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  : يا توليد کنيد یا طراحرتيرچه ُکرميت که می خواهيد  دوستان کالمی با شما

است.ما از آن برای طراحی  AISC,SJI يک سيستم بر گرفته از آئينامه های روز دنيا باجان باز تيرچه 

در طراحی سقف ُکرميت و با امکانات موجود ايران استفاده  ACIتيرچه ُکرميت و با کمک از آئينامه  

ياری رسان صنعت پيشرفت صنايع وبه همراه پيشرفت در اين آئينامه ها ما نيز پيشرفت کرديم وهمگام با 

ساختمان در ايران ، سيستم سقف خودرا متحول کرديم . روزی طاق ضربی پر کننده فاصله اين تيرچه 

عريض جايگزين آن شد و سپس بلوک پلی استايرين و قالب فلزی عريض قابل  ها بود. سپس بلوک بتنی

  برداشت. و اکنون صنعت پليمری قالب های قابل برداشت پليمری را همراه اين سقف کرده.

آنچه مهم است امکان پويائی اين سيستم به همراه امکانات موجود است که آن را مطابق روز می سازد. 

سازه عزم آن داشته باشند که چون کشورهای پيشرفته از دهانه های بلند برای  اگر مهندسين  معمار و

و... استفاده کنند ما در کنارشان خواهيم بود. در آن جا اين تيرچه ها با  پوشش فروشگاه ، ورزشگاه 

فاصله زياد از هم و به همراه قالب های قابل برداشت عريض در خدمت شما خواهد بود. رمز تکامل ، 

  ائی است. پوي

سقف از تير آهن و تير ورق استفاده می شود. در حاليکه  سازه ایهنوز در ايران در سيستم های 

درممالک پيشرفته ساليان سال است که فقط در سازه از آن بهره می گيرندو استفاده در سقف از آن را  به 

بعضی ازهمکاران عزيز فراموشی سپرده و در موزه يافته های دانش بشری نگهداری می کنند. ولی 

،سيستم کمپوزيت تيرچه های فوالدی با جان باز را که دامنه گستره استفاده از آن در تيرهای سقف 

نامحدود است ،جزئی ازسيستم تيرچه بلوک سنتی به حساب می آورندو نمی پذيرند اين يک سيستم 

ميت که از تيرچه های فوالدی کامپوزيت مدرن و اقتصادی سقف است . بايد باور کرد که سيستم سقف کر

با جان باز استفاده می کند و عموما بلوک هم ندارد و قالب ثابت هم ندارد که در سقف باقی بماند و ضرر 

به سرمايه های ملی وارد کند يک سيستم امروزی است که به ترغيب صنايع پليمری که از مواد داخلی 

را در ارائه طرح های جديد قالب های قابل برداشت  بهره می گيرند پرداخته که هر بارابتکارات آنان

شاهد باشيم. هم اکنون ما با کمک همين قالب های قابل برداشت، سقف های شبه وافل را اجرا می کنيم، 

  آن هم بدون زيربندی و شمع بندی. 
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نمی  اگرچه ايده های جديد ، در اين مرز و بوم، به دليل روش تفکری و رفتاری ما بعضا به شکوفائی

رسند ، اما ما ثابت کرديم که می توانيم وبايد. ما تيرچه ُکرميت را از يک تفکر ابتدائی به شناخت 

عمومی رسانديم ، ما بلوک پلی استايرن که رويا و باور زيبای مهندس ظروفچيان بود را به باورعمومی 

ل برداشت را عمومی تبديل کرديم و با کمک و تشويق صنعت پليمری کشور، مصرف بلوک پليمری قاب

کرديم و مطمئنيم بزودی با کمک آنان به موفقيت بيشتری نائل می شويم. پيمودن اين مسير دشوار ميسر 

نشد بجز کمک و ياری علمی و ياری اساتيد و ياران محفل دانش. هنوز هم در راهيم . تا نفسی باشد و 

  کسی.

  شرکت کرميت پارس                                                                         

 ١٣٩٨بهمن                                                                            

 

٠٩١٢٣۴۵۴۶٠۴)   و تلگرام وواتس آپ : ٠٢١(٨٨٠۵٧۵٢٢- ٢۴تلفن :   

 kormitpars@ gmail.com پست الکترونيک :    
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  با توضيحات اضافی  –رميت و تعيين مقاطع روش استفاده از کتاب جداول تيرچه کُ 

: تعدادی از استفاده کنندگان از کتاب جداول شرکت کرميت پارس ، در محاسبه مقاطع و تعيين  مقدمه - ١
  ابعاد سواالتی دارند که دراين جا سعی داريم توضيحات کافی خدمت آنان ارائه نماييم .

  ابتدا تعريف از نام های مورد استفاده:

 بال فوقانی 

 

  

 

 

 بال تحتانی 

 

 

 

 

  برشگير وورق گوشواره 

 

 

 

  ورق نری 
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  آشنائی  با يک مثال شروع می کنيم که شايد راهنمائی کاملی باشد.برای  :مثال- ٢

  :  ی مثالداده ها

 متر ۶دهانه تيرچه   -١
 کيلو گرم برمترمربع ٢٠٠بار زنده  -٢
 کيلو گرم برمترمربع ۵۵٠بار مرده  -٣
  = عرض  cm۶۵   =ارتفاع و cm٢۵با مشخصات:     استايرينپلی  –بلوک مورد استفاده  -۴

  را دارند. توجه: قالب های پالستيک نيز تقريبا همين مشخصات
 بتن ريزی با پمپ  -۵
 تيرچه بدون شمع بندی در حين اجرا  -۶
 سانتيمتر ٢۵ارتفاع تيرچه :  -٧

 :بال فوقانیانتخاب -٣

 ،انتخاب ما بلوک پلی استايرين  می رويم. ٢٩الی  ١کتاب جداول به انتخاب بال فوقانی از صفحه در 
در خواهد آمد. بلوکسانتيمتر بتن روی  ۶تا  ۵ متر است.يسانت ٢۵ارتفاع بلوک  ،بتن ريزی با پمپ 

ابتدا برای محاسبه بال فوقانی تيرچه  باالی صفحات به بارگذاری در هنگام بتن ريزی اشاره شده .
لوک پلی بجداول مراجعه نمود. با توجه به استفاده از  ٢۶تا  ٢٣بايد به جداول مربوطه از صفحه   

در سطر  .را انتخاب می نماييم ٢٣متری جدول صفحه  ۶و دهانه   ٢۵ cmاستايرين و ارتفاع تيرچه 
  سانتيمتر مربع را انتخاب می نماييم . ۶۴/٣يرچه متر مساحت مورد نياز بال فوقانی اين ت ۶دهانه 
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شما قرار در ستون بعدی بعضی از پيشنهاد های انتخاب داده شده که می تواند گزينه های احتمالی انتخاب 
       60X3= L30X30X3توجه:    بگيرد يا خير .

  راهنمای انتخاب  شکل های مختلف بال فوقانی:

  

  

  

  

  

  

امروزه رايج تر است . ولی می توان از نبشی های نورد سرد نيز  در بال فوقانی استفاده نبشی نوردگرم
جوش پذير ) استفاده شکل پذير و و فوالدهای مرغوبتر  St ٣٧، با توجه به کيفيت مرغوب فوالد ( 

می تواند مورد استفاده قرارگيرند . بعضا" بجای تقويت نبشی بال فوقانی فوق برای اشکال معمول  نمود.
   . کرداستفاده به صورت اشکال باال می توان ازتقويت ميلگرد 

قاطع استفاده شده مبه صورت جمع جبری مساحات 
بايد بزرگتريا برابرمساحت انتخابی از جدول برای 

  بال فوقانی باشد .

Aمساحت مورد نياز  = 3.64 cm^2   بودکه
 بوط به حداکثر ممان در وسط دهانه می باشد.مر

متر به باال استفاده از مقطع سپری است . اين مقطع در هنگام بتن ريزی به  ۶پيشنهاد برای دهانه های 
) ايمن تر است . اما می توان از مقاطع ديگر هم با Y-Y( جهتن بزرگتر درويراسيژعلت داشتن شعاع 

  آيد ، استفاده نمود . رعايت بيشتر نکاتی که در ادامه می

  است . cm^2 3.08باشد که مساحت آن  40×  40×  4فرض کنيد اولين انتخاب ما نبشی

3.64   :                         مساحت مورد نياز باقی مانده − 3.08 = 0.56 cm                  

  به صورت تقويت جوابگو است.  ١٠استفاده از يک عدد ميگرد 

A = 3.08 + 0.78 = 3.86 cm > 3.64 𝑜. 𝑘. 
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  و يا از مقطع زير بهره گيری کنيم:

 

 

 

  

A = 2.35 + 1.74 = 4.09 cm > 3.64 𝑜. 𝑘. 

است برای سهولت در ساخت فقط دو مقطع را انتخاب کنيم که در اين مورد به صورت نبشی  طبيعی
  دستی توليد می شود.در بازار موجوداست و بوسيله کارخانجات زير  40×40×3و يا  30× 30×3

  

  : فرمول ُکرميت-۴

که نامش را  داده ايم توسعهما رابطه ای را برای تعيين آن به اصطالح سوال در اينجا طول تقويت است .
گذاشته ايم. اين رابطه با تمام سادگی در بدست آوردن طول تقويت برای تمام تيرهای  فرمول ُکرميت

بلوک و تيرهای مختلط و.. کارآئی دارد و مهندس محاسب را از  -خمشی دو سر مفصل شامل تيرچه 
 محاسبات طوالنی آسوده می سازد.  

 :ر روی يک تير دو سر مفصل به صورت زير می باشدمان دمهمانطوريکه می دانيد منحنی 

𝐿محاسبات ساده روی اين معادله نشان می دهد که از نظر تئوری طول مورد نياز تقويت     (سانتيمتر)  

  

  

  

  

  

𝐿برابر است با:                                                                            = 𝐿 1 −     

بخشی که تقويت مساحت (سانتيمترمربع)  𝐴است و تيرچه برابر طول کل (سانتيمتر)   𝐿که در آن : 
  . طول تقويت  𝐿   کل مورد نيازو مساحتعبارتست از (سانتيمترمربع)   𝐴و نمی شود
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وشانی به پطول بدست آمده مقدار تئوری تقويت است که بايد از نظر رواداری های ساخت  و طول هم 
سانتيمتر از طرفين) پيشنهاد می شود. بنا براين رابطه  ١۵سانتيمتر ( ٣٠آن طولی را افزود که مقدار 

𝐿                                           بود:  ُکرميت به صورت زير خواهد  = 𝐿 1 −    + 30  

بهتر است  برای طراحانی که می خواهند از تعداد تقويت زيادتری در جهت سبک سازی بهره بگيرند
  زير بدست بياورند.کلی طه هر تقويت را از راب طول

  

  رميت ، بر حسب سانتيمتر:رمول کُ فُ 
𝐿 = 𝐿 1 −

𝐴 + 𝐴 + ⋯ +   𝐴   

𝐴
   + 30 

  

سانتيمتر مربع است و از  ۶متری مساحت فوالد مورد نياز  ٨برای مثال فرض بفرمائيد برای يک دهانه 
سانتيمتر مربع خواهد  6.24استفاده می کنيم. مساحت موجود   ١۴و يک ميلگرد  40× 40×3دو نبشی 

  :  برای طول تقويت اول است وبنابر اين     2.35cm^2ی   هر نبش مساحتبود.

 𝐿 = 800 1 −
.   

.
   + 30 = 623.9 + 30 = 653.9 𝑠𝑎𝑦 𝐿 =  660𝑐𝑚. 

𝐿طول نبشی تقويت اول  =  660𝑐𝑚. محاسبه طول تقويت دوم: است. برای 

𝐿 = 800 1 −
2.35 + 2.35  

6.0
   + 30 = 372.38 + 30 = 402.4 𝑠𝑎𝑦 𝐿 =  410𝑐𝑚. 

 بنا بر اين بال فوقانی خواهد بود:

 40 × 40 × 3  L = 800cm + 40 × 40 × 3  L = 670cm + ϕ14 L = 430cm  

  مرکز طولی اين تقويت در مرکز طولی تيرچه قرار می گيرد . 

 ینبشدومحاسبه فرمائيد. جواب در استفاده از دونبشی برای تمرين طول تقويت ها برای مثال خودمان را
𝐿40: به صورت × 40 × 𝐿30 اصلی و  3 × 30 ×    387𝑐𝑚 تقويتی. جواب طول تقويت:  3

𝐿30به صورت:  × 30 × 𝐿40 اصلی و  3 × 40 ×  465𝑐𝑚 جواب طول تقويت: .تقويتی  3

  البته بايد توجه داشت انتخاب دوم از نظر ساخت فقط به صورت سپری امکان دارد.
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   :انتخاب بال تحتانینکاتی در- ۵
  

  پديد آمد.  به شرح زير محدوديت در استفاده از ورق کم عرض ١٢٩٧٧بعد از تدوين استاندارد 
دو هفتم ضخامت سانتيمتر کمتر گرفته و يا  ١٠عرض بال تحتانی تيرچه ها نبايد از   ٢- ١-۵

 ١٢در مورد استفاده از بلوک پلی استايرن ، عرض بال تحتانی نبايد کمتر از سقف باشد. 
  اعمال می شود. ٨-١-۵سانتيمتر باشد.در غير اين صورت بند 

 ٨متر حداقل  بال تحتانی تيرچه می تواند به  ۴کمتر از  برای تيرچه های با طول  ٣- ١-۵
 ١٠سانتيمتر تقليل يابد .در مورد بلوک پلی استايرين توصيه می شود عرض بال تحتانی کمتر از 

  سانتيمترلحاظ نشود.
سانتی متر  ٨متر از بال تحتانی با عرض  ۵برای سامانه با قالب موقت فلزی تا طول  ۴- ١-۵

  نمود.می توان استفاده 
  

در استفاده از قالب فلزی بجای بلوک پلی استايرن ، اکنون با همکاری بخش پليمری صنعت ، 
  جای خود را باز نموده و عرض های  ،بلوک پالستيکی قابل برداشت ،در کنار قالب موقت فلزی

  
  
  
  
  
  
  
  

دليل اين امر آنستکه د. باشکم بال تحتانی نيز جوابگوی تامين عرض موثر بتن جان تيرچه می 
قالب فلزی وپالستيکی به لبه بال از دو جهت تکيه کرده و امکان لغزيدن به داخل جان تير چه را 

   ندارند.
 ١٢تيرچه  اين عرض مناسب بتن خور تيرچه در عکس  پائين ديده می شود. عرض بال تحتانی

  سانتيمتر بوده است.
  
  
  
  
  
  



10 
 

  :بال تحتانی بر اساس جداول طراحی- ۶
بال فوقانی گفته شد عينا در مورد بال تحتانی نيز عمل می گردد.  ابتدا  دبر اساس آنچه در مور 

  به داده ها دوباره نگاه می کنيم.

  داده ها : 

 متر ۶دهانه تيرچه   -١
 کيلو گرم برمترمربع ٢٠٠بار زنده  -٢
 کيلو گرم برمترمربع ۵۵٠بار مرده  -٣
  = عرض  cm۶۵   =ارتفاع و cm٢۵ت:    پلی استايرين با مشخصا –بلوک مورد استفاده  -۴

  توجه: قالب های پالستيک نيز تقريبا همين مشخصات را دارند.
 بتن ريزی با پمپ  -۵
 تيرچه بدون شمع بندی در حين اجرا  -۶
 سانتيمتر ٢۵ارتفاع تيرچه :  -٧

  

 ٢۵ cmکيلو گرم بر متر مربع و ارتفاع تيرچه ٧۵٠با بار نهائی بارگذاری  ١٣٢الی  ٣٠ات صفح از 
متر مساحت مورد نياز بال تحتانی  ۶را انتخاب می نماييم و در زير آن از سطر دهانه ٩۴جدول صفحه 

  سانتيمتر مربع را انتخاب می نماييم . ۵٠/۴اين تيرچه 
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در ستون بعدی بعضی از پيشنهاد های انتخاب داده شده که می تواند گزينه های احتمالی انتخاب شما 
  باشد.

  شکل های مختلف بال تحتانی:راهنمای انتخاب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورد محاسبه در تعيين طول تقويت عينا به روش آمده در مورد بال فوقانی عمل شود. در م
به علت کوتاه شدن بازوی کششی ، بايد   در کشش وارد می شود و مساحت سطح ورق نری

     𝐴بايد مساحت اوليه  ،با استفاده از رابطه تقريبی ،مساحت آن اضافه گرفته شود.برای اين 

𝐴   است که بايد تامين گردد.  یمساحت  
                                                      

 مساحت تعديل يافته است که بايد اعمال 𝐴در اين رابطه   
 𝐻 عرض ورق نری و 𝑎   .گرددودرصورت کمبود،اضافه 

ضخامت سازه ای سقف می باشد.(از روی بتن تا زير ورق بال 
  تحتانی).

  :محاسبه اتصال بال تحتانی به تيرچه- ٧
  
  

 

 

 

 

  در ضريب روبرو ضرب گردد:انتخابی 
𝐴 = 𝐴 (

𝐻 − 1

𝐻 − 1 − 𝑎
2

)   
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به مقطع های باالئی  که از قسمت یآمده اعضاء کششی تيرچه بوسيله برش ١۵١مانطوريکه درنشريه ه
می گردد.بنابراين بايد اين انتقال به صورت موثر صورت  مختلطآن منتقل می شود وارد عمل کششی 

در نشريه فوق نيز . منتقل می شودگيرد.برش عمده به صورت جوش اتصال گوشواره ها به بال تحتانی 
شا مل  نبشی، ورق نری و   تقويت اتقطع ،عالوه بر اين برش ،به اين نکته اشاره دارد. اما در عمل

در دفن بعلت  شده اند و گوشواره های نيز به آن ها متصلند ،ورق برشگير که روی ورق تحتانی جوش 
 منتقل می نمايند. به قسمت فوقانی تير مختلطبوسيله تنش تماسی و اتکائی مقداری از برش افقی را، بتن

ودر بارهای عادی(حتی پارگينگ ها) ديده شده که اما به صورت معمول 
سانتيمتر طول  ٣تا  ٢فقط جوش بين گوشواره و ورق تحتانی اگر بين 

و با توجه به اين نکته که اين جوش به علت گرد بودن ميلگرد داشته باشد 
پيشنهاد می شود که اين  از انواع جوش نفوذی است کفايت محاسباتی دارد.

وشش گاز باشد و اگر از الکترود روکش داراستفاده جوشکاری حتما زير پ
                      می شود فقط برای مونتاژقطعات تيرچه  باشد.

سانتيمتر مربع بوده. بنا  ۵٠/۴در مثال فوق مساحت مور نياز بال تحتانی 
 براين :

  𝐹 =
×

=
. ×

= 5400𝑘𝑔 

ميليمتر با  ٣برای جوش گوشه وحتی نه نفوذی،به مقدار  مقدار،اگر گلوگاه جوش موثر،با فرض حداقل 
و گام گوشواره کيلوگرم در سانتيمتر  ۶۵٠سانتيمتر و ارزش جوش نيز در حداقل به مقدار  ٢طول 

                                                                       فرض شود :سانتيمتر ٣٠

𝐹 = 650 × 2 ×
×

= 13000𝑘𝑔 > 5400𝑘𝑔  𝑜. 𝑘.   

بايد توجه داشت که جوش های متصل کننده تقويت های بال تحتانی در اين محاسبه منظور نشده و نشان 
 می دهد که اين اتصال از اطمينان باالئی برخوردار است.

 

  : وشوارهگ-٨
نام های ديگر آنست.  گوشواره به اعضاء جان تيرچه گفته می شود. زيگزاگ يا دياگونال يا مورب نيز

:آن عمل اصلی  

قبل از گرفتن بتن.اتصال بال فوقانی به بال تحتانی در باربری  -  
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اتصال بال تحتانی به عنوان عضو کششی  به تير مختلط تشکيل شده بعد از گرفتن بتن  بوسيله انتقال  -
 برش ازطريق جوش گوشواره به بال تحتانی.

 

 

 

 

برش مقاوم  طول جوشی  شامل : جوش گوشواره به بال  البته بايد توجه داشت در محاسبه   طول  
جوش های نبشی ها و ورق نری ها به بال تحتانی می شود. به اضافه  تحتانی  

  

:ورق نری-٩   
ورق نری به قسمتی از بخش  کششی تيرچه گفته می شود که سرتا سر تيرچه وجوش شده به بال تحتانی 

  قرلر گرفته.اين ورق در عين کمک به کشش بال تحتانی تيرچه در بردن بخشی از برش سهيم می شود.

 

 

 

 

 

 

ورق برشگير: -١٠  

در تيرچه کرميت ورق هائی در انتهای تيرچه تعبيه می گردد تا برشی را که در تکيه گاه پديد می آيد را 
است.می گيرد. طول اين قطعات در جدول زير آمده   

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:برش در تيرچه- ١١  

تعيين و مقابله با نيروی برشی درتمام  
تيرها و تيرچه ها از اهميت باالئی 

برخوردار است که بعضا مورد توجه قرار 
 نمی گيرد.

برای يک محاسبه ساده برش مقاوم در هر 
نقطه تيرچه به روش زير می توان عمل 

  کرد.

به صورت ساده می گوئيم که مقاومت 
برشی تيرچه مجموعه مقاومت بتن و فوالد 

 ٨بتن جان مقطع است.اگر عرض 
   : ١۵١نشريه ٢٨-٣سانتيمتر فرض شود مقاوم برشی آن بر اساس رابطه  ٣٠سانتيمتر و ارتفاع آن 

  
𝑉  برش مقاوم بتن جان تيرچه: = 0.31√210  × 8 × 30 = 1078𝑘𝑔 

  
𝑉می گردد.برش   0.4𝑓، ضربدر 𝐴را می توانيد برابر با مساحت فوالد مدفون در بتن جان،   

 بگيريد.

  باشد :   0.78cm2به عنوان گوشواره درون مقطع با مساحت  ١٠برای مثال اگر فقط يک ميلگرد 
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𝑉  برش مقاوم فوالد گوشواره: = 0.78 × 0.4 × 2400 = 748.8𝑘𝑔          

  برش مقاوم کل تيرچه :

  موجود:برش 

𝑉 = 𝑉 + 𝑉 = 1078 + 748.8 = 1826.8𝑘𝑔 

 

𝑉 = 750 × 0,75 ×
6.00

2
= 1687.5𝑘𝑔 < 1826.8 𝑘𝑔  𝑜. 𝑘 

اگر برش وارد بر تيرچه بيشتر از اين مقدار باشد بوسيله دوبل کردن گوشواره و يا ورق نری می توان 
را نيز  ۶د(بند به تقويت آن پرداخت.در مورد ورق نری مساحت ورق در رابطه فوق وارد می شو

محاسبات می شود.فراموش نکنيد رعايت جدول  ببينيد). ورق برشگير در تکيه گاه نيز بدينگونه وارد
فوق در مورد برشگير الزامی است ، حتی اگر برش تيرچه در آن منطقه کمتر از برش مقاوم يک 

  باشد. ١٠ميلگرد گوشواره شماره 
  

:در اسکلت های بتنی و فلزی و به انتخاب مشتری ، به علت نکاتی در مورد استفاده تيرچه با شمع
کم شدن مصرف فوالد و ارزانتر شدن ،بعضا در زير تيرچه از شمع استفاده می شود. تمامی نکات اعالم 
شده فوق در مورد با تحتانی و گوشواره ها وبرشگير ها بايد رعايت شود . فقط در مورد بال فوقانی الزام 

، مگر در شرائط بسيار محدود که تنش فشاری باالدر بتن الزام استفاده از بال  خاصی در کار نيست
  فوقانی به عنوان فوالد فشاری را مطرح سازد. 

کمانش جانبی در هنگام بتن ريزی تيرچه های بدون شمع الزم می سازد که ميلگرد حرارتی و ريب 
  (ژوئن) با جوش به تيرچه ها متصل گردد.  

  ق مورد توجه و استفاده شما قرار گيرد.اميد است نکات فو

 

:بعضی ازجزئيات اجرائی اتصال تيرچه به پل بتنی و فلزی  

در جزئيات زير توضيحات الزم در مورد هر کدام گفته می شود. ديدگاه اصلی اين جزئيات معطوف به 
ان های بلند بارگذاری قائم و بارگذاری افقی(زلزله و باد) مخصوصا در ساختم عملکرد مناسب سقف در

که می دانيد عملکرد سقف ، بعنوان ديافراگم ، درمقابله با بارهای افقی بسيار  مرتبه می باشد. همانطوری
مهم است. سقف در اين رفتار مانند جان يک تير خوابيده عمل می کند که بال های آن همان تيرهای 

ای بر .يت خاصی برخوردار استمی باشند . اتصال جان به بال و يکپارچگی جان از اهم سازهاصلی 
) که ٢٨٠٠آئين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد  ۴پيوست  ۶بند تبعيت از آنچه در

که بتن روی پل  طراحی شده به طريقیزير جزئياتسانتيمتر دانسته  ۵ضخامت بتن روی سقف را حداقل 
مهندسين با  فقط يک راهنما است و جزئياتاين  .خامت برخوردار باشندضز اين ا با تغييرمحل نشيمن ها
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                                                           نظرومعيارخود می توانند از اين جزئيات بهره گيرند.
           

:بتنیل به سازه اتصا  

زير پل و سقف : صال تختات
: يکنواخت  

به طور کلی در خارج از  
محيط خاموت ها نمی توان به 

مقاومت اتکائی بتن تکيه کافی  
از بخش  سهمیداشت. اگر 

برشگير تيرچه به علتی(مثال 
عدم يکنواختی زيرسقف با زير 
پل) نتواند داخل اين محيط 

بايد از اودکا استفاده گردد 
                              .نمود

 

: اتصال آويز  

غيريکنواخت: زير پل و سقف   

 اتصال غلط:

 

 

 

 

 

برش تکيه  وبروردر اتصال 
به پل  ی از طريق بايد گاهی

. اما هيچ روشی منتقل شود
در اين   برايش پيش بينی نشده.

 

ميلگرد حرارتی 

ورق يا نبشی برشگيرورق يا نبشی برشگير

آويزدو طرفه– اسکلت بتنی 

غلط
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وجود نداشته و اين اتصال بايد به  اه اتصال نيزبه علت عريض بودن بال تحتانی عبور از بين خاموت
 دوروش پيشنهادی زير اصالح گردد.

پيشنهاد نبشی برشگير به جای ورق برشگير است.در شکل زير: -١  

ورق بال تحتانی اگر پهن باشد ممکن است از بين خاموتها نتواند رد شود.در خارج از خاموت ها نيز 
داشت. از اينرو با استفاده ازتک نبشی برشگير ودر دهانه  نمی توان به  مقاومت اتکائی بتن تکيه کافی

سانتيمتر   ١٠تا  ۵های بلند دوبل برشگيرنبشی وبا عبور نبشی و يا نبشی ها از ميان خاموتها به طول 
 مقاومت الزم را فراهم نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از اودکا:يا با استفاده  -٢   

 

 

 

 

 

 

:اتصال به سازه فلزی  
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تخت: زير پل و سقف يکنواختاتصال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال آويز:
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شما آرزوی موفقيت برای با  

 
 


