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1399سهستاى   



 الشاهات عووهی 8-5-5-1

 :ساختواى تايذ ٍاجذ خصَصیات سيز تاضذپالى 

 .هتز تیطتز ًثاضذ 25 ساختواى اس سِ تزاتز ػزض آى ياطَل 

 .تِ ّز دٍ هحَر اصلی تمزيثاً لزيٌِ تاضذًسثت 

 پیطاهذگی در ّز راستايی ًثايذ اس يك پٌجن تؼذ ساختواى در ّواى راستا تیطتز تاضذاًذاسُ 

 .کوتز تاضذپیطاهذُ ٍ ػالٍُ تز آى تؼذ ديگز پیطاهذگی ًثايذ اس همذار 

  و تعداد طبقات ساختواىارتفاع  8-5-5-2

 .دٍ هحذٍد هی ضَدتِ تؼذاد طثمات حذاکثز 

 .هتز تاضذ 8 تام ًسثت تِ هتَسط تزاس سهیي هجاٍر ًثايذ تیص استزاس رٍي 

اس ايي حذ، تايذ يك کالف افمی اضافی در تجاٍس ت صَرهتز هی تاضذ ٍ در  4 هحذٍد تِ طثمِارتفاع حذاکثز 
  .گزددکالف سيزيي تؼثیِ رٍي  اسهتز  4 داخل ديَارّا ٍ در ارتفاع حذاکثز

 

 کویتِ تخصصی ػوزاى
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  2-5-5-8تا تَجِ تِ تٌذ  : تذکز
اجزاي يك ساختواى سٌتی کِ  

هتز ٍ  6ارتفاع ّوکف تجاري آى 
هتز تاضذ هجاس   3آى اٍل طثمِ 

. ًوی تاضذ  

هتز 8بزش یک ساختواى سنتی دو طبقه با ارتفاع کوتز اس   

هتز 8نوای ساختواى سنتی دو طبقه با ارتفاع هجاس   
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 بزش قائن 8-5-5-3

 پیطاهذگی سمف( الف

هتز تیطتز ًثاضذ ٍ طزُ  1.5هتز ٍ تزاي تالکي ّاي دٍ طزف تاس اس  1.2طَل پیطاهذُ طزُ در هَرد تالکي ّاي سِ طزف تاس اس -1
 .ّا تِ خَتی در سمف طثمِ هْار ضًَذ

لائن سلشلِ هطاتك هثحث   در صَرتیکِ طَل پیطاهذُ طزُ اس حذٍد هذکَر در تٌذ فَق تجاٍس ًوايذ طزُ تايذ در تزاتز ًیزٍّاي-2
 .ضطن همزرات هلی ساختواى هحاسثِ گزدد

 .هیلی هتز هجاس است 700رٍي ّیچ لسوت پیطاهذگی ساختواى ًثايذ ديَاري ساختِ ضَد ٍلی ساخت جاًپٌاُ تا ارتفاع -3

هقطع قائن ساختواى( 2800استاندارد ) 7-2-3  

ساختواى در همطغ لائن تطَري کِ طثمِ تاال تِ صَرت طزُ جلَتز اس طثمِ ي پايیي تاضذ فمط در هَارد سيز هجاس  پیطاهذگی 
:است  

.طَل جلَ آهذُ ي طزُ اس يك هتز تیطتز ًثاضذ: الف  

سمفديَارّاي ساسُ اي لسوت پیص آهذُ ًثايذ تار : ب  

.يا ديَار فَلاًی را تحول کٌٌذ    
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:ًکتِ  
.پیطاهذگی تا تالکي فزق دارد  
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 ايي ػکس آهَسضی است ٍ ساختواى سٌتی ًیست



 چینی کزسی اجزای جهت کنی پی 8-5-5-5

 سيز کٌی پی ػزض حذالل طثمِ يك ّاي ساختواى در

 50 حذالل هزتغ هتز 5 تا تارگیز سطح تا تارتز ّاي ديَار

 تايست هی تیطتز تارگیز سطح تزاي ٍ تاضذ هی هتز ساًتی

 .گزدد اًجام هحاسثات طزاح هٌْذس تَسط

 سيز کٌی پی ػزض حذالل طثمِ دٍ ّاي ساختواى در

  حذالل هزتغ هتز 10 تا تارگیز سطح تا تارتز ّاي ديَار

    تیطتز تارگیز سطح تزاي ٍ تاضذ هی هتز ساًتی 100

 .گزدد اًجام هحاسثات طزاح هٌْذس تَسط تايست هی
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 کزسی چینی 8-5-5-6

 .ساًتی هتز هی تاضذ 55حذالل ارتفاع کزسی چیٌی تا سٌگ الضِ ٍ هالت هاسِ سیواى 
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 افقی بندی کالف 8-5-5-10-1

  آى ارتفاع حذالل ٍ هتز هیلی 450 ّا ديَار سيز افمی کالف ػزض حذالل

 .تاضذ هی هتز هیلی 300

  ًَع اس آجذار طَلی هیلگزد ػذد 6 اجزاي ديَارّا سيز افمی کالف در

S400 يا AIII ِتاضذ هی الشاهی هتز هیلی 12 حذالل لطز ت. 

 يکذيگز تِ هتز هیلی 8 حذالل لطز تِ ّاي تٌگ تا تايذ طَلی هیلگزدّاي

 .تاضذ تیطتز هتزهیلی 250 اس ًثايذ يکذيگز اس ّا تٌگ فاصلِ .ضًَذ تستِ

  150 تِ حذالل تايذ لائن تزکالف اس هتزهیلی450 فاصلِ در ّا تٌگ فاصلِ

 .ياتذ کاّص هتز هیلی

 کویتِ تخصصی ػوزاى 6
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 رعایت فاصله تنگ ها
  6عدم استفاده اس 
 هیلگزد طولی



 جشئیات آرهاتور گذاری کالف قائن

 قائن بندی کالف 8-5-5-10-2

 تتٌی لائن ّايدرکالف هیلگزدّا تؼثیِ هحل ٍ هطخصات ( ب

  حذالل تا AIII آجذار هیلگزد ػذد 4 اس تايذ طَلی هیلگزدّاي تزاي
 استفادُ هَرد آرهاتَر لطز حذالل.ضَد استفادُ هتز هیلی 12 لطز
  750  در ّا خاهَت ي فاصلِ.تاضذ هی هتز هیلی 8 ّا خاهَت در

  150 اس ًثايذ لائن کالف پايیي ٍ تاال تحزاًی ًاحیِ در هتز هیلی
 .ضَد تیطتز هتز هیلی

Ǿ8@150 mm 

  250 تا را ّا خاهَت ي فاصلِ تَاى هی لائن کالف ي هیاًِ در
 .داد افشايص هتز هیلی

Ǿ8@250 mm 
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 دیوار 8-5-5-7

 باربز دیوارهای(الف
  هتز هیلی 350 ضخاهت تِ تايست هی داخلی تارتز ٍ پیزاهًَی ّاي ديَار کلیِ ّوکف طثمِ در.1
 .گزدًذ اجزا ( آجزُ ًین ٍ يك )

 تارتز ديَارّاي ٍ هتز هیلی 350 ضخاهت تِ تايست هی پیزاهًَی ديَارّاي کلیِ اٍل طثمِ در.2
 .گزدًذ اجزا هتز هیلی 220 تَاًٌذ هی ساسُ طزاح ًظز تا داخلی

 

 



  تیي فاصلِ حذالل حالت ايي در.گزدًذ اجزا گیز ّطت صَرت تِ تايذ هسلح تتي لائن ّاي کالف اجزاي هحل در ديَارّا .13تٌذ
 .تاضذ کوتز کالف السم تؼذ اس ًثايذ گیز ّطت آجزّاي

 هتز هیلی 500 ّز در افمی ّاي هیلگزد يا ّا ضاخك ي تؼثیِ تا ديَار اجزاي ٌّگام در تَاى هی گیز ّطت اس استفادُ جاي تِ
 (.دارد کارتزد تیطتز هتزي ساًتی 35 ديَارّاي تزاي).ًوَد تاهیي را کالف ٍ ديَار تیي اتصال ارتفاع

 

 دیوار 8-5-5-7
 دیوارچینی(ت
 يك ، سَم يك فَاصل در کذام ّز کِ هتز هیلی 10 لطز تِ آجذار هیلگزد 3 اس حذالل تايذ تارتز ديَارّاي در .9تٌذ
 ايي.ضَد استفادُ ، هیگیزًذ لزار افمی ّاي تٌذ در ديَار طَل در سزتاسزي صَرت تِ ٍ ديَار ارتفاع سَم دٍ ٍ دٍم

 .گزدد هْار ّا آى داخل در ٍ ضذُ دادُ اهتذاد لائن ّاي کالف هحل تا تايذ ّا هیلگزد

9تٌذ   
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 :تاسضَ ّا ٍ تمَيت کٌٌذُ ّاي اطزاف آى 8-5-5-8

 

 .ًثايذ سثة لطغ کالف ّا ضًَذتاسضَّا -1

 .سطح تاسضَّا در ّز ديَار تارتز اس يك سَم آى ديَار تیطتز ًثاضذهجوَع -2

 .طَل تاسضَّا در ّز ديَار تارتز اس يك دٍم طَل ديَار تیطتز ًثاضذهجوَع -3

هیلی  750کوتز اس دٍ سَم ارتفاع تاسضَ يا کوتز ( اس اًتْاي ديَار)اٍلیي تاسضَ در ّز ديَار تارتز اس تز خارجی ساختواى فاصلِ -4

 .لزار دادُ ضَد( اس کف تا سمف) هتز ًثاضذ ، هگز آًکِ در طزفیي تاسضَ کالف لائن 

دٍ تاسضَ ًثايذ اس دٍ سَم ارتفاع کَچکتزيي تاسضَ طزفیي خَد ٍ ّوچٌیي اس يك ضطن هجوَع طَل آى دٍ تاسضَ فاصلِ -5

در غیز ايي صَرت جزس تیي دٍ تاسضَ جشئی اس تاسضَ هٌظَر هی ضَد ٍ ًثايذ آى را تِ ػٌَاى ديَار تارتز تِ حساب . کوتز تاضذ

 .آٍرد

درگاُ رٍي تاسضَ ّاي هجاٍر تايذ تِ صَرت يکسزُ تا دّاًِ ّاي تزاتز هجوَع طَل تاسضَّا تِ اضافِ ي طَل جزس تیي ًؼل -6

 .هٌظَر ضَد( 9-5-5-8)هیلی هتز اضافِ در ّز طزف تا رػايت ًکات تٌذ  200آى ّا ٍ 

در غیز ايي صَرت تايذ طزفیي تاسضَ را تا تؼثیِ ي کالف ّاي لائن کِ تِ .هتز تیطتز ًثاضذ 2.5يك اس اتؼاد تاسضَ ّا اس ّیچ -7

 .کالف ّاي افمی هتصل هی ضًَذ، تمَيت ًوَد



 نعل درگاه 8-5-5-9

 رعایت ضوابط اجزای نعل درگاه

 

 هحاسبه و اجزای راه پله و اتصال آى به ساسه سنتی

 

 جشئیات کف ساسی و کدهای ارتفاعی
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:بندهای هورد بزرسی در کارگاه بعدی   



09106316653ههندس هجتبی شهابی     

    09355519671خانن ههندس هحود رضایی  
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:کارگزوه آهوسش و پژوهش  

دفتز ًوايٌذگی آتاداى –سايت ًظام هٌْذسی استاى خَسستاى   

www.nezam-abd.ir 


