
پیمان شرایطخصوص
فوالدی اجرایسقفعرشه و تامین

فوالدی نصبعرشه و تامین فن الزامات ١

شود. خودداری گردیده��اند ماندگار ل�های ش تغییر دچار که فوالدی عرشه ورق�های اجرای از -١

نحو به باید فوالدی عرشه��های ، گلمی اجرای از قبل و سازه روی بر فوالدی عرشه��های کردن پهن از پس -٢

گردند. مهار فرع و اصل تیرهای به جوش خال یا و پرچ با مناسب

اجرای ماشین�آالت و تجهیزات حرکت ابزارآالت، پرتاب از سازه، روی بر فوالدی عرشه کردن پهن از پس -٣

شود. خودداری ��گردد، م ماندگار ل�های ش تغییر باعث که فوالدی عرشه�های روی بر ... و

نیست. مجاز نحو هی به فوالدی عرشه�های روی بر سقف بتن گیرش از قبل مصال دپوی -۴

نصبفالشین و تامین فن الزامات ٢

مهار تسمه و ل ش U گالوانیزه ورق از استفاده کردن، دوربندی زمان در فوالدی، عرشه سقف اجرای در -١

��باشد. �م الزام خودکار پی و

م ش (اصطالحا شدن خم دچار ورق��ها بتن�ریزی زمان در که گردد مهار و اجرا گونه�ای به باید فالشین -٢

و نماسازی زمان در ه طوری به ننمایند ایجاد سقف لبه�های در را نامطلوب ل ش و ردند ن خارج، به دادن)

صورت در و ردد ن مشاهده فالشین ناصحی اجرای از ناش بیرون�زدگ ونه هیچ ، محیط دیوارچین

فالشین اجرای ��باشد. م ار پیمان عهده بر احتمال عواقب کلیه مسئولیت فالشین ناصحی اجرای

م مح و س فی کامال خودکار پی وسیله به و خورده خم هم روی فالشین لبه�های ��بایست م گوشه�ها در

ردد. ن ل ش تغییر دچار فالشین ورق بتن�ریزی زمان در که گردند

بایست و ��باشد م اهمیت حائز بسیار نیز پله راه قسمت در فوالدی عرشه سقف لبه�های فالشین اجرای -٣

عدم شوند. م مح خود جای در و س فی سانت ٣٠ حداکثر فواصل در مهار تسمه�های توسط و دقت به

بر مستقیما آن صحی اجرای عدم عواقب و شد خواهد پله چشم رفتن بین از باعث فوق ات ن رعایت

��باشد. م ار پیمان عهده

محیط چنانچه آسانسور فضای و رایزرها مانند متر سانت ۵٠ از باالتر بازشوهای و دریچه�های مورد در -۴

ایجاد ورق نشیمن برای مناسب محیط کش نبش وسیله به ��بایست م بود پروفیل و سری زیر فاقد دریچه

نمود. بتن�ریزی بعد و دوربندی مهار تسمه و فالشین کم به سپس و

کارفرما توسط که ارتفاع به و شده داده خم U ل ش به که گالوانیزه ورق از استفاده با صحی روش -۵

وسیله به و گرفته قرار فوالدی عرشه ورق زیر فالشین پایین خم و شود استفاده بایست ��گردد م مشخص

١ صفحه



آنها که مهار تسمه�های وسیله به نیز فالشین ورق باالی خم و ��گردد م س فی خود جای در وب میخ

پی وسیله به ��باشند م �متر سانت ٢٠ تا ١٠ طول به و �متر سانت ٣ تا ٢ عرض به و گالوانیزه جنس از نیز

١ حداکثر ر دی ی از مهارها تسمه نصب فاصله ��گردند، م س فی فوالدی عرشه ورق روی بر خودکار

��باشد. م متری

شود. باید جلوگیری بتن�ریزی حین در ورق�ها بین درز احتمال شدن باز از -۶

گلمی اری جوش و تامین فن الزامات ٣

��شوند م جوش آن به �ها گلمی که قطعه�ای سط باشد. شده کشیده سرد میله�های جنس از باید �ها گلمی -١

خوب و مطمئن جوش ی انجام از مان که مضری مواد گونه هر ویا رطوبت ، زن گونه هر از عاری باید

شوند. تمیز زدن سن � سیم برس با است ن مم سطوح این باشد. ��شوند، م

باشد. ر دی مناسب مصال یا سرامی جنس از حرارت محافظ حلقه ی دارای باید گلمی هر -٢

انرژی منب ی به که (Stud Welding) گلمی اری جوش خودکار تجهیزات از استفاده با �ها گلمی -٣

شوند. داده جوش است متصل مثبت قطبیت با سو ی جریان

به باید اری جوش از بعد ( گلمی درجه�ای ۶٠ کردن (خم �ها گلمی خمش تست عین بازرس بر عالوه -۴

دهد. جواب و آید عمل

در عمودی صورت به بایست مذاب حوضچه شدن سفت و اری جوش عملیات پایان تا اری جوش تپانچه -۵

شود. داشته ه ن اری جوش محل

شوند. برداشته و سته ش بایست سرامی حلقه�های مذاب، حوضچه شدن سرد و اری جوش اتمام از پس -۶

حال هر در نمود. جوش فوالدی عضو به مستقیما ویا ذوزنقه�ای فوالدی ورق روی از ��توان م را �ها گلمی -٧

شود. ذوب بال روی �ها گلمی باید

بتن�ریزی و آروماتوربندی فن الزامات ۴

باشند. چرب و زدگ زن گونه هر از عاری و تمیز بایست اجرا ام هن در مصرف ردهای میل -١

باشد. کمتر میلیمتر ۵٠ از نباید ذوزنقه�ای ورق باالی در بتن دال ضخامت -٢

پالستوفوم با بازشو محل بتن�ریزی از قبل وجه) هر در میلیمتر ٣٠٠ از (کمتر کوچ ابعاد با بازشوها در -٣

�گیرد. م انجام عرشه ورق در اری برش بتن�ریزی از پس و شده پوشیده

اجرای پالستوفوم اجرای بر عالوه وجه) هر در میلیمتر ٧٠٠ تا ٣٠٠ (بین متوسط ابعاد با بازشوهای در -۴

�است. الزام اجرای نقشه�های مطابق بازشوها گوشه در قطری آماتور

٢ صفحه



مطابق بازشوها لبه در لبه تیر اجرای وجه) هر در میلیمتر ٧٠٠ از (بزرگتر بزرگ ابعاد با بازشوهای در -۵

�است. الزام اجرای نقشه�های

بتن دپوی نیست، ن مم امر این که مواردی در و شود، ریخته خود نهای محل در ان االم حت باید بتن -۶

نیست مجاز وجه هی به عرشه ورق روی بر بتن دپوی و ��باشد م مجاز فرع و اصل تیرهای روی بر صرفا

شود. اجتناب باید محل ی در بتن تجم از �شود م که جای تا و

است. الزام بتن آوری عمل جهت الزم اقدامات جوی شرایط به توجه با ریزی بتن از پس -٧

باشد. تراز و صاف کامال باید شده ریخته بتن سط . -٨

شرایط سایر ۵

بود. خواهد شده بتن�ریزی سقف مساحت شده، انجام کار محاسبه مبنای -١

برساند. کارفرما و نظارت اه دست تایید به قبل از را گلمی جنس �بایست م ار پیمان -٢

و نظارت اه دست تایید به قبل از را آن ضخامت و فوالدی عرشه گالوانیزه ورق نوع �بایست م ار پیمان -٣

برساند. کارفرما

شود. اخذ شده اجرا سقف روی نظارت اه دست تایید باید بتن�ریزی از قبل -۴

عهده بر بود مجدد تست به نیاز که صورت در و کارفرماست عهده بر لزوم صورت در آزمایش�ها هزینه -۵

است. ار پیمان

کارفرماست. عهده به بتن پمپ و بتن رد، میل تهیه -۶

عهده بر سقف میل ت و اجرا جهت الزم اقالم سایر و برش صفحه و چاشن و گلمی و گالوانیزه ورق تهیه -٧

نظارت اه دست تایید مورد و باشند الزم فن مشخصات و استاندارد دارای که ای گونه به است ار پیمان

گیرند. قرار پروژه

سایر و سقف�ها ارتفاع قبل از و �باشد م کار شرایط و پروژه محل و نقشه�ها رویت به موظف ار پیمان -٨

باشد. داشته کامل گاه آ آن از و نموده مشاهده را موجود وضعیت و شرایط

دشواری بابت بهاء اضافه و تعدیل و مابه�التفاوت گونه هی ار پیمان توسط شده ارائه پیشنهادی مبل به -٩

�گیرد. نم تعلق ... و ارتفاع کار،

٣ صفحه


