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  فوالدي ساختمانيهاي  اهم نكات نظارتي در سازه
  

اسكلت فوالدي الزم است كليه اصول اجرايي مندرج در مباحـث مقـررات    در اجراي ساختمان با
مـدارك  و از جمله مباحث دهم و يازدهم مقررات ملي سـاختمان  ها  مرتبط با اين نوع ساختمان

نظـر بـه اشـكاالت    . رعايـت شـود  هاي مصـوب سـازه    جزييات ارائه شده در نقشه جزييات فني و
رد حائز اهميت كه الزم است توسط مجريان سـاختمان و  متداول در اجراي اين ساختمان ها موا

  .  مهندسين ناظر بيشتر مورد توجه واقع شوند در اين مجموعه آمده است
  

 نكات عمومي

اصـل از  يك نسـخه   مجريبرگه شروع به كار از سوي مهندس ناظر به  ارائهالزم است قبل از  - 1
به مهر طراحان مندرج در پروانـه   هاي معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي ممهور نقشه

  .به مهندس ناظر ارائه گردد مجرياز سوي مالك يا  و اسكن شده توسط شهرداري
هـا بـا    هاي مختلف فني، كامـل بـودن جزييـات و همخـواني نقشـه      ها از جنبه الزم است نقشه - 2

هـاي سـازه بـا معمـاري و تطـابق سـازه نگهبـان بـا شـرايط           يكديگر به خصوص انطباق نقشه
 .مجواري ها توسط مهندس ناظر كنترل شوده

جهت مراجعـه بـه محاسـب و     مجريايرادهاي احتمالي نقشه توسط مهندس ناظر به مالك يا  - 3
 . رفع يا تكميل نواقص انجام شود

الزم است هرگونه تغيير يا اصالح نقشه در هر مرحله از اجراي ساختمان به تاييد طراح سـازه   - 4
 . اجع صدور پروانه گزارش شودمندرج در پروانه برسد و به مر

كليه مراحل احداث ساختمان بايد توسط عوامل اجرايي ذيصالح، مجرب و داراي دانش كـافي   - 5
 .انجام شود

هاي مصوب چهـار رشـته،    الزم است زونكن كارگاهي شامل حداقل مدارك الزم از جمله نقشه - 6
از مشـاور، دسـتوركارها    جواز ساختمان، يك نسخه از كليه آزمايشات مصالح، هرگونه تاييديـه 

 .در دفتر كارگاه نگهداري شود... و

الزم است مهندس ناظر بر فرايند جمع آوري، ايمن سـازي انشـعابات گـاز، آب و بـرق توجـه       - 7
 . نموده و تخريب ساختمان پس از تعيين تكليف آنها انجام شود

انقطـاع مـابين    الزم است ضمن بازديد از ملك قديمي قبل از تخريب وجود يا عدم وجود درز - 8
توجـه   .ها مورد بررسي قرار گرفته و صورتجلسه گـردد  ساختمان در دست احداث و همجواري

شود در صورت وجود درز انقطاع ساختمان همسايه، الزم است درز انقطـاع سـاختمان جديـد    
 .به آن اضافه شود

درصورت عدم وجود هرگونه همجواري ضروريست موقعيت ملـك و سـاختمان توسـط نقشـه      - 9
 . بردار ذيصالح مشخص گردد



چنانچه به هر دليل سطوح بيروني ديوار در مجاورت درز انقطاع نياز به نازك كـاري داشـته    -10
 .باشد، بديهي است ابعاد درز انقطاع پس از نازك كاري ديوارها مالك عمل خواهد بود

 .الزم است در اجراي ساختمان به استفاده از مصالح ساختماني استاندارد توجه شود -11

ها و خطوط برق اطراف ساختمان به جهت رعايت مسـائل ايمنـي در هنگـام     بازديد از تيرك -12
 و شهرداري مجريو اعالم احتمال خطر به  استقرار جرثقيل و نصب اسكلت

الزم اسـت هرگونـه برشـكاري، مونتـاژ و      1مقررات ملي ساختمان 1-4-4-10بر اساس بند  -13
سرپوشـيده و مجهـز و توسـط اسـتادكاران و      در كارخانهساخت اسكلت جوشكاري به منظور 

  . كارگران ماهر زير نظر متخصص فن انجام شود

، مهنـدس نـاظر از   مجـري الزم است پس از انتخاب كارخانه ساخت اسكلت توسط مالك يا  -14
كارخانه بازديد به عمل آورده و صالحيت كارخانه ساخت اسكلت را از لحاظ فضـاي مناسـب،   

 .كارخانه مورد بررسي قرار دهدرزومه تجهيزات، پرسنل و 

مـد   و نصـب  مطابق با مقررات ملي ساختمان كه در مرحله سـاخت و ايمني اهم نكات فني  -15
ساختمان قرار داده شـود و   مجريباشد بايد طي دستور كار در اختيار  نظر مهندسين ناظر مي

يـا بـه طريـق    نمايد و  درجرا ملزم نمود كه موارد را در قرارداد ساخت و نصب اسكلت  مجري
 .مقتضي به اطالع پيمانكار ساخت اسكلت برساند

هـا و ترازهـا    ، ستونها ستونصفحه تعيين محل دقيق استقرار  كنترل پالن استقرار ساختمان، -16
 . الزاميست )ترجيحاً توسط نقشه بردار(

هـاي   بر اسـاس نقشـه  كارخانه ساخت اسكلت كه توسط هاي  نقشهيك نسخه از بايد  مجري -17
 .قرار دهدمهندس ناظر  و معماري تهيه شده است را در اختيار مصوب سازه

 .ها و مصالح فوالدي استاندارد جهت ساخت اسكلت استفاده نمايد بايد از پروفيل مجري -18

الزم است قبل از شروع به ساخت اسكلت، آزمايشگاه ذيصالح جـوش مـورد تاييـد سـازمان      -19
انتخـاب و ضـمن عقـد     مجـري توسط ازي و داراي پروانه از وزارت راه و شهرسنظام مهندسي 

 .هاي الزم به كارخانه معرفي گردد قرارداد به منظور كنترل

الزم است مهندسين ناظر به طور ادواري به كارخانه مراجعـه نمـوده و از كميـت و كيفيـت      -20
 .ساخت اسكلت مطلع شوند

ربري محافظت قطعات فوالدي در برابر خوردگي بايد توسـط كارخانـه متناسـب بـا نـوع كـا       -21
  .انجام شودمبحث دهم مقررات ملي  5-4-10بندساختمان و شرايط جوي بر اساس 

هايي كه در مدارك طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قيد شده باشد، كليـه   به جز حالت -22
گيرنـد، بايـد از    متري از محل هر جـوش كارگـاهي قـرار مـي     ميلي 50سطوحي كه در فاصله 

زند و يا در حين جوشكاري گازهـاي سـمي و مضـر توليـد      موادي كه به جوشكاري صدمه مي
اي از روي سطوحي كـه جـوش    قبل از جوشكاري بايد رنگ كارخانه. كند، كامالً پاك شود مي

                                                 
 1392ويرايش  -مبحث دهم مقررات ملي ساختماني ايران -1



قسـمت ش   4-5-4-10بنـد  . (گيرد، توسط برس سيمي كامالً برطرف و پاك گـردد  انجام مي
 .)مبحث دهم مقررات ملي

كاكي روي هم قرار گيرند نبايد رنگ شوند، فقط بـه  صفحاتي كه قرار است در اتصاالت اصط -23
مبحـث   5-4-10جـدول  (باشـد   ميكرون به عنوان رنگ انبارداري نياز مـي  20اي در حد  اليه

 ).دهم مقررات ملي

هـاي سـازه    ها در موقعيت نشان داده شده در نقشه در نصب اسكلت بايد دقت نمود تا ستون -24
مبحـث   6-4-10بنـد  ( ها نصـب شـوند   فحه ستونبت به صسن مجاز هاي رواداريدر محدودة 

 .)دهم مقررات ملي ساختمان

 .ها نصب شوند المقدور در آكس ستون تيرها بايد حتي -25

قبـل از اطمينـان از پايـداري    . پايداري سازه در هنگام نصب همواره بايد مد نظر قـرار گيـرد    -26
ن پايـداري و ايجـاد   تـامي لـذا تـا    .مرحله اول اسكلت نبايد مجوز نصب مرحله دوم صادر شود

هـاي مرحلـه    نبايد مجـوز نصـب سـتون   وضعيت مطمئن براي مقاومت در برابر بارهاي جانبي 
 .ها صادر شود بعدي و حتي مجوز اجراي سقف

اي  قرارداد ساخت و نصب اسكلت فيمابين كارفرما و كارخانه ساخت اسـكلت بايـد بـه گونـه     -27
اي هر سـقف و امكـان حضـور دسـتگاه     تنظيم شود كه تاييد جزييات مرحلة نصب پس از اجر

 .ميسر گردددر داخل ساختمان ذيصالح و تيم آزمايشگاه نظارت 

كـه   درصـورتي "مبحـث دهـم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران        9-9-2-10بر اسـاس بنـد    -28
ها، سـطح   شوند، در تعيين مقاومت ها از آرماتورهاي آجدار ساخته مي مهارهاي كف ستون ميل

كه پس از براده برداري كوچكتر از قطر اسمي آرمـاتور خواهـد   (شده مقطع اسمي ناحيه رزوه 
هـاي   صراحتاً در نقشهلذا الزم است قطر ميلگرد پس از رزوه . "مالك محاسبه خواهد بود) شد

در صورت وجود هرگونه ابهام الزم اسـت از محاسـب پـروژه اسـتعالم بـه      . سازه مشخص شود
 .عمل آيد

  
 ها كنترل جوش

  . باشدمصوب هاي سازه  ها از لحاظ هندسي بايد منطبق بر جزييات نقشه بعد و طول جوش - 1
... و  ، صـليبي Hبا ورق به اشـكال مختلـف ماننـد بـاكس،     صرفاً ها  در صورت طراحي ستون - 2

اجـرا   پيوسـته هـا بـه صـورت     هاي تشكيل دهنده ستون هاي طولي ورق ضروريست جوش
 .شوند

الزم است جوش اتصـال ورق   هاي خمشي ابدر ق ها به صورت تيرورق تيردرصورت طراحي  - 3
 .)تامين فشردگي مقطع( انجام شوند پيوستهها به صورت  جان به بال

هاي همسايه بايـد بـه دقـت اجـرا و      هاي اتصاالت تير به ستون در مجاورت ساختمان جوش - 4
اتصال بادبندها به تير و ستون بايد در آكس مركـز اتصـال انجـام شـود كـه در       .كنترل شود



پـذير   هاي الزم در مجـاورت سـاختمان همسـايه نيـز امكـان      ورت جوشكاري و كنترلص اين
 .خواهد شد

هـا   پيوستگي جوش ورق تقويتي ستونها با پروفيل و ورق تقويتي،  در صورت طراحي ستون - 5
بايد به طور دقيق با جزييـات  در محل اتصال گيردار تير به ستون بسيار حائز اهميت بوده و 

 .باق داده شودهاي سازه انط نقشه

  

  
هاي ستون انجام  درصورت عدم اجراي جوش اتصال ورق تقويتي ستون بر روي پروفيل انتقال كوپل نيرو به پروفيل

  .نشده و گيرداري اتصال مفهوم نخواهد داشت
  

عـدم  در صـورت   .ها صـورت گيـرد   انتخاب الكترود بايد مطابق با مشخصات مندرج در نقشه - 6
الزم است نوع الكتـرود از محاسـب پـروژه اسـتعالم     هاي سازه  وجود اين مشخصات در نقشه

بـه كـار گيـري     E7018ماننـد   قليايي كم هيـدروژن  در صورت استفاده از الكترودهاي .گردد
 .به منظور حذف رطوبت غالف الكترود الزاميست )مركزي و سيار( گرمكن

دهـم مقـررات   مبحـث   1-4-10تعداد و نوع آزمايشات جوش بايد بر اساس ضوابط جـدول   - 7
آزمايشگاه بايد بـا   و مجريفيمابين  قرارداد. ملي توسط آزمايشگاه ذيصالح انجام شود

 .منعقد گردد مذكوردرنظر گرفتن مالحظات جدول 

  



  
  

ها  مبحث دهم مقررات ملي ساختمان الزم است كليه جوش 1-4-10براساس ضوابط جدول - 8
ـ  نه گل جوش بر روي جوشبنابراين وجود هرگو. قرار گيرند چشميمورد بازرسي  تنهـا   هها ن

باشـد بلكـه گـواه آنسـت كـه حتـي        فرا صوت و رنگ نافذ مـي نشانگر عدم انجام آزمايشات 
الزم اسـت گـل جـوش پـس از سـرد شـدن توسـط        . بازرسي چشمي نيز انجام نشده اسـت 
  .هاي الزم صورت گيرد جوشكار زدوده شود و سپس كنترل

 8و  7هـاي   ات جوش و گزارشات آن را با توجه به بندمهندس ناظر بايد كامل بودن آزمايش - 9
فوق كنترل نمايد و در صـورت مشـاهده هرگونـه نقـص اطـالع رسـاني الزم را بـه مجـري،         

 .آزمايشگاه، سازمان نظام مهندسي و شهرداري انجام دهد

الزم است گزارش آزمايشات جوش در كارخانه، قبل از حمل اسكلت به محل پروژه  -10
 .ل شودتوسط ناظر كنتر

هاي شياري الزم است در اجراي اين نوع جوش موارد زيـر   با توجه به اهميت جوش -11
 :مد نظر قرار گيرد

 آماده سازي لبه و اجراي كونيك مطابق نقشه -

 تامين ريشه جوش كافي به منظور اجراي صحيح جوشكاري -

شامل سنگ زدن پشـت جـوش    1اجراي صحيح مراحل جوشكاري از جمله اصالح ريشه -
هـاي زيرسـري مـورد اسـتفاده      اري مجدد كه اين مورد عمدتاً براي اتصال ورقو جوشك
پشت درز جوش كه معموالً اين مورد بـراي   2گيرد و نيز اجراي تسمه پشت بند قرار مي

 .رود كار مي هاي روسري به اجراي ورق

                                                 
١. Back Gouge 
٢. Back Plate 



 هاي مصوب سازه توجه به انتخاب صحيح الكترود با توجه به نكات فني مندرج در نقشه -

  بادبندها
هـاي غيـر    سـاخته شـده از ورق خـم شـده و پروفيـل      مقـاطع هاي مستعمل و يا  از پروفيل - 1

هـاي سـازه دارنـد نبايـد      استاندارد كه ابعاد هندسي و مشخصات مكانيكي متفاوت با نقشـه 
  . شوداستفاده 

 .هاي سازه باشد هاي بادبندها بايد مطابق با نقشه فواصل بست - 2

هاي سازه، بـا در نظـر    بايد عالوه بر انطباق با نقشه ادبند به سازهب ابعاد و هندسه ورق اتصال - 3
در اين خصوص الزم اسـت   گرفتن زاويه استقرار بادبند در هر دهانه برشكاري و نصب گردد

 شـود  توصـيه مـي  بـدين منظـور    .تقارب محورهاي طولي اعضا در يـك نقطـه رعايـت شـود    
  .تهيه شود) Shop drawing( كارگاهيهاي  نقشه

هـا و   ها بايد از عدم تداخل ورق اتصال بادبندها با بولـت  ستون ها و صفحه بل از اجراي بولتق - 4
ها اطمينان حاصل شود و درصورت بروز چنين شـرايطي دسـتوركار مناسـب از     كننده سخت

 .محاسب پروژه اخذ گردد

مبحث دهم مقررات ملـي سـاختمان مبنـي بـر ايجـاد       3-11-3 -10الزم است ضابطه بند  - 5
 .رعايت شود در قابهاي مهاربندي ويژه گاهي ورق اتصال از خط تكيه 2tله فاص

در صورت لزوم . از به كار بردن وصله در طول عضو قطري بايد حتي المقدور خودداري شود - 6
وصله بايد بتواند تمام طرفيت هضو را به صورت اتصال پوششي و يا به صورت مستقيم و بـا  

 .وصله اجزاي قطري نبايد در يك مقطع قرار گيرند. دهدجوش شياري با نفوذ كامل انتقال 
  
  



  
 

  فاقد اتصال پوششيوصله جوش سر به سر پروفيل بادبند  
 برش نامتناسب ورق اتصال بادبند بدون توجه به زاويه استقرار بادبند  

 عدم ايجاد جوش افقي ورق بادبند به صفحه ستون 

  2عدم رعايت فاصلهt  مبحث دهم مقررات ملي 3- 11- 3-10مغاير با بند 

  
 .هاي رو و پشت در اتصال مياني بادبندهاي ضربدري الزاميست نصب ورق - 7

هـاي   و بادبندهاي واگرا بايد مطابق نقشـه  8و  7هاي جان تيرها در بادبندهاي  سخت كننده - 8
 .سازه اجرا شوند

هاي سازه ذكـر شـده باشـد و     در نقشهاندازه دقيق طول تير پيوند در مهاربندهاي واگرا بايد  - 9
 .اجراي قاب مهاربندي بر آن اساس انجام شود

  
  
  



  ها سقف
 هاي فوالدي به طور معمول از انواع زير هستند ها در اسكلت سقف:  
 هاي سفالي يا بتني هاي تيرچه بلوك با بلوك سقف  
 استايرن هاي پلي هاي تيرچه بلوك با بلوك سقف  
 هاي كرميت چههاي تيرچه بلوك با تير سقف  
 مختلط بتن و تيرچه فوالدي هاي  سقف)Composite(  
 عرشه فوالديمختلط هاي  سقف )Steel Deck( 

  
  استايرن هاي سفالي، بتني و يا پلي با بلوك هاي تيرچه بلوك سقف

ها بايد استاندارد باشند و مشخصات آن بايد منطبق بر استاندارد ملي ايران به شـماره   تيرچه - 1
 .باشد 1-2909

بلـوك اسـتفاده از انـواع     هاي تيرچه هاي مورد استفاده در سقف با توجه به تفاوت وزني بلوك - 2
 .هاي سازه باشد استايرني بايد در تطابق با نقشه هاي سفالي، بتني يا پلي بلوك

 .اجراي ميلگردهاي اوتكا در تكيه گاه تيرچه الزاميست - 3

هـاي   ها مطابق نقشه ريك از تيرچهگاه ه ميلگردهاي ممان منفي در تكيه اجراي ميلگردهاي - 4
 .سازه الزاميست

هاي سـفالي يـا    ها در صورت استفاده از بلوك حداقل عرض پاشنة تيرچهبر اساس استاندارد  - 5
 متـر  سـانتي  14اسـتايرن بايـد    هاي پلي متر و در صورت استفاده از بلوك سانتي12بتني بايد 

 .باشد

 .گاه تيرچه نزديك باشد هتيرچه تا حد امكان بايد به تكي اولين زيگزاگ - 6

 .متر بيشتر باشد سانتي 20ها به ميلگردهاي طولي نبايد از  هاي اتصال زيگزاگ فواصل جوش - 7

ميلگردهاي حرارتـي، ميلگردهـاي ممـان منفـي و      به منظور تامين عملكرد ديافراگم سقف، - 8
بايـد سـطح   ميلگردهاي اوتكا بايد از روي بال فوقاني تيرهاي اصلي عبور نمايند و بتن رويه 

كـه ارتفـاع تيرهـاي اصـلي از      بـدين منظـور در صـورتي   . بااليي تيرهاي اصلي را در بر گيرد
بـا  ضمن كسب مجوز كتبي از محاسب پروژه،  بيشتر باشد الزم است اي ضخامت سقف سازه

مسـتقر   باالتر از تراز بال زيرين تيرهاي اصـلي ها را  اصلي، تيرچه تيراجراي نشيمن در جان 
 .نمود

منطبـق بـر   بايـد  بلـوك   هاي تيرچه مورد استفاده در سقفاستايرن  هاي پلي بلوك صاتمشخ - 9
اين اسـتاندارد ابعـاد هندسـي، نـوع      در .باشد 11108ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره 

 .استايرن ذكر شده است ماده پلي ماده كُندسوز، مقاومت بلوك تحت بار حين اجرا و چگالي

سـطوح زيـرين   ، بايـد  11108ارد ملـي ايـران بـه شـماره     بر اساس ضوابط اسـتاند  -10
ها در برابـر حريـق    استايرن به منظور محافظت بلوك هاي پلي بلوك با بلوك هاي تيرچه سقف



متـر پوشـش داده    سـانتي  5/1حداقل به ضـخامت  يا صفحات گچي با رابيتس و اندود گچي 
 .ه تيرچه متصل شده باشدهاي فلزي ب رابيتس بايد با اتصاالت مكانيكي يا مفتول. شود

هـاي اصـولي امكـان اجـراي آهـن       با روش كاذب الزم است  به منظور اجراي سقف  -11
قبل از بتن ريزي سقف ميلگردهايي بـه   بدين منظور معموالً. كشي سقف كاذب ميسر گردد

  .شود مي بيني پيش به صورت آويز به تعداد و به طول كافيشكل عصايي 

 .باشد سازه به منظور ايجاد اتصال به هيچ وجه مجاز نمياي ها و بتن اعض شكستن تيرچه

  
  هاي تيرچه بلوك كرميت سقف

هـاي اصـلي بايـد منطبـق بـر       تيـر ها بـه   هاي كرميت و اتصال تيرچه جزييات مقاطع تيرچه - 1
 .هاي مصوب سازه باشد نقشه

ايي هـاي خرپـ   هـاي كرميـت بيشـتر از تيرچـه     طور معمول فواصل تيرچه اينكه به با توجه به - 2
از چگـالي و   اسـتايرن مـورد اسـتفاده    باشد الزم است بلـوك پلـي   ساخته شده از ميلگرد مي

ايـران برخـوردار    11108استحكام كافي در برابر بارهاي حين اجرا مطابق ضوابط استاندارد 
 . باشد

مبنـي بـر    مبحث نهم مقـررات ملـي سـاختمان    1-2-6-14-9به منظور تامين ضابطة بند  - 3
حداقل عرض پاشـنة   متر الزم است سانتي 10ض جان بتني تيرچه برابر با رعايت حداقل عر

و در صـورت اسـتفاده    متر سانتي12هاي سفالي يا بتني  ها در صورت استفاده از بلوك تيرچه
 .متر باشد سانتي 14استايرن  هاي پلي از بلوك

ـ    هاي كرميت بايد با استفاده از پوشش سطوح زيرين تيرچه - 4 ر خـوردگي  هـاي مناسـب در براب
 .دنمحافظت شو

هـاي خرپـايي سـاخته شـده از ميلگـرد در مـورد        تيرچـه  11و  10رعايت ضوابط بنـدهاي   - 5
 .هاي كرميت نيز الزاميست تيرچه

شـوند، لـذا    طور معمول بدون شمع بنـدي اجـرا مـي    هاي كرميت به با توجه به اينكه تيرچه - 6
ي عضو فوقاني تيرچـه هـا تحـت    همواره بايد تدابير الزم به منظور جلوگيري از كمانش جانب

بارهاي حين اجرا و قبل از گيرش بتن توسط محاسـب پـيش بينـي شـده و نـوع و فواصـل       
توجه شود پس از بتن ريـزي كمـانش جـانبي    . هاي سازه ذكر شود قيدهاي عرضي در نقشه

  .يال فوقاني قابل رويت نخواهد بود

داقل توصـيه شـده اسـت كـه     جانبي يـال فوقـاني تيرچـه كرميـت حـ     مهار ايجاد به منظور 
 .ها جوش شود ميلگردهاي فوقاني كالف عرضي سقف به عضو فوقاني تيرچه

متر و بعـد حـداقل    سانتي 5گاه به طول حداقل  الزم است انتهاي ورق زيرين تيرچه در تكيه - 7
گـاه   يال فوقاني تيرچـه نبايـد بـه تكيـه     .گاه جوش شود متر به پروفيل فوالدي تكيه ميلي 3

 .جوش شود

  



   )Composite(مختلط بتن با تيرچه فوالدي هاي  سقف
و اجـراي دال   بنـدي  هاي اصلي و جزييات قالب تيره ها، اتصاالت آنها ب جزييات مقاطع تيرچه - 1

 .هاي سازه باشد رويه بايد منطبق بر نقشه

بـا و بـدون شـمع    (شـوند   هاي مركب با دو روش طراحي و اجرا مـي  كه سقف با توجه به اين - 2
ها در طراحي مقاطع سازه تاثير گذار هستند، لذا الزم اسـت حتمـاً    هر يك از روشو ) بندي

هاي سازه ذكر شود و اجـراي   نياز و يا عدم نياز به شمع بندي توسط محاسب سازه در نقشه
از  مجريدرصورت مسكوت بودن، الزم است موضوع توسط  .سقف بر اين اساس انجام گردد

 . محاسب استعالم گردد

هـايي كـه الزم اسـت برشـگير بـر       برشگيرها و محل و جهت قرارگيري گيرها، تعدادنوع برش - 3
هاي سـازه ذكـر    بايد در نقشه) هاي اصلي تيرهاي فرعي و  تيرها،  تيرچه(روي آن نصب شود 

  .ها انجام شود شده باشد و اجراي آن بر اساس نقشه
  

  )Steel Deck( عرشه فوالدي مختلطهاي  سقف
، جزييـات عرشـه فـوالدي   ، هـاي اصـلي   تيـر هـا، اتصـاالت آنهـا بـه      جزييات مقـاطع تيرچـه   - 1

 .هاي سازه باشد و اجراي دال رويه بايد منطبق بر نقشه آرماتوربندي

جزييات هندسه عرشه فوالدي اعم از گام شيارهاي ورق، ضخامت ورق و ابعـاد هندسـي آن    - 2
 .انجام شودها  هاي سازه ذكر شده باشد و اجراي آن بر اساس نقشه بايد در نقشه

نامه  بايد عرشه فوالدي مورد نظر را از بين توليدكنندگان عرشه فوالدي داراي گواهي مجري - 3
با توجه به تفـاوت  . فني از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي انتخاب و خريداري نمايد

هاي عرشه فوالدي توليدكنندگان مختلف كه منجر  هاي موجود بر روي ورق نقش برجستگي
الزم اسـت   SDIو  ASCEنامـه   گردد براساس آيين اوت در چسبندگي بتن و فوالد ميبه تف

را  هاي الزم كليه توليدكنندگان عرشه فوالدي نسبت به انجام آزمايشات الزم اقدام و تاييديه
 .از مراجع قانوني اخذ نمايند

 فـوالدي خريـداري شـده مغـاير بـا جزييـات       كه مشخصات فني يا هندسي عرشـه  درصورتي - 4
 .رسدبهاي سازه باشد الزم است مشخصات جديد به تاييد محاسب پروژه  مندرج در نقشه

هايي كه الزم است برشـگير بـر روي آن نصـب شـود      نوع برشگيرها، تعداد برشگيرها و محل - 5
هاي سازه ذكر شده باشـد و اجـراي    بايد در نقشه) هاي اصلي تيرهاي فرعي و  تيرها،  تيرچه(

  .انجام شودها  آن بر اساس نقشه
 5/7متـر و ارتفـاع پروفيـل ورق نبايـد از      ميلـي  8/0هاي عرشه فوالدي  حداقل ضخامت ورق -٦

 .متر بيشتر باشد سانتي

بـه صـورت    درصورت استفاده از گلميخ سرپهن به عنوان برشگير الزم اسـت جـوش اتصـال    -٧
وه بـر  عـال  .باشـد از كيفيـت مطلـوبي برخـوردار     درجه پيرامون گلميخ را دربر گرفته و 360

 درجه نسبت به راسـتاي قـائم مطـابق    30بازديد عيني بايد آزمايش خم گلميخ تحت زاوية 



بـر روي مـوارد مشـكوك     ) EN 14555اسـتاندارد   و يا(سازمان مديريت  228نشريه شماره 
 .انجام شود

بدين منظور الزم . عرشه فوالدي در برابر حريق بسيار حائز اهميت است هاي محافظت سقف -٨
به طور معمـول از تعبيـه ميلگردهـاي    . هكارهاي مناسب از طراح سازه استعالم گردداست را

 .شود استفاده مي) Fire Proof(هاي ضد حريق  اضافي در قعر قالب و استفاده از پوشش

بجاي سقف مختلط بتن و ) Steel Deck(درصورت جايگزين نمودن سيستم عرشه فوالدي  -٩
به دليل توزيع مجدد بارهاي ثقلي بر روي تيرها،   الزم است) Composite(تيرچه فوالدي 

 .محاسبات اجزاي باربر سازه ساختمان مجدداً توسط محاسب پروژه مورد بازنگري قرار گيرد


