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ر طرف تایذ ھطَل ًطیوي ًؼل درگاُ تر رٍی دیَار در -١

.ساًتیوتر تاضذ ٢٥حذاقل 

ا،  ھای قائن در اطراف تازضَھدر صَرت استفادُ از کالف-٢

.ا هتصل ضًَذھًؼل درگاُ تایذ تِ ًحَ هٌاسثی تِ آى

.ػرض ًؼل درگاُ تایذ هساٍی ضخاهت دیَار تاضذ-٣



افقی ایھکالف هطخصات ٍ تؼثیِ ایھهحل(الف
:ضَد ساختِ سقف، زیر ٍ دیَار زیر تراز در افقی ایھکالف تایذ تارتر ایھدیَار کلیِ در

  ساختِ (تتي هکؼة هتر در کیلَگرم ٣٠٠ حذاقل سیواى ػیار تا ) هسلح تتي تا تایذ کالف ایي: دیَار زیر تراز در -١

   ٢٥ یا ٍ دیَار ػرض دٍسَم از آى ارتفاع ٍ ساًتیوتر ٢٥ یا ٍ دیَار ػرض از آى ػرض کِ طَری تِ ضَد

.ًثاضذ کوتر ساًتیوتر

  در هگر تَدُ دیَار ػرض مھ آى ػرض تایذ ضَد، ساختِ هسلح تتي تا چٌاًچِ سقف کالف: سقف زیر تراز در -٢

  کوتر دیَار ػرض از ساًتیوتر ١٢ تا حذاکثر را کالف ػرض تَاى هی ًواسازی هٌظَر تِ کِ خارجی ایھدیَار

٢٠ از ًثایذ کالف ارتفاع. تاضذ کوتر ساًتیوتر ٢٠ از ًثایذ افقی کالف ػرض حال یچھ در ٍلی ًوَد اختیار

.تاضذ کوتر ساًتیوتر

 تر هطرٍط ًوَد استفادُ ( ١٠ ًورُ ) ١٠٠IPE ىھتیرآ هؼادل فَالدی ایھپرٍفیل از هیتَاى هسلح تتي کالف جای تِ

 هتصل دیَار یا قائن کالف تِ هٌاسةًحَی تِ اھکالف ایي هچٌیيھ ٍ ضذُ هتصل سقف تِ تخَتی فَالدی کالف کِ آى

.ضَد اتخار سقف ایھتیرتِ آى هٌاسة اتصال ترای الزم تذاتیر سقف، کالف اجرای ًگامھ. گردد



ای افقی تتٌیھا در کالفھهطخصات ٍ هحل تؼثیِ هیلگرد(ب

.هیلیوتر تاضٌذ ١٠ای طَلی تایذ از ًَع آجذار تا حذاقل قطر ھهیلگرد-١

در صَرتی کِ .ار گَضِ کالف تا پَضص تتٌی هٌاسة ، قرار گیرًذ ھای طَلی تایذ در چھهیلگرد-٢

ػذد ٍ یا تیطتر افسایص ٦ای طَلی تایذ تِ ھساًتیوتر تجاٍز ًوایذ تؼذاد هیلگرد ١٢ػرض کالف از 

.ساًتیوتر تیطتر ًثاضذ ٢٥ر دٍ هیلگرد هجاٍر از ھدادُ ضَد تِ گًَهای کِ فاصلِ 

ا ھفاصلِ تٌگ.هیلیوتر تِ یکذیگر تستِ ضًَذ ٦ایی تِ قطر حذاقل ھای طَلی تایذ تا تٌگھهیلگرد-٣

ساًتیوتر از  ٧٥ا در فاصلِ ھفاصلِ تٌگ.ساًتیوتر تیطتر تاضذ  ٢٥از یکذیگر ًثایذ از ارتفاع کالف یا 

.ش یاتذھساًتیوتر کا ١٥تر کالف قائن تایذ حذاقل تِ 

ساًتیوتر ٍ در هَرد  ٥ا از ھای طَلی ًثایذ در هَرد کالف زیر دیَارھپَضص تتي اطراف هیلگرد-٤

.ساًتیوتر کوتر تاضذ٢کالف سقف از 



اتصال کالفهای افقی( ج

 تِ ضثکِ صَرت تِ کالفثٌذی تا ضًَذ هتصل یکذیگر تِ تایذ اھکالف تراز، رھ در-١

.تاضذ ای پیَستِ مھ

 داضتِ هپَضاًیھ ساًتیوتر ٥٠ اًذازُ تِ تایذ اھکالف تالقی هحل در اھآرهاتَر-٢

.گردد تأهیي تخَتی اھکالف اتصال تا تاضٌذ

  یک از تیص قطر تِ دٍدکص یا لَلِ ػثَر.تاضذ هٌقطغ جا یچھ در ًثایذ افقی کالف-٣

  دٍدکص یا لَلِ ػثَر است یھتذی.تاضذ ًوی هجاز کالف درٍى از کالف ػرض ضطن

.گردد اھهیلگرد قطغ تاػث ًثایذ ٍ ًوَدُ ػثَر کالف ٍسط از تایذ




















