

 تيرچه فلزي با جان باز

شدگي حرارتي جمع  ميلگرد هاي جمع

 قالب موقت 
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  3-2   
  )بتن درجا(بتن پوششي 
يـا موقـت   ) 1لشك( ميعنوان يكي از عناصر متشكله سقف، پس از جاگذاري تيرچه، و قالب دائ بتن پوششي به

ا موقـت ريختـه   يـ   مـي قالـب دائ  يبـر رو  شدگي حرارتي جمعو ميلگردهاي ) 2شكل) (چوبي و غيره -فلزي (
شـكل را   T) مختلط(ديگر سقف، مقطع مركب  هاي  قطعهدست آوردن مقاومت نهايي با ه و پس از ب شود مي

  .آورد بوجود  مي

3-3   
  ميلگرد

مسـتقيم  (ساده يا آجدار با مقطع گرد كه بـه صـورت شـاخه اي    صورت ه محصوالت فوالدي گرم نورد شده ب
  .شود ميبندي  بسته) به صورت حلقوي پيوسته(و يا كالف ) درطول معين

3-4   
  آج

ر از يغ)  يبه هر صورت( يو عرض) لگرديمحور م يمواز( يكه به صورت طول ييها ياست از برجستگ  آج عبارت
  .شود يمجاد يلگرد هنگام نورد ايسطح م يرو يطول

3-5   
  شدگي حرارتي جمعميلگرد 

 هـا  هي متفرقه در قسمت بتن پوششي سقف ميلگردها فقط در جهت عمـود بـر تيرچـ   ها براي مقابله با كشش
پائين تر از سطح باالئي بتن و روي بال فوقاني بصورت جوش  متر سانتي )4-2( درقسمت باالي سقف درحدود

  .گردد نصب مي

3-6   
 بار مرده

هـا، ديوارهـا،    هـا، كـف   تيرها، ستون: ر منقول ساختمان ماننديارتست از وزن اجزاء دائمي، ثابت و غبارمرده عب
  .شوند ، وزن تاسيسات و تجهيزات ثابت نيز در رديف اين بارها محسوب ميها هو تيغ ها هپل ها، راه بام

3-7   
  بار زنده يا سربار

  .شوند ستفاده وبهره برداري ازساختمان به آن وارد ميكه درحين ا ميبارهاي زنده عبارتند از بارهاي غيردائ
بارهاي زنده با توجه به نوع كاربري ساختمان و يـا هـر   . شود مياين بارها شامل بار ناشي از برف، باد و زلزله ن

اثر بـار  . شوند بخش از آن و مقداري كه احتمال دارد درطول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعريف مي
  .بايد اعمال گردد  1-2مطابق مرجع  برف نيز
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  :گردد ميسربارها به دو گروه تقسيم 
سربارهاي ساكن ولي غير قابل حركت مانند اثاثيه منزل، وسايل اداري وغيره و يا بارهاي زنده بـا سـرعت    -1

  .شوند ناميده مي) استاتيكي(كم، مانند وزن اشخاص وحيوانات كه بارهاي ايستا 
كـه بـه نـام بارهـاي     ........هـا و  ها، جرثقيلباالبر، ا اثر جانبي قابل توجه مانند خودروهاك بسربارهاي متحر -2

  .شوند نيز خوانده مي) ديناميكي(ي ضربه ا
  .است مشخص شده 2و 1هاي  هاي اين استاندارد از جمله شكل در شكلاصطالحات و تعريفات برخي  -ياداوري

  زبا جان با يتيرچه فلزاجزاي تشكيل دهنده   4

  )عضو فشاري(بال فوقاني  4-1
كـه داراي شـعاع ژيراسـيون     باشـد  مـي  )يبال فوقان(ي فلزي با جان باز متشكل از يك قطعه فشاري ها هتيرچ

 تواند از بال فوقاني مي باشد  با كمانش جانبي ميصفحه جان جهت مقابله  مناسب مخصوصا در جهت عمود بر
  ).4شكل(باشد ي و ميلگرد تقويتي تشكيل شده ا از يك نبشيو  ،)3شكل( يك نبشي، دونبشي 

خرپا، وزن تيرچـه را هنگـام   عضوهاي عنوان عضو فشاري به كمك ديگر ه بال فوقاني در مرحله اول باربري، ب 
همراه بارهاي اجرائي را درفاصله دو تكيه گاه اصلي و يا تكيـه گـاه   ه حمل ونقل و همچنين وزن مرده سقف ب

مقاومـت نهـايي خـود تحمـل      درصـد 75واصلي تا زمان رسيدن بـتن بـه   ) ز شمعدر صورت استفاده ا(موقت 
  .نمايد مي

بـه همـراه بـتن     Tمقطـع  1در مرحله دوم باربري تيرچه، بال فوقاني در صورت واقع شدن در باالي تار خنثـي 
به كمـك بـال كششـي وارد عمـل      Tمتحمل فشار گرديده ويا در صورت واقع شدن در پائين تار خنثي مقطع

  . اهدشدخو
  
  
  

  
                                     

                                                                                 

                                                 
1  - Neutral axis 
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  )نبشي و ميلگرد(انواع تقويت بال فوقاني تيرچه  -4شكل 

  

  )عضو كششي(بال تحتاني  4-2
طراحـي   1با در نظر گرفتن منحني لنگـر خمشـي   اد پاشنه الزم يجرچه  از ورق فوالدي جهت ايبال تحتاني ت

و ) متقـارن  عمودي يا دونبشـي (به صورت نري و يا ورق  هايي از قبيل ميلگرد تقويت لهيبوس تواند ميو ميگردد
   )5 -شكل( .شود يا از زير تقويت 

پاشنه تيرچه به عنوان عضـو   بال تحتاني خرپا در مرحله اول باربري تيرچه، عالوه بر ايجاد عرض مناسب براي
ناشي از وزن مرده سقف بـه  ) حاصل ازلنگر خمشي(كششي خرپاي تيرچه، بايد قادر به تحمل نيروي كششي 

  .باشد ) شمع( موقت  گاه اصلي و يا  ها بين دو تكيه تكيه گاه تيرچهاضافه بارهاي اجرائي در فاصله محور
هاي كششي ناشي از خمش كل بارهاي مرده وزنـده   بتواند تنشبال تحتاني بايد ) بهره برداري(در مرحله دوم 

  .تحمل نمايد Tعضو كششي تير به عنوان، يرا، مطابق لنگر خمش
  
  
  

                                                 
1  - Moment diagram 

 دو نبشي  معمولي دو نبشي متقارن

  )بشيفقط ن(انواع تقويت بال فوقاني تيرچه -3شكل
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  يت بال تحتانيانواع تقو - 5شكل 

   
  
  
  
  
  
  
  

  سقف كامپوزيت با قالب موقت                                             
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز هاي ساخته شده با تيرچه با جان انواع سقف -  6شكل

 

 بتن پوششي
 شدگي ميلگرد حرارت و جمع

 

 بتن و جمع شدگي  حرارتميلگرد 

  )گچي-سفالي-سيماني( سقف با انواع بلوك دائمي مصالح  

 ميلگرد از داخل                       نري                     ورق از زير            ميلگرد از زير        

 سقف با قالب موقت

  ميلگرد حرارتي  بتن

 سقف با بلوك دائمي پليمري
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  .گردد تقويت به صورت جوش مناسب به تيرچه متصل مي هاي  قطعه قبلهاي  در كليه شكل -ياداوري

  )زيگزاگ يا گوشواره(ميلگردهاي عرضي  4-3
بـاربري،  اول  اين ميلگردها در مرحلـه . است ل شدهيرچه به صورت يك زيگزاگ خرپائي از ميلگرد تشكيجان ت

به كمك بال فوقاني و تحتاني، ايستائي الزم راجهت تحمل وزن خـود   كند و ميعمل  پاهمانند عضو مورب خر
هـا   تيرچـه   گـاه  به اضافه بارهاي اجرايي درفاصله محور تكيـه  و وزن مرده سقف) در هنگام حمل ونقل(تيرچه 

  .نمايد ميتامين  ) شمع( بين دوتكيه گاه اصلي ويا موقت
 بـتن (ه دوم باربري تيرچه، ميلگردهاي عرضي، پيوستگي الزم بين بال فوقاني وتحتاني و بتن پوششي درمرحل
  . نمايند مي را نيز تحمل از تنش برشي ناشي از بارهاي قائم  را تامين نموده و سهمي) در جا

  تقويتي هاي هقطع 4-4
يـن نيروهـا حاصـل خواهـد شـد،      ا  تـالش منحنـي   كه براساس  برشي فشاري و، كششيبراي تامين مقاومت 

  .ها تقويت گردد تيرچه  5و  4و  3 هاي توان مطابق جزئياتي ازقبيل شكل مي
وفشـارهاي احتمـالي ايجـاد شـده در اثـر جلـوگيري از عمـل         ها هتكيه گا براي تامين مقاومت برشي خصوصا

هـا   ورقايـن  . )7شـكل  (رود بكـارمي  هـا  هورق برشگير در ايـن تيرچـ   به عنواني هاي قطعه، ها هغلطكي تكيه گا
  .ها استفاده گردد هدر تيرچ 2بر بال تحتاني در امتداد جان بوده و مطابق جدول  تواند به صورت عمود مي

  .باشد منتفي مي ها هگا در تكيه 1هاي موربميلگرد، استفاده از ها ورقبا استفاده از اين  
  

  
  

  جان باز با يرچه فلزيردر تيش گام و ورق برشگينما 7 -شكل
  

اسـتفاده    يا  توان با تغيير شماره ميلگردهاي عرضي و مي ها، هدر صورت عدم كفايت برشي مقطع در تكيه گا
  .جبران گرددرا  برشي مقاومت، كمبود از دوعدد تيرچه در كنار يكديگر

  
  
  
  
  

                                                 
  )اودكا( - 1

 گاميك برشگيرورق 
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  . تفاده شودباشد اس متر بايد از ورق نري در تمام طول تيرچه مي  5/7هاي بلندتر از  درمورد تيرچه
در بال  و) 3شكل ( دونبشي متقارن، در بال فوقاني از متر  5/6ي با طول بيش از ها هشود در مورد تيرچ ميتوصيه   -يادآوري

در صورت لزوم، استفاده از دو تيرچه ... به علت بار زياد و يا طول زياد تيرچه و .استفاده گردد) 5شكل(تحتاني از ورق نري 
  .  مانع استدركنار يكديگر بال

  ها ويژگي  5

  رچه فوالدي با جان باز يي سقف ساخته شده از تها ويژگي

  ها محدوديت 5-1
  :باشد ميي تيرچه فوالدي باجان باز به شرح زير ها ي اجرائي سقفها محدوديت

  ).8شكل (متر تجاوز نمايد  سانتي 75نبايد از  ها هتيرچ  1فاصله آزاد   5-1-1
  

  
  يرچه و عرض بال تحتانين دو تيفاصله آزاد ب -8شكل 

  

و يا دوهفتم ضخامت سـقف   متر سانتي 10نبايد كمتر از  ها هتيرچ) 8در شكل  b(عرض بال تحتاني   5-1-2
درغيـر  . متـر باشـد   سـانتي  12استايرن، عرض بال تحتاني نبايـد كمتـر از    در مورد استفاده از بلوك پلي .باشد

  .اعمال شود 8-1-5اينصورت بند 
متـر   سـانتي  8بـه   تواند ميمتر حداقل عرض بال تحتاني تيرچه  4تر از هاي با طول كم تيرچهبراي    5-1-3

  .نشودلحاظ  متر سانتي 10عرض بال تحتاني كمتر از  شود ميتوصيه  در مورد بلوك پلي استايرين .تقليل يابد
تـوان   متـر  مـي   سـانتي  8عـرض   با يمتر از بال تحتان 5 طولتا  2فلزي با قالب موقت سامانه براي     5-1-4

  .استفاده نمود

                                                 
1- Clear Distance 
 

  كروميت مصطلح به نام كامپوزيت - 2
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كمتر نبايـد  متـر  سـانتي  5 ازو  هـا  هضخامت اليه بتن پوششي از يك دوازدهم فاصله آزاد بين تيرچـ   5-1-5
  .باشد

سـطح زيـرين ورق بـال    فقـط   .دننبايد رنگ شـو  گيرد، مييي از تيرچه كه داخل بتن قرار ها قسمت  6 -5-1
  .پوشانده شود ،قبل يا بعد از نصب ،گ مناسبتحتاني با اليه اي از ضد زن

حـداقل  . متر كمتـر باشـد   ميلي 3شوند، نبايد از ي كه جوشكاري ميمقطع فوالدها و  ضخامت نبشي  7 -5-1
  .ذكر شده است 2- 5مشخصات محل مورد مصرف در بند  ابعاد مورد نظر با توجه به

تيـر و دال   سـامانه  صـورت    هفوق نباشند، بايد ب هاي ضابطهي فوالدي كه مشمول ها هتيرچ سامانه   8 -5-1
  )9-1-5مطابق بند  (يك طرفه طراحي شود 

و   10-1-5ي بندهاي  ها شود، محدوديت مين 2-1-5و 1 -1-5هايي كه مشمول بندهاي  سامانهدر   5-1-9
  .بايد رعايت گردد 5-1-11
از پـنج  و نـه   هـا  هه آزادبـين تيرچـ  ه بتن پوششي فوقاني نبايـد از يـك دوازدهـم فاصـل    يضخامت ال 5-1-10

  . متر كمتر باشد سانتي
  تيرچهحداقل مقدار ضخامت سقف بر اساس طول  -1 جدول

نشانه شناسايي ورق بال 
  ي سادهها هبا تكيه گا  تحتاني

ي ها هباتكيه گا
پيوسته از يك 

  طرف

ي پيوسته ها هبا تكيه گا
  از دو طرف

  3و2-225فوالد 
27

L  
32

L  
38

L  

  
24  3و2-275فوالد

L  
30

L  
34

L  

  3و2-355فوالد 
21

L  
26

L  
30

L  

  .اشدب مي تيرچهطول  Lمقدار  1در جدول 
كه بر اساس ضوابط مربوط به خمش وبادر نظـر   ها هدر بتن پوششي بايد ميلگردهاي عمود بر تيرچ 11 -5-1

ميلگـرد   ها نبايـد كمتـر از مقـدار   ميلگردمقدار اين . گرفتن بارهاي متمركز طراحي شده اند، پيش بيني شود
در بتن پوششي نيز بايد به صورت  شدگي حرارتي جمع ميلگرددر اين حالت . اختيار شود شدگي حرارتي جمع

 .دو جهته عمود بر هم اجرا شود

  :كمتر باشد 1حداقل ضخامت سقف نبايد از مقادير جدول  1-12 -5
ترين نقطـه بلـوك    ترين نقطه زير بال تحتاني تا باالترين نقطه روي بتن سقف لذا پايين ضخامت عبارتست از پائين - 1يادآوري

  .باشد مورد توجه نمي
 07/1هاي فوق را با تقسيم كردن بر عدد توان نسبت ميهايي كه مسئله خيز و لرزش مطرح نباشد،  در مورد سقف  -2ييادآور

  .كاهش داد
  .باشد مين ميلگرد منفي نياز به صورت تكيه گاه ساده به ها هدرصورت طراحي تيرچ - 3يادآوري
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  رچهيل دهنده تياء تشكزاج يها يژگيو  5-2
  يحتاناعضاء بال ت   5-2-1

باشـد   Ĥمـده ني به عمل ياز خوردگ  يريجلوگ يبرا  يژه و مؤثريو هاي ينيش بيپ  يكه در بال تحتانيدر صورت
  .ت شوديرعا يضخامت ورق تحتان ير برايز هاي تيد محدوديبا
خارج ودر معرض عوامـل   يرچه پس از ساخته شدن و در سقف قرار گرفتن درفضايكه ت يدرصورت 5-2-1-1
 هـاي  طيدر محـ . نباشد متر ميلي 6كمتر از  يگر قرار داشته باشد، ضخامت بال تحتانيخورنده د ا اثراتي يجو

كـه   يداخلـ  هـاي  طيدرمحـ . ابـد ي ميكاهش متر ميلي 5ن مقدار به يا ي،از هرگونه آثار خورندگ يخشك و عار
 3 حـداقل ن ضـخامت  يـ ا ،)نسـبتاً بسـته   هـاي  طيومحـ  هـا  Ĥنداخل سـاختم (محفوظ باشند  ينسبتاً ازخوردگ

  .لحاظ شود متر ميلي
ار ياخت متر ميليد كمتر از ده ينبا ها در  لگرديم اينقطر ،در صورت استفاده از ميلگرد براي تقويت  5-2-1-2

  .شود
مناسب برخوردار  2يريپذ و شكل 1يريد از جوش پذيرچه بايمورد استفاده در ت يها بخش تمامي  5-2-1-3

 3و2-355، 3و2-275، 3و 2-235ده يـ د از نوع فوالد گـرم نورد يت بايتقو هاي ورقو  يورق بال تحتان. باشند
برخوردار بوده و  ين خواصيد از چنيز باين يتيتقو يلگردهايم . باشد  7-2استاندارد ملي بند  3مطابق جدول 

 1مطـابق بـا جـدول     340ا آج يـ و  240ده مورد مصـرف در بـتن از نـوع سـاده س     يلگرد گرم نوردياز نوع م
  . باشداين استاندارد  6-2بند  ندارد ملياستا

 30ً جمعـا (ن، ي، ازطرفمتر سانتي15د مطابق با لنگرخمشي صورت گرفته وحداقليت بايطول تقو  5-2-1-4
  .گرفته شود تر بزرگ ياز طول محاسبات) متر سانتي

  )گزاگ يا گوشوارهيز( يعرض يلگردهايم  5-2-2
 340ا آج يـ و  240د از نـوع س يـ بـوده و با  متـر  ميلـي  10ر حـداقل  د از نوع گرم نورد با قطيبا يلگرد عرضيم

  .باشد 6-2مطابق استاندارد ملي بند
  يبال فوقان  5-2-3
-235يي در بال فوقاني مجاز است  كه با  استفاده از ورق گرم نورديده از نوع ها  استفاده از نبشي 5-2-3-1
. مـده باشـند  بـه صـورت نبشـي درآ    3سـرد  دهـي   كلش و به روش باشد 7-2مطابق استاندارد ملي  بند  3و  2

  .نيز بالمانع است 3و 2-355و  3و 2-275استفاده از ورق 

 3-2ي هـا  باشد، منوط به اينكه مطابق  استاندارد بند ميز مجاز يده نيگرم نورد ياستفاده از نبش  5-2-3-2
  ديد نمايا تائآنر يريو شكل پذ يريآن، جوش پذ يائيميو ش يكيباشد و خواص مكان  4-2و 

                                                 
1 -  Weldability 
2 -  Ductility 
3 - Coldforming 
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ايـن    6-2بنـد   مطـابق بـا اسـتاندارد ملـي     340ا آج يـ و  240ز از نوع سيت نيتقو هاي لگرديم 5-2-3-3
 يد مطابق با لنگر خمشيت بايطول تقو. گرفته شود متر ميلي 10نبايد كمتر از  ها  آنباشد و قطر  استاندارد مي

  .گرفته شود تر بزرگ يازطول محاسبات) متر تيسان 30مجموع( نياز طرفمتر سانتي 15حداقل صورت گرفته و
  
  هاي تقويتي قطعه 5-2-4

  .باشد 2تيرچه بايد مطابق الزامات جدول ) برشگير(ويژگي و ابعاد مشخصات ورق تقويتي 
  

  
  ويژگي كلي تيرچه فلزي 5-2-5
  .درصد ارتفاع درخواست شده است ±5رچه يدر ارتفاع ت يروادار  5-2-5-1
 20يدرخواسـت شـده  بـا روادار     يمطابق ابعاد محاسبات ها،   گزاگهاي عرضي زي لگرديگام م  5-2-5-2

  .است متر ميلي
حداكثرطول گام برابرضـخامت  مشخصات  آن دارد  و يك گام بسته به نظر طراحيحداكثر طول  5-2-5-3

  .باشد ميسقف 
با  برابر  حداكثرانحنا افقي و انحراف مجاز تيرچه  5-2-5-4

300

L باشد يطول تيرچه م .  
مصرفي در ساخت تيرچه مجاز ميباشد منوط به رعايت شرايط  هاي فوالدي مقطعدر كليه  وصله  5-2-5-5

  .9-2و بند  8-2استاندارد بند 

  يبردار نمونه  6

  :ت شودير رعايز هاي نكتهد يه آن بايرچه و مواد اولياز ت يدر  نمونه بردار
   لگردياز م يبردارنمونه  6-1

  رچهيت تقويتيمشخصات ورق  - 2جدول 

  ) L(رچه  يطول ت
  )متر( 

  طول ورقحداقل 
  برشگيرموردنياز

  )يلگرد عرضيگام م(

   ورق برشگير عاداب حداقل
  )متر ميلي(

  عرض  ضخامت

2L≤ ستيالزم ن  -  -  
4L≤   <2  40  3  ك گامي  
5/6L≤   <4  60  3  دو گام  
5/7L≤   <5/6 80  3  سه گام  
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  . باشد  اين استاندارد 6-2بند  رانيا ياستاندارد  مل 1-3-8مطابق بند بايد  ينمونه بردار
  .شود ينمونه، از هر نوع مختلف مورد استفاده نمونه بردار 1د حداقل يد بايمتر تول 5000هر   يبه ازا

  خم شده از ورق هاي  يو نبش ها  ورقاز   ينمونه بردار 6-2
  .انجام شود اين استاندارد7-2بند  رانيا ياستاندارد  مل 1-4مطابق بند  يستيبا يه بردارنمون
  .شود يبردار از انواع مختلف مورد استفاده نمونه ،نمونه 1د حداقل يدات بايمتر تول 5000هر  يبه ازا

  .انجام گردد 4-2و  3-2مطابق استاندارد ملي ايران بند  بايد ي گرم نوردها  نمونه برداري از نبشي 6-2-1

  نمونه برداري از تيرچه  6-3
متر  5000براي اين منظور از هر . ي آماده تحويل به مصرف كننده بايد صورت گيردها  هنمونه برداري از تيرچ

در . بايد حداقل يك نمونه به صورت تصادفي اخذ ومورد بررسي و آزمايش قرار گيرد ،توليدات كارخانه و كمتر
كسان و حداقل تعـداد  ي ميمشخصات اس يآزمون دارا يبرا يانتخاب هاي  هد دقت شود كه نمونيبا يبردار نمونه

  .ر عدد باشدهاچآن 
  .ي مشابهي است كه حداكثر توليد كارخانه را در بر ميگيردها هدر نمونه برداري اولويت با فرآورد -ي ادآوري

  اطالعات سفارش   7  

كارفرمـا منـدرج در فـرم     يبر اساس مشخصات فني اعـالم شـده از سـو    را يديد تيرچه توليتوليد كننده با  
  :د كندير توليسفارش تيرچه  شامل موارد ز

   .بعد از گرفتن بتن بارهايو)  به اضافه بار اجرايي( بارگذاري تيرچه با تفكيك بار قبل از گرفتن بتن
  طول تيرچه

  تعداد تيرچه 
  ها هفا صله محور به محور تيرچ

  ومرده شدت بارزنده 
  ) موقت -دائمي( ارتفاع تيرچه و بلوك 

  )مصالح ساختماني فلزي، بتني،( نوع سازه
  )پمپ -دستي ( نوع بتن ريزي 

  مشخصات ميلگرد عرضي 
  ها عرض و ضخامت ورق بال تحتاني و تقويت

  ها مشخصات نبشي بال فوقاني و تقويت
  )در صورت نياز(ير گي برشها ورقطول و تعداد 

  مطابق نظركارفرما ساير موارد خاص
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تواند محاسبات و طراحـي را براسـاس    در صورتي كه مشخصات فني از سوي كارفرما ارائه نگردد؛  توليد كننده مي  -1يادآوري
امـا قبـل از توليـد، ايـن     . اين استاندارد انجـام دهـد    8-2اطالعات ارائه شده ازسوي كارفرما و با توجه به فصل سوم مرجع بند 

  .  رسيده باشديا طراح سازه تاييد كارفرما، نماينده او و يا دستگاه نظارت و يا مشاور  مشخصات بايد به

  .باشدب  و هاي  الف پيوستتواند مطابق  ميي فرم سفارش ها هنمون - 2يادآوري

   و بازرسي كنترل  8

ت يـ رعا و يررسـ ر بيـ ط و مـوارد ز يد شرايبا ن استاندارديا با يديتول هاي هرچيت ومطابقت تيفيكنترل ك يبرا
  .گردد

1از نـوع الكتـرود روكشـدار    3و  2-235براي فوالدهاي  يبه روش دست يجوشكار   8-1
 E60XX E70XX 

E70XX-X  يالكترودها توان از مي  3و 2-355و  3و 2-275 درصورت استفاده ازفوالد. باشد مي E7018-X 

, E7016-X , E7015-X , E7028 ,E7018 , E7016  استفاده نمود.  
  .باشد  سلسيوسدرجه  5 محيط براي جوشكاري حداقلحرارت     8-2
و يا سـه سـال سـابقه    داراي كارت مهارت فني حرفه اي درجه دو حداقل  جوشكار مرحله توليد بايد    8-3

  .باشدكار در اين رابطه 
  .شوند يد زنگ زدائيبا يقبل از جوشكار يمورد جوشكار هاي  قطعه    8-4
هـاي  بايد آزمون و انطباق كليـه ويژگـي   ،برداريكنترل كيفيت تيرچه در هر نوبت نمونهبراي نظارت بر  8-5

سـاله و يـا سـه نوبـت      درهـر دوره يـك  . اجزاء تشكيل دهنده ، خرپا و تيرچه به غير از آزمون خيز، انجام شود
  .بار كافي است برداري متوالي، انجام آزمون و اطمينان از انطباق ويژگي خيز، يك نمونه

هـاي  ويژگي تماميبايد آزمون و انطباق , برداريبراي نظارت بر كنترل كيفيت تيرچه در هر نوبت نمونه 8-6
سـاله و يـا سـه نوبـت      و درهر دوره يـك . اجزاء تشكيل دهنده، خرپا و تيرچه به غير از آزمون خيز، انجام شود

  .ي استكافآزمون و انطباق ويژگي خيز، بار  انجام يكبرداري متوالي، نمونه

  ينشانه گذار  9

  :باشد زيراطالعات  ها آنبر روي هريك ازبوده و ا بر چسب يرچه بايد به صورت پالك يت ينشانه گذار
  آن يا نشان تجاريد كننده ينام تول

  عالمت استاندارد در صورت اخذ مجوز
  دارينام و مشخصات خر

  طول
                                                 

1  - Sheilded Metal Arc Welding (SMAW) 
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  موارد خاص ...بام و -طبقات -پاركينگ -نوع كاربري 

  تيرچهآزمون  يها وشر  10

  .خواهد بود اين استاندارد 7-2و   2-2 هايبندملي  روش آزمون ورق مطابق استاندارد

   به كاررفته درتيرچه لگردين قطر مييآزمون تع  10-1
  متر ميلي 1/0كوليس با دقت  -از يوسائل مورد ن              

ه يـ اول يرچـه نمونـه بـردار   يرچه از چهار عدد تيد تن آزمون يك عديانجام ا يبرا  -ازينمونه مورد ن   10-1-1
  .  از استين

  روش آزمون   10-1-2
  .كنيداستفاده  6-2استاندارد بند  4-4و  3-4لگردها مطابق بند يقطر م يريگ اندازه يبرا

  به كاررفته درتيرچههاي  ين مساحت ورق و نبشييآزمون تع 10-2
  رمت ميلي 1/0س با دقت يكول -ازيوسائل مورد ن

ه يـ اول يرچـه نمونـه بـردار   يرچه از چهار عدد تين آزمون يك عدد تيانجام ا ياز  براينمونه مورد ن    10-2-1
  .از استيمورد ن

  روش آزمون    10-1-2
  ها  ورقضخامت  10-2-2-1

را  هـا  آنن يانگيو م يريگ رچه اندازهيت يس در سه نقطه ابتدا، وسط و انتهايبا استفاده از كول  ها ورقضخامت 
  . ديگزارش كن

مورد   متر رواداري نسبت به ابعاد اسمي ميلي )+3/0 تا  -2/0( يتواند دارا يبه دست آمده  م ين ضخامتانگيم
  .سفارش باشد

  ها  عرض ورق 10-2-2-2
را  هـا  آنن يانگيـ و م يريـ گ رچه انـدازه يت يس در سه نقطه ابتدا، وسط و انتهايبا استفاده از كول ها ورقعرض 

  . دينگزارش ك
موردسـفارش   اري نسبت به ابعاد اسـمي رواد متر ميلي) +5 تا  -3(يتواند دارا ين ابعاد به دست آمده  ميانگيم

  .باشد
  

د از مقـادير فـوق تجـاوز    رواداري حداكثر پنجاه درص مقداري فوق چنانچه  اين ها در صورت تجاوز از رواداري
  .واهد بودمساحت معادل خبررسي ابعاد ورق، مالك  ،دنكرده باش

  ير استفاده كنيدتوان از رابطه ز مين مساحت معادل ييتع يبرا

L

M
S




00785.0
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  كه در آن

L    ؛)درصد ±5/0با دقت  متر ميلي 500حداقل( متر ميليبر حسب  يطول ورق فوالد  

M    وزن ورق به طولL ؛بر حسب گرم 

S     مربع متر ميليمساحت معادل مقطع بر حسب.  
  .باشد مي مورد سفارش مساحت اسمي  درصد ±5حداكثر رواداري مساحت معادل 

، تا بتوان به وزن واقعي نمونه دسترسي نمونة ميلگرد و ورق بايد عاري از هرگونه زائدة جوش و موارد ديگر باشد – 1يادآوري
  .يافت

هزينه  ،عهتجاوز نمايد در صورت رعايت شرايط مكانيكي قط مي مساحت اس درصد+  5چنانچه  مساحت معادل از  -2يادآوري
  .اضافي حداكثر تا رواداري مجاز متوجه كارفرما خواهد بود و الباقي متوجه توليد كننده است

و  1-2-2-10در مورد نبشي  بال فوقاني، اگر از ورق شكل داده شده به صورت سرد  استفاده گردد، مشابه با  بند  -3يادآوري
رق سردخم از محاسبه مساحت معادل و كنترل ضخامت استفاده در صورت عدم امكان محاسبه عرض و. عمل كنيد 10-2-2-2

  .كنيد

  ين مقاومت كششييآزمون تع  10-3
نتايج آزمون كششي به دست  .رديبايد صورت گ ياز جوشكار قبللگردها ين كشش مييآزمون تع     10-3-1
  .تهيه شده باشد  اين استاندارد 6-2يك استاندارد ملي بندمطابق جدول  يستيمده باآ

اين اسـتاندارد   7-2ملي بند  استاندارد 1-5طبق بند  يآزمون كشش ورق قبل و بعد از جوشكار     10-3-2
ايـن   7-2اسـتاندارد ملـي بنـد    3مطـابق جـدول    يسـت يمـده با ششي به دسـت آ ج آزمون كينتا. رديصورت گ
  .باشد استاندارد

در نتايج  ها هشوند كه تاثير عمليات جوش كاري بر نمون بايد به طريقي برداشته ها ههاي فوق، نمون براي آزمون -ياد آوري
  .آزمون تاثيري نداشته باشد

  تيرچه يابعاد هاي آزمون   10-4
  .باشد ميخيز  پيشو  ،رچهين آزمون شامل ارتفاع تيا

  روش آزمون  10-4-1
 متـر  سانتي 50به طول حداقل  ي، خط كش فوالدمتر ميلي 1/0س با دقت يكول   از يوسائل مورد ن   10-4-1

  .سمان كارير متر، ميليك يبا دقت  يا متر فلزي متر ميليك يبا دقت 
ه يـ اول يرچه نمونه بـردار يرچه از چهار عدد تيك عدد تين آزمون يانجام ا يبرا   از ينمونه مورد ن    10-4-2

  .از استيمورد ن
ر سـه نقطـه  وسـط  و دو طـرف     ن سطح آن كـه د يرچه تا باالترين تيريرچه عبارت است از سطح  زيارتفاع ت

  .ج گزارش گرددياندازه گيري و نتا يا متر فلزي يتوسط خط كش فوالدو رچه يت
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شـنهاد  يا پيـ و  ،كارفرمـا  گردد،  بسته  بـه محاسـبات مشـاور يـا    د اعمال يرچه كه در كارخانه بايت 1زيخ پيش
 يزهـا يش خيبا پ  ميسه يورت منحناالمكان به ص يحتخيز  پيش. باشد ميكارفرما  ياد مشاور يكارخانه و تائ

  .رچه باشديدر وسط ت 3جدول شماره 
در . گـردد  ميو گزارش  يريرچه اندازه گيرچه، در وسط تيت يبودن دو انتها يسمانيز به صورت ريخ پيشن يا

  .بلندمدت نيز در نظر گرفته شده است ، افت محاسبه خيزهاي فوق
ن يـي تع يرچـه بـرا  يگردد، محل اتصال طره به ت ميخانه متصل در كار ها آنبه ) طره(كه كنسول  هايي هرچيت
كـه   يقـ يز، به سمت باال برده شود، به طريخ پيشد به صورت يز بايبوده و طره ن يريز مالك اندازه گيخ يشپ

و بـار وارده بسـته بـه نظـر مهنـدس      ز بسته به طول طره، يخ ّپيش نيا. نگردد افتدچار  ي،در هنگام بارگذار
توان آن بـراي ايـن    مي 3ولي در شرايط معمول و در صورت انطباق شرايط با جدول . گردد ميمحاسب تعيين 

  .مورد استفاده كرد

 )متر ميلي(خـيز تيـرچه  پيش – 3جـدول 

طول 
تيرچه 

برحسب (
 )متر

109 8 7 6 5 4 3 2 

  
 بـــار نهائي

)2
/ cmKg( 

 
  

بار قبـــل از 
  گرفتن بتن

)2
/ cmKg( 

 نوع بلوك

خيز 
وسط 
تيرچه 

برحسب (
  )متر ميلي

 سيماني 270 750 4 957760473525159

675543332517106 3 650 200 
استايرن،   پلي

 موقت قالب

  
  .خطي استفاده كرد يابي درونتوان از  مي هاي متوالي طولبراي به دست آوردن خيزهاي بين  3در جدول  -ادآوري ي

   يز بعد از بارگذارين خييآزمون تع   10-5
. ي نماييـد ريـ گ خيز را در سقف اجرا شـده انـدازه    ،يرچه بعد از بارگذاريز تيخ يرياندازه گ يبرا    10-5-1

ي سقف سـاخته شـده   و بررو ،اجرا باشد ميشده  ينمونه بردار هاي هرچيكه شامل ت يسقف براي اين كار ابتدا
  .ي نماييدريگ ازهيز را اندخ ي وبارگذار

  وسائل  1- 1- 10-5
  .عدد دومتر  ميلي 1/0با دقت 2صفحه ساعت قالب دار

                                                 
 .است خيز اوليه، خيز معكوس و خيز منفي نيز ذكر شده -  1

2 - Dail Gage 
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يي در دو طرف تيرچه ها هگا هتكي ،ي مناسب غــير قابل نشستها هگــا ابتــدا با ايجاد تكيه  10-5-1-2
ه در هنگام يرچتاثيري در محاسبه افت ت ها آند كه نشست نباش طوريبايد  ها هگا اين تكيه. كنيد ايجاد 

امكان   يگير زير آن رفت و آمد و قرائت اندازهباشد كه در  طوريارتفاع تكيه گاه . بارگذاري نداشته باشد
   .پذيرباشد
متر و بعد آن در امتداد تيرچه  ميلي سهكه ضخامت آن كمتر از  مقطع فوالديد بوسيله يك توان ميتكيه گاه 

محل محاسبه طول . ان نشست  براي آن وجود نداشته باشد ايجاد نمودمتر نباشد و امك سانتي سهكمتر از  نيز
توان بال تحتاني  مي. آن است) به داخل دهانه(متري از لبه جلوي مقطع فوالدي  سانتي تيرچه در فاصله يك

  .متصل نمود مقطع فوالديجوش به  را با ها تيرچه
ي ها هتيرچه كمكي كه شرائط مساوي با نمون ي نمونه قبلي را با دو عددها ه تيرچ دو عدد از  10-5-1-3

طبق  ،يا موقت ميو به فاصله متناسب با قالب دائ ها هجهت بارگذاري روي تكيه گا ،برداشته شده داشته باشد
كالف عرضي . بگذاريدو يا موقت  ميسه رديف قالب دائ ها آنو بين دهيد قرار  ،دستورسفارش ساخت كارفرما

. دهيدانجام را اين استاندارد قرارداده و جوشكاري الزم  8- 2مطابق مطالب بند  يشدگي حرارت جمع ميلگردو 
   .قرار گيرند ها هوسط و دو تيرچه ساخته شده  مشابه در كنار الزم است دو تيرچه نمونه برداشته شده در

  بتن ريزي  10-5-1-4
ضخامت مورد نياز بتن بعد از  .بتن پوششي را مطابق مشخصات فني مورد نياز تهيه، اجرا و متراكم نماييد

 اين ضخامت بسته به مقدار بار زنده و مرده متغير بوده و توسط كارفرما در فرم پيوست .شود ميكنترل  تراكم
   .مشخص شده است "ب"
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  نحوه قالب بندي و بتن ريزي -9شكل 

  
  زمان  بارگذاري  10-5-1-5

، مگر آنكه كارفرما و مشاور و كارخانه سازنده به اتفاق ودشاز زمان ريختن بتن انجام  روز 56بارگذاري پس از 
   .اين زمان انجام گيرد موافقت كنند كه آزمايش زودتر از

  .باشد مي استفاده از روش هاي تسريع عمل آوري و يا استفاده  ازمواد افزودني جهت تسريع درگيرش بتن مجاز –يادآوري 

  بارگذاري، محاسبات، پذيرش  10-6 
  .انجام شود 2909-1استاندارد ) 4-3-1-5- 12(گذاري مطابق بند بارروش  

  محاسبات  10-7
  .انجام شود 2909- 1استاندارد ) 5-3-1-5- 12(نحوه محاسبات، مطابق بند   

  پذيرش  10-8
 2909-1استاندارد )  1-4- 2-6(و )  1-1-2-5- 12(نحوه پذيرش و رواداري خيز  به ترتيب مطابق بندهاي   

        .انجام شود
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  الف  پيوست
  )اطالعاتي( 

  فرم پيشنهادي سفارش تيرچه   

 :تاريخ قرارداد :شماره قرارداد  :سفارش گيرنده 

 
  :آدرس پروژه  :نام مشتري 

 

 دستي          پمپ:     ريزي بتن cm............. .: ارتفاع بلوك cm................. .:ارتفاع تيرچه

  و بلوك پلي استايرن  تيرچه   كامپوزيت         ك تيرچه و بلو: نوع سقف 
/2:................ مجموع بارگذاري mkg 2 ........................بار مرده/ mkg  2 .............................و بار زنده/ mkg 

 بتني                      مصالح بنايي          فلزي        :     نوع اسكلت 

  . باشند جداگانه قيد كردند يي كه داراي كنسول است ميها هتيرچ

تعدادطول تيرچه

 

تعدادطول تيرچه

 

 تعداد طول تيرچه تعداد طول تيرچه

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
           
           

  :توضيحات   
  

 امضاء خريدار يا دستگاه نظارت                                                                                                               
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   پيوست ب
  )اطالعاتي(

  فرم پيشنهادي دستورات  سفارش تيرچه 
  

  ................................شركت / قرارداد آقاي 
  

  دستي                   پمپ:    فلزي           بتني                                       بتن ريزي :  نوع  اسكلت 
  
  

  پوكه اي            پلي استايرن                كامپوزيت                     ساير       سيماني    :  نوع بلوك 
  

  :................................ضخامت بتن
  ........................................از يكديگر ها هفاصله تيرچ.........................................:ارتفاع تيرچه 

  سقف .....................................مربع دركيلوگرم بر متر.................:................................اريبارگذ
  سقف.....................................كيلوگرم بر مترمربع در:.................................................بارگذاري

  ..........................................................................................................................:دستورات حمل 
  .....................................................................................................................:تحويل گيرنده كاال 

  .متر طراحي شوند .....................با شمع بندي به فاصله ها هچتير
كه اخذ  از آنجايي .پيمانكار تامين شود/ بايد توسط كارفرما .. ) .نبشي و( ها هتكيه گاه الزمه براي نشيمن تيرچ

را داده و  كارفرما اجازه حمل بدون بارنامه،بارنامه ممكن است به هزينه زيادتري براي كارفرما منتهي شود
  .باشد ميهزينه حمل توسط راننده مورد قبول 

  .........................................................................................: جزئيات خاص براي اتصال به تير  بتني  
  

  

    تخت تير

 آويز    تير


