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 مقدمه 

 
 

o ها  هاي جزئيات تيپ ساختماني، ناشي از ضعف اجرا، عمر كوتاه ساختمان يم نقشهتفكر طراحي و ترس
هاي زياد نگهداري ابنيه از يك طرف و امكان طراحي با كيفيت مطلوب در زمان محدود از  و هزينه

تر كردن زمان  ها، بيشترين شتاب و فشار در آغاز كار براي هر چه كوتاه در پروژه. باشد طرف ديگر مي
هاي ناقص با مطالعات  شود، كه حاصل آن نقشه عات و تهيه اسناد و مدارك اجرايي پروژه ميمطال

 .ضعيف و بدون توجيهات علمي و فني الزم است
 

o  مقررات و معيارهاي طراحي و « دفتر امور فني و تدوين معيارها تحت عنوان 167نشريه شماره
گذشت زمان و تحول سريع .منتشر شد در سه جلد 1377اجرايي جزئيات تيپ ساختماني در سال 

با نرم افزار ) CD(هاي جزييات تيپ ساختماني را كه در قالب لوح فشرده  اي، نقشه هاي رايانه سيستم
)AutoCAD 12 (اي كه با نرم افزارهاي  به گونه. ارائه شده بود، خيلي زود غير قابل استفاده كرد

اين رو، دفتر امور فني و تدوين معيارها مصمم شد با از . جديد قابليت و خوانايي خود را از دست داد
اي كه قابليت گسترش و  ها، اين مجموعه را به گونه ارتقاء سيستم نرم افزاري و بازنگري نقشه

 .ها امكان پذير باشد، مجدد منتشر و در اختيار دست اندر كاران بگذارد افزايش نقشه

 
o ري و انتشار به صورت لوح فشرده در اين دوره عالوه بر ارتقاء سيستم نرم افزا)CD( براساس ،

هاي جزييات تيپ ساختماني به صورت  تجربه گذشته به منظور حداقل جايگزين اين نرم افزار، نقشه
   برداري از اين سيستم  اي و بهره مضافاً، در مواردي كه امكانات رايانه. شود كتاب نيز منتشر مي

 .ها مورد استفاده قرار داد اب در پروژهامكان پذير نباشد، بتوان به صورت كت
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o »دفتر امور فني و 167نشريه شماره » مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني 
راهنماي «اكنون با بازنگري جلد سوم آن تحت عنوان . تدوين معيارها در سه جلد ارائه شده بود

اين جلد شامل سه كتاب به عنوان زير » )CD(ت تيپهاي جزئيا افزار ـ نقشه نصب و استفاده از نرم
 :مجموعه خود به شرح زير شده است

 
 هاي جزئيات تيپ ساختمانهاي مسكوني با سازه بنايي حاوي نقشه) 1/3(كتاب اول 

 بتني فوالدي و هاي ساختمانهاي مسكوني و اداري با سازه جزئيات تيپ هاي حاوي نقشه) 2/3(دوم  كتاب
 هاي جزئيات تيپ ساختمانهاي صنعتي با سازه فوالدي حاوي نقشه) 3/3(كتاب سوم 

 
كند، بتوان پوشش كاملي از كليه كاربريها و  اميد است در آينده با امكاني كه اين نرم افزار فراهم مي

 .اي  به صورت جامع ارائه داد هاي سازه سيستم
 

o توان  اي را ندارد و نمي يانههاي را با توجه به اين كه سيستم نگارش دستي امكان پوشش قابليت
هاي جزئيات تيپ ساختماني بر  محتواي نرم افزار را مستقيماً به صورت كتاب ارائه داد، به ناچار نقشه

با تهيه متون مجموعه حاضر .  در قالب كتاب گلچين  شدندويژهحسب موضوع با فهرست بندي 
يدي شد كه به صورت زير مجموعه  جدتدارك  واقعفهرست نويسي در و ها  انتخاب نقشه مربوطه،

 . ارائه مي شود167جلد سوم نشريه 

 
o  هاي ساخت و  روش«، »اقليم و ويژگيهاي ساختماني«هاي   كه در زمينه167مجموعه نشريه شماره

ويژگيهاي ساختاري «در جلد اول و » مصالح ساختماني و ضوابط كاربرد آن«، »تكنولوژي ساختمان
اني در مهاي جزئيات تيپ ساخت در جلد دوم همراه با نقشه» دي ابنيههاي عملكر ويژگي«و » ابنيه

، »مشخصات فني و عمومي ابنيه« تحت عنوان 55جلد سوم، همراه و همگام با نشريه شماره 
مجموعه بسيار غني و معتبري را براي اجراي اصولي و صحيح ساختمانها در اختيار طراحان و 

ش و گسترش محتواي اين اسناد فني و كاربردي زير نظر ستاد بازنگري، ويراي. گذارد سازندگان مي
فني ويژه در دفتر امور فني و تدوين معيارها كاري است مستمر، براي ارتقاء هر چه بيشتر كارايي و 

تر اين گونه اسناد تخصصي ـ  اميد است با انتشار هر چه بيشتر و منظم. قابليت اين مدارك فني
هاي عمراني و غير عمراني در  يفيت مطلوب اجرا و پوشش گسترده طرحكاربردي باعث دستيابي به ك

 .سطح كشور شد
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 كليـــات 

 

 :يفــــوالدسازه  -1

توان  از مهمترين مزاياي آن موارد زير را مي. 1الح ساختماني استصفوالد يكي از پر مصرف ترين م
 :نام برد

 ـ مقاومت زياد نسبت به وزن
 ـ شكل پذيري

 ها  در اجراي انواع طرحـ سرعت و آزادي عمل
 ساخته و سهولت اجرا ـ امكان ساخت قطعات پيش

 
 :هاي صنعتي ساختمان -2

هاي صنعتي سعي بر  در ساختمان. ها داراي استخوانبندي تقريباً مشابه يكديگر هستند اين ساختمان
ها بر خالف  ثانياً اين ساختمان. اين است كه تعداد ستونهاي داخلي تا حد امكان كم باشد

دار و از نوع سبك  همچنين پوشش آنها اغلب شيب. هاي بلند اغلب يك طبقه هستند ساختمان
هاي صنعتي معموالً از تعدادي دهانه بزرگ در يك طبقه  بنابر اين شكل كلي ساختمان. باشد مي

روي  باشند، تشكيل شده است كه اعضاي باربر اصلي آنها تعدادي قاب يا خرپاي عرضي موازي مي
. شود گيرد و روي اين تيرها پوشش سقف اجرا مي ها يا خرپاها تيرهاي طولي قرار مي اين قاب
يز ساخته  نهاي با دو يا چند دهانه اند ولي ساختمان هاي صنعتي بيشتر داراي يك دهانه ساختمان

هاي يك دهانه انبساط و انقباض حرارتي بيشتر در طول ساختمان قابل توجه  در ساختمان. شوند مي
رسد   مي ايهاي چند دهانه چه بسا عرض ساختمان نيز به اندازه اشد، در حالي كه در ساختمانب مي

 .كه بايد اثر تغييرات درجه حرارت را براي آن در نظر گرفت
 

هاي صنعتي به منظور تحمل بارهاي جانبي اغلب به صورت افقي و قائم انجام   مهاربندي ساختمان-2-1
 صلب كه نياز به مهاربندي افقي يها ها و پاي ستونها يا در قاب گوشهر باگيردار كردن گشود، م مي

 .و قائم نخواهد داشت

                                                 
 هاي فوالدي  بخش ويژگيهاي ساختاري ابنيه، ضوابط عمومي ساختمان167رجوع شود به جلد دوم نشريه ـ 1
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لنگر از يك قطعه  در اتصال ساده. شود  اتصاالت قطعات فوالدي به دو شكل ساده و صلب اجرا مي-2-2

ر انتقال يابد، برعكس اتصال صلب لنگر وارد به يك قطعه را به قطعه ديگ به قطعه ديگر انتقال نمي
ها به صفحات پاي  براي جزئيات اين نوع اتصاالت و اتصال بادبندها همچنين اتصال ستون. دهد مي

 جلد دوم 167هاي فوالدي نشريه شماره  ستون، به فصل دوم ضوابط عمومي ساختمان
 .مراجعه شود» هاي ساختاري ابنيه ويژگي«

 
هاي مهاربندي شده ساختمان در مرحله اول  شود كه اگر به هر علت برپا كردن قاب  يادآور مي-2-3

عدم وجود استحكام . ها در هنگام اجرا بوسيله بادبندهاي موقت مهار شوند ميسر نباشد بايد قاب
كند بلكه ممكن است كل  هاي زيادي به اتصاالت وارد مي جانبي ساختمان هنگام اجرا، نه تنها تنش

 . ريزدوردي در اثر وزش باد نسبتاً تند فاسكلت فوال
 
 :ها و ديوارها سقف -3

هاي  هاي صنعتي به جهت عملكرد و مسائل اقتصادي و اجرايي آن معموالً از انواع ورق در ساختمان
هاي سبك براي پوشش بام و ديوارها  اند يا ساندويچ پانل هاي مختلف نورد شده فلزي كه به شكل

 عملكرد خطوط توليد و حمل و نقل مواد در اجراي ديوارها به ويژه سمت داخل به علت. شود استفاده مي
شود و بقيه تا زير سقف از  هاي بتني ديوار چيني مي معموالً تا ارتفاع ايمن از مصالح بنايي مانند بلوك

 .شود هاي سبك يا ساندويچ پانلها پوشيده مي پوشش
 

 :هاي فوالدي شرايط اقليمي و محافظت سازه -4

زدگي فوالد معموالً در شرايط هوا. هاي فوالدي دارد سازهشرايط اقليمي تأثير بسزايي در خورندگي 
هاي خورنده باعث تشديد خوردگي  مواردي نظير سولفورها يا نمك. گيرد مرطوب محيطي صورت مي

در خاك، نوع خاك، هواپذيري و مواد مضر در خاك معموالً جزء عوامل مؤثر در خوردگي . شوند فوالد مي
هاي شيميايي، فوالد با   نيز به علت وجود اكسيژن و احتمال وجود آلودگيدر آب. آيند فوالد به شمار مي

 .شود شدت بيشتري خورده مي
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ها و انواع پوشش مانند آلومينيم، روي،   براي محافظت فوالد در برابر خوردگي استفاده از رنگ-4-1
 است كه  ها هر يك داراي مشخصات فني ويژه اين پوشش. توان استفاده كرد قير و رزين مي

ها،  ولي در هر صورت پاك كردن كامل زنگ. براي استفاده از آنها بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد
ها و آماده كردن سطح فوالد از طريق مواد ساينده يا شيميايي يا شعله آتش اجتناب ناپذير  چربي
 .است

 
البته ميزان . سب محافظت كندتواند فوالد را در برابر شرايط نامنا  پوشش بتني، اين پوشش مي-4-2

براي جلوگيري از . حفاظت بستگي به كيفيت، نفوذپذيري و ضخامت بتن و نوع سيمان دارد
 ميليمتر در داخل 25 ميليمتر در فضاي آزاد و 75 تا 50خوردگي، ضخامت پوشش فوالد بايد 

 .ساختمان باشد
 
بنابراين قبل . رندگي فوالد را ندارندجري به تنهايي قادر به محافظت در برابر خو آهاي  پوشش-4-3

 .از پوشش آجر سازه فوالدي بايد با دو اليه رنگ قطران ذغال سنگ يا قير طبيعي پوشانده شود
 
ها اگر به دقت و طبق مشخصات اجرا شوند به  هاي سبك ضد حريق، اين نوع پوشش  پوشش-4-4

 .نندك تنهايي قابليت محافظت از خوردگي فوالد را نيز تأمين مي
 

 :هاي فوالدي در برابر زلزله ايمني سازه -5

هاي فوالدي با اتصاالت مفصلي بيشترين ايمني سازه از طريق ديوارهاي برشي بتن مسلح كه در  در سازه
اين ديوارها از شالوده . پالن به صورت قرينه و ترجيحاً در محيط ساختمان قرار دارند، تأمين مي شود

تا باالترين قسمت ) مگر با تاييد مهندس سازه(طاع و ايجاد باز شو ساختمان شروع شده و بدون انق
توان  عالوه بر ديوارهاي برشي از طريق بادبندها يا مهاربندها نيز مي. كندمي ساختمان امتداد پيدا 

مهاربندها معموالً به صورت . هاي فوالدي با اتصاالت مفصلي را در برابر زلزله محافظت كرد سازه
 .شوند  شكل طراحي و اجرا ميK شكل و Vكل، قطري، لوزي ش

 
هاي فوالدي با اتصاالت گيردار معموالً به تنهايي قادر به تحمل بارهاي جانبي هستند با اين حال  سازه

 .شود هاي بلند مرتبه از ديوارهاي برشي يا بادبند نيز به طور مضاعف استفاده مي به ويژه در ساختمان
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كنند از عوامل مهم در مقاومت ساختمان  هاي نقش آن را بازي مي ختمانديافراگم كه معموالً سقف سا
 .تواند نيروها را انتقال دهد تر باشد بهتر مي هر چه ديافراگم سخت. در برابر نيروهاي جانبي است

 
 :هاي فوالدي در برابر حريق ايمني سازه -6

 آن چنان مقاومت خود را از دست  درجه سانتيگراد550اما در دماي . اي اشتعال ناپذير است فوالد ماده
كند و ديگر قادر به تحمل بار  دهد كه عضو باربر شروع به تغيير شكل، تابيدگي و شكم دادگي مي مي

لذا پوشش .  درجه سانتيگراد در مراحل اوليه آتش سوزي حاصل مي شود550چون دماي . خود نيست
 .ي استهاي فوالدي براي كاستن گرم شدگي فوالد ضرور اعضاي سازه

 
هاي ناشي از آتش سوزي، اجراي پوشش  هاي فوالدي در برابر آسيب روش متداول براي محافظت سازه

ها به همراه پوشش مصالح مقاوم  ها يا آجر و بلوك چيني اطراف ستون بتني در اطراف تيرها و ستون
 .براي تيرها است

 
تر  هاي سبك جاي خود را به سيستمهاي بزرگ و بلند مرتبه اين پوشش تا حدود زيادي  در ساختمان

هاي پيش ساخته،  مانند اندود و رابيتس، اندودهاي متورم شونده، پوشش. اند حفاظت در برابر حريق داده
اي كه هر كدام با مشخصات فني ويژه خود بر حسب شرايط و  اي و انواع مواد افشانه هاي ورقه پوشش

 .آيد نياز ساختمان انتخاب و به اجرا در مي



 اولل ــــفص
 
 
 
  كفسازي در همكفجزئيات و اتصاالت
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 جمهوري اسالمي ايران

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

  فنيرمعاونت امو
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
عتي  با سازه فوالديجزئيات تيپ براي ساختمانهاي صن  

 
 

هاي جزئيات ساختماني اين فصل كف سازي در همكف يا روي زمين، بيشـتر بـدون                  در نقشه 
ها، جزئيات اجرايي     در اين نقشه  . هاي مقاومتي مختلف ارائه شده است       عايق رطوبتي و با اليه    

ح شده، ولي بـه چگـونگي و   ها شامل زيرسازي، اليه مقاومتي و اليه حفاظتي مطر        كف سازي 
 .شرايط انتخاب آنها كمتر پرداخته شده است

 
سـازي و نحـوه زيـر سـازي آن، بـا انجـام                شود قبل از انتخاب نوع كـف        از اين رو توصيه مي    

مطالعات ويژه زمين و خاك، شرايط اقليمي و سطح آبهاي زيرزميني و نياز عملكردي كـف در      
آماده سازي بستر كـف سـازي بايـد متناسـب بـا            . ردسازي صورت پذي    پروژه، انتخاب نوع كف   

بندي شده مطابق مشخصـات       شرايط ياد شده انجام شود، حداقل كوبيدن يك اليه خاك دانه          
 .فني عمومي ابنيه ضروري است

 
هـاي    هاي جزئيات درزها، جزئيات كف      سازي، نقشه   هاي كف   در اين فصل عالوه بر ارائه نقشه      
 . تجهيزات مكانيكي نيز تهيه و ارائه شده استويژه، سكوهاي بارانداز و نصب
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

 اختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ س
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 هاي فصل اول فهرست نقشه
  فايل شماره عنوان

  سازي در همكف  ـ جزئيات كف1
 B031    ـ نقشه جزئيات كف بتني بدون پوشش

 B030     ـ نقشه جزئيات كف بتني با پوشش موزاييك
 B027 جزئيات كف بتني بدون پوشش   ـ نقشه 

 B026    ـ نقشه جزئيات كف بتني با پوشش موزاييك
 B036    ـ نقشه جزئيات كف بتني عايق دار با پوشش موزاييك

 B023    ـ نقشه جزئيات كف با اليه بلوكاژ و پوشش بتن
 B014    ـ نقشه جزئيات كف با اليه مقاومتي خاك و پوشش بتني

 B011 ئيات كف با قطعات پيش ساخته بتني   ـ نقشه جز
 B007    ـ نقشه جزئيات كف با اليه مقاومتي شفته آهكي و پوشش بتني

 BC01    ـ نقشه جزئيات درز انبساط
 BO01    ـ نقشه جزئيات  درز كنترل و اجرا

 BSI    ـ نقشه جزئيات كف بتني با پوشش الستيكي
 BM02 كف كاذب   ـ نقشه جزئيات كف بتني با پوشش 

  
  هاي بهداشتي در همكف ـ جزئيات سكوي بارانداز و سرويس2

 BL01    ـ نقشه جزئيات سكوي بار انداز
 BL02    ـ نقشه جزئيات سكوي بار انداز

 BF01    ـ نقشه جزئيات نصب توالت ايراني
 BP01 شويه    ـ نقشه جزئيات تي
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 جمهوري اسالمي ايران
يت و برنامه ريزي كشورسازمان مدير  

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

 اول      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 سازي در همكف ـ جزئيات كف1

سازي، دوم  از زير اول بستر كف. اند هاي همكف يا روي زمين از چهار اليه تشكيل شده سازي كليه كف
بدنه اصلي كف يا سيستم . باشد سازي كف، سوم اليه مقاومتي و چهارم اليه محافظتي كف مي زير

گذاري شده است كه با مصالح مختلف به شرح  ومتي ناماي كف در اينجا به نام اليه مقا مقاومتي يا سازه
 .بيني است زير قابل پيش

 سازي با اليه مقاومتي بتن الف ـ كف
 سازي با اليه مقاومتي بلوكاژ ب ـ كف
 سازي با اليه مقاومتي خاك ج ـ كف
 سازي با اليه مقاومتي شفته آهكي د ـ كف

 
ي با عايق رطوبتي، شامل قشر عايق نيز ها اليه محافظتي كف كه شامل پوشش نهايي و در كف

در مجموعه حاضر به علت . شود باشد، براساس عملكرد كف و شرايط اقليمي طراحي و اجراء مي مي
 .عملكرد صنعتي پوشش نهايي محدود به بتن يا موزاييك شده است

 
طالعات ويژه خاك سازي كه از نظر عملكرد با هم رابطه مستقيم دارند با توجه به م زيرسازي و بستر كف

سازي حداقل بايد يك اليه  در هر حال براي بستر كف. شود و زمين و آبهاي زيرزميني طراحي و اجرا مي
 .بندي شده طبق مشخصات فني عمومي ابنيه كوبيده و آماده شود خاك دانه

 :هاي اين بخش شامل  نقشه
 هاي مقاومتي مختلف سازي با اليه هاي جزئيات مربوط به كف نقشه •

 هاي جزئيات درزهاي ساختماني نقشه •

 هاي صنعتي هاي جزئيات پوشش نهايي ويژه كاربري نقشه •

   





























 

23 

 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

جزئيات و اتصاالت كف سازي 
 در همكف

  اول     :فصل

  و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 هاي بهداشتي در همكف ـ جزئيات سكوي بارانداز و سرويس2

. تداول استبيني سكوي بارانداز به جهت كاربري صنعتي در محوطه سازي و جلوي انبارها بسيار م پيش
جزئيات ساختماني اين . شود اين سكو با ارتفاع متناسب با وسايل نقليه سنگين و باربري طراحي و اجرا مي

گيرهاي ويژه اين  شود از ضربه اي كه توصيه مي پذير باشد به گونه عملكرد بايد تا حد امكان مقاوم و ضربه
 .د استفاده گرددعملكرد كه امكان نصب و تعميرات آن به راحتي فراهم باش

 
هاي بهداشتي در اين بخش به نقشه جزئيات نصب توالت ايراني كه متداول  هاي مربوط به سرويس نقشه
 .هاي عمومي و كارگري است به اضافه نقشه جزئيات تي شويه خالصه شده است سايت
 :هاي اين بخش شامل  نقشه

 هاي جزئيات سكوهاي بارانداز نقشه •

 هاي بهداشتي هاي جزئيات سرويس نقشه •

   











 دومل ــــفص
 
 
 
  و ستون ديوارجزئيات و اتصاالت
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
نهاي صنعتي  با سازه فوالديجزئيات تيپ براي ساختما  

 
 

هاي فوالدي ويژه كاربري صنعتي، موضوع اين فصل در  هاي جزئيات و اتصاالت ديوارها در سازه نقشه
دار كه هر يك داراي زير مجموعه خاص خود  هاي ساده موج دو نوع مختلف ساندويچ پانل و ورق

در هر يك از انواع فوق ابتدا به جزئيات بدنه اصلي . ه استهاي پيوست ارائه شد باشد به شرح نقشه مي
ها، اتصال پانل با ديوارهاي پايه يا ازاره و اتصال به كف پرداخته شده  شامل اتصاالت عمودي و افقي پانل

. و درزها و اتصاالت ديوارهاي پايه و ديوارهاي جداكننده به طور مستقل ترسيم و نمايش داده شده است
هاي جزئيات مربوط به اجزاء ديوار مانند كف پنجره، درها به ويژه   ديگر اين فصل نقشههاي در بخش

ها و نحوه  در ادامه اين فصل يك بخش به ستون. درهاي متحرك كاميون رو و سنگين ارائه شده است
 .محافظت آنها از حريق اختصاص داده شده است

 
 .اين فصل از شش بخش به شرح زير تشكيل شده است

 يات و اتصاالت ديوارهاي فلزي سادهجزئ -1
 هاي ساندويچ پانل جزئيات و اتصاالت ديوار -2

 جزئيات و اتصاالت ديوارهاي پايه و جدا كننده -3

 ها ها، اتصاالت جانبي و نعل درگاه جزئيات كف پنجره -4

 جزئيات درهاي ويژه كاربري صنعتي -5

 هاي فوالدي جزئيات پوشش ستون -6
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 جمهوري اسالمي ايران
  مديريت و برنامه ريزي كشورسازمان

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 فهرست نقشه هاي فصل دوم

  فايل شماره عنوان

   ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي فلزي ساده1
 CG01 اي هاي ذوزنقه    ـ نقشه جزئيات نصب ورق
 CG02 اي با عايق حرارتي هاي ذوزنقه    ـ نقشه جزئيات نصب ورق
 CG03 اي هاي ذوزنقه    ـ نقشه جزئيات اتصال ورق

 CG04 تصال با ديوار آجري   ـ نقشه جزئيات ا
 CG05    ـ نقشه جزئيات اتصال با ديورا بلوك بتني

 CG06    ـ نقشه جزئيات اتصال با ديوار تركيبي
 CG-CG2    ـ نقشه جزئيات اتصال ديوار به ديوار
 CG-CG1    ـ نقشه جزئيات اتصال ديوار به ديوار

 CG-B1    ـ نقشه جزئيات اتصال ديوار با كف محوطه
  
  ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي ساندويچ پانل2

 CY01    ـ نقشه جزئيات اتصال ساندويچ پانل به سازه
 CY02 ها    ـ نقشه جزئيات اتصال ساندويچ پانل

 CY07    ـ نقشه جزئيات اتصال به ديوار پايه آجري
 CY03    ـ نقشه جزئيات اتصال به ديوار پايه آجري

 CY04  اتصال به ديوار پايه بلوك بتني   ـ نقشه جزئيات
 CY05    ـ نقشه جزئيات اتصال به ديوار پايه تركيبي
 CY06    ـ نقشه جزئيات اتصال به ديوار پايه بتني

 CY-CY2    ـ نقشه جزئيات اتصال ديوارها
 CY-CY1    ـ نقشه جزئيات اتصال ديوارها
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 جمهوري اسالمي ايران
برنامه ريزي كشورسازمان مديريت و   

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 هرست نقشه هاي فصل دومدامه فا
  فايل شماره عنوان

   ـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي پايه و جداكننده3
 CA-CA1    ـ نقشه جزئيات اتصال دو ديوار

 CA-AA1    ـ نقشه جزئيات اتصال با كف و پي
 CD-A1    ـ نقشه جزئيات اتصال با كف و پي
 CD-A2    ـ نقشه جزئيات اتصال ديوار و پي

 CDI2 ـ نقشه جزئيات درز انبساط   
 CDI1    ـ نقشه جزئيات درز انبساط
 CCI3    ـ نقشه جزئيات درز انبساط
 CCI2    ـ نقشه جزئيات درز انبساط

  
  ها ـ جزئيات كف پنجره به اتصاالت جانبي و نعل درگاه4

 CGCG1    ـ نقشه جزئيات كف پنجره بتني با پوشش ورق گالوانيزه
 CYC3 شه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه   ـ نق

 CYC2    ـ نقشه جزئيات كف پنجره با پوشش ورق گالوانيزه
 CYC1    ـ نقشه جزئيات جانبي پنجره فلزي
 CYD1    ـ نقشه جزئيات نعل درگاه فلزي
 CGD1    ـ نقشه جزئيات نعل درگاه فلزي

  CGE1    ـ نقشه جزئيات جانبي پنجره فلزي
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
   با سازه فوالديجزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي

 
 

 دامه فهرست نقشه هاي فصل دوما
  فايل شماره عنوان

  ـ جزئيات درهاي ويژه كاربري صنعتي5
 CAF1    ـ نقشه جزئيات جانبي در كشويي

 CYF9    ـ نقشه جزئيات جانبي در كاميون رو
 CYF10    ـ نقشه جزئيات جانبي در كشويي كاميون رو

 CYF3    ـ نقشه جزئيات جانبي در فلزي باال رونده
 CYF2    ـ نقشه جزئيات جانبي در فلزي باال رونده
 CYF6    ـ نقشه جزئيات جانبي در فلزي كشويي
 CYF5    ـ نقشه جزئيات جانبي در فلزي كشويي

 CYF1    ـ نقشه جزئيات جانبي در
 CYF4    ـ نقشه جزئيات نعل درگاه در باال رونده

 CYD2    ـ نقشه جزئيات نعل درگاه فلزي
 CYF7    ـ نقشه جزئيات ريل در فلزي كشويي

  
  هاي فوالدي ـ جزئيات پوشش ستون6

 D012    ـ نقشه جزئيات ستون با پوشش اندود سيماني
 D013    ـ نقشه جزئيات ستون با پوشش اندود سيماني

 DA01  مقاوم حريقهاي    ـ نقشه جزئيات ستون با پوشش پانل
  DA02 هاي مقاوم حريق    ـ نقشه جزئيات ستون با پوشش پانل
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 ي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراح
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 ـ  جزئيات و اتصاالت ديوارهاي فلزي ساده1
اي شكل همراه با اليه عايق حرارتي يا بدون آن، روي  هاي فلزي موجدار يا ذوزنقه اين نوع ديوارها از ورق

ديوارهاي با اليه عايق حرارتي از . شوند  شكل نصب ميZهاي فرعي  دي به كمك پروفيلسازه فوال
شود كه در صورت نياز روي آن را با مصالح  سمت داخل به وسيله تورسيمي يا رابيتس پوشش داده مي

ي شود هاي بايد با دقت درگير و درزگير محل تقاطع، ابتدا و انتهاي ورق. نازك كاري اندود يا پوشيده شود
 .اي كه ضمن تأمين استحكام الزم مانع نفوذ باد و باران شود به گونه

بايد مطابق مشخصات فني ) درطول يا واحد سطح(ها براي نصب   و تعداد پيچZهاي  فاصله پروفيل
ها از نوع خودرو و گالوانيزه همراه با واشر سد رطوبت و واشر فلزي گالوانيزه براي  كليه پيچ. خصوصي باشد

 .اظت و استحكام باشدحف
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 ها هاي جزئيات نصب و اتصال ورق نقشه •

 هاي جزئيات اتصال به ديوار پايه نقشه •

 هاي جزئيات اتصال ديوار به ديوار نقشه •

 هاي جزئيات اتصال به كف محوطه نقشه •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

  فنيمعاونت امور
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 چ پانلـ جزئيات و اتصاالت ديوارهاي ساندوي2
به صورت ) از انواع فوم پلي استارين يا پلي يوريتان(اين نوع ديوارها از دو ورق فلزي و عايق حرارتي 

ورق فلزي ممكن است از نوع آلومينيم يا آهن يا تركيبي از فلزات ديگر باشد . شوند يكپارچه توليد مي
نصب .  دو طرف داخل و خارج داردكه در هر صورت نياز به رنگ ويژه با مقاومت و پايداري زياد در هر

ها دو طرف  دار است با اين تفاوت كه ساندويچ پانل هاي موج و اتصاالت اين نوع پانل نيز مشابه ورق
باشند و سرعت نصب به مراتب بيشتر است و مسئله انبساط و انقباض در ساندويچ پانلها به  نما مي

 .هاي ساده فلزي دارند به ورقرسد از اين رو دوام و عمر بيشتري نسبت  حداقل مي
 

اي كه ضمن  ها بايد با دقت درگير و درزگيري شود به گونه محل تقاطع، ابتدا و انتهاي ساندويچ پانل
در (ها براي نصب   و تعداد پيچZهاي  فاصله پروفيل. تأمين استحكام الزم مانع نفوذ باد و باران باشد

 و واشرهاي سد رطوبت و فلزي همه بايد مطابق ها ، همچنين جنس و نوع پيچ)طول يا واحد سطح
 .مشخصات فني خصوصي باشد

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 ها هاي جزئيات نصب و اتصال ورق نقشه •

 هاي جزئيات اتصال به ديوار پايه نقشه •

 هاي جزئيات اتصال ديوار به ديوار نقشه •

   





















 

52 

 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

عاونت امور فنيم  
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 هاي پايه و جداكنندهـ جزئيات و اتصاالت ديوار3
كنند ارائه  هاي جزئيات ديوارهاي پايه كه نقش ازاره را براي ديوارهاي فلزي بازي مي در اين بخش نقشه

ديوارهاي جداكننده . اند بيني شده ساخته، بلوك بتني و آجر پيش ديوارهاي پايه از بتن پيش. شده است
اين ديوارها . گيرند هاي فلزي مورد استفاده قرار ميساخته به جاي ديوار هاي بتني پيش اغلب از نوع پانل

 .ها، بايد به سازه اصلي نيز مهار گردند عالوه بر ايستايي مستقل خود روي پي
 

ها  هاي ارائه شده، پانل درزهاي انبساط ديوارها، در محلي كه سازه اصلي نياز دارد، مطابق با جزئيات نقشه
 .بندي بطور كامل انجام گردد بندي و آبدر محل درز به سازه دوخته شوند و هوا

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 هاي جزئيات اتصال ديوار به ديوار نقشه •

 هاي جزئيات اتصال ديوار به كف و پي نقشه •

 هاي جزئيات درزهاي انبساط نقشه •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
  ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزلهدفتر امور فني

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 ها ها، اتصاالت جانبي و نعل درگاه ـ جزئيات كف پنجره4
ها از نوع آهن انتخاب  ها در كاربري صنعتي اغلب روي ديوار پايه قرار دارند و پروفيل پنجره ف پنجرهك

. شود بدنه اصلي كف پنجره بايد مقاوم و محكم باشد از اين رو از بتن يا پروفيل آهن استفاده مي. شود مي
پوشش ورق گالوانيزه روي بتن ها بايد داراي شيب كافي براي تخليه آب باران و ترجيحاً با  كف پنجره

 .كف پنجره بايد داراي آبچكان به سمت بيرون باشد و نما را كامالً حفاظت كند. باشد
 

شود  توصيه مي. ها به ديوار بايد از طريق پروفيل آهني مانند ناوداني انجام شود اتصال جانبي پنجره
هاي نما   امكان نصب پروفيل پنجره و پانلپروفيل ناوداني دور تا دور بازشوي پنجره به ترتيبي بچرخه كه

اتصاالت . بندي و هوابندي شود در اتصاالت جانبي همچنين بايد توجه ويژه به نحوه آب. را فراهم نمايد
بندي كامًال پاسخگو  در نعل درگاه نيز مشابه اتصاالت جانبي بايد مقاوم، محكم و از نظر هوابندي و آب

 .تخليه آب باران از روي نما به داخل پنجره و روي كف پنجره شودباشد، مضافاً به اين كه مانع 
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 هاي جزئيات كف پنجره بتني و فلزي با پوشش ورق گالوانيزه نقشه •

 هاي جزئيات جانبي پنجره با پوشش ورق گالوانيزه نقشه •

 هاي جزئيات نعل درگاه با آبچكان از ورق گالوانيزه نقشه •
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ي اسالمي ايرانجمهور  
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
الديجزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فو  

 
 

 ـ جزئيات درهاي ويژه كاربري صنعتي5
درهاي فضاهاي كاربري صنعتي به ويژه درهاي با دهنه بزرگ براي عبور وسايل نقليه بايد داراي اسكلت 

هاي كشويي يا  درهاي كاربري صنعتي در شكل. مستقل و مقاوم در مقابل ضربه اجزاي متحرك در باشد
 .شوند  كمتر لواليي طراحي و اجرا ميريلي، باال رونده و

 
هاي صنعتي با سازه فوالدي با ديوارهاي مختلف مانند  ها و اتصال كف در كاربري جزئيات جانبي، نعل درگاه

طرفين درهاي . هاي پيوست نمايش داده شده است هاي ساندويچي طي نقشه ساخته و پانل ديوار بتني پيش
فوالدي با ارتفاع الزم و رنگ كامالً مشخص كه از بتن پر شده و با هاي  كاميون رو بايد از طريق ستون

.  سانتيمتر از پروفيل جانبي در، در نظر گرفته شود15استحكام كافي در كف اجرا شده باشد با فاصله حداقل 
ها تا حدودي جزئيات آنها ارائه  بندي درها نيز از اهميت زيادي برخوردار است كه در نقشه هوابندي و آب

 .شده است
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 هاي جزئيات جانبي درهاي كشويي كاميون رو نقشه •

 هاي جزئيات جانبي درهاي باال رونده نقشه •

 هاي جزئيات نعل درگاه درهاي باالرونده و لواليي  نقشه •

 هاي جزئيات اتصال به زمين درهاي كشويي نقشه •
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 جمهوري اسالمي ايران
امه ريزي كشورسازمان مديريت و برن  

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

ديوارجزئيات و اتصاالت   

دوم      :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 هاي فوالدي پوشش ستونـ جزئيات 6
ها به ويژه در بناهاي بلند مرتبه  هاي فوالدي در كاربري صنعتي و ساير كاربري حفاظت از حريق ستون

اي است كه  در صنايعي كه احتمال حريق وجود دارد و بار حريق به اندازه. بسيار ضروري و اجباري است
. اي حفاظت شوند دت حريق اجزاي سازهاحتمال آسيب رساندن به سازه را دارد، بايد به تناسب ش

هاي مختلف در برابر حريق جزئيات حفاظتي  هاي مختلف و با مقاومت هاي پيوست به روش نقشه
ها جزئيات آمده  هاي مقاوم حريق در نقشه از اندود سيماني تا پوشش با پانل.  است ها را نمايش داده ستون
 .است

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 ات ستون با پوشش اندود سيمانهاي جزئي نقشه •

 ساخته مقاوم حريق هاي پيش هاي جزئيات ستون با پوشش پانل نقشه •
 

   











 سوملــــفص
 
 
 

 بام يا سقف جزئيات و اتصاالت
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

سقف يا بامجزئيات و اتصاالت   

سوم       :فصل

 رات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقر
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

ساخته سبك مانند  هاي پيش هاي شيبدار اسكلت فوالدي و با پوشش هاي صنعتي اغلب با سقف كاربري
 .شوند زي اجرا ميهاي موجدار فل ها، ورق انواع ساندويچ پانل

 
اين نوع پوشش عالوه بر سبكي وزن، با اجراي راحت، نصب سريع، نگهداري كم هزينه و كم دردسر، 

هاي توليد و  قابليت استفاده مجدد و باالخره قابليت بازيافت آن بيشترين امتياز را براي پوشش سالن
شرايط . مي مختلف قابليت اجرا دارددار با پوشش سبك پانلي در مناطق اقلي هاي شيب سقف. صنعتي دارد

ها به  ها و جزئيات نصب پانل ها، ظرفيت آبروها و ناودان اقليمي در طراحي مقدار شيب، همپوشاني پانل
هاي شيبدار به ديوارها  اتصال سقف. سازه فوالدي و ميزان عايق حرارتي، بسيار مؤثر و تعيين كننده است

آمدگي بايد به  پيش. شود آمدگي سقف اجرا مي ه يا با پيشهاي صنعتي به صورت يكپارچ در كاربري
سازي شده دور  اي باشد كه ضمن حفاظت ديوار و ايجاد سايه، ريزش آب نيز به خارج حاشيه كف اندازه

 .ساختمان يا حريم ديوار، تخليه شود
 

 :اين فصل از دو بخش به شرح زير تشكيل شده است
 هاي موجدار فلزي جزئيات و اتصاالت سقف يا بام با ورق •

 هاي ساندويچي جرئيات و اتصاالت سقف يا بام با پانل •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

سقف يا بامجزئيات و اتصاالت   

سوم       :فصل

  اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 فهرست نقشه هاي فصل سوم

  فايل شماره عنوان

   هاي موجدار  ـ جزئيات و اتصاالت سقف با ورق1
 EB014 هاي موجدار    ـ نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق

 EBL04 هاي آزبستي  نقشه جزئيات تيزه سقف با پوشش ورق   ـ
 EBG-CG1 هاي گالوانيزه    ـ نقشه جزئيات اتصال سقف با ديوار با پوشش ورق
 EBG-CG3 هاي گالوانيزه    ـ نقشه جزئيات اتصال سقف با ديوار با پوشش ورق

 EBR01 هاي آزبستي    ـ نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق
 EBR02 هاي آزبستي  نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق   ـ

 EBR03 هاي آزبستي    ـ نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش ورق
 EBK01  هاي فلزي    ـ نقشه جزئيات نورگير سقفي با پوشش ورق

 EBG-CG2 هاي گالوانيزه    ـ نقشه جزئيات اتصال سقف شيبدار با ديوار با پوشش ورق
 EBG-EBG1 هاي گالوانيزه ه جزئيات اتصال دو سقف با پوشش ورق   ـ نقش

 EBG-CG4 هاي گالوانيزه    ـ نقشه جزئيات اتصال سقف با ديوار با پوشش ورق
 EBH01 هاي گالوانيزه    ـ نقشه جزئيات بازشو سقف با پوشش ورق
 EBQ01 هاي آزبستي    ـ نقشه جزئيات بازشو سقف با پوشش ورق

 EB-CC01 هاي آزبستي جزئيات اتصال سقف با ديوار با پوشش ورق   ـ نقشه 
 EB-CC05 هاي موجدار     ـ نقشه جزئيات اتصال سقف با ديوار با پوشش ورق

 EBC02 هاي گالوانيزه     ـ نقشه جزئيات درز انبساط با پوشش ورق
 EBC01  هاي آزبست    ـ نقشه جزئيات درز انبساط با پوشش ورق

 EBK03 هاي موجدار  جزئيات نورگير سقفي با پوشش ورق   ـ نقشه
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

سقف يا بامجزئيات و اتصاالت   

سوم       :فصل

 ات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئي
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 ادامه فهرست نقشه هاي فصل سوم

  فايل شماره عنوان

  هاي ساندويچي       ـ جزئيات و اتصاالت سقف با پوشش پانل2
 EB011 هاي ساندويچي    ـ نقشه جزئيات سقف شيبدار با پوشش پانل
 EBL05 هاي ساندويچي    ـ نقشه جزئيات تيره سقف با پوشش پانل
 EBC03 هاي ساندويچي     ـ نقشه جزئيات درز انبساط با پوشش پانل

 EBY01  هاي ساندويچي    ـ نقشه جزئيات اتصال پانل
 EBY-CY1 هاي ساندويچي    ـ نقشه جزئيات اتصال سقف به ديوار با پوشش پانل

 EBY-CY3 هاي ساندويچي زئيات اتصال سقف به ديوار با پوشش پانل   ـ نقشه ج
 EBY-CY4 هاي ساندويچي     ـ نقشه جزئيات ديوار جانپناه با پانل

 EBY-CY2 هاي ساندويچي     ـ نقشه جزئيات اتصال سقف به ديوار با پوشش پانل
 EBY-CY5 هاي ساندويچي     ـ نقشه جزئيات اتصال سقف به ديوار با پوشش پانل
 EBY-EBY1 هاي ساندويچي    ـ نقشه جزئيات اتصال سقف با سقف با پوشش پانل
 EBY-C1 هاي ساندويچي      ـ نقشه جزئيات اتصال سقف به ديوار با پوشش پانل

 EBQ03 هاي ساندويچي     ـ نقشه جزئيات باز شو در سقف با پوشش پانل
 EB-CC04 هاي ساندويچي  پوشش پانل   ـ نقشه جزئيات اتصال سقف به ديوار با 

 EBYD2 هاي ساندويچي      ـ نقشه جزئيات آبروي سقف با پوشش پانل
 EBYD3 هاي ساندويچي      ـ نقشه جزئيات آبروي سقف با پوشش پانل
 EBYD1 هاي ساندويچي      ـ نقشه جزئيات آبروي سقف با پوشش پانل
 EBD03 هاي ساندويچي    نل   ـ نقشه جزئيات آبروي سقف با پوشش پا

  CH01    ـ نقشه جزئيات اتصال ناودان به ديوار 
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

سقف يا بامجزئيات و اتصاالت   

سوم       :فصل

 راحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي ط
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 هاي موجدار ـ جزئيات و اتصاالت سقف يا بام با ورق1
هاي موجدار فلزي، به جز موارد خاص بايد با اليه عايق حرارتي يا به صورت دوپوش  پوشش با ورق

 .اي كه امكان تهويه بين دوپوش بخصوص درمناطق مرطوب فراهم باشد د، به گونهاجرا شو
بندي و  آب. پوش داخلي ممكن است از مصالح مختلف پيش ساخته يا درجا مانند انواع اندودها باشد

مقاومت پوشش سقف بويژه در محل اتصاالت و ابتدا و انتهاي ورقها در مقابل باد، كج باران يا بوران 
ها يا تيرهاي فرعي ممكن است به صورت يك سره روي تيره هاي اصلي  الپه.  پر اهميت استبسيار

يا اندازه شده بين تيرها نصب شوند كه اولي اجراي سريع با ضخامت زياد سقف و روش دوم اجراي 
 .شود كندتر با ضخامت كمتر و ظريفتر سقف بر حسب شرايط پروژه انتخاب و اجرا مي

 
 :ش شاملهاي اين بخ نقشه

 هاي جزئيات سقف و اتصاالت آن نقشه •

 هاي جزئيات انتهاو پيشاني سقف نقشه •

 هاي جزئيات اتصال سقف به ديوار و سقف نقشه •

 هاي جزئيات درزهاي انبساط نقشه •

 هاي شيبدار هاي جزئيات نورگيرهاي سقف نقشه •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ر فنيمعاونت امو  
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

سقف يا بامجزئيات و اتصاالت   

سوم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 هاي ساندويچي وشش پانلـ جزئيات و اتصاالت سقف با پ2
ها اگرچه ظاهراً گرانتر از سيستم ورقهاي موجدار ساده است ولي با در نظر گرفتن، زمان  ساندويچ پانل

جويي شده به جهت نصب راحت و سريع، استحكام، پاكيزگي و بهداشت محيط، دو طرف نما بودن  صرفه
ابل حركت هاي انبساطي و انقباظي ويژگيهاي ها، و مقاوم در مق پانلها، قابليت استفاده مجدد در پروژه

البته نوع پروژه و امكانات كارگاهي در انتخاب بسيار تأيين كننده .كند است كه گراني پانلها را توجيح مي
 .است

 
هاي ساده موج دار فلزي بايد اول مطابق ضوابط فني توليد كننده باشد و  نصب ساندويچ پانلها مشابه ورق

ايط اقليمي، طراحي مقدار شيب، همپوشاني و درزبندي پانلها، ظرفيت ابروها و ناودانها دوم با توجه به شر
هاي گالوانيزه فرم داده شده تقويت شوند،  و جزئيات نصب پانلها به سازه بويژه اتصاالت كه به كمك ورق

ي ها يا تيرهاي فرعي ممكن است به صورت يك سره رو الپه.بايد مورد دقت و توجه مضاعف باشد
شوند،  چون پانلهاي ساندويچي دو طرف نما توليد مي. تيرهاي اصلي يا اندازه شده بين تيرها نصب شوند

شود در اين سيستم سقف تا حد امكان ظريف با  لذا توصيه مي. زير سقف نياز به پوشش اضافي ندارد
 .اتصاالت دقيق و منظم بصورت نمايان كار شود

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 
 ي جزئيات سقف و اتصاالت ها نقشه •

 هاي جزئيات درزهاي انبساط  نقشه •

 هاي جزئيات اتصال به ديوار و سقف دوم  نقشه •

 هاي جزئيات آبرو و اتصاالت مربوطه نقشه •

   







































 چهارمل ــــفص
 
 
 
 آسانسور پله و جزئيات و اتصاالت
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
ناشي از زلزلهدفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري   

  پله و رامپجزئيات و اتصاالت

چهارم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

الوانيزه اجدار هاي فلزي گ هاي نهايي از ورق هاي صنعتي اغلب از اسكلت فوالدي با پوشش پله دركاربري
هاي كاربري صنعتي بايد كامالً مقاوم در مقابل  پله. باشد و نصب آنها بيشتر پيچ و مهره يا جوش مي

هاي توليد بايد از نظر فضايي  هاي داخل سالن پله. ساييدگي و حمل اشياي سنگين و سخت باشد
هاي كاربري  ايمني پله. يكپارچگي سالن را حفظ كند و تا حد ممكن مانع ديد و تقسيم فضايي نشود

ها از اهميت زيادي برخوردار است  صنعتي از نظر موقعيت مكاني، عبور مرور افراد بويژه لغزندگي كف پله
ظرفيت مربوط به تحمل بار و ظرفيت مربوط به . طلبد اي كه توجه خاص طراح و مجري را مي به گونه

 .هاي الزم انجام پذيرد بيني  دقيقاً محاسبه و پيششدت و تراكم عبور بويژه در مواقع حاد و اضطراري بايد
 

ها و اختالف  آالت و وسايل نقليه موتوري يا دستي به سكو هاي صنعتي براي دسترسي ماشين در محوطه
شود، از اين رو مصالح مورد استفاده در كف، زيرسازي و ديوارهاي  ها اغلب از رامپ استفاده مي سطح

 .ر مقابل شرايط سخت اقليمي پايدار باشدرامپ بايد كامالً مقاوم و د
 

 :اين فصل از دو بخش به شرح زير تشكيل شده است
 هاي صنعتي جزئيات و اتصاالت پله در كاربري •

 هاي صنعتي جزئيات و اتصاالت رامپ در كاربري •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزلهدفتر امور فني   

  پله و رامپجزئيات و اتصاالت

چهارم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 فهرست نقشه هاي فصل چهارم

  فايل شماره عنوان

   جزئيات و اتصاالت پله دركاربري صنعتي ـ1

 F010    ـ نقشه جزئيات كف پله و اتصاالت

 F011    ـ نقشه جزئيات كف پله و اتصاالت
 F012    ـ نقشه جزئيات كف پله و اتصاالت
 F013    ـ نقشه جزئيات كف پله و اتصاالت
 F014     ـ نقشه جزئيات كف پله و اتصاالت

 F015  كف پله و اتصاالت   ـ نقشه جزئيات
 F016-a    ـ نقشه جزئيات پله گرد فلزي
 F016-b    ـ نقشه جزئيات پله ساده فلزي

 F005    ـ نقشه جزئيات پله موزاييكي اتصال به كف
 F009    ـ نقشه جزئيات پله بتني بدون پوشش نهايي

 F018    ـ نقشه جزئيات پله بتني مسلح
  
   رامپ در كاربري صنعتيـ جزئيات و اتصاالت2

 FD01    ـ نقشه جزئيات رامپ بتني
 FD10    ـ نقشه جزئيات رامپ بتني بدون پوشش

 FDB02    ـ نقشه جزئيات دست انداز رامپ
 FDB03    ـ نقشه جزئيات دست انداز رامپ

  FDB04     ـ نقشه جزئيات دست انداز رامپ با بتن درجا
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

  پله و رامپجزئيات و اتصاالت

چهارم       :فصل

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي  جزئيات تيپ ساختماني
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 ـ جزئيات و اتصاالت پله در كاربري صنعتي1
هاي ويژه كاربري صنعتي به پيوست ارائه شده است، كه در همگي  هاي جزئيات چند نمونه از پلكان نقشه

هاي فلزي بويژه در داخل  پلكان. آنها توجه خاص به كف پله، ايمني پله و سادگي اجرا شده است
 سرعت عبور، احتمال آلوده شدن به مواد شيميايي و چرب، نياز به شستشو و هاي توليد به جهت سالن

ها و  نظافت مرتب و مستمر و عدم تمركز ذهني عابرين در هنگام عبور، طراحي و انتخاب مصالح كف پله
نرده پلكان بسيار ساده در حد دستگيره ريلي و . كند نرده حفاظ پلكان را بسيار حساس و پر اهميت مي

هاي فلزي در كاربري صنعتي به ويژه در  پلكان. بيني شده است  از پروفيل فوالدي يا ورق پيشازاره
اي كه به راحتي نصب و بدون  هاي توليد بايد داراي جزئيات ساده و قابل رويت باشد به گونه داخل سالن

 .آوري شود مشكل و سريع جمع
 

هاي خارج به عنوان  شوند، اغلب در محوطه ها كه با مصالح بنايي اجرا مي نمونه ديگري از پلكان
هاي جزئيات  شوند كه چند نمونه از آنها نيز در نقشه هاي عادي در مجموعه صنعتي ديده مي دسترسي
 .آمده است

 
 :هاي اين بخش شامل نقشه

 هاي فلزي و اتصاالت مربوطه هاي جزئيات پله نقشه •

 هاي گرد و ساده ديواري هاي جزئيات پله نقشه •

 هاي موزاييكي ي جزئيات پلهها نقشه •

 هاي بتن مسلح هاي جزئيات پله نقشه •
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 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 معاونت امور فني
 دفتر امور فني ، تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

  پله و رامپجزئيات و اتصاالت

چهارم       :فصل

 ي  جزئيات تيپ ساختمانيمقررات و معيارهاي طراحي و اجراي
 

3/3جلد   
 جزئيات تيپ براي ساختمانهاي صنعتي  با سازه فوالدي

 
 

 هاي صنعتي ـ جزئيات و اتصاالت رامپ در كاربري2
بيني و اجرا  هاي صنعتي اغلب به منظور ايجاد ارتباط مكانيزه بين سطوح مختلف پيش رامپ در محوطه

لكرد فوق بايد داراي استحكام كافي و متناسب با نيازهاي حمل و نقل كاربري رامپ با عم. شود مي
باشد كه با محاسبه دقيق  مصالح مناسب براي اين نوع رامپ بتن مسلح مي. صنعتي طراحي و اجرا شود

 .اي و مطابق با مشخصات فني عمومي ابنيه ساخت و اجرا شود سازه
 

هاي الزم در جزئيات ساختماني  بيني هاي اقليمي حاد پيش گيدر مناطق سخت بايد با در نظر گرفتن ويژ
زير سازي رامپ بتني نيز از اهميت زيادي برخوردار است و بايد متناسب با مقاومت مورد . انجام گيرد

هاي  بيني است كه در نقشه دست انداز رامپ از مصالح مختلف قابل پيش. انتظار طراحي و اجرا شود
حفاظت نماي ديوار . تداول آن، بلوك بتني، آجري و بتن درجا ارائه شده استجرئيات پيوست سه نوع م

 .بيني سنگ ازاره تأمين شود دست انداز بايد از طريق عايق كاري، اجراي درپوش مناسب و پيش
 

 :هاي اين بخش شامل نقشه
 هاي بتني هاي جزئيات رامپ نقشه •

 هاي جزئيات ديوارهاي دست انداز رامپ نقشه •
 

    














