
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

روشهای تولید صنعتی ساختمان

دوره ارتقاء پایه دو به یک، صالحیت نظارت، رشته عمران 

كريمياميرعباس : گردآورنده

عضوهيئت علمي دانشگاه آزاداسالمي 
كارشناس رسمي دادگستری در رشته راه وساختمان

عضو پايه يک سازمان نظام مهندسي ساختمان
سازهگرايش -تخصصي مهندسي عمرانسال چهارم دكترای 

1396آبان : ويرايش سوم 



:قراردادرنگ های متن

متن مقررات ملی ساختمان= متن های آبی رنگ در اسالید ها
سایر منابع+ متن  انتشارات مرکز تحقیقات راه ومسکن =مشکی رنگ در اسالیدهامتن های 
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تعاریف

:ساختهپیشمسلحبتناعضای
،هاستون،(تیرهاوشاه)تیرهاشاملساختهپیشمسلحبتناعضای

.ندباشمی...ومسلحبتنهایسقفدیوار،هایپانل
میساختهمتر12حداکثرطولبامعمولطوربهساختهپیشهایستون
لمحدرهاستونوصلهبیشتر،ارتفاعباهایساختمانوبرایشوند

.شدخواهدواجراطراحیمناسبی
دارایمتداول،صورتبهطبقههرترازدرساختهپیشهایستون

تهساخپیشمسلحبتنتیرهایاتصالبرای(Corbel)مناسبنشیمن
.هستندساختهپیشنیمهیا

وستونهتیرباتصالماننداتصاالتیساخته،پیشمسلحبتناعضایدر
یاجوشیاتصال)خشکاتصالنوعازعمدتاًشالوده،بهستوناتصال

.باشندمی(ایومهرهپیچ

ساختمان های بتنی پیش ساخته



تعاریف

:ساختهپیشمسلحبتناعضای

ساختمان های بتنی پیش ساخته



تعاریف
:ساختهپیشنیمهمسلحبتناعضای
.دباشمیتوخالیهستهباهایوسقفتیرهاها،مانندستونمرکب،یاساختهپیشنیمهمسلحبتناعضای
ماننداتصاالتیویژهبههاقسمتسایروشدهساختهکارخانهدرساختهپیشصورتبهاعضاءاینازهاییقسمت
.شوندمیاجرا(جادربتننوعازاتصاالت)تراتصالبصورتتیر،-سقفاتصال

ساختمان های بتنی پیش ساخته



تعاریف

:ساختهپیشنیمهمسلحبتناعضای

ساختمان های بتنی پیش ساخته

Column

Beam

Slab



تعاریف

:درجامسلحبتناعضای
.شوندمیاجراکارگاهمحلدردرجابتنصورتبهکههستنداعضائیشاملجادرمسلحبتناعضای
باایهسقفیاتیرفوقانیقسمتهمچنینمسلحبتنوشالودهبرشیدیوارهایماننددرجامسلحبتناعضای
.باشندمیبرشیودیوارهایتیرهاوبهیکدیگربهسقفساختهپیشهایپانلاتصالتوخالی،هسته

ساختمان های بتنی پیش ساخته



تعاریف

:تراتصاالت
.شوندمیاجرادرجابتنصورتبهالزمگذاریومیلگردگیربرشهایقالبتعبیهباکهاتصاالتی

:خشکاتصاالت
اخته،سپیشستونبهساختهپیشنیمهتیراتصالمحلدروعمدتاًبودهایومهرهپیچیاجوشیکهاتصاالتی

.گیرندمیقراراستفادهموردهاستونوصلهمحلوهمچنینشالودهبهساختهپیشستوناتصال

ساختمان های بتنی پیش ساخته



تعاریف

:انبساطییامالتگروت
ازبیش)باالئینسبتاًمقاومتوازگرفتهصورتکارگاهمحلدرآناختالطکهانقباظیغیرقابلمالت

.استبرخوردار(مگاپاسکال30

:ریزیگروت
وردمکندنفوذتواندنمیدانهدرشتبتنکهجاهائیودربودهافزودنیوموادسیمانماسهمخلوطشاملگروت
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ساختمان های بتنی پیش ساخته



تعاریف
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.دگیرنمیقراراستفادهمورداتصال،داخلبهوغبارگردحرارت،هوا،رطوبت،نفوذازجلوگیریبرایکهموادی

ساختمان های بتنی پیش ساخته



نظارت وبازرسی

لیدوتوطراحیازمراحلتمامیدرصحیحوبازرسینظارتمستلزمساخته،پیشسازهیکمطلوبکیفیاجرای
.استپروژهمحلدرهاآننصبتاکارخانهدرقطعات
بهملیاتعاجرایحسنبرونظارتکیفییکنواختکنترلاعمالمستلزمکارخانهیکمحصوالتکیفیتکنترل
.باشدمیمختلفسطوحدروتولیدساختهنگام

:ضروریستزیرمهمنکاترعایتمطلوب،وبازرسینظارتاعمالمنظوربه

ساختمان های بتنی پیش ساخته



نظارت وبازرسی
ساختمان های بتنی پیش ساخته



نظارت وبازرسی
ساختمان های بتنی پیش ساخته

.ودشاعالممجریبهنظارتدستگاهسویازمکتوبصورتبهمراتباستالزماست،
.آوردعملبهالزماقدامفنیعیوبورفعاصالحبهنسبتاستموظفمجری



:نظارت وبازرسی، عوامل اساسی در کنترل کیفیت
ساختمان های بتنی پیش ساخته



:نظارت وبازرسی،  تولید یکنواخت ویکسان محصول
ساختمان های بتنی پیش ساخته

طعهقنمودنوانبارنمودنجاجابهبرایویکنواختییکسانروشکارگرفتنبه.ت



:نظارت وبازرسی،  عوامل اجرائی مورد تایید
ساختمان های بتنی پیش ساخته

رههمواساخته،پیشمسلحبتنمحصوالتساختامردراجرائیعواملشناسیوظیفهوصالحیتتخصص،•
.داردتولیدبرکیفیتمستقیمیتاثیر

بهخاصهوتجربفنیدانشنیازمندساخته،پیشقطعاتوتولیدساختدرشاغلافرادوصحیحمطلوبعملکرد•
.باشدمیعملدردانشاینازاستفادهدرتمایلهمراه

:کندمیاستخدامواجراساختبرایصالحیتصاحبافرادتعدادیآن،اندازهبهتوجهباهرکارخانه

:سرمهندس-1
هاآزمایشکیفیت،کنترلتولید،تجهیزاتبودنمطلوبمسئولیتتاباشدسرمهندسیکدارایبایدشرکتهر

.بگیردعهدهبهراشدهطراحیایسازهاعضایعملکردبودنمناسبازواطمینان
.باشدآشناخودخاصکارخانهبهمربوطعملیاتتمامیبابایدسرمهندس

اثرات،تغییرمکانگیریواندازهمحاسباتتنش،اعمالبرایمشیوخطهاروشوتاییدتعیینسرمهندس،وظیفه
کهتاسدیگریمتغیروهرهاآننمودنانبارهنگامبهقطعاتنشیمنومحلگاهتکیهچگونگیها،وصلهحرارت،

.گذاردمیاثرتولیدیمحصولکیفیترویبر
.باشدداشتهراپیچیدههایسازهطراحیصالحیتکهباشدایتجربهباسازهمهندسبایدسرمهندس



:نظارت وبازرسی،  عوامل اجرائی مورد تایید
ساختمان های بتنی پیش ساخته

:وتولیدساختسرپرست-2
.استاختهسپیشمسلحبتنقطعاتساختدرفیزیکیعملیاتبرکلیهنظارتمسئولوتولید،ساختسرپرست

بارابطهدرراالزموسفارشبرآوردبایدوی.باشدمیمحصولتولیدبرایریزیبرنامهابتداسرپرست،اصلیوظیفه
.آوردعملبهمصالحمصرفبهینهزمانبهودستیابیمحصول،وتولیدساختبراینیازموردمصالحتمام

:طراحومشاورمهندسان-3
.هستندوکارگاهیاجرائیهایونقشهجزئیاتتهیهطراحی،برایمشاورمهندسانبخش،ایندرفنیعوامل

:وانبارکارخانهسرکارگر-4
کارگرانهبکارارجاعبرایباالئیصنعتیتجربهازبایستمیواست،کارخانههایفعالیتتمامدارعهدهسرکارگر

.باشدبرخوردارخود،دستزیر
.باشدداشتهآگاهیخوبیبهوایمنیکیفیکنترلبهمربوطقوانینتمامازبایستمیسرکارگر



:نظارت وبازرسی،  عوامل اجرائی مورد تایید
ساختمان های بتنی پیش ساخته

:بتنهایتکنسین-5



:نظارت وبازرسی،  عوامل اجرائی مورد تایید
ساختمان های بتنی پیش ساخته

:آزمایشگاهیعوامل-6
:نمایندوظیفهانجامزیرموارددروباشند،داراراالزمفنیصالحیتبایستیآزمایشگاهیعوامل

بعد



:نظارت وبازرسی،  عوامل اجرائی مورد تایید
ساختمان های بتنی پیش ساخته

:هاآزمایش



:نظارت وبازرسی،  عوامل اجرائی مورد تایید
ساختمان های بتنی پیش ساخته

:هاآزمایش



:نظارت وبازرسی،  عوامل اجرائی مورد تایید
ساختمان های بتنی پیش ساخته

:کیفیکنترلناظران-7
.باشدمیمجازهایورواداریابعادیهایکنترلبتن،اختالطنسبتها،آزمایششاملکیفیکنترلکلی،طوربه



:نظارت وبازرسی،  عوامل اجرائی مورد تایید
ساختمان های بتنی پیش ساخته

:نصبناظران-8



ساختهساختمان های بتنی پیش -مقررات ملی ساختمان11مبحث 

:11مبحثدرساختمانسازیصنعتیتعریف
مسکنازنیبهدهیپاسخراستایدرراوسرمایهاولیهموادانسانی،منابعازاستفادهمیزانکههاییروشیاروش
افتهیتشکیالتومدوالر،منظمساختاریکدرکهنوینهایآوریفنبکارگیریبااقتصادیوریوبهرهجامعه

.کندعملکارابطورومنسجم

:11مبحثبراساسساختمانسازیصنعتیبهدستیابیهایراه
.iساختمانصنعتیتولیدکارخانجاتگسترشباالزمفنیشرایطایجاد

.iiماهرانسانینیرویدانشسطحارتقاء
.iiiساختماناجرایوامکاناتوابزارنوینفنونبکارگیری



ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان11مبحث 

11مبحثکاربرددامنه
این.می شوندساختهوطراحیزیر،روش هایبهکهاستساختمان هاییکلیهشاملمبحثاینکاربرددامنه

.استبتنیوفوالدیساختمان هایاجرایضوابطحداقلمقررات،

.iشدهنوردگرمفوالدیمقاطعبامهره ایوپیچسازه ایسیستم

.iiسبکفوالدیقاب(LSF)

.iiiساختهپیشبتنیساختمان های

.ivماندگارعایققالب هایبامسلحبتنسازه ایدیوارسیستم(ICF)

.vبعدیسهسبکساختهپیشهایپنل(3D)
.viتونلیقالبسیستم



تعریف-
نبتقطعاتازساختمانایسازهغیراجزایبعضاً وایسازهاجزایتمامی،ساختهپیشبتنیهایساختماندر

.شوندمیتشکیل-کارخانهدرشدهتولید-ساختهپیش
.شوندمیمتصلیکدیگربهتریاخشکاتصاالتباساختهپیشبتنقطعات

كليات1)
.iهدف

ازماعساختهپیشبتنیقطعاتباساختماناجرایهایروشوضوابطارایه،مبحثازفصلاینتدوینازهدف
هایاختمانسپایاییوبردایبهرهقابلیت،ایمنیشرایطآنهارعایتباکهاستنماوپلهدیوار،سقف،ستون،،تیر

.شودمیفراهمبخشاینموضوع

.IIهامحدوديت
پیشعاتقطنصبوحمل،تولیدبرایموجودتجهیزاتظرفیتبهساختهپیشبتنیقطعاتوزنوابعادمحدودیت

.استوابستهساخته

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



كليات1)
.IIIکاربرددامنه

ازتفادهاس،ساختمانصنعتبخشبامرتبطآوریفنومواد،تولیددرحاصلههایپیشرفتوتحوالتبهتوجهبا
رسایونقلی،وحمل،صنعتی،اداری،تجاری،مسکونیهایساختمانمختلفانواعبرایساختهپیشبتن

.باشدمیمجازهاساختمان

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 

Using precast concrete beams and

columns with precast concrete floor

slabs quickly provides an economical

structure. The addition of an

architectural precast concrete facade

provides the owner with the cost and

schedule advantages of a single

source of responsibility for the

structure



های بتنی پیش ساختهساختمان 

Prestressed concrete provides free open

space for a multitude of applications.

Office buildings often utilize precast

concrete spandrels to provide both aesthetic

and load-bearing capability.



های بتنی پیش ساختهساختمان 

This light, industrial office structure is erected and quickly put into

service using insulated precast concrete sandwich wall panels

Total-precast-concrete school construction offers early use, 

safety, and attractive aesthetics. 

Libraries can be constructed using precast 

concrete to achieve an open and quiet 

environment. 



مصرفموردمصالح2)
.Iبتن
.باشدمیلیمتر150ازبیشنبایدساختهپیشقطعاتدرمصرفیبتناسالمپ•
.باشدمترمیلی25ازبیشنبایدساختهپیشبتنقطعاتدرمصرفیدانهسنگبزرگتریناندازه•

ساختمانملیمقرراتنهممبحثضوابطمطابقC20ردهدرحداقلبایدسیستمایندراستفادهموردبتن•
.باشد

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



مصرفموردمصالح2)
.IIاتصاالتمصالح

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 

.داردوجودساختهپیشبتنیقطعاتبرایخشکوتراتصالنوعدوکلیبطور•

ازتراتصاالتدرکهحالیدرشودمیاستفادهمهرهوپیچیاجوشبافوالدیمصالحازعمدتاخشکدراتصاالت•
.شودمیاستفاده(خشکوتر)مالتیاگروتمصالح



ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 

مصرفموردمصالح2)
.IIIآنازجلوگیریهایروشوخوردگی

ایهپوششوگالوانیزهفوالد،شدهرنگفوالدازاستفاده•
یطشرادرتواندمیگذارهافاصلهوواشرهامانندکنندهسد

.باشندمناسبخوردگیکاهشبرایمتفاوتمحیطی
ازدبای،اتصاالتدرگالوانیزهمصالحازاستفادهصورتدر•

.شوداستفادهاتصاالتبرایممکنجوشمقدارحداقل
ازباید،جوشازتولیدیشاررسوبازجلوگیریبرای•

.نموداستفادهپوششبدونهایالکترود
رسوباتبایددار،پوششالکترودازاستفادهصورتدر•

گ،تفنکنندهتمیزشعله،سیمیبرستوسطراحاصله
.نمودتمیزسایندهانفجاریاوسوزنی

الدفوازاستفادهباشد،میباالخوردگیدرجهکهنواحیدر•
.استالزامیزنگضد



مصرفموردمصالح2)

.IVفوالدیميلگردهای

مقرراتهمنمبحثضوابطبرمنطبقبایدساختهپیشبتنیقطعاتواتصاالتدرفوالدیمیلگردهایمشخصات•
.باشدساختمانملی

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



فنيمدارکوهانقشه3)

دکهاینقشه،قطعاتمحاسباتیهاینقشه،اختصاصیمدارکشاملساختهپیشبتنیهایسازهفنیمدارک
.باشدمیقطعاتنصبهاینقشهو(ساختهاینقشه)کارگاهیهای،نقشهقطعاتموقعیتوشدهگذاری

.iاختصاصيدارکم

.گرددتهیهساختهپیشبتنیهایساختماناجرایبرایبایدزیراختصاصیمدارک

اجراحیناحتیاطجوانببهباتوجهقطعاتنگهداریوانبار،حملدستورالعمل-

سیستمیاقطعهپذیرشوردمعیارهای-

قطعهبندیمهارواتصاالتمحل،قطعهوزن،مقطعمشخصات،ابعاد،بستهشمارهشاملجزئیاطالعات-

نقلوحملوکارگاهیبارهایمحدودیت-

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



فنيمدارکوهانقشه3)

.ii(محاسباتيهاینقشه)سازهطراحيهاینقشه

:باشدزیراطالعاتشاملحداقلبایدشودمیتائیدوآمادهذیصالحشخصتوسطکهسازهطراحیهاینقشه

نقشهشمارهوتاریخ-

بتنیقطعاتگذارینشانهباسازههایقابنمایوپالن-

نصبوحمل،تولیدحینبارهایکنندهکنترلحالتبراینیازموردبتنپوششمقداروآرماتور-

حملهایقالبمناسبنصبمحلو(درجامثال)آننوعوقالباتصاالتمحل-

قطعاتنصبمحلترازسطحجزئیات-

نصبهایرواداریوبادهمچونساختحیندرموثرایسازهطراحیمعیارهای-

قطعاتدراستفادهموردفوالدوبتنمشخصات-

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 

اتصاالتجزئیات-

عاتقطرویبربرقیمکانیکیتاسیساتموقعیت-



فنيمدارکوهانقشه3)

.iiiشدهگذاریكدهاینقشه

بابطمرتمالحظات.شودمشخصبایدنصبروندوآنهادقیقموقعیت،ساختهپیشبتنیقطعاتچیدمانپالن
تنیبقطعاتاندازهدربایدونقلحملنیازهایوقطعاتتحویلروند،محلیهایدسترسی،پروژههایمحدودیت

.گردداعمالساختهپیش

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



فنيمدارکوهانقشه3)

.iv(كارگاهيهاینقشه)ساختهاینقشه

نیازوردماطالعاتحداقل.گرددتهیهکاملجزئیاتگرفتننظردرباذیصالحشخصتوسطبایدساختهاینقشه
:باشندزیرمواردشاملبایدهانقشهایندر

نقشهشمارهوتاریخ-

پروژهمحل-

بتنیقطعهشماره-

بتنیقطعهوزن-

بتنیقطعهابعاد-

بتنپوششوگذاریآرماتور-

بتنیقطعهکردنبلندوحملدرنیازمورداضافیآرماتوربرایبتنپوششمقداروشکل،اندازه-

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 

رانایملیاستانداردهایمطابقموقتنصبواتصالهایمهرهوپیچنوعواندازه-

مکانیکیوبرقیتاسیساتهایلولهگیریقرارموقعیت-

نیازصورتدرریزی(گروت)مالتمجازیموقعیت-

نصبفرآیند-

قطعاتمونتاژوکردنبلندزماندرنیازموردبتنفشاریمقاومت-

بتنیقطعهمهاربندیجزئیات-



فنيمدارکوهانقشه3)

.ivنصبهاینقشه

شاملوگرددتهیهنصبفرآیندگرفتندرنظرباذیصالحشخصتوسطبایدساختهپیشقطعاتنصبفنیمدارک
:باشدذیلاطالعات

نصبفرآیند-

ساختهپیشبتنیقطعاتگیریجهت-

نصبهایمهاراندازهوشکل-

نصبقطعاتموقتمهاربندیجزئیات-

اتصاالتدرریزی(گروت)مالتالزامات-

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



شالوده4)
.Iشودجرااخشکوتراتصالباجادریاساختهپیشبصورتتواندمیساختهپیشبتنیساختمانهایشالوده.

.IIهتجکافیمقاومتبهساخته،پیشبتنقطعاتنصبازقبلبایددیوارهاها،شمعشالوده،درموجودبتن
.باشدرسیدهساختهپیشبتنقطعاتنصبازحاصلهبارتحمل

.IIIباشدمیمجازشالودهبهسازهاجزاءباربر(گروت)مالتغالفوگلدانیومهره،پیچجوشی،اتصاالتازاستفاده.

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ایسازهاجزای5)

.Iباشندمیذیلایسازهاجزایشاملمعموالًساختهپیشبتنیهایسازه:

.a،منشوری،مقاطعبا-تیرهاشاهتیرهاTوشکلIشکل-

.bستونها
.cهاتیرچه

.dهمچونمختلفمقاطعبا-سقفهایدالT،دوبلT،خالیتوتنیدهپیشو-

.eبزرگوکوچکابعادباباربردیوارپانل
.fوهاشمع...

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ایسازهاجزای5)
.aمنشوری،مقاطعبا-تیرهاشاه،تیرهاTوشکلIشکل-

های بتنی پیش ساختهساختمان 

box beam (rectangular beam) bulb-tee 
AASHTO girder(I Shaped beam) 



ایسازهاجزای5)
.aمنشوری،مقاطعبا-تیرهاشاه،تیرهاTوشکلIشکل-

ساختمان های بتنی پیش ساخته

ledger beam(L shaped beam) inverted-tee 



ایسازهاجزای5)
.bستونها

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
.cهاتیرچه

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
.dهمچونمختلفمقاطعبا-سقفهایدالT،دوبلT،خالیتوتنیدهپیشو-

ساختمان های بتنی پیش ساخته



ایسازهاجزای5)
.dسقفهایدال

های بتنی پیش ساختهساختمان 

Flat slab 

Double tee slab 

hollow-core slab 



ایسازهاجزای5)
.eبزرگوکوچکابعادباباربردیوارپانل

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
.fوهاشمع...

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
.IIباشدداشتهراساختمانظاهرینماینقشباربریبرعالوهتواندمیایسازهاجزاء.

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



باهمومعماریایسازهنقشداشتن

های بتنی پیش ساختهساختمان 

Office buildings often utilize precast concrete

spandrels to provide both aesthaetic and load-

bearing capability.

This total-precast-concrete office builng is an example of the

beauty and economy that can result when precast concrete is

used. Real savings can be achieved by designing the architectural

facade to also perform structurally



ایسازهاجزای5)
.IIIشودمیتقسیمزیرهایگروهبهایسازهقطعاتاتصال:

شالودهبهستون-
شالودهبهدیوار-
دیواربهدیوار-
ستونبهتیر-
ستونبهستون-
تیربهتیر-
تیربهسقف-
سقفبهسقف-
دیواربهسقف-
ستونبهسقف-

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ایسازهاجزای5)

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
.اشدبمیمجازشالودهبهسازهاجزاءباربر(گروت)مالتغالفوگلدانی،ومهرهپیچجوشی،اتصاالتازاستفاده:شالودهبهستوناتصال•

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 

_  Column foundation connections: 
1. Columns on base plates

2. Columns in pockets 

3. Columns on grouted sleeves 

4. Columns on steel shoes

_ Column foundation connections: 

1. Columns on base plates



ایسازهاجزای5)
ومهرهپیچجوشی،بصورتفونداسیونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

_ Column foundation connections: 

1. Columns on base plates



ایسازهاجزای5)
ومهرهپیچجوشی،بصورتفونداسیونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

_ Column foundation connections: 

1. Columns on base plates



ایسازهاجزای5)
ومهرهپیچجوشی،بصورتفونداسیونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

_ Column foundation connections: 

1. Columns on base plates



ایسازهاجزای5)
گلدانیبصورتفونداسیونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

_Column foundation connections: 

2. Columns in pockets 

.کنندمیکمکقائمونیروهایخمشیلنگربهترتحملدرگلدانیداردندانهقسمت•

.شودیمتعیینمسلحبتنستونبرایالزمگیرائیطولبهتوجهباگلدانیعمق•

(کنندهسوراخبرش)پانچبرشکنترلبهتوجهباگلدانیناحیهزیردرشالودهعمق•
.شودمیواجراطراحی



ایسازهاجزای5)
گلدانیبصورتفونداسیونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

_Column foundation connections: 

2. Columns in pockets 
وجهچهارکردنداردندانه
درساختهپیشستون
شالودهبهاتصالمحل



ایسازهاجزای5)
(گروت)مالتغالفبصورتفونداسیونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

_Column foundation connections: 

3. Columns on grouted sleeves 



ایسازهاجزای5)
(گروت)مالتغالفبصورتفونداسیونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

_Column foundation connections: 

3. Columns on grouted sleeves 



ایسازهاجزای5)
ومهرهپیچجوشی،بصورتفونداسیونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

- Column foundation connections: 

4. Columns on steel shoes



ایسازهاجزای5)
:شالودهبهدیواراتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
:دیواربهدیواراتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
:دیواربهدیواراتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
:ستونبهتیراتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

یرتاستقرارازپس-ستونبهتیراتصالاجرایمنظوربه.
-اختهسپیشستوننشیمنکربلبررویساختهپیشنیمه
ربلکورقبهتیرقطعهدرشدهتعبیهنبشییاورقابتدا

.شودمیدادهجوش

وقانیفناحیهدریکپارچگیکنندهتامینمیلگردهایسپس
قسمتریزیبتن.شوندمینصبوکناریمیانیاتصال

یشپقطعاتنصبازپس،ساختهپیشنیمهتیرفوقانی
دالاتصالناحیهگذاریمیلگردوتکمیلسقفدالساخته

.شودمیاجراساختهپیشنیمهتیربهساختهپیش



ایسازهاجزای5)
:ستونبهتیراتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
:ستونبهتیراتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

(مقابل



ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصالانواع•

coupledستونجفتوصله1) joint
weldedشدهجوشفوالدیورقطریقازوصله2) plate
weldedجوشیهمرویوصله3) lap joint
groutedفوالدیغالفداخلریزیگروتطریقازوصله4) sleeve
groutedوصلهمحلریزیوگروتکنندهجفتغالفطریقازوصله5) splice sleeve
steelفوالدیکفشکطریقازپیچیسربهسروصله6) shoes
boltedستونبااندازههمفوالدیصفحهبهپیچیوصله7) connection
لحمسبتنستونطولیمیلگردبرایالزممهاریطولوتامینقوطیمقطعبافوالدیستونطریقازوصله8)

های بتنی پیش ساختهساختمان 



های بتنی پیش ساختهساختمان 

coupled)ستونجفتوصله joint):

ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

بارقالانتتوانائیشودکهمیاستفادهمکانیکیحلقهیکازجفتوصلهدر
.داردراخمشیلنگرکنشواندرمحوری



های بتنی پیش ساختهساختمان 

welded)شدهجوشفوالدیورقطریقازوصله plate):

ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

وسطتآنواتصالتحتانیستونازگردمیلیافتنادامهباوصلهاین
ادامهگردمیلنمودنجوشوهمچنینفوالدی،ورقبهمهرهجفتیک
.آیدمیوجودبهورقآنبهفوقانیستونازشدهداده



های بتنی پیش ساختهساختمان 
ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

.

weldedجوشیهمرویوصله lap joint)):



های بتنی پیش ساختهساختمان 
ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

.

groutedفوالدیغالفداخلریزیگروتطریقازوصله sleeve)):



های بتنی پیش ساختهساختمان 
ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

.

:وصلهمحلریزیوگروتکنندهجفتغالفطریقازوصله



های بتنی پیش ساختهساختمان 

:فوالدیکفشکطریقازپیچیسربهسروصله

ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

.



ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

ساختمان های بتنی پیش ساخته

bolted connectionوصله پیچی به صفحه فوالدی هم اندازه با ستون    



های بتنی پیش ساختهساختمان 

:مسلحبتنستونطولیمیلگردبرایالزممهاریطولوتامینقوطیمقطعبافوالدیستونطریقازوصله

ایسازهاجزای5)
:ستونبهستوناتصال•

.



ایسازهاجزای5)
:تیربهتیراتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
:تیربهتیراتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 



های بتنی پیش ساختهساختمان 
ایسازهاجزای5)
:تیربهسقفاتصال•
.i(گاهیتکیههایگرهدراتصال)گاهیتکیهاتصاالت

.ii(گاهیتکیهغیرطولیهایگرهدراتصال)گاهیتکیهغیراتصاالت

گذاریدمیلگرشبکهشاملساختهپیشنیمهمسلحبتنسقفاجرای
درجاوبتنفوقانی



ایسازهاجزای5)
:تیربهسقفاتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

ساختهپیشمسلحبتنتیربهتوخالیهستهباسقفگاهیتکیهاتصالمحلدریکپارچگیتامینجهتالزمگذاریومیلگردشیارایجاد



ایسازهاجزای5)
:تیربهسقفاتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 
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ایسازهاجزای5)
:سقفبهسقفاتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

نحوه ایجاد بازشو در سقف با هسته توخالی

با هسته توخالیبین قطعات سقف ( اتصال طولی)غیر تکیه گاهی اتصال 



ایسازهاجزای5)
:سقفبهسقفاتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

با هسته توخالیبین قطعات سقف ( اتصال طولی)غیر تکیه گاهی اتصال 



ایسازهاجزای5)
:سقفبهسقفاتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 
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Tدوبل سقف 

سقف تخت



های بتنی پیش ساختهساختمان 
ایسازهاجزای5)
:دیواربهسقفاتصال•

.i(گاهیتکیههایگرهدراتصال)گاهیتکیهاتصاالت

.ii(گاهیتکیهغیرطولیهایگرهدراتصال)گاهیتکیهغیراتصاالت



ایسازهاجزای5)
:دیواربهسقفاتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

ودیوارسقفبینگاهیتکیهاتصال
ودیوارسقفبینپیوستهگاهیتکیهاتصاالت

ساختهپیشسقفگاهیغیرتکیهاتصالمشابهبرشیدیواربهساختهپیشسقفگاهیغیرتکیهاتصالاجرای:توجه
.باشدمیساختهپیشتیربه



ایسازهاجزای5)
:ستونبهسقفاتصال•

های بتنی پیش ساختهساختمان 

توخالیهستهباسقفبهستوناتصال



ایسازهاجزای5)
اتصاالت

های بتنی پیش ساختهساختمان 

:ساختهپیشاسکلتیهایسازهدرخمشیاتصاالتموقعیت



ایسازهاجزای5)
جانبيبارهایمقابلدرمطلوبوعملکردایسازهيکپارچگيتامين

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
جانبيبارهایمقابلدرمطلوبوعملکردایسازهيکپارچگيتامين

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ایسازهاجزای5)
جانبيبارهایمقابلدرمطلوبوعملکردایسازهيکپارچگيتامين

های بتنی پیش ساختهساختمان 



طراحيمالحظات6)
.Iطراحيبارهای:
:ازعبارتندشوند،گرفتهنظردرساختهپیشبتنیقطعاتطراحیدربایدکهنیروهایی•

مردهوزندهبارهای-

نصبونقلوحملبارهای-

یاوخاکوآبفشارماشین،برخوردحیندربارهای،انفجاربرف،،زلزلهباد،بارمانندشدهاعمالخارجیبارهای-
.ساختحینبارهای

(وانقباضانبساط)حجمبرابرتغییردرمقاومتازناشیبارهای-

آنمانندوتابلوهادرها،،هاپنجرهمانندساختماندرمتفرقهمصالحازحاصلبارهای-

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



طراحيمالحظات6)
.IIبارهابرابردرمقاومهایسيستم:

هایدیوارخمشی،قابقبیلازایسازههایسیستممختلفانواعازتوانندمیساختهپیشبتنیهایسازه•
.باشندشدهتشکیل(ترکیبی)دوگانههایسیستموبتنیباربر

سریکشکلTهایستونبرشی،دیوار،خمشیقاب:ازعبارتندجانبیبارهایبرابردرمقاومهایسیستم•
.شدهمهاربندیهایقابوگیردار

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 
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طراحيمالحظات6)
.IIبارهابرابردرمقاومهایسيستم:

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 

بامانیساختقابسیستمبابتنیساختهپیشوپارکینگخریدمرکز
همگرامهاربندقطری خمشیقابسیستمباساختهپیشبتنیدانشگاهیساختمان



طراحيمالحظات6)
.IIبارهابرابردرمقاومهایسيستم:

بایدهساختپیشبتنیستونوتیرازمتشکلخمشیقابوباربردیوارساختهپیشبتنیهایساختمان•
.کنندرعایتراایران2800استانداردارتفاعیهایمحدودیت

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



بهالحمصدهیشکلقابلیتگیرند،میقراردینامیکینیروهایاثرتحتحملتجهیزاتاینکهبهتوجهبا•
موردنبایدشدهدادهشکلتغییرمیلگردهای.شودمیمطرحهاآنهایویژگیترینمهمازیکیعنوان

.آیدمیبوجودتنشتمرکزفوالدیمیلگردهایدرقبلی،هایشکلتغییربراثرزیراگیرند،قراراستفاده
.ندهدرخقالبمحلدرموضعیشکستکهباشدایگونهبهبایدفوالدیقطرمیلگردهای•

:معلقایحلقههایکابل
قرارادهاستفمورداعضاءاینونصبقالبازکوچکساختهپیشاعضایکردنجدابرایتوانندمیهاکابلاین

.دارندوجودمتفاوتهایوظرفیتمتعددهایاندازهدرمعلقهایکابل.گیرند

ساختمان های بتنی پیش ساخته

مقاومتحداقلبرای4اطمینانضریبمنفرد،کابلیکبرای
.رودمیکاربهگالوانیزهکابلشکست

عهقطفوالدگذاریدورتادورمعمولطوربهمعلقایحلقهکابل
.شودمیپیچیدهساختهپیشمسلحبتن

بهحداقلقالب،پایهوهرباشدتمیزکامالً بایدکابلهمچنین
.باشدرفتهفروقطعهبتندرمترسانتی120اندازه

مالحظات اجرائي7)
: تجهیزات الزم برای جابجائی قطعات



مالحظات اجرائي7)
: قطعاتتجهیزات الزم برای جابجائی 

:تنیدهپیشهایکابل
باالحلقهکیظرفیت.گیرندقراراستفادهموردباالبرهایحلقهبرایاستممکنکهنهیانوتنیدهپیشهایکابل

وحلقهقطرل،کابموقعیتدربتن،کابلگیریقرارطولکابل،مقاومتبهوابستهاستگرفتهقراربتندرکهبرنده
ضریب.شوداتخاذآنلغزشوکابلگسیختگیازجلوگیریبرایمشخصیروندکهاستالزم.استبتنمقاومت
.گیردقرارنظرمدبایدشکستیالغزشبرابردر4اطمینان

:گیردقرارتوجهموردباالبرهایحلقهعنوانبهکابلازاستفادههنگامدرزیرمواردشودمیتوصیه

ساختمان های بتنی پیش ساخته



:بتندرشدنجاسازیهایقالب
هاابزارنای.آیدعملبهالزمدقتبایدبتن،درشدهجاسازیهایقالبازاستفادهباسنگیناعضایکردنبلنددر

انجامیحتسلهایمیلگردیابستحلقه،وسیلهبهتواندمیآنهامهار.باشندمارپیچهایدندانهدارایتوانندمی
.شود

ساختمان های بتنی پیش ساخته

کششیصورتبهصرفاًکهبارهائیبرای
هایپیچازاستفادههستند،مستقیم
عسریروشیکطنابیهایحلقهیاچشمی

.تاسساختهپیشاعضایکردنجابجابرای

مالحظات اجرائي7)
: قطعاتتجهیزات الزم برای جابجائی 



:(گردانصفحه)مدورصفحه
-کلشمطابق-مدورصفحهیکازبایدکرد،خواهدکارکششدرابتدابتن،داخلدرقالباینکهازاطمینانبرای

.شوداستفاده

ساختمان های بتنی پیش ساخته مالحظات اجرائي7)
: قطعاتتجهیزات الزم برای جابجائی 



:خاصآالتابزار
درد،انشدهساختهقطعاتکردنبلندخاصهایروشبرایکهفلزی،هایپایهیافوالدیقطعاتازمتنوعیانواع

توانندبشوندتامیگرفتهنظردرقطعهداخلمعموالًخاصآالتابزاراین.شوندمیاستفادهساختهپیشصنعت
.نمایندفراهمشوند،میحملکهراهاییواحدبهدسترسی

ساختمان های بتنی پیش ساخته مالحظات اجرائي7)
: قطعاتتجهیزات الزم برای جابجائی 



ستفادهمهارابرایفوالدیهایلولهازباشند،مهاربندینیازمندکهطبقهدویایکمرتفعاجزایاغلببرای•
.شودمی

.دارندراوفشارکششتحملامکانایلولهمهارهای•
رشتهنکهایبهتوجهبا.شودمیاستفادهتربلندهایسازهبرایایغورباقهبستبابکسلسیمازمعموالً•

جهاتدرهابکسلسیمسایرهمراهبهراآنتوانمیکنند،میتحملراکششفقطبکسلسیمهای
.بردکاربهمتفاوت

ساختمان های بتنی پیش ساخته مالحظات اجرائي( 7
:  مصالح وابزار آالت مهاربندی



اجرائيمالحظات(7

:هانشیمنانواع

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ياجرائمالحظات7)
.Iقطعاتجابجائي:
:استزیرعواملازآمدهبدستمقداربزرگترین،ساختمانیکقطعاتبرایاندازهترینصرفهبهمقرون•
جابجاییحیندرقطعاترویمجازهایتنشوپایداریازحاصلاندازه-
نصبتجهیزاتونقلوحمل،مجازوزنهایمحدودیتازحاصلاندازه-
پروژهکارگاهوکارخانهدرموجودجرثقیلظرفیت-
نصبوساختکارگاهیهامحدودیتسایروکامیونچرخشعاع،دپوفضای-

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



اجرائيمالحظات7)
.Iقطعهوبرپائيكردنبلندبرایمناسبنقاط:قطعاتجابجائي

وبماندیباقمجازمحدودهدرقطعهتنشکهشودتعیینایگونهبهبایدقطعاتکردنبلندبرایمخصوصنقاط•
.باشدترازکردنبلندحیندرقطعه

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



اجرائيمالحظات7)
.Iقطعهوبرپائيكردنبلندبرایمناسبنقاط:قطعاتجابجائي

وبماندیباقمجازمحدودهدرقطعهتنشکهشودتعیینایگونهبهبایدقطعاتکردنبلندبرایمخصوصنقاط•
.باشدترازکردنبلندحیندرقطعه

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



اجرائيمالحظات7)
.Iقطعهوبرپائيكردنبلندبرایمناسبنقاط:قطعاتجابجائي

وبماندیباقمجازمحدودهدرقطعهتنشکهشودتعیینایگونهبهبایدقطعاتکردنبلندبرایمخصوصنقاط•
.باشدترازکردنبلندحیندرقطعه

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



اجرائيمالحظات7)
.Iكارخانهمحلدر(ستونمثالً)قطعهجابجائيبرایمناسبنقاط:قطعاتجابجائي

کردنبازازپس.شوندمیباز-گیریشکلساعته24چرخهتسهیلبرای-ساعت18-15بعدازستونهایقالب
بلند-کششیوکرنششکلتغییرکاهشبلندبمنظورهایستوندر-نقطه4ویانقطهدوازستونطرفین،هایقالب

.شودمی
رخبرایبهینهموقعیتبمنظور-قطعهانتهایهرازدهانه1/6تا1/4درمعموالًستونکردنبلندبرایمناسبنقاط
نظردرL0/2بنابراینباشد،میL0/208بابرابرایفاصلهدر-Lبطولایقطعهخمشیولنگرمعادلخیزدادن

.(شکلمطابق)شودمیگرفته

های بتنی پیش ساختهساختمان 



اجرائيمالحظات7)
.Iكارخانهمحلدر(ستونمثالً)قطعهجابجائيبرایناسبمنقاطادامه:قطعاتجابجائي

نقطه4بهنیازاستممکننیز(55تا50ترازبزرگعمقبهطولنسبتبا)الغرمقاطعبلندبابسیارهایوستونتیرها
.دافتمیاتفاقنقطهدوباحملدر،قبولغیرقابلهایوعیبخمشیهایتنشزیراباشند،داشتهحملبرای

رارقاستفادهمورداستممکننیزاست،آمدهشکلدرکههمانگونه(نیروکنندهپخشتیرهای)شاهینتیرهای
.گیرد

های بتنی پیش ساختهساختمان 



اجرائيمالحظات7)
.I(ستونالمث)قطعهوبرپائيكردنبلندبرایمناسبنقاط:قطعاتجابجائي

نش مخصوص بلند کردن باید در مکانی قرار گیرد که تنقاط : 11مبحث•
ایجاد شده را در محدوده مجاز حفظ کند و از مناسب بودن جهتی که 

.قطعه بلند می شود نیز اطمینان حاصل کند

باهانستو.باشدمیعملیروشیکنقطهیکازاستفادهباکردنبلند
عمودیبصورت،باالئیلبهازL0/3فاصلهدرکردنبلندنقطهانتخاب

.شوندمیجابجا

Mبرابرستوندرشدهایجادخمشیلنگربیشترین = 0.076w0L2

(w0قطعهطولواحدوزن)باشدمی.

های بتنی پیش ساختهساختمان 



اجرائيمالحظات7)
.I(ستونثالم)قطعهوبرپائيكردنبلندبرایمناسبنقاط:قطعاتجابجائي

دبلنراطویلبسیارهایهایستونتوانمیزنجیردوازاستفادهبا
لبهازL0/6وL0/16فواصلدرکردنبلندنقاطحالتایندرکرد،

ینادرشدهایجادخمشیلنگرمقدار.شوندمیانتخابستونباالئی
0.022w0L2Mبرابرحالت .باشدمی=

.یابدمیکاهشبرابر3ازبیشخمشیلنگرمیزانبنابراین

های بتنی پیش ساختهساختمان 



ياجرائمالحظات7)
.Iكمکيمکملنقاط:قطعاتجابجائي

.گرفته شودقطعات با هندسه نامتقارن یا مقطع ناقص باید نقاط مکمل کمکی برای بلند کردن قطعه در نظربرای •

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ياجرائمالحظات7)
.Iيجابجائحيندرنديدنآسيبمنظوروالغربهایطرهقطعاتتقويتبرایبندازپشتاستفاده:قطعاتجابجائي

ه و یا کنسول های بزرگ است ،اضاف(مقطع کاهش یافته )صورتی که بخشی از قطعه دارای مساحت کوچک در •
.کردن تقویت های فلزی سازه ای به پشت قطعه برای فراهم کردن مقاومت اضافی الزم است 

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ياجرائمالحظات7)

.IIتوليد:

استقرار،بندیآرماتور،مصالحدپویبرایمناسبفضایبایدساختهپیشبتنیقطعاتتولیدخطچیدماندر•
.شودگرفتهنظردرشدهتولیدقطعاتدپویوبتنآوریعمل،هاقالب

قالبتمسیس،طولیخطیکدرگرفتهقرارهمکنارهایقالبسیستمبصورتبایدتولیدخطاصلیهایقالب•
.شوندگرفتهنظردرخاصقطعاتسفارشیوخاصهایقالبیاباطریهای

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ياجرائمالحظات7)

.IIتوليد:

.شودیمتوصیهدستیبندیآرماتورروشکناردربافیقفسهوبندیآرماتوراتوماتیکتجهیزاتازاستفاده•

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 

آرماتوردستگاه تولید شبکه  دستگاه آرماتور بند اتوماتیک



ياجرائمالحظات7)

.IIتوليد:

دقیقصورتبکهمکانیزهسازبتندستگاههایتوسطبایدساختهپیشبتنیقطعاتکارخانجاتدربتنساخت•
.گیردصورتشوندمیکنترل

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ياجرائمالحظات7)

.IIتوليد:

که لوله های آوری قطعات بتنی پیش ساخته تولید شده باید به صورت تامین گرمایش از طریق بخار آب ، شبعمل •
آب داغ و یا سایر روش های گرمایش باشد و با پوشش عایق مناسب ، میزان رطوبت و درجه حرارت در طول مدت

.عمل آوری کنترل شود

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



Tدوبلساختهپيشبتنيدالتوليداجرائيمالحظات7)

های بتنی پیش ساختهساختمان 



اجرائيمالحظات7)

.IIتوليد:

.گیردصورتبتندرخرابیهرگونهایجادبدونبایدبتنازمتحرکقالبجداسازی•

نقل و عوامل موثر در جداسازی قطعه بتنی از قالب ثابت یا شاسی برای قرار گیری در محل دپو ، حمل وتعیین •
.موقعیت نهایی نصب آنها ، ضروری می باشد 

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ياجرائمالحظات7)

.IIIونصبحملتجهيزاتتنظيم:

باعثهک-بزرگیلنگراستممکنقطعهطولیمحورباموازیشدهایجادبار،استکوچکزنجیرزاویهکهزمانی•
P-∆زاویههکلوازمیسایریاجرثقیلعدددو،(پخشی)شاهینتیرازاستبهترنتیجهدر.کندتولیدرا-شود

.گردداستفادهدهد،میافزایشزنجیررا

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



اجرائيمالحظات7)

.IIIونصبحملتجهيزاتتنظيم:

اشینعرضیخمشیلنگراستممکن،طولیخمشیلنگربرعالوه•
.شودجادایعرضیابعادبهتوجهباکنندهبلنداتصالنقاطموقعیتاز

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



پایداری موقت: مالحظات اجرائي( 7

:استالزمزیرموارددردائم،پایداریتامینازقبلقطعهیککردناستواربرایموقتاستقرار•
بعدیدوودیوارهایهاستونقائمپایداریتامین-
وتیرهاهاپلهها،سقفافقیپایداریتامین-
.شودجلوگیریسازهدرجانبینیروهایایجادازکهشوندمستقرایگونهبهبایدمهارها•
اریمهطولبایدمذکورهایقالبشوند،متصلقطعهداخلدرشدهتعبیههایقالبیاهاگیرهبههاطناباگر•

.باشندداراراکافیومقاومت

ساختمان های بتنی پیش ساخته



اجرائيمالحظات(7
موقتمهارهایكمکبهومونتاژستونبرپائي

های بتنی پیش ساختهساختمان 



نصب ومونتاژ: مالحظات اجرائي( 7
تنبقابیککردنبرپااصولیروندمقابلشکل
مهمتریندهدومینشانراساختهپیشمسلح
هاگاهتکیکهاستزمانیترتیباینویژگی

.شوندمیبرداشتهموقتومهارهای

ساختمان های بتنی پیش ساخته



نصب ومونتاژستون های پیش ساخته: مالحظات اجرائي( 7

شدههبرداشتونقلحملماشینرویازساختهپیشقطعهدرمشخصدونقطهحداقلازاستفادهبابایدهاستون
.شوندوبرپاانباردقیقطوروبه

ساختمان های بتنی پیش ساخته



نصب ومونتاژستون های پیش ساخته: مالحظات اجرائي( 7

اولقهطبکارکهزمانیتامهارهاکهباشدالزماستممکن-شدیدبادهایوزشمانند-نامناسبهوائیشرایطدر•
.شوندداشتهنگهخودموقعیتدرشودکاملودوم

رویاویانتظارمیلگردهایکنارستوننصببرایاهرمبعنواننیز-مترسانتی4متروقطریکبطولتقریباً –دیلم•
.گیردمیقراراستفادهموردستونکف

.باشدمیمفیدهاستونونصبکردنشاغولبرایتئودولیتدوربینازاستفاده•

فاصلهراگ.شوندمیشاغولومهارگوهازاستفادهوباتدریجبهگیرند،میقرارگلدانیشالودهدرکههائیستون•
.نموداستفادهگوه2ازتوانمیباشدزیادوشالودهستونمیان

25مقعیاهاگوهترازتابایدگلدانیوشالودهستونبینحلقهگرفت،قرارمحلدردقیقطوربهستونوقتی
بامتریمیلی10تا6هایدانهریزشاملC40بتنازکاراینبرای.شودپر-باشدبزرگترهرکدام-متریسانتی

یابعد،ساعت24توانمیراهاگوه.شودمیاستفادهایمیلهوویبراتورافزودنیوموادمترمیلی100تا50اسالمپ
ستونبینفضایسپسبرداشت،رسیدپاسکالما10بهحداقلدرجابتنمکعبینمونهفشاریمقاومتکهزمانی

.شودمیپربتنهمانازشالودهسطحتاوشالوده

ساختمان های بتنی پیش ساخته



نصب ومونتاژستون های پیش ساخته: مالحظات اجرائي( 7
ساختمان های بتنی پیش ساخته

طبقهدرراطبقه6هایستونبهمتصلسیمیهایطنابزیرهایشکل•
.دهدمینشاندوم

میستونکشیدنباعثتیفوریاایجغجغهآچاروسیلهبههابکسلسیم
میدارینگهموقتبصورتسقف،ترازدرمهارهائیباسپسهاستون.شوند
.شوند



نصب ومونتاژتیرهای پیش ساخته: مالحظات اجرائي( 7
ساختمان های بتنی پیش ساخته



نصب ومونتاژتیرهای پیش ساخته: مالحظات اجرائي( 7
ساختمان های بتنی پیش ساخته

الزمحالتدراین.گیردقرارنامتقارنبارگذاریاثرتحتساختهپیشتیرکهاستحالتیوضعیت،دشوارترین•
.دکرخنثیاثرآنکردنمهاربایانمودجلوگیریمسالهاینازمناسب،اتصالوسایلازاستفادهبااست

کهستاایگونهبهنهائیمهارروندویاشدخواهندبارگذارینامتقارنصورتبهدیواریاتیرکهاستطوریسقفدالموقعیتاگر•
.شودحاصلاطمینان(نگهدارنده)گاهیتکیهعضوپیچشیپایداریازبایدنمود،جلوگیریآنازیاکردنظرصرفاثراینازتواننمی
.نمودکنترلاردیوبهودیوارستونبهدیوارستون،بهتیراتصالمثلبحرانینقاطدرمناسبمهارازاستفادهباتوانمیرامشکلاین

خودوقعیتمدربایدشوند،میخنثیسقفدالدرغشائیعملکردباپیچشکنندهتولیدنیروهایکهزمانیتاموقتهایگاهتکیه
شکل.بمانندباقی



نصب ومونتاژسقف های پیش ساخته: مالحظات اجرائي( 7
ساختمان های بتنی پیش ساخته

قطعاتکردنمهارنظرازکمیشودمشکالتانجامصحیحصورتبهبارانتقالکهصورتیدربزرگ،مساحتباساختمانیپالنیکدر•
.شوندجابهجاافقیصورتبهتقریباًتوانندمیسقفهایپانلهمچنین.شودمیایجادساختهپیش

.شوندمهارپیوستهجهتیکدرقاب،شدهتثبیتقطعاتازمجزابصورتبایستمیسقفهایدال•

Hollow-توخالیهستهباسقفقطعات• core slab-اهرممیلهاتکاینقطهعنوانبهمجاورقطعهازلبهیکازاستفادهوبااهرمبا-
.گیرندقرارخودموقعیتدر-شکلمطابق

سوراخدرگروتهدررفتنازتانمود،مسدودقطعهلبهازمترمیلی100ازکمترایفاصلهدربایستمیراتوخالیهستهباهایسقف•
.شودجلوگیریها



نصب ومونتاژسقف های پیش ساخته: اجرائيمالحظات ( 7
ساختمان های بتنی پیش ساخته

ردگاهیتکیهقطعهروینشیمنطول.گیرندقرارنئوپرنجنسازمترمیلی150*150*10ابعادبانشیمنهایبالشتکرویبایدقطعات•
.باشدمترمیلی140ازکمترنبایدنشیمنعرضونیزباشدمترمیلی130ازکمترنبایدبالشتکطول

یبراگوشهجوش.شودمیاجرااندشدهجاسازیوسقفتیردرونکهایقطعهبینتیر،قطعاتوانتهایاطرافدرجوشیاتصاالت•
ریکیالکتقوسروشازاستفادهباستون،درشدهجاگذارینشیمنورقبهساختهپیشتیردرشدهتعبیهورقیانبشیاتصال

ستاممکنبزرگ،دمائیتغییراتزیرانشود،ایجادجوشکاریعملیاتحیندرزیادیدمایکهشودتوجه.شودمیانجاموالکترود
.شودمیورقانتهایدربتنخوردنترکباعث



ديواریهایپانل:قطعاتونقلحمل:اجرائيمالحظات(7

های بتنی پیش ساختهساختمان 

وآسانصحیحهنگامیمسلحبتنساختهپیشقطعهکردنبلند•
گیرندقرارسازهدراستقرارکهوضعیتیدراعضاکهاست
.شوندحمل

باارسازگبایدپانلهایگاهتکیهموقعیتحمل،حاالتتمامدر•
.باشدپانلطراحی



قطعاتونگهداریانباركردن:اجرائيمالحظات(7
های بتنی پیش ساختهساختمان 



قطعاتونگهداریانباركردن:اجرائيمالحظات(7
های بتنی پیش ساختهساختمان 



هارواداری8)
های بتنی پیش ساختهساختمان 



هارواداری8)
:مجازهایرواداریتعييناهميتادامه

های بتنی پیش ساختهساختمان 



هارواداری8)
های بتنی پیش ساختهساختمان 



هارواداری8)

وصرفهبهمقرونتولید،هارواداریشدنمقررازهدف•
.استمیدانیمالحظاتوسادهنصب،عملی

پیشبتنقطعاتاکثرساختبهمربوطمجازهارواداری•
:استشدهآوردهروبروجدولدرساخته

اتیقطع،برایساختهپیشبتنقطعاتابعادیمجازرواداری•
برایومترمیلی±3برابراستمتر3ازکمترآنهاابعادکه

مترمیلی±6برابراستمتر6_12بینآنهاابعادکهقطعاتی
.باشد

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



هارواداری8)

±1/6برابرساختهپیشبتنیقطعهیکدرمجاورگوشهنزدیکترینبابرداشتهتابگوشهیکبینمجازانحراف•

.استمترمیلی300هردرمترمیلی

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



هارواداری8)

(خمیدگی)برداشتگیتابمجازمیزان•
رابربساختهپیشبتنیقطعهیککلی

.استقطعهطول1:360

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



هارواداری7)

.استمترمیلی±6،متر3هردرساختهپیشبتنیقطعاتتمامیدرناصافیمجازمیزان•

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



هارواداری8)

کنترلاختهسپیشبتنقطعاتنصبازقبلدرجابتنباشدهساختهابعادتمامکهاستبهتر،نصبسهولتبرای•
.شوند

.ودشاعمالگرفت،قرارخواهندارتباطدردیگرقطعاتباکهقطعاتاصلیسطوحرویبربایدنصبهایرواداری•

.دهندجایخوددرراهاپانلابعادتغییراتونصبهایرواداریبایدمعماریقطعاتبیناتصاالت•

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



هارواداری8)

قطعاتداخلیهایلبهبراینصبهایرواداری•
ابقمطبایددرجابتنیاجزاءوساختهپیشبتنی

.باشدروبروجدول

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



بادخور-هارواداری8)

مییهتعبوتولیدنصبهایرواداریمناسبجادهیمنظوربهباشدکهمیمجاورعضودوبینخالیفضایبادخور•
.شود

:گیردقرارمالحظهموردمناسببادخورطراحیدربایدزیرموارد

ꟷتولیدهایرواداری

ꟷعضونوع

ꟷعضوابعاد

ꟷعضوموقعیت

ꟷعضوجابجائی

های بتنی پیش ساختهساختمان 

ꟷعضوعملکرد

ꟷنصبهایرواداری

ꟷعناصرودیگرمهارهامیلسرها،ورقضخامت



هارواداری8)

شودیهتعبمجاورقطعاتبین(بادخوری)ایفاصلهساختهپیشبتنقطعاتطراحیدرباید(بادخور)آزادفواصل•
.باشدرفعقابل،تولیدونصبهایرواداریانحرافاتلزومصورتدرتا

.باشد3-3-11جدولمطابقبایدقطعاتبین•

ساختمان های بتنی پیش ساخته-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



مقدمه1)
ساختمانسازیصنعتیوکلیاتتعاریف2)
ساختمانصنعتیتولیدبرایایسازههایسیستمانواع3)
ساختهپیشبتنیهایساختمان4)
شدهنوردگرمفوالدیمقاطعبافلزیمهره ایوپیچسازه ایازسیستمایگزیده5)

فهرست مطالب



فهرست مطالب
شدهنوردگرمفوالدیمقاطعبامهره ایوپیچسازه ایازسیستمایگزیده5)
کلیات1)

ꟷهدف

ꟷساختکارگاه،جادرفوالدیساختمانهای،ساختهپیشنیمهفوالدیساختمانهای،ساختهپیشفوالدیساختمانهای،کارپای)تعاریف،
(نصبهاینقشه،کارگاهیهاینقشهمحاسباتی،هاینقشه

ایسازهاجزای2)

اجرائیمالحظات3)

ꟷ(...سوراخکاریبرشکاری،)ساخت

ꟷآمیزیرنگوزداییزنگ

ꟷنصب

ꟷقطعاتوانبارحمل



كليات1)
.iهدف

بادیفوالساختمانهایاجرایوطرحبرایکهاستضوابطیحداقلتعیینساختمانملیمقرراتازفصلاینهدف
.رودمیبکارشدهنوردگرممقاطع

.IIتعاريف
:كارپای•

.شودمیبرپاآنجادرفوالدیساختمانکهاستمحلی
:ساختهپيشفوالدیساختمانهای•

برایآنهااتصالوشوندمیجوشکاریومونتاژساخت،کارگاهدرکاملطوربهآنقطعاتکهفوالدیساختمانهای
.پذیردمیانجامکارپایدرنصب

:ساختهپيشنيمهفوالدیساختمانهای•

پایدرقطعاتبقیهوشوندمیجوشکاریومونتاژساخت،کارگاهدرآنقطعاتازبرخیکهفوالدیساختمانهای
.شوندمینصبوشدهساختهکار

سازه ای پیچ و مهره ای با مقاطع فوالدی گرم نورد شدهگزیده ای ازسیستم -مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



كليات1)
.IIتعاريف

:جادرفوالدیساختمانهای•

جوشیتاتصاالوسیلهبهوشدهجوشکاریومونتاژبرشکاری،کارپایدرآنقطعاتکلیهکهفوالدیساختمانهای
.شوندمینصب

:ساختكارگاه•

مکاریخجوشکاری،سوراخکاری،برشکاری،مانندعملیاتیبرایکافیتجهیزاتوامکاناتدارایکهمناسبمحلی
.پذیردانجاممطلوبصورتبهکیفیتکنترلگروهنظرتحتقطعاتساختکهنحویبهباشدماهرانسانینیرویبا
:كيفيتكنترلگروه•

ویمکانیکهندسی،ویژگیاستانداردهایکاربرددرکافیتجربهوتخصصباشرایطواجدافرادازایمجموعه
برایالزموسایلبهمجهزکهنصبعملیاتوساختعملیاتجوشکاری،روشهایجوش،فوالدی،مصالحشیمیایی

.باشندنظرموردویژگیهایگیریاندازه
:ماهرانسانينيروی•

بهنابکافیتوانوتجربهتخصص،دارایبایدمحولهوظیفهتناسببهیکهرکهنصبوساختگروهاعضای•
.باشندذیصالحمراجعتأیید

سازه ای پیچ و مهره ای با مقاطع فوالدی گرم نورد شدهگزیده ای ازسیستم -مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



تعاريفكليات ، 1)
:محاسباتيهاینقشه•

رویترازواهستونمحورتامحورفاصلهمقطع،کلیابعادقبیلازسازهمقاطعوهاپروفیلکلیهمشخصاتآنهادرکههستندهایینقشه
هانقشهینا.نمودتهیهراکارگاهیهاینقشهبتوانآنهابهاستنادباکهنحویبهباشدشدهقیدآناجزایوسازهکلیابعادسایروتیرها

.باشدمیمهندسیضروریاطالعاتسایروایمهرهوپیچوجوشیاتصاالتمورددرکلیاطالعاتحاویهمچنین

:كارگاهيهاینقشه•

نقشهبهتنسبتریمفصلجزئیاتدارایهانقشهاین.گرددمیتهیهاجراسهولتبرایمحاسباتیهاینقشهاساسبرکهاستهایینقشه
ابعادلیهکذکرباعضواینبرایتریدقیقجزئیاتوگرددمیتعیینشمارهیکعضوهربرایهانقشهایندر.باشندمیمحاسباتیهای

پیچطول،اندازهتعداد،جوش،نوعطول،ابعاد،مانندمواردیذکربااتصاالتکلیههمچنین.گرددمیترسیممناسبمقیاسیباآنهندسی
شودمییهتهالزمتجهیزاتوامکاناتبامتناسبفوالدیاسکلتسازندهتوسطمعموالًهانقشهاین.گرددمیترسیمکاملطوربهمهرهو
.بودخواهدآنهاضمیمهقطعاتکلیهمقادیرومشخصاتازفهرستیو

:نصبهاینقشه•
هاقشهناین.شودمیاستفادهکارپایدروخودموقعیتدراعضانصببرایوتهیهفوالدیاسکلتسازندهتوسطکهاستهایینقشه

.نمایدمیمشخصرادیگرقطعاتبهنسبتآنموقعیتوقطعههرنصبمورددرکافیاطالعات

سازه ای پیچ و مهره ای با مقاطع فوالدی گرم نورد شدهگزیده ای ازسیستم -مقررات ملی ساختمان 11مبحث 



ایسازهاجزای2)

:باشدمیزیرشرحبهفوالدیهایسازهقطعاتمقررات،ایننظراز•
کالفها،دستکها،الپهخرپاها،مهاربندها،تیرها،ها،ستونستون،کفصفحاتبتن،داخلمهاریهایپیچ

.اتصاالتو(دائمیاموقت)پینوپرچمهره،پیچ،دیوارها،
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ياجرائمالحظات3)
.Iساخت:

:برشکاری
.گیردصورتارهیاقیچیباسردبرشیالیزراشعهگاز،شعلهحرارتیبرشازاستفادهباتواندمیبرشکاری•
:استمجاززیرشرایطرعایتباشوند،میوصلهمبهجوشبابعداًکهقطعاتیبرایقیچیبابرش•
برشسطحتمیزکاریشرطبهمترمیلی10تاضخامتبهقطعاتبرای-
اریکماشینیازدنسنگبااینکهشرطبهگوشهجوشهایبرایفقط،مترمیلی16تا11ضخامتبهقطعاتبرای-
شود،جوشکاریبایدکهقسمتیانتهایوابتداازمترمیلی20حداقلطولبهومترمیلی2حداقلعمقبه

.شودبرداشته
.مودناستفاده(شعله)دستیحرارتیبرشازتوانمینباشد،ممکنبرشدستگاهازاستفادهدرصورتیکه•
.وندشزنیسنگلزومصورتودرشدهبازرسینامنظمیکنترلبرایبایدشدهبریدهمقاطعیاهاورقهایلبه•
.شوندزدهپخنقشهطبقبایدلزومصورتدرشوند،میجوشکاریبعداًکههاییلبه•
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اجرائيمالحظات3)
.Iساخت:
برایفقطمنگنهباسوراخکاری.شودانجاممنگنهیامتهوسیلهبهتواندمیفقطپرجیاپیچبرایکاریسوراخ•

.استمجازمترمیلی12حداکثرضخامتبهورقهای
تاستامخصوصقیدهایوکارمیزیکشاملالگواینکهشودساختهالگویکبایدقطعات،انبوهساختبرای•

.کندتثبیتودربرگرفتهراقطعههایاندازهوابعادکلیه
.شوندمتصلهمبهموقتپیچهاییاجوشخالوسیلهبهاجزاکلیهبایدقطعهابعادازاطمینانازپس•
کیلتشراقابیککههاییستونوتیرهانظیر،دهندمیرامجموعهیکتشکیلعضوچندیادوکهمواردیدر•

ودنبگونیا.استضروریمجموعهکلابعاددرستیازاطمینانبرایکاملمجموعهیکمونتاژپیش،دهندمی
.شوندگیریاندازهوکنترلبایدمجموعهکلانحرافومتعامدقطعات

.یرندگقرارملیمقرراتدهممبحثبامطابقچشمیبازدیدموردجوشکاری،پایانازپسبایدهاجوشیتمامی•
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اجرائيمالحظات3)
.IIآميزیرنگوزداييزنگ:

ویسازکهمواردیدرمگرشوند،آمیزیرنگخوردگیمقابلدرحفاظتبرایبایدفوالدیقطعاتسطوحکلیه•
.باشدشدهتصریحنظارتدستگاه

وفشارحتتپاشیماسهروشیاوسیمیبرسوسیلهبهطرحفنیمشخصاتبهبستهتواندمیفلززداییزنگ•
.گیردصورتساختمانملیمقرراتدهممبحثضوابطمطابقزنیساچمهیا

.وندشآمیزیرنگناظر،تصویبورؤیتوکاریتمیزازقبلنبایدفوالدیشدهجوشقسمتهاییاوهاجوش•
هورقیاوخوردگیترکزدن،تاولمانندعالئمیوباشدنچسبیدهخودزیرسطحبهرنگازایناحیههرگاه•

وسطوحنمودنآمادهبهمربوطعملیاتمجدداًوشودبرداشتهکاملطوربهبایدرنگایندهد،نشانراشدن
.گیردصورتآمیزیرنگ
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اجرائيمالحظات3)
.IIIنصب:

زمان.شوندنگهداریمطمئنینحوبهموقتمهارتوسطبایدنباشند،ایستاخودنصب،مراحلدرکهقطعاتی•
.گرددتعیینناظرنظرطبقبایدمهارهااینبرچیدن

قبیلازلفمختتمهیداتباباید.گردندمهیاقطعاتوزنبامتناسبکنندهبلندوسایلبایدقطعاتنصببرای•
چنینهم.نمودجلوگیریدستگاهواژگونیازکننده،بلنددستگاهرویمناسبمحلدرکافیهایوزنهتعبیه
.باشندورداربرخموجودخاکوضعبهتوجهباکافیایستاییازبایدزمینرویکنندهبلنددستگاههایگاهتکیه

درحورهاموفواصلنظرازریزیبتنازقبلبایدشوند،میبستهآنهابهستونهاکههاپیداخلمهاریهایپیچ•
بنصازقبلپیاجرایصحتتاگرددتهیهمربوطهگزارشوکنترلدقیقامرحلههردرترازهاوارتفاعتمام

وهاپیاصالحنظرازالزمتمهیداتنصب،شروعازقبلبایدفوقشرطاحرازعدمصورتدر.گرددمحرزستونها
.گردداجراوبینیپیشفوالدیسازهقطعاترویاصالحاتامکانصورتدریا

آنهاصاالتاتوگرفتهقرارخودمحلدرنقشهطبققطعاتکلیهکهشودمیتلقییافتهپایانزمانیسازهنصب•
ترازحدهمیندرنیزتیرهاوشاقولمجازرواداریحدتاستونهاوباشندشدهتکمیلکامالًفنی،مشخصاتطبق

.گیردمیصورتناظربوسیلهامراینتأییدوتشخیص.باشند
.اندبمبیرونمهرهازپیچکاملدندانهسهحداقلآن،کردنمحکمازپسکهباشداندازهایبهبایدپیچطول•
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اجرائيمالحظات3)
.IVقطعاتوانبارحمل:

ایهجعبهدرقطعاتاینکهاستالزمآنهامانندومهرهوپیچواتصالورقهاینظیرکوچکاقالمارسالبرای•
.شوندحملباشد،شدهدرجآنهارویقطعاتشمارهکهمناسب

یاوشدنمگازکهشوندبستهیکدیگربهنحویبهبایدآنمانندومهارهامیلها،الپهمهاربندها،مانندقطعاتی•
.شودجلوگیریآنهاتخلیهوبارگذاریحیندردیدنآسیب

سیبآشدنواردازتاشوندبارگیریوجابجادقتبابایدمحافظپوششیاورنگپوششدارایقطعاتتمامی•
یاالبقباتماسمحلدروقطعاتمابینگونییاچوبمانندنرمموادازاستفاده.شودجلوگیریآنهاپوششبه

.کندمیکمکهاپوششاینحفاظتبهبارگیریزنجیر
وکردنلندببراییکدیگرازمنظمفواصلدرهاییگاهتکیهازبایدبزرگ،بسیاریابلندبسیارقطعاتدرمورد•

ازناشیارتعاشاتاثربرنیزووزناثرتحتقطعاتدیدنآسیبواعوجاجازتاکرداستفادهقطعاتایناستقرار
.شودجلوگیرینقلوحمل

یاترکوچکقطعاتازقبلبزرگترقطعاتاستالزمکار،پایبهزمینیحملبرایقطعاتبارگیریهنگامدر•
.شودجلوگیریکوچکقطعاتدیدنصدمهازتاگیرندقرارنقلیهوسیلهرویسبکتر

.باشندداشتهفاصلهزمینازبایدشوندمیانبارنصب،ازپیشیاحملازپیشکهشدهساختهقطعات•

گزیده ای ازسیستم سازه ای پیچ و مهره ای با مقاطع فوالدی گرم نورد شده-مقررات ملی ساختمان 11مبحث 


