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 ب  

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استاندارداصالحيه کميسيون 

  «نهاي آزموها و روشويژگي  -ساختمان تيرچه با جان باز مورد مصرف در  سقف» 

 (7)اصالحيه شماره  

 
 سمت و/ يا نمايندگي يس: ري

  علیرضا، رحمتی

 (عمرانمهندسی  کارشناس ارشد)

 

 مجتمع تولید  تحقیقاتی پاکدشت بت 

  دبير:

 سید علیرضا، مجتبو 

 سرامی ( -مهندسی مواد  کارشناس)

 

ک  نظارت بر اجرا  استاندارداا   دفتر

 صنایع غیرفلز  

 )ترتیب حرو  الفبا : )اسامی بهاعضا

 آزموده، ناصر

 (عمرانمهندسی  کارشناس ارشد)

 

 بی  لریان، مرتضی

 )دکترا مهندسی عمران(

 

 توالیی، مهد 

 )کارشناس ارشد مدیریت(

 

 حسنی فرااانی، فرشاد

 عمران(مهندسی  )کارشناس ارشد

 

 حسنی فرااانی، مسعود

 )کاردان معمار(

 

 سامانیان، حمید

 سرامی ( -مهندسی مواد  کارشناس ارشد)

 

 سلیمانی، رضا

 عمران(مهندسی  )کارشناس ارشد

 

 شریفی، سید سعید

 

 فوالد بافتشرکت  

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 

 اداره ک  استاندارد استان قم

 

 

 شرکت فوالد بافت

 

 

 شرکت فوالد بافت

 

 

 پژواشگاه استاندارد

 

 

 پژواشگاه استاندارد
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 )کارشناس ارشد مدیریت(

 شهید ، داوود

 )کارشناس شیمی(

 

 عباسی رزگله، محمدحسی 

 سرامی ( -مهندسی مواد  کارشناس)

 

 مجیدعبدال، عزیز 

 (ارشد شیمی )کارشناس

 

 نژاد کاظم، امید

 مران()دکترا مهندسی ع

 

 

 

 اداره ک  استاندارد استان مرکز 

کک  نظکارت بکر اجکرا  اسکتاندارداا        دفتر

 صنایع غیرفلز   

 

  نظکارت بکر اجکرا  اسکتاندارداا      دفتر کک 

 صنایع غیرفلز   

 

 اداره ک  استاندارد استان مرکز 

 

 

 پژواشگاه استاندارد
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 گفتارپيش

تیرچه با جان بکاز مکورد   »با عنوان  1332سا   19233  ای  اصححیه مربو  به استاندارد ملی ایران شماره

سکازمان ملکی    است، که بنا بکه ضکرورت توسکط   « اا  آزموناا و روشویژگی  -ساختمان مصر  در  سقف

اجکحس   بیسکت و پنجمکی     وپانصکد   در و شده تدوی  و تهیه مربو  فنی اا کمیسیون در ایراناستاندارد 

 تصویب مورد 99/2/1323 مور  اا  ساختمانیمهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده استاندارد ملی کمیتۀ

 تحقیقات و استاندارد همقررات موسس و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ،است گرفته قرار

: 19233شکماره  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  اصححیه شماره ی  عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی

 .شودمنتشر می 1323سا  

 ده قرار گرفته به شر  زیر است:  ای  استاندارد مورد استفاخی  که برا  تهیهبع و مآامن

 

اا  رپا  تیرچه و تیرچه مورد مصر  در سقفخ :1333سا   9292-1استاندارد ملی ایران شماره  -1

 اا  آزموناا و روشویزگی -تیرچه بلوک

: راانما  طراحی و اجرا  سقف 1331سازمان مدیریت و برنامه ریز  کشور سا   131نشریه شماره  -9

 د  با جان باز در ترکیب با بت اا  فوالتیرچه
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  هاي آزمونها و روشويژگي  -ساختمان تيرچه با جان باز مورد مصرف در  سقف

  (7)اصالحيه شماره 

 

 شود:صورت زير اصالح ميهب 7بند  پاراگراف اول-7

ا جان باز مورد اا  فوالد  باا  الزم برا  تیرچهاا و آزموناد  از تدوی  ای  استاندارد تعیی  ویژگی »

ی   فوالد  و حداق اا از با  فوقانی فوالد  و با  تحتانی ای  تیرچه باشد.مصر  در سقف ساختمان می

 .«ردیف زیگزاگ فوالد  تشکی  شده است

 

 شود:صورت زير اصالح ميه، ب7-4بند  پاراگراف اول-7

باشد که دارا  شعاع ژیراسیون انی( میاا  فلز  با جان باز متشک  از ی  قطعه فشار  )با  فوقتیرچه» 

اا  از نبشی، میلگرد و یا ترکیب آنتواند باشد. با  فوقانی میجهت مقابله با کمانش جانبی می ،مناسب

  .«تشکی  شده باشد
 شان داده شده است.ن 3 اا  با جان باز متداو  جهت آگاای در شک اایی از تیرچهنمونه -يادآوري

 

 
 

 

 نبشیفقط  -الف

 
 نبشی و میلگرد -ب

 
 

 فقط میلگرد -ج

 
 زیگزاگ افقی -د

 
 انواع تقويت بال فوقاني تيرچه -3شکل 
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 شود:صورت زير اصالح ميهب، 3-4بند جمله اول  -4

 «ی  زیگزاگ خرپایی از میلگرد تشکی  شده است. صورت حداق جان تیرچه به »

 

 شود:صورت زير اصالح ميهب  7-7-5بند  -5

در ،باشد 6-9مطاب  استاندارد ملی بند  329و یا آج  929و از نوع س میلگرد  عرضی باید گرم نورد دیده»

 ، ودر صورت استفاده از مترمیلی19 میلگرد زیگزاگ باید حداق  قطر ،ی  ردیف زیگزاگصورت استفاده از 

 «.باشدمتر میلی 3باید حداق   ، قطر میلگرد زیگزاگ ردیف زیگزاگ دو

 

 شود:صورت زير اصالح ميبه 3-3-7-5بند  -6

 ....«میلگرداا  فوقانی و تقویتی باید از نوع »

 

 شود:مي ضافهصورت زير اهب، 3-5بند  -1

  ويژگي خيز     5-3»

استاندارد  1-2-9-6گیرد، معیار پییرش باید مطاب  بند انجام می 3-19انگامی که آزمون خیز طب  بند 

 .«باشد 9292-1ملی 

 

 شود:صورت زير اضافه ميبه، 4-5بند  -8

  کمانش جانبي    5-4»

نبی دچار خرابی شود، در ای  انباید سقف در اثر کمانش ج ،در حی  اجرا  سقف برا  انجام آزمون خیز

 «صورت تیرچه از نظر کمانش جانبی غیر قاب  قبو  خوااد بود.


