


 مقــدمـــه                                         
 

هاي با جان باز (کُرمیت) مجموعه حاضر پیشنهاد شرکت کُرمیت پارس جهت تولید بهینه تیرچه
سال تجربه این شرکت تدوین گردیده چهلباشد. این پیشنهادات اگرچه بر پایه محاسبات دقیق و می

 :رعایت نکات زیر ضروري و الزم استاست، اما 
مهندسین ساخت و مهندسین ناظر بوده ولی این جزوه راهنماي مهندسین محاسب،  •

باشد و استفاده از این جداول تعهدي مسئولیت محاسبات و ساخت و نظارت دقیق به عهده ایشان می
 آورد.براي شرکت ُکرمیت پارس بوجود نمی

اي در استخراج این جداول در نظر گرفته شده که مربوط به مقدار شرایط ویژه •
هداري تیرچه و سقف، قبل از گرفتن بتن و مقدار بار مرده و زنده بعد از بارگذاري دقیق و شرایط نگ

 .باشدگرفتن بتن می
سانتیمتر تنظیم گردیده که با احتساب تقریبی ضخامت  27و  25و  20جداول براي سه ارتفاع موثر 

 26 هاي سقف به ترتیب به حدودسانتیمتر و ضخامت 28و  26و  21ها پشت تا پشت تیرچه حدود ورق
 سانتیمتر در نهایت بالغ می شود. 33و  31و 

ها باشد و تواند به تنهایی تمام کننده محاسبات تیرچهباید در نظر داشت که این ابعاد نمی 
هاي رایج و مهنانکات بسیار زیاد دیگري باید مورد توجه قرار گیرد که قطعاً مهندسین خبره با تکیه بر آئین

براي راهنمائی توانند به آسانی به این مهم دست یابند.ریزي میسازمان مدیریت و برنامه 151نشریه 
مراجعه �ا  http://kormitpars.com/images/article/jadavel.pdfاستفاده از این جداول به آدرس اینترنتی

 آن را مشاهدە فرمائ�د. مراجعه و ودیو  www.aparat.com/kormitpars.ir در آدرس
ها توجه به نیاز جامعه و تولیدکنندگان بسیار زیادي که به تولید این تیرچه 

این نشریه اقدام نماییم تا مهندسین محترم و   pdfنشر اند، ما را بر آن داشت که نسبت به پرداخته
  .کنندگان در جهت کنترل آنچه ساخته شده ابزاري در اختیار داشته باشند.استفاده

 توجه  کافی شود. 345و 151و نشریه  12977تقاصا دارد در هنگام اجرا به موارد یاد شده در استاندارد
    ي خود ما را بهره مند سازید.ز نظرات ارشاداسواالت خود را از ما بپرسید و 

            kormitparsgmai.comو  www.kormitpars.ir و        88057522-24-(021) 

 09123454604و تلگرام:واتس آپ    
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  .دهد شكل را تشكيل ميT )مختلط(به همراه بتن، مقطع مركب 
   در قسمت باالي سقف در حدود                  هافقط در جهت عمود بر تيرچه ميلگرد جمع شدگي حرارتي 3-5
  .گردد نصب ميجوشتر از سطح بااليي بتن و روي بال فوقاني به صورت سانتيمتر پايين )2-4(

چرا كه در صورتيكه در سقف هركدام . توجه فرماييدنيز 1-5در مورد ميلگرد فوق لطفاً به رعايت بند : توضيح
اده از شرايط تيرچه بلوك  سامانه سقف مشمول استف  برقرار نباشد،10-1-5 و 2-1- 5 و 1- 1-5از شرايط بند 

  .باشد مي11-1-5نبوده و بايد به صورت دال يكطرفه طراحي شود و مشمول بند 
گاه منتفي در تكيه) اودكا(هاي مورب ميلگرد در صورت استفاده از ورق برشگير، استفاده از 4-4

  .است
حتي با وجود ورق ) اي تختتيره( باشند در مورد استفاده از تيرهاي بتني كه هم ضخامت سقف مي: توضيح
  . باشدتواند به صورت زيرنوع آن مي باشد،كه دوه به پل مي نياز به اتصالي جهت انتقال برش از تيرچ،برشگير

  
  
 
 
 
 
 
 

  

سخنــي با همكاران عـزيـز: 
  

با توجه به آنكه استاندارد ملي تيرچههاي كُرميت به شماره 12977 هم اكنون در دسترس عموم ميباشد برخود 
الزم ديديم نكاتي چند از استاندارد ياد شده و نشريه 151 را با ذكر شماره و بند مربوطه اعالم داريم، تا شما 

بتوانيد براحتي به آن دسترسي يابيد.  
استاندارد ملي بند 3-1 تيرچه كُرميت عبارت است ازخرپاي فوالدي با شرايط تكيه گاهي مختلف كه 



  
 
  
     . كمتر باشد1 نبايد از مقادير جدول  حداقل ضخامت سقف5-1-12
  

   حداقل مقدار ضخامت سقف بر اساس طول تيرچه-1جدول
   شناسايي ورق بالنشانه

  تحتاني
 با تكيه گاه هاي ساده

با تكيه گاه هاي 
  پيوسته از يك طرف

با تكيه گاه هاي 
  پيوسته از دو طرف

  27L  32L  38L  3 و 2-225فوالد 
  24L  30L  34L  3 و2-275فوالد 
  21L  26L  30L  3 و2-355فوالد 

  
  .باشدطول تيرچه مي L مقدار1در جدول

  
 مبحث نهم مقررات ملي برداشته شده كه در مورد 2- 14-9اين جدول با كمي ساده سازي از جدول : توضيح
هاي ياد شده، لرزش سقف نيز وجود تجربه اين شركت بر آنست كه با رعايت ضخامت. باشد سقف ميافتادگي

  .نخواهد داشت
  .ترين نقطه زير بال تحتاني تيرچه تا باالترين نقطه روي بتن عبارت است از پايينضخامت:  1يادآوري
  .باشد نميرد منفي نيازميلگها به صورت تكيه گاه ساده به در صورت طراحي تيرچه :  3يادآوري

در صورتيكه تيرچه پس از ساخته شدن و در سقف قرارگرفتن در فضاي خارج و در معرض عوامل  5-2-1-1
هاي در محيط.  ميليمتر نباشد 6 كمتر از ضخامت بال تحتانيجوي يا اثرات خورنده ديگر قرار داشته باشد، 

هاي داخلي كه نسبتاً در محيط. يابد ميليمتر كاهش مي5 خشك و عاري از هرگونه آثار خورندگي اين مقدار به
  . ميليمتر لحاظ شود3اين ضخامت حداقل ) هاي بستهها و محيطداخل ساختمان( از خورندگي محفوظ باشد 

و به  ....ديده دده از ورق گرم نورا است كه با استفهايي در بال فوقاني مجازنبشي استفاده از 5-2-3-1
  .، به صورت نبشي در آمده باشندروش شكل دهي سرد

  
  



  
  
  
  )برشگير( مشخصات ورق تقويتي تيرچه 2جدول  5-2-4
  

  حداقل ابعاد ورق برشگير
  )متر( طول تيرچه   )ميليمتر(

L 

  حداقل طول ورق برشگير مورد نياز
  )گام ميلگرد عرضي( 

  عرض  ضخامت
2L الزم نيست  -  -  
42 L  40  3  يك گام  

5.64 L  60  3  دو گام  

5.75.6 L  80  3  سه گام  
  

  151نكاتي از نشريه 
، استفاده از كالف عرضي در سقف الزامي است، كالف عرضي شامل دو ميلگرد به  كالف عرضي2-1-4

وي بال تحتاني و يك ميلگرد در زير يا روي بال فوقاني به موازات  ميليمتر است، يك ميلگرد ر12قطر حداقل 
  .شوندها به آنها جوش ميهم به صورت عمود بر تيرچه

  . سانتيمتر اختيار شود10 نبايد كمتر از عرض كالف عرضي2-1-4-2
ي دهانه  متر استفاده از حداقل يك كالف عرضي الزامي است، برا 5/5هاي كوچكتر از  براي دهانه2-1-4-5

 متر تجاوز 5/2 فاصله دو كالف عرضي مجاور هم ازهاي بزرگتر، كالف عرضي بايد به نحوي انتخاب شود كه 
  ..نكند

ها جوش دادن آن به تيرچه  مترتنها نصب دو ميلگرد و3هاي كوچكتر از توجه براي دهانه:   ذيل بند4-4-2
  )  كالف عرضي پنهان( ي نفوذ بتن نيست ها براكند و نيازي به ايجاد فاصله بين بلوككفايت مي

وصله به صورت جوش . اتصال دو پروفيل بصورت وصله در هر نقطه از بال مجاز است:   وصله3-4-1-8-2
 Aرا از خود نشان دهد كه در آن  AFy 14/1سر به سر در اعضاي كششي بايد بتواند حداقل مقاومتي معادل

  .صله شده مي باشدكل سطح مقطع عضو و
  





  فرم سفارش تیرچه سقف کُرمیت

:تاریخ قرارداد:شماره قرارداد :نام نمایندگی 

:آدرس پروژه :نام مشتري 

دستی           پمپ:       ریزي بتنcm:  .............. ارتفاع بلوكcm: .................. ارتفاع تیرچه

  و بلوك پلی استایرن کرمیتتیرچه        امپوزیت کرمیت ک       تیرچه و بلوك کرمیت : نوع سقف 

................... :بارگذاري مجموعاً
2/ mkg بار مرده........................

2/ mkgو بار زنده............................. 
2/ mkg

    فلزي            بتنی                      مصالح بنایی  : نوع اسکلت 

باشند جداگانه قید کردند هایی که داراي کنسول است می تیرچه .  

  

تیرچه طول تیرچهتیرچهطول تیرچهتعدادطول تیرچهتعدادطول تیرچه

  

  :توضیحات   

  

  

                                                                   امضاء                                                                                                                             
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