
 جدول مشخصات تیرچه فلزی کرومیت
 

 پلیت تیغه 
سخت کننذه 

 وسط

حرارتی آرماتور
 در دو جهت

 میانی عرضی کالف
TIE BEAM 

 

شخصات م
زیگساگ از 

 میلگرد آجذار

 

 نبشی  تقویت دهانهپلیت برشگیر در کنار
با  باالی تیرچه  

میلگرد آجذار 
 دهانه  در وسط

 

باالی  نبشی شماره
 تیرچه کرومیت

 فابریک()نبشی 

تحتانی  پلیت تقویت
میلگرد  با تیرچه 
  وسطدر  آجذار

 دهانه

 پلیت تحتانی
(cm) 

 

 ارتفاع
 تیرچه 

(cm) 

 

 ضخامت
 سقف
(cm) 

 
تعذاد 
 تیرچه

طول تیرچه 
(cm) 

با دهانه 
70cm 

 

 میلگرد آجذار
 

 میلگرد
 

 تعذاد
 ضخامت
(mm) 

 عرض
(cm) 

 طول
(cm) 

 ضخامت
(mm) 

 عرض
(cm) 

- 2*  8 @30 ---- 0  10@20 ---- ---- ---- --------- 3ًثطی  L30*3 --------- 4 12 24 20+6 ته L<350 

- 2*  8 @30 ---- 0  10@20 ---- ---- ---- --------- 3ًثطی  L30*3 --------- 4 12 24 20+6 400-350 ته 

P1 30*8 4mil 2*  8 @30 2  12 1  10@20 4 10 30 --------- 4ًثطی  L30*4 --------- 4 12 24 20+6 450-400 ته 

P1 30*8 4mil 2*  8 @30 2  14 1  10@20 4 10 30 --------- 4ًثطی  L30*4 --------- 4 12 24 20+6 500-450 ته 

P1 30*8 4mil 2*  8 @30 2  14 2  12@20 4 10 40 --------- 4ًثطی  L30*4  12 L=3.00 4 12 24 20+6 550-500 ته 

P1 30*8 4mil 2*  8 @30 2  14 2  12@20 4 10 50  10 L=2.50 4ًثطی  L30*4  12 L=3.00 5 12 24 20+6 600-550 ته 

P1 40*8 4mil 2*  8 @30 2  14 2  دٍتل 12@20 4 10 60  10 L=2.50 4ًثطی  L30*4  14 L=3.50 5 12 24 20+6 650-600 ته 

P1 40*8 4mil 2*  8 @30 2  16 2  12@20 4 10 60 --------- 4ًثطی  L30*4 --------- 4 12 24 20+6 700-650 دٍ عذد 

P1 50*8 4mil 2*  8 @30 2  16 2  12@20 4 10 70 --------- 4ًثطی  L30*4  14 L=4.50 4 12 24 20+6 750-700 دٍ عذد 

P1 50*8 4mil 2*  8 @30 2  16 2  12@20 4 10 80 --------- 4ًثطی  L30*4  14 L=5.00 4 12 24 20+6 800-750 دٍ عذد 
 

 تذکزات مهم در اجزای سقف کزومیت:

 گاُ در ٍسط دّاًِ الساهی است. اى تىیِهتر ٍ تیطتر، استفادُ از حذالل یه ردیف ضوع تع5ٌَّای  در دّاًِ -1
 تاضذ. ّا الساهی هی در تواهی دّاًِ ردیف ضوع ریسی، استفادُ از حذالل یه در صَرت استفادُ از پوپ تتي ترای تتي -2
 ترای ٍرق تحتاًی تیرچِ هوٌَع است. 12cmٍ عرض ووتر از  3mmاستفادُ از ٍرق تا ضخاهت  -3
 .تاضذ هیّای پلی استایرى ضذحریك ٍ تا آرم استاًذارد وِ هَرد وٌترل هٌْذس ًاظر لرار تگیرد هجاز  فمط استفادُ از تلَن -4
 تَدُ ٍ جَش تایذ در دٍ طرف ٍرق ٍ هیلگرد اًجام ضَد. 30cmٍ فاصلِ آزاد جَش، حذاوثر  4cmحذالل طَل جَش ٍرق ترضگیر ٍ هیلگردّای تمَیت تطَل  -5
 در وٌار ّر یه از تیرّای وص هیاًی، استفادُ از یه تیرچِ الساهی است. -6
 تایذ ًصة ضَد. آرهاتَرّای حرارتی الساهاً تایذ آجذار تَدُ ٍ در زهاى اجرا ًثایذ تِ تلَوْای سمف چسثیذُ تاضذ. 8ّا تیي ّر دٍ تیرچِ یه عذد  ی تیرچٍِ در جْت هَاز 8@30آرهاتَر حرارتی در جْت عوَد تر تیرچِ از  -7
 ّای هَرب، تایذ سر تیرچِ فارسی تر ضَد تا ًطیوٌگاُ واهل تَجَد آیذ. تطَر واهل تِ تال پائیي تیر جَش ضَد. در تیرچِ Uٍ سر ٍرق تایذ تصَرت  تاضذ هی 2cmطَل ًطیوٌگاُ تیرچِ تر رٍی پل حذالل  -8
 تر تاضذ. هی تَاًذ وَتاُ 5cmًثطی تال فَلاًی از سر تیرچِ حذاوثر  -9

طثك جذٍل هی تاضذ وِ یه هیلگرد از رٍی ٍرق پائیٌی تیرچِ ٍ هیلگررد دٍم از رٍی ًثطری فَلراًی تیرچرِ عثرَر ورردُ ٍ ترِ         هیلگرد 2هتر الساهی است. ّر والف ضاهل  4اجرای والف عرضی )ووروص( در دّاًِ تسرگتر از  -11
 وٌذ.( هتر، والف عرضی از وٌار تیغِ هیاًی تیرچِ عثَر هی5تا4ضَد. )ترای دّاًِ  ّا جَش هی تیرچِ

در تاال  14در پائیي ٍ یه هیلگرد  14 2تا دٍ هیلگرد  15cmَارد خاظ هَرد تأییذ هٌْذس ًاظر فمط ترش یه تیرچِ تِ ضرط اجرای والف عرضی تعرض ّا پرّیس ضَد. در ه االهىاى از ترش تیرچِ ترای هحل داوت حتی -11
 اًذیطیذُ ضَد.آرهاتَرّا  دّاًِ هجاٍر )دٍ دّاًِ چپ ٍ دٍ دّاًِ در راست تیرچِ( هجاز هی تاضذ. الثتِ تایذ توْیذ هٌاسة جْت اتصال سر تیرچِ تِ والف تا4تطَل 

الساهی است. تذیْی است تعرذاد ٍ لطرر دلیرك آى     20cmتفاصلِ  14خن داخل دیَار از هیلگرد  50cmافمی رٍی سمف ٍ  100cmضىل تطَل  Lدر هحل اتصال سمف تِ دیَار ترضی، استفادُ از حذالل آرهاتَرّای ترضی  -12
 ّای هحاسثاتی تایذ تعییي ضَد. طثك ًمطِ

ویلَگرهی هی تاضذ. تذیْی است در صَرت استفادُ ورالف  51ویلَگرم ٍ تا تیرچِ دٍتل یه پاوت 35ّای تىی  ویلَگرم در هتر هىعة( تیرچ321ِار سیواى هصرفی ترای ّر هتر هرتع اجرای سمف ورٍهیت )تا عیار حذالل همذ -13
 ّا، همذار سیواى هصرفی تیطتر خَاّذ تَد. عرضی در سر تیرچِ

 گردد. 8cmٍ تیطتر از  6cmٍی تلَن ًثایذ ووتر از ضخاهت سمف تتٌی از ر -14
 تیطتر ضَد.  4cmازست ٍلی در صَرت صالحذیذ هٌْذس ًاظر، حذاوثر همذار آى ًثایذ ّا الساهی ا د خیس هٌفی در تیرچِایجا -15
 هی تاضذ. A2ٍ ولیِ هیلگردّا از ًَع  st37ٍرق هصرفی از فَالد   -16
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