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  گفتار پيش

 سازمان رسالت هاي از يكي ساختماني پروژهاي و به تبع آن ارتقاء كيفيت اجراي مهندسيخدمات  كيفي سطح افزايش

بديهي است به روز رساني دانش فني اعضاي سازمان و اطالع رساني در خصوص . است نظام مهندسي ساختمان استان

  هاي سنتي اجراي ساختمان راهي در جهت تحقق اين مهم است. اجرايي و اشكاالت مشاهده شده در روشروشهاي نوين 

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بررسي كنترل كيفيت خدمات مهندسي در اين راستا، با تالش واحد 

در نظارت بر اجراي  راهنماي كاربردي "اول مجموعه حاضر در قالب ويرايش  ،ميداني انجام شده در پروژه هاي سطح استان

در خصوص در راستاي تهيه اين مجموعه جلسات كارشناسي متعددي تهيه شده است.  "اسكلت بتني با ها ساختمان

نكات مقررات ملي ساختمان و  مهم ترين اين موارد همراه با و هاي بتني برگزار در اجراي ساختمان مشكالت مشاهده شده

   هاي مربوطه در قالب اين مجموعه ارائه شده است. در راستاي كاهش آسيب اجرايي توصيه هاي

اميد است اين نشريه بتواند گامي هر چند اندك در راستاي نيل به خط مشي كيفيت سازمان بوده و مورد استفاده 

بديهي است اين نسخه  .و مهندسان ناظر رشته هاي عمران و معماري قرار گيرد كارشناسان كنترل كيفيت خدمات مهندسي

بوده و معاونت خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان، از نقطه  )3(شماره ن ناظريويرايش اوليه راهنماي مهندس

نظرات كارشناسي اعضاي سازمان، همچنين اساتيد رشته مهندسي عمران و دانشجويان اين رشته در راستاي بهبود اين راهنما 

  هاي آتي استقبال خواهد نمود.  و اعمال در ويرايش

  

  

 

  حميد رضا خوشدل مفيدي

  سرپرست معاونت خدمات مهندسي 

  1395ماه  دي
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  مقدمه:  

ها  اجرايي مندرج در مباحث مقررات مرتبط با اين نوع ساختمان الزم است كليه اصول مسلحبتن با اسكلت  ها در اجراي ساختمان

نظـر بـه   هاي مصـوب سـازه رعايـت شـود.      يات ارائه شده در نقشهئجز مدارك فني ومقررات ملي ساختمان و نهم از جمله مبحث 

توسط مجريان ساختمان و مهندسين نـاظر بيشـتر مـورد توجـه     كه الزم است  نكاتياشكاالت متداول در اجراي اين ساختمان ها 

    :واقع شوند در اين مجموعه آمده است

  

 :نكات عمومي

هـاي معمـاري، سـازه،     شروع به كار از سوي مهندس ناظر بـه سـازنده يـك نسـخه اصـل از نقشـه       برگ ارائهالزم است قبل از  -1

سـازنده بـه   تاسيسات مكانيكي و برقي ممهور به مهر طراحان مندرج در پروانه و اسكن شده توسط شـهرداري از سـوي مالـك يـا     

  مهندس ناظر ارائه گردد.

هـاي   ها با يكديگر به خصوص انطبـاق نقشـه   و همخواني نقشه جزئياتهاي مختلف فني، كامل بودن  از جنبهها  الزم است نقشه -2

   شرايط همجواري ها كنترل شود.سازه با معماري و تطابق سازه نگهبان با 

قص انجـام شـود.   ايرادهاي احتمالي نقشه توسط مهندس ناظر به مالك يا سازنده جهت مراجعه به محاسب و رفع يا تكميل نوا -3

از آيين نامه  4-3-2درصورت استنكاف طراح از انجام اصالحات الزم، مهندس ناظر مي تواند مراتب را به مراجع ذيصالح طبق بند 

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعالم نمايد. 33ماده 

اييد طـراح سـازه منـدرج در پروانـه برسـد و بـه       الزم است هرگونه تغيير يا اصالح نقشه در هر مرحله از اجراي ساختمان به ت -4

 مراجع صدور پروانه گزارش شود.  

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

تخريـب سـاختمان پـس از    الزم است مهندس ناظر بر فرايند جمع آوري، ايمن سازي انشعابات گاز، آب و برق توجه نمـوده و   -6

 ها انجام شود.   تعيين تكليف آن

و در دسـت احـداث    از ملك قديمي قبل از تخريب وجود يا عدم وجـود درز انقطـاع مـابين سـاختمان    الزم است ضمن بازديد  -7

زم است درز توجه شود در صورت وجود درز انقطاع ساختمان همسايه، المورد بررسي قرار گرفته و صورتجلسه گردد.  ها همجواري

  انقطاع ساختمان جديد به آن اضافه شود.

 درصورت عدم وجود هرگونه همجواري ضروريست موقعيت ملك و ساختمان توسط نقشه بردار ذيصالح مشخص گردد.  - 8

ز انقطـاع  چنانچه به هر دليل سطوح بيروني ديوار در مجاورت درز انقطاع نياز به نازك كاري داشته باشد، بديهي است ابعـاد در  -9

 پس از نازك كاري ديوارها مالك عمل خواهد بود.

قانون نظام مهندسـي و   33از آيين نامه ماده  8-4-2(طبق بند الزم است در اجراي ساختمان از مصالح ساختماني استاندارد  -10

  .كنترل ساختمان) استفاده شود
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 نداسيون وف اجراي مسائل مربوط به -1- 3

  

  صورت پذيرد. كافينداسيون ، دقت وخاكبرداري تا رسيدن به كد ارتفاعي زير فالزم براي درخصوص حجم  •

يب گـذرهاي  ، مغـايرت در شـ  طبقـه زيـرزمين  خاك دسـتي ،   درصورتيكه پس از عمليات خاكبرداري (يا گودبرداري) به •

اشد برخـورد شـود ،   كه در نقشه ها پيش بيني نشده ب آب زيرزمينيوجود و يا مندرج در نقشه، مجاور پروژه با كد صفر 

  .كار و نقشه الزم را تهيه نمايدرسازنده مكلف است ضمن مراجعه به محاسب پروژه و مشاور ژئوتكنيك، دستو

    

، آرماتورهاي ريشـه سـتون و    الزم مجاور و اجراي صحيح عرض گذرهاي منظور اجراي صحيح درز انقطاع بين پالك ه ب •

، فواصل عرض گذر و و نما سازي ديوار برشي در محل مناسب خود طوري اجرا شوند كه پس از بتن ريزي مقاطع مذكور

 شود.   گزارشبايست به مراجع ذيصالح  مي ،ملك با نقشه درصورت مغايرت ابعاد درز انقطاع تامين گردد. بديهي است

 300كه به داخل شالوده برده شده است بايد در طول حداقل برابر با ل عضو به شالوده ، آرماتور طولي عضو در محل اتصا •

 مقـررات ملـي   9از مبحـث   10-3-2-4-23-9و  7-2-2-3-23-9 هاي مطـابق بنـد   عرضـي  گـذاري ميليمتر بـا آرماتور 

 تقويت گردد. )1392سال (ويرايش  ساختمان

، اصول اجراي صحيح درز محل قطع بـتن  مثال بدليل وجود پاشنه خاكي) (نداسيون در دو مرحله ودرصورت بتن ريزي ف •

ــاظ  ــي  از لح ــات درز اجراي ــابق  مشخص ــد مط ــث 1-2-12-9بن ــردد.    9مبح ــت گ ــاختمان رعاي ــي س ــررات مل                     مق

هاي جايگزين ماننـد وصـله جوشـي ،     از روش توان آرماتورهاي انتظار نبايد خم شوند و در عوض مي 2-11-9طبق بند 

 وصله مكانيكي و يا ساير روش هاي مجاز استفاده گردد. 

بنا به نظر مهندس ناظر و يا مشـاور  (اطمينان از پايداري گود و سازه  به محضالزم است در صورت وجود پاشنه خاكي ،  •

 نداسيون گردد.وو اجراي شناژ هاي باقيمانده فخاكي اقدام به برداشتن پاشنه  )پروژه 

 .پيش بيني و اجرا گردد در محل خودرمپ پله  براي مطابق نقشه و جانمايي راه پله در آن ، انتظار آرماتورها •

 

 اسكلت بتني  مسائل مربوط به آرماتور بندي   -2- 3

 

                 ماسـه پاشـي ضـوابط مـذكور در بنـد      پـس از  بايـد   ن زنـگ زده باشـند  پوسـته شـد   ي كـه تـا حـد   ميلگردهـاي در مورد  �

رفع پوسته ها با استفاده از برس سيمي و يا ساير  را برآورده سازند تا قابل قبول تلقي شوند.مبحث نهم از  9-10-7-3-2

 ، مجاز نمي باشد. "3قسمت " 9-1-4-9روش هاي مشابه مطابق بند 

 .تامين طول مهاري صورت پذيرديا استاندارد مهار مناسب آرماتور طولي ستون در انتهاي فوقاني از طريق خم  �
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  عدم مهار مناسب آرماتور طولي ستون در  سقف آخر .1شكل 

  )درجه آرماتور طولي انتهاي ستون اجرا نشده است.  90دهد كه خم  اين عكس نشان مي(

  

 

 .باشد +شعاع خم) 12dbآئين نامه (طول خم انتهايي آرماتورها مطابق حداقل  �

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور وصـله كـردن ميلگردهـاي      55نشريه شماره  9-11-5از بند  "پ"مطابق قسمت  �

، مجـاز  يـا نزديـك آن   بااليي قطعه خمشي روي تكيه گـاه تحتاني خمشي در وسط دهانه يا نزديك به آن و ميلگردهاي 

تحتـاني در   هـاي تيرها در وسط دهانه و وصله ميلگردوصله ميلگردهاي فوقاني در توصيه مي شود  نيست. در حالت كلي

. در سازه هاي با شكل پذيري زياد استفاده از وصله پوششي در محل هاي اتصـال تيـر    انجام شود تير طرفين دهانه 3/1

-4-23-9به ستون و همچنين در طولي معادل دو برابر ارتفاع مقطع تير از بر تكيه گاه ستون ، مجاز نيست( مطابق بند 

-2-2-4-23-9) همچنين در مورد اين سازه ها مطابق بنـد  1392از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ويرايش  1-2-6

 استفاده از وصله پوششي در ميلگردهاي طولي ستون فقط در نيمه مياني ستون مجاز است. 3

( مخصوصـا بـراي    بـااليي  تورآرمـا  ،انتقال مستقيم بـار  براي در محل وصله پوششي آرماتورهاي ستون ،توصيه مي شود  �

 بـر روي ) در محـل وصـله   مبحـث نهـم    3-11-14-9طبـق بنـد   ( 6به  1به باال ) با شيب حداكثر  25آرماتورهاي نمره 

  .آرماتور پاييني طوري قرار گيرد كه محور آرماتورها در يك راستا قرار گيرد

در محل تغيير مقطع ستون ، آرماتورهاي ستون كه مي خواهد ادامه پيدا كنند و بصورت انتظار براي طبقه فوقاني باشـد،   �

تجاوز نكند و قسمت هاي فوقـاني و تحتـاني قسـمت مايـل بايـد       6به  1شيب خم شدگي آنها نسبت به محور ستون از 

و آرماتورهايي كه ادامـه نمـي يابنـد پـس از طـي       ر گيردقراضخامت سقف موازي با محور ستون باشد .قسمت مايل در 

 -مبحث نهم مقـررات ملـي سـاختمان     1-3-11-14-9ي الزم در سقف ، قطع مي شوند. ( مطابق بند ركردن طول مها

 )1392ويرايش سال 

 كنترل شود.  2-1- 1- 3-23-9طبق بند خروج از مركزيت تير نسبت به ستون  �

  در هر مرحله كنترل شود الزم جهت وصله پوششي آرماتورهاي ستون طول �
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  كوتاه بودن طول وصله پوششي ميلگردهاي ستون .2شكل                                      

  

  پرهيز شود. هماهنگي و كسب تاييديه و نقشه هاي الزم از محاسب پروژهبدون در مقاطع بتني از معادل سازي نمره ميلگرد  �

با نقشه هاي سازه صورت  اجراي آرماتوربنديو تطابق  2- 7-10- 9طبق بند ميلگردها  و هندسي مشخصات مكانيكيكنترل  �

 پذيرد.

 .صحيح اجرا شودصورت به زاويه خم انتهاي خاموت تير و ستون با توجه به نقشه  �

 

  
  طبق نقشه درجه خم انتهاي خاموت 135رعايت زاويه  – 3شكل 
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 .شود اجرا صحيح صورت به ستون و تير آرماتور انتهايي خم براي الزم طول �

  
  است.  + شعاع خم) (12dbخم انتهاي آرماتور كمتر از طول  . 4شكل 

  

   (هسته اتصال ستون) هاي محل اتصال تير به ستون عدم اجراي خاموت .5شكل 

  

  
  (هسته اتصال ستون) به ستونمحل اتصال تير اجراي مناسب خاموت هاي  .6شكل 
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: كنترل اجراي آرماتورهاي عرضي ستون در محل اتصال تير به ستون حداقل به 6توضيح شكل  �

ستون در محل  L0در شكل پذيري متوسط و ادامه آرماتورهاي عرضي ناحيه  4-3- 23-9ميزان مندرج در بند  

 .   2-4-4- 23- 9اتصال تير به ستون در شكل پذيري زياد طبق مندرجات بند 

قسمت  5-2- 1- 3-23- 9مطابق بند ميليمتر نباشد.( 50گاه (ستون) بيشتر از  از بر تكيه تيرفاصله اولين خاموت  �

فاصله اولين  توسطدر خصوص سازه هاي با شكل پذيري م 4- 2-2- 3- 23- 9بند  طبق در مورد ستون ها ) .  "پ"

  باشد.  L0خاموت از بر اتصال ستون به تير نبايد بيشتر از نصف فاصله خاموت ها در ناحيه 

مطابق با نقشه و بازبيني تنظيم فواصل خاموت تيرها در طول تير و همچنين كاهش فواصل آنها در نواحي بحراني  �

 صورت گيرد. مجدد فواصل خاموت تيرها بعد از تيرچه گذاري سقف

          به ويژه در محل تقاطع تير به ستون چيدمان و آرايش صحيح خاموت و سنجاقي ستون در كل ارتفاع ستون �

 صورت گيرد. )1392ويرايش سال  - از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان   6الي  3-2-2- 3- 23-9 هاي مطابق بند( 

  ، سنجاقي ستون و ديوارهاي بتني طوري اجرا شود كه ميلگرد طولي ستون يا ديوار را در برگيرند. مطابق نقشه سازه �

  
   توسط سنجاقي هاستون تور طولي و عدم مهار آرما وضعيت نامناسب خاموت گذاري .7شكل 

 

 الزم است كليه خاموت و سنجاقي ها در محل خود به روش مناسب تثبيت شوند. �

 ها)كنترل اجراي صحيح المان مرزي داخل ديوار بتني ( از لحاظ تعداد آرماتور هاي طولي و همچنين خاموت  �

 صورت پذيرد.

 در طبقات مختلف سازه ميبايست بصورت پيوسته اجرا شود. آرماتورهاي قائم ديوارهاي بتني  �

در ارتفاع تير جهت مقاومت در برابر پيچش طراحي مي شوند (آرماتور گونه) طبق بند كه فواصل آرماتورهاي طولي  �

 د.نباشاز يكديگر سانتيمتر  30مبحث نهم نبايد بيش از  3- 8- 9-15

، تنظيم فاصله بين شبكه ها، تنظيم كاور، رعايت خم انتهايي آنبودن  اي دو شبكهشامل آرماتوربندي راه پله  �

 مطابق نقشه صورت پذيرد. اجراي صحيح ضخامت دال آنهمچنين و   الزم طول وصلهرعايت طول مهاري و  ،آرماتورها 

 

 اجرا نشده است.اولين رديف خاموت و سنجاقي 

  صحيح نمي باشد.مهار سنجاقي به خاموت 
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  شبكه تك آرماتوربندي دال راه پله به صورت نامناسب اجراي  . 9و8شكل 

 

شعاع خم . امكان بايد بطور مكانيكي و بوسيله ماشين مجهز به فلكه خم كن صورت گيردخم كردن ميلگردها تا حد  �

 ).1392ويرايش سال  - از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان  2- 11- 9مطابق بند ( بصورت صحيح اجرا شود نيز ميلگردها

 " 5قسمت " 2- 11-9بند درجه سانتيگراد ممنوع است. (مطابق  -5خم كردن ميلگردها در دماي محيط پايينتر از  �

 )1392ويرايش سال  -از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان 

از مبحث  "7قسمت " 2-11- 9خم كردن ميلگردهايي كه يك سر آن ها در بتن قرار دارد مجاز نيست. (مطابق بند  �

 )1392ويرايش سال  - نهم مقررات ملي ساختمان 

 كنترل شود.و همچنين حداقل كاور ميلگردها بتني  فاصله شبكه هاي باال و پايين در آرماتوربندي دال �

  آرماتور بندي چاله آسانسور مطابق نقشه اجرا شود. �

 اسكلت بتني بندي مسائل مربوط به قالب -3- 3

 

با درنظر گرفتن ابعاد تيرهاي منتهي به اتصال به طور كامل صورت گيرد و از در محل اتصال تير به ستون قالب بندي  �

 پلي استايرن يا سفال به عنوان بخشي از قالب بخصوص در تكيه گاه خودداري شود.كاربرد مصالح از قبيل 

  
  تير به ستون  قالب بندي نامناسب در محل اتصال  .10شكل 
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الزم است كنترل هاي الزم درخصوص شمع بندي زير سقف و تامين پايداري آن بخصوص در كنسول ها، طبقات با ارتفاع  �

 قرار مي گيرد ، انجام شود.  بستر سستزياد و شمع بندي زير اولين سقف كه بعضاً بر روي 

از خروج تا حد امكان كه  ه اي باشدنيز به گوناطمينان حاصل شود و قالب بندي از سالم بودن قالب هاي تير و ستون  �

 .يدشيره بتن جلوگيري بعمل آ

براي تيرها و دال هاي با دهانه بزرگ به گونه اي كه بتواند تغيير شكل دراز مدت ناشي از بار مرده را  منفيتعبيه خيز  �

سال ويرايش  - از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان  "6قسمت " 6- 1-12- 9جبران نمايد، الزامي است. (مطابق بند 

 2به ازاي هر متر طول دهانه مي توان لوك براي سقف تيرچه و ب 55از نشريه شماره  5- 5-4- 10مطابق بند  -)1392

 در نظر گرفت.براي تيرچه ها ميليمتر خيز 

 2- 9-1-12- 9و برداشتن آن ها  مطابق بند  7- 1- 12-9پيش بيني پايه هاي اطمينان براي قطعات بتن آرمه مطابق بند  �

 از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان باشد.

مبحث  1- 12-9مطابق رواداري هاي مجاز مندرج در  جدول قالب هاي ستون قبل از بتن ريزي  بودنالزم است شاقول  �

 نهم كنترل شود و از پايداري قالب اطمينان حاصل گردد.

هاي مناسب استفاده شود و درصورت استفاده از اسپيسربه منظور تامين پوشش بتن اطراف كالف آرماتوربندي ، از  �

 لگرد) اتصال آن با جوش به كالف ميلگرد مجاز نمي باشد.اسپيسرهاي فلزي (مانند مي

 )1(پيوست  از از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان باشد. 2- 12- 9زمان قالب برداري مطابق جدول شماره  �

 

 مربوط به بتن ريزي و اجراي سقف  مسائل -4- 3

 

بتن هاي مصرفي در كارگاه و ضوابط پذيرش  انجام شود مقاومت مشخصه درج شده در نقشه مبتني برسفارش بتن  �

 .نظر قرار گيرد از مبحث نهم مد 8- 10- 9طبق بند 

دقيقه محدود  45به از مبحث نهم)  1- 5-2- 8- 9(مطابق بند محل بتن ريزي زمان انتقال بتن از محل ساخت تا  �

 .شود

بتن و در مواردي كه ساخت بتن در كارگاه اجتناب ناپذير است ، طرح اختالط و مصالح مناسب جهت تهيه  �

 آزمايشات الزم مطابق مبحث نهم مقررات ملي ساختمان، مورد توجه قرار گيرد.

 بتني و بلوك هاي استاندارد استفاده شود.با پاشنه از تيرچه در اجراي سقف  �

آويز تيرهاي بتن آرمه در مرحله قالب بندي تيرها و سقف كنترل شود. تامين ارتفاع تير بتني با استفاده از ارتفاع  �

 چه برجسته از روي سقف سازه مجاز نمي باشد.ماهي
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قالب بندي درز انقطاع حتي المقدور با قالب فلزي انجام شود و در صورت استفاده از ساير مصالح به عنوان قالب بايد  �

، قالب بندي و يا  بتن ريزيفشار ناشي از اعمال بار (اندازه درز انقطاع به طور منظم در طول درز رعايت گردد . همچنين 

الزم است پس از گيرش بتن و بازكردن  مجاز نمي باشد. ،ساختمان در حال احداثمجاور  هاي به ديوار پالك دكفراژ قالب ها)

 قالب تيرها، مصالح قالب از محل درز انقطاع جمع آوري شده و محل درز بازديد گردد.

، اين امر باشدزير سقف در محل ستون مقطع با همان  ركه براب شودطوري اجرا ابعاد ستون در محل هسته اتصال  �

 درخصوص موارد تغيير مقطع ستون نيز صادق مي باشد.

(روش مجاز عمل آوري بتن در شرايط آب و مسائل مربوط به حمل ، ريختن و عمل آوري مناسب بتن رعايت شود. �

مبحث نهم مقررات ملي  2- 7-9ق جدول شماره و حداقل زمان عمل آوري آن طب 1-7-9هواي گرم و سرد مطابق جدول شماره 

 )كنترل وضعيت جوي براي بتن ريزي از روي سايت هاي معتبر هواشناسي انجام پذيرد.باشد و 1392ويرايش سال  -اختمان س

  
 بي رنگروي گوني چتايي نايلون از (بهتر است جهت جلوگيري از فرار رطوبت بتن در هواي گرم  بتن. عمل آوري 11شكل 

  كشيده شود.)

 

 عمل آوري مناسب بتن ستون در هواي گرم استفاده از نايلون بي رنگ بر روي گوني جهت . 12شكل                      
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و مدت  و درصد وددر صورت استفاده از مواد افزودني در كارگاه از مواد استاندارد استفاده ش �

 اختالط در تراك ميكسر مطابق دستورالعمل شركت سازنده، مد نظر قرار گيرد.  زمان

 .گرددعاري از جمله دانه هاي پلي استايرن و ساير نخاله هاي ساختماني محل هاي بتن ريزي از هرگونه مواد زائد  �

 

    

 اطراف ستون.. اجراي نامناسب قالب بندي 14شكل            استفاده از تيرچه فندوله دار و كرمو شدن بتن تير.. 13شكل 

الب زيرين تيرها ي سطوح فوقاني مقاطع ستون و ديوارهاي بتني با كد ارتفاعي قارتفاعكد  ،در هنگام بتن ريزي �

 انطباق داده شود.

  )از مبحث نهم مقررات ملي 6- 4-7- 9(مطابق بند ت اليه هاي افقي بايد تراز باشد.سطوح بتن ريخته شده به صور �

و بتن ريزي ديوارها، ستون ها و  9- 4-7- 9، دال و سقف ها مطابق بند  8-4- 7-9بتن ريزي شالوده مطابق بند  �

 از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان باشد. 10-4-7- 9تيرهاي اصلي مطابق بند 

 مبحث نهم )1- 2-12-9تمهيدات الزم براي درز اجرايي در محل قطع بتن ريزي ها رعايت شود.(مطابق بند  �

ويبره بتن بصورت اصولي انجام پذيرد. (از لحاظ زاويه صحيح فروبردن شلنگ ويبره در بتن ، مدت زمان ويبره، قطر  �

مبحث نهم  8- 5-7- 9الي  1-5-7- 9شلنگ ويبراتور، فواصل فرو بردن شلنگ در بتن و شعاع عملكرد آن مطابق بندهاي 

 )1392ويرايش سال  -مقررات ملي ساختمان 
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 سنگدانه در عكس ديده مي شود. م تراكم كافي بتن و دانه بندي نامناسبعد .15شكل 

 543نشريه شماره  از 6-2- 3- 2مطابق بند  در هر دهانه از سقف با توجه به نقشه ( و يا كالف هاي عرضيتعداد  �

 ) اجرا شود.سازمان مديريت و برنامه ريزي

و  ودهاستاندارد بميبايست تيرچه هاي مورد استفاده .  ممنوع است (فندوله)سفاليماندگار استفاده از تيرچه با قالب  �

سفارش داده شود. ميلگردها بصورت يكسره رده آرماتورها  تعداد ، نوع واز لحاظ مطابق جداول ارائه شده در نقشه هاي سازه 

 لتصااباشد.  ميليمتر 15رواداري ميليمتر با  200تيرچه ها  )زيگزاگفاصله گام هاي ميلگرد عرضي (و بدون وصله باشند. 

 زباگا لكتريكيا سقو شجودري، پو يرز لكتريكيا سقو شوـج اي، هـنقط شوـج روش هـب خرپا به ميلگردها ميبايست

 باشد. نزديكلبه تير بتني تيرچه ميبايست حتي المقدور به شروع اولين زيگزاگ باشد.  افيـبب الـقيا  و co2 محافظ

ميلگرد زيرين تيرچه در ابتدا و انتهاي آن بايد بدون پاشنه و كاور خود در داخل تير بتني قرار گيرد.در صورت استفاده از 

، الزم مطابق مقررات مليسانتيمتر  10تيرچه ها معادل شكل  Tجان بلوك هاي پلي استايرن به منظور تامين عرض بتن 

 باشد. سانتيمتر 14 حداقل پاشنه تيرچهعرض است 

    
  و خيز نامتعارف آن در نزديك تير.اي تيرچه فوندوله استفاده از .17شكل  . است و نامناسب ميليمتر 215زيگزاگ تيرچه ها بيشتر از فاصله .  16شكل  

  

با چگالي مناسب و مواد كندسوز استفاده  11108ملي ايران به شماره استاندارد مطابق با از بلوك پلي استايرن  �

بعد از دور شدن منبع شعله خاموش شدن شود و  انجامها در كارگاه  بلوك شعله وريآزمايش الزم است شود. در هر صورت 

 و نامناسب است. بوده ميليمتر 200بيشتر از  خرپاي تيرچه فاصله جوش
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در فرآيند توليد پلي  (Flame retardant)تحقيقات نشان داده استفاده از مواد ديرسوزكننده .رويت شود آتش،

 .بلوك پلي استايرين را به ماده اي كندسوز و خود خاموش شونده تبديل كند تواندمياستايرين 

  

  شعله ورماندن بلوك پلي استايرن پس از دور كردن منبع آتش در شكل ديده مي شود.  . 18شكل 

 

، بتن به داخل بلوكجلوگيري از ورود  منظوره بو كناره ها  كالف عرضيدر محل  مجوفسوراخ هاي بلوك هاي  �

  مسدود شود.

  

    در شكل فوق صورت نگرفته است.هاي مجوف  جلوگيري از ورود بتن به داخل بلوكتمهيد الزم جهت   .19شكل 

  

ميلگرد اوتكا دقيقاً از لبه درجه  45د. شروع خم نميلگردهاي اوتكا و ممان منفي مي بايست مطابق نقشه اجرا شو �

(در اجراي ميلگردهاي  قرار گيرد. تيرچه پاشنه بتني دقيقاً بر رويبه اندازه طول مهاري الزم ،و قسمت افقي آن  شدهتير شروع 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي مد نظر قرار گيرد.) 543اوتكا و ممان منفي دستورالعمل سقف هاي تيرچه و بلوك در نشريه 
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  بلوكو اجرايي سقف تيرچه  اشكاالتنمونه اي از  . 20شكل 

 

 

 آن كنترل شود. راستا و همچنين آرماتور گذاريابعاد ،در سقف تيرچه و بلوك از لحاظ  كالف عرضياجراي مناسب  �

درصورت وجود كنسول دال بتني الزم است ميلگردهاي فوقاني اصلي دال ( ميلگردهاي منفي) در داخل سقف به  �

 نحو مطمئن مهار گردد.

  

 

ديده مي شود. در سقفبتني منفي دال ممان آرماتور رعايت طول مهاري الزم . عدم 21شكل   

 

تامين آرماتور افت و حرارت در دال رويه در هر دو جهت موازي و عمود بر تيرچه ها بلوك ، و در سقف هاي تيرچه  �

مي توان آن را بخشي از فوالد حرارتي موازي با تيرچه لحاظ  دضروري است . چنانچه ميلگرد فوقاني در دال رويه قرار گير

همچنين در حين بتن ريزي ورت دارد. رزات تيرچه تامين حداقل يك آرماتور بر روي بلوك ها ضانمود. در هر صورت در مو

 د.نفاصله گير ها ست كه آرماتورهاي حرارتي به باال كشيده شود و از روي سطح بلوكا سقف الزم

 باشد. نمي بدون كاور ميلگرد  گرفتهقسمتي از تيرچه كه در داخل تير بتني قرار 

 باشد. نمي درجه  45زاويه خم اوتكا 

 باشد. نمي شروع اولين زيگزاگ تيرچه بالفاصله بعد از تير بتني 
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سقف آرماتور حرارتياجراي نامناسب  .22شكل   

به منظور پرهيز از تخريب دال بتني سقف ضروري است محل بازشو ها در سقف براي عبور كانال و يا داكت هاي  �

تاسيساتي ، قبل از بتن ريزي پيش بيني شده باشد . درصورت عدم وجود جزئيات در نقشه هاي سازه الزم است دستور 

 كار مناسب از طراح سازه اخذ گردد. 

ه ر بتن تيرها و تيرچه ها و نيز هرگونه عمليات جوشكاري بر روي ميلگردهاي اين اعضا بشكستن و از بين بردن كاو �

 براي، نبشي كشي  به سازه منظور نصب هرگونه قطعات الحاقي ممنوع مي باشد. براي اتصال صحيح اسكلت آسانسور

از روش هايي  تدرصورت ضرورو يا مقاطع صفحات فلزي در بتن قبل از بتن ريزي نصب بايد از طريق غيره نماسازي و 

 بهره گرفت. مانند كاشت ميلگرد و يا هر روشي كه به سازه آسيب نرساند

  

شكستن بتن كاور تيرچه و گرفتن اتصال براي ساپورت نما و همچنين شكستن كاور تير براي اتصال اسكلت  .24و  23شكل 

                                                    آسانسور به آن مجاز نمي باشد.

  مغاير نقشه مي باشد. فواصل زياد بين آرماتور حرارتي

 در شكل ديده مي شود. نرحرارتي به داخل فوم پلي استاي آرماتورفرورفتن 
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  شكستن كاور تيرچه براي اتصال آويز سقف كاذب مجاز نمي باشد.و  اي استفاده از تيرچه فندوله .25شكل                   

  

  .و استفاده از تيرچه بتني در عكس ديده مي شود سقف كاذب قبل از بتن ريزي سقفاتصال اجراي صحيح آويز براي  .26شكل    

 :و نازككاريسفتكاري انجام مسائل مربوط به 

o  مجاز نمي باشد.اجراي ديوارچيني با آجر فشاري در طبقات 

o  جهت تامين پايداري خارج از صفحه ديوارهاي غيرباربر بويژه ديوارهاي پيراموني در مقابل بارهايي از قبيل زلزله و باد و

 ن تامين شرايط عدم مشاركت ميانقاب در سختي سازه ، تامين تمهيدات الزم ضروريست. همچني

o  ظرفيت تحمل بار زنده و مرده قطعات و احتراز از بارگذاري سربار اضافه بطور مثال دپوي غيرمتعارف مصالح مصرفي بر

 مورد توجه قرار گيرد. روي سقف

o  كنترل شود. ديوارها در محل تقاطع ديوارهاي تيغههشتگيري 

o كنترل شود. ها اجراي صحيح نعل در گاه 

o  به منظور جلوگيري ازسقف ادامه يابد ( زير دال بتني ديوارهاي جداكننده واحدها مي بايست تا ديوارهاي تيغه بخصوص 

 )11108(استاندارد ملي ايران به شماره  )و همچنين تامين عايق صوتي گسترش حريق در موقع آتش سوزي
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o استفاده طراحي فرضيات با مطابق ها كفسازي همچنين و ديوارها اجراي در بكس مصالح از 

 .شود

بجاي استفاده از مصالح سبك مانند بتن با پوكه . استفاده غير مجاز از خاك مخلوط در كفسازي طبقات و بام  28و27شكل 

 يا فوم بتن

 

  

 از مصالح سبك در كفسازي بام.مناسب . استفاده  30و29شكل 

 

o  ضوابط  طبق) بام ، كف طبقه اول مسكوني، ديوارهاي پيراموني و ...ساختمان ( در پوسته خارجيعايق حرارتي تامين

مي توان از تامين عايق حرارتي در بام و كف اولين طبقه  مثالمقررات ملي ساختمان ضروري است. به عنوان  19مبحث 

همچنين ديوارهاي راه پله و آسانسور به عنوان جدارهاي مرتبط با و خارج فضاي جداره هاي مرتبط با به عنوان مسكوني 

 فضاي كنترل نشده نام برد.

 

o  و جزئيات عايق حرارتي ديوارهاي مجاور خارج و فضاي رعايت ضخامت ديوارهاي ساختمان مطابق با نقشه هاي معماري

 ست.ا ضروريكنترل نشده 
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o  ستونك به سازه ،  آسانسور ، نحوه اتصال و جوشكاري اسكلت ، كمركش هاكشي اسكلت چاهك آسانسور از قبيل نبشي

   تير و دال بتني سقف و ... كنترل گردد.، 

  

 مسائل مربوط به ايمني در كارگاه:

رعايت كليه مسائل ايمني مندرج در مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان و همچنين آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي 

راحل اجراي ساختمان الزاميست. از اين ميان نصب حفاظ و حصار در اطراف پرتگاه ها ساختماني وزارت كار در كليه م

در كليه طبقات و ايجاد راهروي سرپوشيده  ، داكت ها و نورگيرهااطراف چاله آسانسور ،مانند اطراف سقف ها، راه پله 

 عبارتند از: ايمني اهم موارد ايمن در مجاورت معابر از اهميت ويژه اي برخوردار است. 

 در حين كار در ارتفاع جلوگيري از سقوط - 

  كار در ارتفاعهمچنين عمليات و  مربوط به هر عملياتتجهيزات حفاظت فردي استفاده از  - 

 سرپوش هاي حفاظتي مناسب و دسترسي ايمن به فضا هاايجاد  - 

 داربست هاي ايمناستفاده از  - 

 پلكان و نردبان مناسباستفاده از - 

 ايمني جراثقال و باالبر هابررسي و تأمين  - 

 ايمني در حفاري ها تأمين و ررسيب - 

 ايمني در حريق و الكتريسيته تأمين و بررسي - 

 حصار دور محوطه كارگاه ايجاد  - 

 روشنايي داخل و محوطه كارگاه در هنگام شبپيش بيني  - 

 نصب تابلو و عالئم هشدار دهنده  - 

 و ... - 
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  نهم مقررات ملي ساختمانجداول كاربردي مبحث  برخي از:1پيوست 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 WI-SI-01-00 كد نشريه:         خدمات مهندسي ، سازمان نظام مهندسي ساختمان  استان تهران     معاونت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WI-SI-01-00 كد نشريه:         خدمات مهندسي ، سازمان نظام مهندسي ساختمان  استان تهران     معاونت

 

25 

 

 

 

 



 WI-SI-01-00 كد نشريه:         خدمات مهندسي ، سازمان نظام مهندسي ساختمان  استان تهران     معاونت

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 WI-SI-01-00 كد نشريه:         خدمات مهندسي ، سازمان نظام مهندسي ساختمان  استان تهران     معاونت

 

27 

 

 

 

  راجع: م

 (بر اساس آخرين ويرايش موجود) مقررات ملي ساختمانمباحث  •

 اجتماعي رفاهكار و تعاون وزارت ي شوراي عالي حفاظت فني آيين نامه حفاظت •

 (ويرايش دوم)سازمان مديريت و برنامه ريزي 55 شماره  نشريه •

  استاندارد هاي ملي ايران •

 


