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فصل اول  :مقدمه
مقدمه :
صنعت ساختمان از نظر اقتصادی  %70از هزینه های درآمدی یک جامعه را شامل می گردد که با باال بردن
عمر مفید ساختمان از  20سال به  100سال باعث ایجاد رفاه اقتصادی در کشور و اهمیت سبک سازی در
صنعت ساختمان بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست  .تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این امر بر جنبه های
مختلف اجتماعی  ،اقتصادی و حتی سیاسی آنقدر پررنگ است که جامعه مهندسی عمران را بر آن داشته تا با
برداشتن قدم های مؤثر در این راه  ،دین خود را به این مرز و بوم ادا کنند .
در این مجموعه سعی شده است ضمن معرفی "سیستم سقف نیازیت"  ،ویژگی ها و ظرفیت های فنی ،
اجرایی و اقتصادی این سقف را به طور خالصه در اختیار شما قرار داده شود .

پیشگفتار
استفاده از ضوابط  ،معیار ها و استاندارد های ملی برای طراحی  ،اجرا  ،بهره برداری و نگهداری طرح های
عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی آنها از اهمیتی ویژه برخوردار است  .نظام جدید فنی و اجرایی طرح
های عمرانی کشور  ،بکار گیری معیارها  ،استانداردها و ضوابط فنی را در مراحل طراحی  ،بهره برداری و
نگهداری طرحهای عمرانی  ،مورد تاکید جدی قرار داده است .
در سالهای اخیر  ،توجه به موضوعات ساخت صنعتی و سبک سازی ساختمانها موجب گردیده است  ،تغییراتی
در نحوه ساخت و اجرای تیرچه ها حاصل شود  .تیرچه های جدید که با عنوان  ،تیرچه های فوالدی با جان
باز  ،مورد استفاده قرار گرفته اند  ،دارای مزایای دیگری مانند  :افزایش سرعت اجرا  ،عدم نیاز به شمع بندی
زیر سقف  ،امکان اجرای همزمان چند سقف می باشند  ،که این برتری ها موجب استقبال جامعه فنی و
مهندسی کشور از این نوع سقف گردیده است .
توجه  :چون بخش عمده مزیت تیرچه های فوالدی با جان باز استفاده از مقطع کامپوزیت در بخشی از تیرچه
می باشد لذا الزم است در این خصوص توضیحات الزم بشرح ذیل داده شود .
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کامپوزیت چیست :
امروزه استفاده از کامپوزیت ها در بخش های مختلف صنعت و ساختمان کار برد زیادی پیدا کرده اند  .بطور
عام اگر از دو جنس مختلف در کنار هم و متصل به هم برای عملکرد یک عنصر استفاده شود به آن کامپوزیت
یا مرکب می گویند .
در اعضای سازه ای  ،عمل مرکب وقتی به وجود می آید که دو جنس متفاوت تحمل کننده بار  ،نظیر فوالد و
بتن  ،کامال با هم یکپارچه شده و تحت بارهای وارد به عنوان یک واحد یکپارچه تغییر شکل دهند  .چیزی که
عملکرد مرکب را ایجاد می کند اعمال چنان تمهیداتی است که باعث می شود در عضو تغییر شکل یافته
یکسری تغییرات خطی کرنش در ارتفاع کل مقطع عضو خمشی از باالی دال بتنی تا زیر بال تحتانی فوالدی به
وجود آید  .برای فهم بهتر عملکرد مرکب در تیرها شکل  1را مالحظه فرمایید .
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در شکل (الف) تیر و دال هیچ اتصالی به یکدیگر ندارند و فقط روی هم قرار دارند  .مکانیسم عمل در شکل
(-1الف) نشان داده شده است  .در این حالت در سطح تماس تیر تغییر شکل یافته  ،سازگاری تغییر شکل
وجود ندارد بدین معنی که تحت بار وارده سطح تحتانی دال تحت کشش بوده و افزایش طول دارد  .در صورتی
که سطح فوقانی بال فشاری تیر (سطح مجاور دال بتنی) در فشار بوده و کاهش طول دارد  .در نتیجه در سطح
تماس یک عدم پیوستگی در تغییرات کرنش در ارتفاع وجود دارد و وجود لنگر خمشی در تیر باعث می شود
که این دو سطح روی هم لغزش داشته باشند .
وقتی که دال و تیر با هم کامال یک پارچه شوند هیچ گونه لغزش در سطح تماس این دو ایجاد نمی گردد
(شکل -1ب) و برای اینکه سازگاری تغییر شکل ها در سطح تماس تحقق یابد یک نیروی برش افقی در اینجا
تولید می شود که بوسیله برشگیرها بین این دو جنس منتقل می شود (بند  7-2-1-1تیر های مختلط)
سازگاری الزم را به وجود می آورد و یا مقطع مختلط مدفون در بتن مطابق مبحث  10مقررات ملی ساختمان.

 -8تیرچه با جان باز

 -9تیرچه با جان باز بخشی

بخشی مدفون در بتن

مدفون در بتن (نیازیت)
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 -10عرشه نیازیت

کلیات :
سقف نیازیت ترکیبی از تیرچه های نیازیت و دال بتنی (مقطع مرکب) است که قابل استفاده در تمامی سازه
های فوالدی و بتنی بوده و منطبق بر استانداردهای جهانی از قبیل آیین نامه آمریکا ) (AISCو آیین نامه
کانادا ) (CISCو انجمن تیرچه های فلزی آمریکا ) (SJIو نیز نشریه  1۵1سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و استاندارد  12977می باشد .
در این سیستم از مقطع مختلط بتن و فوالد استفاده شده است  ،بتن جان تیرچه حذف شده به منظور سبک
سازی و مقاومت باالتر در برابر زلزله و شکل خرپای تیرچه به نحوی طراحی گردیده که حتی بتواند بدون بتن
الیه پوششی قادر به تحمل بار مرده و زنده سقف باشد .
قطعات داخلی نیز به نحوی طراحی شده که بتواند کمترین افت تیر را در زمان بتن ریزی داشته که خود در
دراز مدت از ترک خوردن طولی لبه تیرچه ها جلو گیری می کند  ،به عبارت دیگر رد تیر به جا نمی گذارد .
انتخاب سپری یال فوقانی نیز جهت خود ایستا بودن تیرچه طراحی شده است .
اصول باربری این سقف ها بر مبنای انتقال بار از طریق تیرچه های فلزی خرپایی بصورت تکیه گاه ساده و
نیمه گیردار بوده و برای هر حالت جداگانه محاسبه و در طراحی منظور گردیده است و اتصال تیرچه ها در
سازه های بتنی و فلزی و مصالح بنایی (کالف بتنی) قابل اجرا می باشد و از نظر سبکی و صرفه جویی در بتن
و فوالد قابل مالحظه بوده و طبیعتا دارای صرفه اقتصادی باالیی نیز می باشد .
قابل توجه است وزن مرده تیرچه و بتن دال و پوشش بین تیرچه ها در مقایسه با سایر سقف ها (مطابق جدول
زیر) سبکتر بوده  ،لذا در صورت طراحی با هر سیستم سقف دیگری  ،سقف نیازیت قابل جایگزینی بوده و
امتیازات خاص خود را نیز دارا می باشد .

نوع سیستم

نیازیت

سقفی
درصد افزایش

-

کامپوزیت

عرشه

دال

فوالدی

تخت

23%

%300

بتن مصرفی دال

6

54%

تیرچه

کوبیاکس

بلوک

یوبوت

59%

%250

کرومیت
35%

فصل دوم  :معرفی کلی نیازیت سقف
اجزاء سقف نیازیت :
 -1تیرچه نیازیت :
تیرچه نیازیت یک تیرچه فوالدی با جان باز است که بر اساس اصول طراحی خرپا های ساده مسطح با اتصاالت
مفصلی به گونه ای طراحی شده که قادر است وزن سقف شامل بتن تازه  ،بلوک ها و عوامل اجرایی را تا قبل از
گیرش بتن تحمل نماید )خود ایستا می باشد( که در نتیجه نیازی به شمع بندی زیر سقف وجود ندارد .
در ساختمان این تیرچه ها از تسمه جهت یال تحتانی )یال کششی)  ،سپری و یا پروفیل های مشابه جهت یال
فوقانی )بال فشاری( و نیز از میلگردهای ساده یا آجدار به منظور ایجاد جان تیرچه استفاده می شود.

تیرچه نیازیت در سازه های فلزی

تیرچه نیازیت در سازه های بتنی
الف) بال فوقانی :
عضو فشاری بوده و از مقطع سپری نمره های  3،4،۵و در مواقع الزم با تقویت استفاده می گردد که به دلیل
داشتن شعاع ژیراسیون یکسان در دو جهت در محور طولی مقاومت یکسان در مقابل کمانش دو جهت داشته و
در زمان بتن ریزی همانند دوبل نبشی و با وزن کمتر کارایی خواهد داشت .
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توجه  :ضعف تیرچه های فلزی با تک نبشی در این است که کمانش در یک جهت به علت صفر بودن شعاع
ژیراسیون به سادگی اتفاق می افتد مگر اینکه با جوش دادن میلگرد های حرارتی تا حد امکان از این اتفاق
جلوگیری شود که این کار در سیستم اسکلت بتنی میسر نمی باشد .
نکته مهم در مورد نظارت بر تیرچه نیازیت :
بال فوقانی و هم چنین سایر قطعات تیرچه حتما از مصالح جوش پذیر  ST37و میلگرد های ساده و آجدار از
نوع  A1و  A2استفاده گردد .
البته قابل ذکر است که مصالح مصرفی در تیرچه نیازیت بطور مداوم به وسیله آزمایشگاه های تحت نظارت
اداره استاندارد تهران به صورت رندم از خط تولید انتخاب شده و چک می گردد .

ب) قطعات میانی :
نکته مشخصه قطعات تیر نیازیت بر خالف یکسره بودن زیگزال سایر تیرچه های فلزی بصورت قطعات جداگانه
مورب و عمودی بوده و هر قطعه بدون داشتن هیچ گونه قوس و یا خمیدگی به عنوان قطعات داخلی اعمال
می گردد و در این حالت افت تیر در زمان قبل و بعد از بتن ریزی بسیار کمتر شده و خرپا شکل بهتری خواهد
داشت  .برای دهانه های مختلف حداقل نمره میلگرد متفاوت است .
عملکرد میلگردهای داخلی در مرحله اول (بتن ریزی) قطعات مورب و عمودی بصورت کششی و فشاری عمل
می کنند  .در مرحله دوم (بعد از بتن) المان های داخلی پیوستگی الزم بین یال فوقانی و تحتانی و بتن
پوشش (بتن درجا) را تامین نموده و برش ناشی از بارهای قائم را تحمل می نماید .

ج) بال تحتانی ( :نشریه )151
 )6-1-3از تسمه فوالدی و سپری و یا مقطعی تقویت شده از تسمه و میلگرد از نوع  A1و  A2با عرض و
ضخامت های محاسبه شده می باشد .
توجه  :ضخامت پروفیل هایی که جوشکاری می شوند نباید از  3میلیمتر کمتر باشد .
د) قطعات تقویتی :
در سیستم نیازیت یال تحتانی در دو حالت اتصال ساده و نیمه گیر دار مورد محاسبه قرار گرفته می شود و
قطعات تقویتی بر اساس حالت بحرانی هرکدام از نظر ابعاد اعمال می گردد  .و این قطعه مضافاً جهت افزایش
جوش کمکی نیز قابل استفاده خواهد بود .
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 -2بلوک ( :نشریه )151
 )2-1-2در سقف نیازیت به منظور پوشش فضای خالی بین تیرچه ها از انواع قالب های ثابت و موقت (فلزی)
استفاده می شود که رایج ترین آنها بلوکهای سیمانی سبک (با پوکه) و بلوک های پلی استایرن کند سوز با
عرض ۵0تا  7۵سانتیمتر به ارتفاع  20یا  2۵سانتیمتر یا باالتر نسبت به دهانه با باربری ها متفاوت می باشد .
فضای بین تیرچه ها با انواع مصاح سبک مورد تایید دفتر امور فنی و تدوین معیارها از قبیل بلوک های
سیمانی سبک  ،پلی استایرن و  ...پر می شود  .فاصله بین تیرچه های متوالی بسته به مالحظات محاسباتی از
 ۵0تا  7۵سانتیمتر و در صورت لزوم بیشتر متغیر می باشد  .دال بتنی سقف به ضخامت حداقل  ۵سانتیمتر به
همراه فضای ذوزنقه ای شکل تشکیل شده در محل پخ بلوک ها عالوه بر ایجاد دیافراگم صلب  ،تشکیل یک
مقطع کامپوزیت داده که از ظرفیت این مقطع در تنش های فشاری یال فوقانی در بارگذاری نهایی (مرده و
زنده) پس از گیرش بتن استفاده می شود .

 -3بتن پوشش درجا ( :نشریه )151
 )4-1-3بتن پوشش  ،قسمتی از تیر مرکب است که پس از جاگذاری تیرچه ها و بلوک ها در محل تکیه گاه
بتن ریزی می گردد و پس از حصول مقاومت الزم به کمک عضو کششی فوالدی (تیرچه فوالدی با جان باز)
1

فاصله آزاد بتن بین تیرچه ها و یا ۵
بار وارد بر سقف را تحمل می کند  .ضخامت دال بتنی نباید از
12
سانتیمتر کمتر باشد  .ضخامت دقیق تر بتن پوشش بر اساس طول دهانه آزاد محاسبه می گردد .
مشخصات فنی بتن پوشش نظیر دانه بندی  ،مصالح  ،نسبت آب به سیمان و نحوه اختالط باید مطابق ضوابط
آیین نامه بتن ایران )آبا( باشد .
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 -4میلگرد افت و حرارت ( :نشریه )151
 )1-3-1-2برای مقابله با تنش های ناشی از افت و تغییرات دما  ،میلگردهای افت و حرارت در جهت عمود بر
تیرچه ها در قسمت باالیی سقف نصب می شود .
 )2-3-1-2در شرایط محیطی مالیم (مطابق تعریف بند  9-2-8آیین نامه بتن ایران) حداقل ضخامت پوششی
بتن روی این میلگردها باید  2سانتیمتر بوده و برای شرایط محیطی دیگر الزم است مطابق آیین نامه آبا اجرا
گردد .
 )3-3-1-2حداقل قطر میلگردهای افت و حرارت برای فوالد نرم ) ۵ (AIمیلیمتر و برای فوالدهای نیمه
سخت ) 4 (AIIمیلیمتر می باشد  .فاصله بین دو میلگرد افت و حرارت متوالی نباید از مقادیر  ۵برابر ضخامت
دال بتنی یا  30سانتیمتر بیشتر شود .
 )4-3-1-2حداقل سطح مقطع میلگردهای افت و حرارت نباید از  0/002سطح مقطع دال بتنی کمتر باشد .

-5کالف عرضی ( :نشریه )151
 )4-1-2استفاده از کالف عرضی در سقف الزامی است .
کالف عرضی  :شامل دو میلگرد به حداقل قطر  12میلیمتر یکی روی بال تحتانی و دیگری در زیر یا روی
بال تحتانی فوقانی به موازات هم بصورت عمود بر تیرچه ها به آنها جوش داده شود  .مطابق بند ، 2-4-1-2
عرض کالف نباید کمتر از  10سانتیمتر اختیار شود .
 )3-4-1-2کالف عرضی باید بال فوقانی تیرچه را در طول اجرا در مقابل تغییر شکل جانبی مهار نموده و
تیرچه را در محل خود نگهداری کند  .برای این منظور باید کالف عرضی در فواصل تقریبا مساوی ( )Lrاجرا
شود  ،بطوری که ضریب الغری در جهت عمود بر طول تیرچه ها (جهت  )yاز  14۵تجاوز ننماید .
𝑟𝐿

( ) < 145
𝑦𝑅

در صورت تجاوز از این مقدار  ،کمانش بال فوقانی باید توسط سازنده کنترل شود .
توضیح  :با توجه به بند  3-4-1-2زمانی که فاصله آزاد بین دو تیرچه حدود  4۵سانتیمتر باشد با در نظر
گرفتن شعاع ژیراسیون 12øضریب الغری قابل رعایت خواهد بود و برای فاصله آزاد  7۵سانتیمتر 20øبا شعاع
ژیراسیون حداقل  0/۵0سانتیمتر الزم می گردد .
با توضیح فوق این نتیجه حاصل می گردد که می توان با رعایت ضریب الغری  14۵در بال فوقانی و تحتانی از
بتن کالف صرفنظر کرد .
 )4-4-1-2انتهای کالف عرضی باید هم در باال و هم در پایین در محل برخورد به تیر فرعی مهار شوند .
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 )۵-4-1-2برای دهانه های کوچکتر از  ۵/۵متر استفاده از یک کالف عرضی الزامی است  .برای دهانه های
بزرگتر  ،کالف های عرضی باید به نحوی انتخاب شوند که فاصله دو کالف عرضی مجاور از  2/۵متر تجاوز

نکند .

مقطع مرکب (تیر های مختلط) ( :مبحث مقررات ملی)
 )1-9-1-10جزئیات اجرایی سقف نیازیت به گونه ای است که بال فشاری تیرچه به همراه بتن موجود در
قسمت ذوزنقه ای شکل بلوک ها تشکیل یک مقطع مرکب می دهد  .همانگونه که مالحظه می گردد بال
فوقانی تیرچه کامالً در بتن محاط شده است به طوریکه ضخامت بتن موجود در گونه ها و زیر تیر حداقل ۵0
میلیمتر بوده و سطح باالی تیر حداقل  40میلیمتر زیر سطح فوقانی دال بتنی و ۵0میلیمتر باالی سطح
تحتانی دال بتنی می باشد که با توجه به مبحث  10مقررات ملی بدون نیاز به استفاده از برشگیر بال فوقانی
تیرچه با بتن سقف تشکیل یک مقطع کامپوزیت داده که عالوه بر یکپارچگی و انسجام سقف از ظرفیت باربری
آن نیز می توان استفاده نمود.
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اتصال تیرچه نیازیت ها به تکیه گاه :
اتصال تیرچه ها می تواند به تکیه گاه های بتنی  ،فوالدی و یا از مصالح بنایی باشد .
الف) تکیه گاه تیرچه نیازیت در اسکلت بتنی :
در اتصال با پاشنه بتنی انتهای تیرچه باید حداقل به اندازه  10سانتیمتر ترجیحا تا آکس تیرچه منهای ۵
سانتیمتر داخل کالف بتنی افقی یا تیر بتنی قرار گیرد .

اتصال بدون پاشنه و محدودیت فاصله خاموت

اتصال با پاشنه بتنی

ب) تکیه گاه تیرچه نیازیت در اسکلت فلزی :
اندازه نشیمن تیرچه از لبه تکیه گاه فوالدی به سمت داخل باید از طریق محاسبات تعیین شود  ،اما توصیه
می گردد در هیچ حالتی کمتر از  2/۵سانتیمتر نباشد  .جهت اطمینان در هنگام نصب و همچنین یکپارچگی
سقف و اسکلت  ،انتهای تیرچه باید به تکیه گاه جوش شود (جوش اسمی)  .طول این جوش حداقل ۵
سانتیمتر و بعد آن حداقل  3میلیمتر است  .یال فوقانی نیاز به جوش ندارد .

جزئیات اتصال تیرچه به تیر فوالدی (محدودیت ارتفاع تیر فوالدی)
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ج) تکیه گاه روی دیوار حمال :

دالیل حذف بتن جان در تیرچه های خرپایی نیازیت :
 -1مقاومت و پایداری باال در برابر زلزله (حذف بتن باعث آزاد سازی حرکت اتصاالت داخلی و در نتیجه آزاد
شدن نیروهای وارده از زلزله می گیرد) چون معموال بتن جان سایر تیرچه ها به علت الغری و شرایط اجرا و
نگهداری آن می تواند در اثر نیرو های ارتعاشی از هم پاشیده شود و در آن صورت می تواند مشکل ساز باشد .
 -2به علت کم شدن مصرف بتن با توجه به قیمت باالی آن می تواند صرفه ی اقتصادی در پی داشته باشد .
 -3سبک شدن وزن سازه هم موثر در اثر زلزله بوده و نیز باعث صرفه جویی اقتصادی نیز می گردد .
 -4به علت حداقل بودن خیز در اثر بارهای وارده (نسبت به آیین نامه های موجود) پیش خیز در این نوع
تیرچه بسیار کم بوده و مصرف گچ و خاک سقف را به حداقل می رساند  .به همین دلیل رد تیرچه در سقف
باقی نمانده و از ترمیم کردن های ثانویه جلوگیری می شود .
 -۵اتصاالت منحصر به فرد این نوع تیرچه در اسکلت بتنی و فوالدی گیرداری و صلبیت سقف را کامال ایجاد
می کند .
 -6محاسبات این نوع تیرچه با توجه به ضوابط  AISCنیز طراحی می گردد  .ضمن اینکه نشریه  1۵1برنامه و
بودجه نیز رعایت می شود .
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فصل سوم  :ضوابط طراحی
محدودیت طراحی استفاده از مقطع مرکب فوق طبق بند  1-3راهنمای طراحی تیرچه با جان
باز ( :نشریه )151
 )8-1-3در سیستم هایی که از قالب موقت یا دائم استفاده می شود و مشمول بندهای ( 1-1-3فاصله آزاد
بین تیرچه) و ( 2-1-3عرض بال تحتانی تیرچه) نمی شوند محدودیت های زیر باید رعایت گردد .
در دال فوقانی باید میلگرد های عمود بر تیرچه که بر اساس خمش با در نظر گرفتن بار های متمرکز در
صورت موجود بودن طراحی شده اند .
1

ضخامت دال فوقانی نباید از فاصله آزاد بین تیرچه ها و در کل از  ۵سانتیمتر کمتر باشد .
12
در دال فوقانی باید میلگرد های عمود بر تیرچه که بر اساس ضوابط مربوط به خمش و با در نظر گرفتن بارهای
متمرکز  ،در صورت موجود بودن طراحی شده اند  ،پیش بینی شود  .مقدار این آرماتور ها نباید کمتر از مقدار
مندرج در بند ( 3-1-2میلگرد افت و حرارت) اختیار شود .

 )5-2-5ویژگی کلی تیرچه فلزی ( :نشریه )151
 )1-۵-2-۵روا داری در ارتفاع تیرچه  ±۵درصد ارتفاع در خواست شده است .
 )2-۵-2-۵گام میلگرد های عرضی  ،قطعات میانی مطابق ابعاد محاسباتی در خواست شده با رواداری ±20
میلی متر است .
 )3-۵-2-۵حداکثر یک گام بسته به نظر طراحی و مشخصات آن دارد که حداکثر برابر با

𝐿
300

طول تیرچه می

باشد .
 )4-۵-2-۵وصله در کلیه مقطع های فوالدی مصرفی در ساخت تیرچه مجاز می باشد  ،منوط به رعایت
شرایط استاندارد بند  8-2و بند . 9-2

 )8-1-4-3اتصاالت (نشریه )151
اتصاالت اعضای تیرچه ها و نیز اتصال قطعات و یا وصله ها باید با جوش الکتریکی و بر اساس ضوابط مندرج در
نشریه شماره  228دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد .
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 )3-8-1-4-3خروج از مرکزیت ( : eنشریه )151
محور مار بر سطح مقطع اعضای یک نقطه تالقی داشته باشند  ،در حالتی که خروج از مرکزیت اعضای جان

تیرچه  ، eمطابق شکل زیر از سه چهارم بعد بزرگترین عضوی که به گره وارد می شود (این بعد در صفحه ی
جان  ،اندازه گیری می شود) تجاوز نماید  ،اثر آن بصورت لنگر خمشی در انتهای اعضا باید منظور گردد .
انتهای تیرچه ها باید برای مقابله با لنگر ناشی از خروج از مرکزیت تکیه گاه ها طراحی شود) .

شکل  :خروج از مرکزیت
در تیرچه نیازیت با توجه به ضوابط طراحی و ساخت مقدار  eکوچکتر از سه چهارم بعد بزرگترین عضو می
باشد  ،لذا نیاز کنترل لنگر خمشی نمی باشد .

ضوابط طراحی ( :استاندارد )12977
 )10-1-۵جدول مقدار ضخامت سقف بر اساس طول تیرچه :
نشانه شناسایی
ورق بال تحتانی
فوالد 2-22۵و3
فوالد 2-27۵و3
فوالد 2-3۵۵و3

مقدار  Lطول تیر می باشد .

با تکیه گاه ساده

𝐿
27
𝐿
24
𝐿
21

با تکیه گاه های

با تکیه گاه های

پیوسته از یک طرف

پیوسته از دو طرف

𝐿
32
𝐿
30
𝐿
26

15

𝐿
38
𝐿
34
𝐿
30

 )12-1-۵حداقل ضخامت سقف نباید از مقادیر جدول کمتر باشد .
یاد آوری )1ضخامت عبارت است از پایین ترین نقطه زیر بال تحتانی تا باالترین نقطه روی بتن سقف لذا پایین
ترین نقطه بلوک مورد توجه نمی باشد .
یاد آوری )2در مورد سقف هایی که مساله خیز و لرزش مطرح نباشد  ،می توان نسبت های فوق را با تقسیم
کردن بر عدد  1/07کاهش داد .
یاد آوری )3در صورت طراحی تیرچه به صورت تکیه گاه ساده به میلگرد منفی نیاز نمی باشد .

 )10-1-5ویژگی و ابعاد مشخصات ورق تقویتی (برشگیر) تیرچه باید مطابق الزامات جدول  2باشد .
استاندارد 12977
جدول  -2مشخصات ورق تقویتی تیرچه
طول تیرچه ()L
( متر)

حداقل طول ورق
برشگیر مورد نیاز
(گام میلگرد عرضی)

L≤2

الزم نیست

ضخامت

2<L≤4

یک گام

3

40

4 < L ≤ 6/5

دو گام

3

60

6/5 < L ≤ 7/5

سه گام

3

80

حد اقل ابعاد ورق برش گیر
( میلی متر )
عرض

کنترل برش :
 )7-1-4-3ضوابط ویژه اعضای جان تیرچه ها (کنترل برش) ( :نشریه )151
حداقل نیروی برشی قائم که برای اعضا باید در نظر گرفته شود  ،نباید از  2۵درصد عکس العمل تکیه گاه
کمتر باشد .
اثر خروج از مرکزیت مطابق بند ( )3-8-1-4-3باید در نظر گرفته شود  .در مواردی که اعضای جان تیرچه ها
تحت اثر ترکیب تنش های فشاری و خمشی قرار گیرند  ،باید بر اساس بند ( )۵-1-4-3طراحی گردند  .در
حالتی که خمش در این اعضا موجب انحنای دو طرفه آنها گردد  ،ضریب  Cmمعادل  0/4در نظر گرفته می
شود .
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 )5-2-2-2ضوابط طراحی برشی تیرچه فوالدی ( :نشریه )151
ضوابط طراحی برشی تیرچه ها  ،شامل کنترل برش قائم در جان تیرچه  ،کنترل برش افقی در محل اتصال
جان به بال و کنترل برش مقطع مرکب تیرچه است که در ادامه تشریح می شود .
 )7-1-4-3کنترل برش در جان تیرچه ( :نشریه )151
در طراحی برشی اعضای جان تیرچه ها  ،حداقل نیروی برشی قائم که برای اعضا باید در نظر گرفته شود ،
نباید از  2۵درصد عکس العمل تکیه گاهی کمتر باشد  .همچنین اثر خروج از مرکز نیز باید در نظر گرفته شود
.
 )1-6-3کنترل برش افقی در محل اتصال اعضای جان به بال تیر مرکب ( :نشریه )151
جوش اتصال اعضای جان به بال تیرچه ها ,با توجه به مقاومت مجاز جوش باید حد اقل مجموع ظرفیت برشی
As ∗ F y

را در فاصله لنگر خمشی حد اکثر و لنگر خمشی صفر  ،داشته باشد .
افقی
2
اتصاالت جوش اعضا باید بتواند حد اقل دو برابر بار طراحی تیرچه ها را تحمل نماید  ،جوشکاری باید در کارگاه
و مطابق با استاندارد ملی ایران و نشریه  228دفتر نظام فنی و اجرایی  ،آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران ،
اجرا شود .
 )6-3کنترل برش در تیرچه ( :نشریه )151

حداکثر تالش برشی در مقطع تیرچه پس از گرفتن بتن  ،باید از ظرفیت برشی مجاز مقطع ( )Vrکه از رابطه
( )24-2بدست می آید  ،کمتر باشد .

Vr = Vc + Vj
 Vcظرفیت برشی مجاز بتن است که از رابطه ( )28-3بدست می آید و  ، Vjظرفیت محوری عضو جان تیرچه
است که با توجه به تنش های مجاز کششی و فشاری  ،مطابق بند (( )4-3طراحی به روش االستیک
(ارتجاعی) قابل محاسبه می باشد  .در محاسبه  Vjمی توان تنش مجاز فشاری و کششی در اعضای جان را

معادل  0.66Fyدر نظر گرفت  .در اینصورت اتصال اعضای فوق به بال تیرچه  ،باید تحمل نیروی حاصل از
تنش بار فوق را داشته باشد .
Vc = 0.31√𝑓𝑐 bd
 dو bبه ترتیب ارتفاع بتن در تیرچه و عرض متوسط بتن در جان تیرچه می باشد  .مطابق شکل ذیل .
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 )3-1-4-3طراحی اعضای فشاری ( :نشریه )151
𝐿

در اعضای تحت فشار محوری  ،در صورتیکه ضریب الغری حداکثر هر قسمت آزاد آن ( )  ،از مقدار  Ccکمتر
𝑟
باشد  ،تنش فشاری مجاز باید از ( )2-3یا ( )3-3تعیین شود .
𝐿 2
𝑟
𝐿
𝐿
3
5
1
+ 𝑟 − ( 𝑟 )³
𝑐𝐶 3 8𝐶𝑐 8

]𝑦𝐹[1−( ) 𝑄.

()2-3

𝑦𝐹(1−0.5𝛽 2 )𝑄.

()3-3

که در آن

𝑆𝐹.

𝐸2𝜋²
𝑦𝐹𝑄.

√ =  Ccو  F.S = 1.67+0.375β -0.125 ³βو

𝐿
𝑟

𝑐𝐶

= Fa

= Fa

=  βمی باشد .

 )2-3-1-4-3در اعضای فشاری با ضریب الغری بزرگتر از  ، Ccباید تنش فشاری مجاز مطابق رابطه ()4-3
تعیین شود .
105∗105

()4-3

𝐿
𝑟

( )²

=

𝐸12𝜋²
𝐿
23( )²
𝑟

= Fa

در رابطه فوق  L ،فاصله بین گره ها برای بالها و طول آزاد مهار نشده اعضای جان می باشد و  ، Qضریب
شکل است که مطابق بند  3-3-1-4-3تعیین می شود .
تنش مجاز بال فوقانی تیرچه ها و همچنین اعضای قطری که تنها تحت تنش های فشاری قرار می گیرند  ،در
صورتی بر اساس رابطه ( )2-3تا ( )4-3قابل محاسبه می باشند که فاصله بین گره ها کمتر از  60سانتی متر
باشد .
 )3-3-1-4-3ضریب شکل ( ( : )Qنشریه )151
𝑏

این ضریب بر اساس نسبت عرض به ضخامت قطعات فشاری ( ) تعیین می شودکه برای سپری از رابطه
𝑡

( )6-3( ، )۵-3و ( )7-3قابل محاسبه می باشد که پارامتر bدر این روابط  ،نشان داده شده است .
637

Q=1
ℎ

𝑦𝐹√ 𝑡 Q = 1.34 - 0.000533
1088500
𝑏
𝑡

𝐹𝑦( )²

18

=Q

𝑦𝐹√
1300
𝑦𝐹√

>

𝑏
𝑡

>

1300
𝑦𝐹√

≤

𝑏
𝑡

637
𝑦𝐹√

>

𝑏
𝑡

 )4-3طراحی به روش االستیک (ارتجاعی) ( :نشریه )151
در این روش طراحی سقف در دو مرحله و بر اساس بند ( )1-4-3و ( )2-4-3انجام می گیرد .

 )1-4-3طراحی تیرچه فوالدی با جان باز قبل از گرفتن بتن :
 )1-1-4-3فرضیات طراحی ( :نشریه )151
 -1تنش ها تابع خطی از تغییر شکل های نسبی می باشند.
 -2بین فوالد و بتن  ،لغزش نسبی وجود ندارد (به علت اتصاالت جان به بالها) .
 -3مقاطع عرضی پس از تغییر شکل تیر  ،مسطح باقی می مانند .
 -4تیرچه ها باید بصورت خرپا های با تکیه گاه ساده طراحی شوند .

 )2-1-4-3طراحی اعضای خمشی کششی ( :نشریه )151
تنش کششی مجاز ( )Ftبرابر  0.6Fyمی باشند  .بال تحتانی تیرچه ها و اعضای قطری که تنها تحت تنش
های کششی قرار می گیرند  ،باید بر اساس تنش مجاز طراحی شوند .
Fr = 0.6 Fy

()1-3

عملکرد تیرچه قبل از گیرش بتن :
 -1بال فوقانی تنها تحت اثر نیروی فشاری می باشد .
 -2بال تحتانی تنها تحت اثر نیروی کششی می باشد .
 -3قطعات عمودی تنها تحت اثر نیروی فشاری می باشد .
 -4قطعات مورب تنها تحت اثر نیروی کششی می باشد .
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 )4-1-4-3طراحی اعضای خمشی ( :نشریه )151
تنش مجاز برای اعضای خمشی بدون نیروی فشاری باید بر اساس روابط ( )8-3تا ( )11-3محاسبه می شوند .
الف برای بالها .
Fa = 0.6Fy

()8-3
ب -برای اعضای جان ساخته شده از میلگرد .

Fb = 0.9Fy

() 9-3
ج -برای اعضای جان ساخته شده از مقاطع غیر میلگرد .

Fb = 0.9Fy

()10-3
د -برای ورق های نشیمن .

Fb = 0.75Fy

() 11-3

 )6-1-4-3محدودیت های الغری اعضا ( :نشریه )151
ضریب الغری

𝐿
𝑟

در اعضای میانی و کناری بال ها  ،همچنین در اعضای فشاری و کششی جان تیرچه نباید از

مقادیر زیر تجاوز نماید .
در اعضای میانی بال فوقانی

90

در اعضای کناری بال فوقانی

120

در اعضای فشاری جان

200

در اعضای کششی

240
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 )2-4-3طراحی مرحله دوم بعد از گیرش بتن ( :نشریه )151
در این مرحله مقطع مرکب شامل تیرچه فوالدی و بتن باید تالش های ناشی از تمام بارهای وارده به سقف
(قبل و بعد از گرفتن بتن) را تحمل کند .
عرض موثر دال بتنی  beدر هر سمت تیرچه نباید از مقادیر زیر بزرگتر انتخاب شود .
 -1یک هشتم طول دهانه تیرچه
 -2نصف فاصله محور به محور دو تیرچه مجاور
 -3فاصله محور تیرچه تا لبه دال بتنی
 -4محاسبه اینرسی و اساس مقطع مرکب ()Su
 -۵با احتساب مقطع کامپوزیت تیرچه نیازیت
محاسبه اینرسی و اساس مقطع مرکب در مرحله دوم باید مطابق با تئوری ارتجاعی و با صرفنظر کردن از
مقاومت کششی بتن محاسبه می گردد  .در این روش  ،ناحیه فشاری بتن باید با یک سطح معادل فوالدی
جایگزین گردد که عرض موثر آن از تقسیم عرض موثر تیرچه مرکب موضوع بند (  n )1-1-4-3بدست می
آید  .ضریب  nمدول االستیسیته بتن  Esاز روابط زیر استفاده می شود .
𝑐𝑓√ Ec = 15100و

سطح معادل فوالدی
تار خنثی

عرض موثر

مقطع معادل در محاسبات تنش
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𝑦𝐸
𝑐𝐸

=n

 )3-2-4-3کنترل تنش ها ( :نشریه )151
در این مرحله تنش های ایجاد شده  ،نباید از مقادیر زیر تجاوز کند .
تنش کششی در فوالد = 0.66 Fy
تنش فشاری مجاز در بتن = 0.66 Fy
در این مرحله مقاومت فشاری بتن  ،باید به  0,7۵مقاومت مشخصه خود رسیده باشد (از مقاومت کششی بتن
صرف نظر می شود) .
اساس مقطع مرکب ( )Suنیز باید به نحوی طراحی شود که در رابطه ( )19–3صدق نماید .
) Sb

()19–3

𝐷𝑀
𝐿𝑀

Su < (1.35 + 0.35

در این رابطه  MLلنگر خمشی ناشی از بار زنده و  MDلنگر خمشی ناشی از وزن تیرچه فوالدی  ،وزن بتن
مرطوب  ،قالب ها و عوامل اجرایی می باشد  .اساس مقطع تیرچه فوالدی ( )Suبر اساس رابطه ( )20-3بدست
می آید .
𝐷𝑀

()20-3

𝑦𝑓 0.6

= Sb

مطابق رابطه ( ، )19-3مجموع تنش های ایجاد شده در عضو تحتانی تیرچه فوالدی ناشی از تمامی بار های
ثقلی تیرچه ,وزن مرده دال بتنی و بار زنده  ,باید کمتر از  0.9 Fyباشد .

 )7-3کنترل افتادگی ( :نشریه )151
افتادگی تیرچه ناشی از بار زنده نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید .
 -1سقف ها
 -2بام ها :
الف)
ب)

𝐿
360
𝐿

240

𝐿
360

دهانه

دهانه  ،برای مواردی که زیر سقف نازک کاری شده و یا از سقف کاذب استفاده می شود .
دهانه  ،برای دیگر موارد .

ج) تیرچه ها می توانند دارای افتادگی تا

𝐿
150

دهانه باشند .
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محدودیت ها ( :استاندارد )12977
در صورتیکه از بتن پوشش بدون میلگرد خمشی استفاده گردد فاصله آزاد تیرچه نباید از  7۵ cmتجاوز
نماید .
ضخامت الیه بتن پوششی  ............حد اقل 5 cm
ضخامت یال فوقانی  ......................حداقل 4 mm
سطح مقطع یال تحتانی  ................حداقل 4 cm²
 ±5درصد ارتفاع

روا داری در ارتفاع ..........................

طول گام 34-40 cm .............................................
انحنا افقی و انحراف مجاز تیرچه حداکثر برابر

𝐿
300

طول تیرچه می باشد .

وصله در کلیه مقاطع فوالدی مصرفی در ساخت تیرچه مجاز است ( .به شرط رعایت استاندارد )12977
توجه  :قسمت هایی از تیرچه که داخل بتن قرار ندارد باید ضد زنگ زده شود .
جدول بار مرده سقف نیازیت
45
42
30
120
35

کفپوش موزاییک یا سرامیک
مالت ماسه سیمان
پوکه تسطیح
بتن رویه  +میلگرد حرارتی
بتن محل پخ و ژوئن

جمع کل

بلوک پلی استایرن
مالت گچ و خاک
گچ پرداختی
تیرچه نیازیت

4
32
7
11

)326 (kg/m2

جداول بار مرده نیازیت کامپوزیت
کفپوش موزاییک یا سرامیک

45

مالت ماسه سیمان
بتن رویه

42
195

جمع کل

مالت گچ و خاک و رابیتس و 50
سقف کاذب و تاسیسات
11
تیرچه نیازیت

)345 (kg/m2

جداول بار مرده عرشه نیازیت
کفپوش موزاییک یا سرامیک

45

مالت ماسه سیمان
بتن رویه و ورق عرشه

42
170

جمع کل

مالت گچ و خاک و رابیتس و 50
سقف کاذب و تاسیسات
11
تیرچه نیازیت

)321 )kg/m2
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فصل چهارم  :مبحث جوش و نکات اجرایی جوش
مبحث جوش  ( :مقررات ملی ساختمان )
ضخامت ورق نازکتر )t (mm

حداقل اندازه جوش )D (mm

6

3
حداقل جوش گوشه ...................................................................
فاصله آکس جوش برای منطقه کششی < 30 cm ...........................

یا

< 30 cm

یا

فاصله آکس جوش برای منطقه فشاری ............................

4D ≥ 4 cm
LA < 24t
1065
√δy

≤ LA

در قطعات المان های داخلی با سپری و تسمه :
الف) ضخامت موثر گلوی جوش ( )teبرابر با ضخامت واقعی شیار خواهد بود .
ب) در صورت نزدیک شدن به جوش گوشه از دستور العمل جوش گوشه استفاده می شود .
وصله :
اتصال دو پرو فیل بصورت وصله در هر نقطه یال فوقانی و تحتانی مجاز است وصله بصورت جوش سر به سر در
اعضای کششی باید بتواند حداقل مقاومتی معادل  1.14Fy×Aرا از خود نشان دهد که  Aسطح مقطع عضو
وصله شده است .
 )1-6-3ظرفیت برشی افقی الزم در اتصال اعضای جان به بال تیر مرکب ( :نشریه )151
جوش اتصال اعضای جان به بال تیرچه ها  ،با توجه به مقاومت مجاز جوش باید حد اقل مجموع ظرفیت برشی
𝑦𝐹∗𝑠𝐴

را در فاصله لنگر خمشی حد اکثر و لنگر خمشی صفر  ,داشته باشند.جوشکاری باید در کارگاه
افقی
2
تولید تیرچه و مطابق با استاندارد ملی ایران و نشریه  228دفتر امور فنی و تد وین معیارهای سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور اجرا گردد .
 2-6-3بعد جوش ( :نشریه )151
بعد جوش میلگرد جان به ورقهای بال ،

𝑑
2

منظور می شود ( dقطر میلگرد جان می باشد) .
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تاثیرات نا مطلوب جوش بیش از حد :
اضافه جوش می تواند با دست به هم دادن یک سلسله اتفاقات به طور غیر عمدی رخ دهد  .طراح ممکن است
با منظور کردن قدری اطمینان اندازه جوش را یک نمره بزرگتر انتخاب نماید و در واحد ساخت به خاطر اصرار
مهندس ناظر و تقاضای کارفرما در کارخانه جوش را مقداری ضخیم تر اجرا گردد و یا مهندس ناظر هم
درخواست جوش اضافه در محل را نماید .
نتیجه باعث می شود جوش  3میل تبدیل به جوش  6میل گردیده و نیروی انقباض چهار برابر گردد و موضوع
دیگر که در خواست می شود جوش سراسری قطعات تقویتی می باشد  .شماتیک ذیل به خوبی گویای جوش
مازاد می باشد .
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محاسبات فنی تیرچه نیازیت با توجه به انحصاری بودن و مسئولیت طراح فقط
توسط دفتر مرکزی نیازیت و تائید آن توسط آقای مهندس محمد نیازی مخترع
نیازیت مشروعیت قانونی خواهد داشت
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