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مقدمه
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                 ،

خوشبختانه چند سالی است بدلیل فراگیر بودن سقف تیرچه و بلوك در کل کشورسازمانها و افراد ذیصالح درخصوص سقف 
تیرچه وبلوك وارد میدان شدند و با تدوین آیین نامه ها و استانداردهایی سازندگان و مجریان و مهندسین را ملزم به رعایت آن 
نمودند ، که در ادامه براساس مقررات مذکور بحث خودمان را در خصوص این نمونه سقف یعنی  تیرچه و بلوك که  به دنبال آن 

.خواهیم پرداخت 

 ........ )تجارت ،تولید ، ذخیره و نگهداري کاالهاي تولیدي، ا ستراحت ، تفریح ، درمان  و (
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تیرچه و بلوك در سالهاي اخیر با توجه به تکامل کاربردي مصالح ساختمانی، استفاده از 

عدم نیاز به دلیل سقف هاي تیرچه و بلوك  .در سقف، گسترش چشمگیري داشته است 
که باعث رفتار یکپارچه اسکلت دیافراگم صلب و همچنین تشکیل یک به قالب بندي 

ساختمان در برابر نیروهاي زلزله می گردد ،
از مقبولیت و کاربرد فراوانی در ساختمان ها برخوردارنداز مقبولیت و کاربرد فراوانی در ساختمان ها برخوردارند 
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از زمانی که استفاده از بتن در ساختمان سازي معمول شد، 
بدلیل محدویتهاو سختی هایی که در استفاده از بتن وجود  داشت ، تالش 

مهندسان و دست اندرکاران در امر ساختمان  براي به کار بردن قطعه هاي پیش 
این تالش بیش از همه ، متوجه پیش ساختگی سقف ها شد . آغازگردیدساخته
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منابعی براي سامان دادن در خصوص ویژگیها و مشخصات فنی و محاسبه انواع تیرچه هـاي  
پیش ساخته تدوین شود ودر اختیار عموم قرار گیرد که میتوان به نشریات ذیل اشاره نمود  

با عنوان راهنماي اجراي سقفهاي تیرچه و بلوك 82نشریه •  
با عنوان مشخصات فنی عمومی و اجرایی تیرچه هاي پیش ساخته خرپایی 94نشریه •  
با عنوان راهنماي طرح و اجراي تیرچه هاي فوالدي با جان باز 151نشریه •  
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با بخدمت گرفتن جمعی از کارشناسان کشور در معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي  
رئیس جمهور  در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و تدوین گردید که فرآیندها و 

:مراحل مختلف از تولید تا اجرا را پوشش میدهد
این نشریه با عنوان

» دستورالعمل طراحی و اجراي سقفهاي تیرچه و بلوك « 
به دستگاههاي اجرایی و  1390/2/27بتاریخ   100/12979طی بخشنامه اي به شماره 

این نشریه به گونه اي نگارش یافته تا بتواند . مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ گردید 
دمورد استفاده تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول قرارگیرد



اداره کل استاندارد
استان تهران  

 
 



اداره کل استاندارد
استان تهران  

 
 



اداره کل استاندارد
استان تهران  

 
 

اجزاي تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوك
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 آرماتورهاي کششی تیرچه ضوابط 
بوده و سطح مقطع آ نها از طریق محاسبه تعیین میشوددو عدد تعداد میلگردهاي کششی حداقل  -11

 سختو فوالد نوع نیم سخت توصیه می شود از آرماتورهاي با . باشد آجدارآرماتورهاي کششی باید از نوع  -2
.شودشوداستفاده 

در عمل باید از تطبیق مقاومت آرماتورهاي  -3
مورد استفاده با مقاومت قید شده در جداول و 

کردمحاسبات اطمینان حاصل 

در صورت استفاده از میلگردهاي کششی  -4
باید دو میلگرد طولی ، تعداد بیش از دو عددبه 

در سرتاسر طول تیرچه ادامه یابند
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چنانچه کارخانه تولیدي . میلی متر بیشتر باشد 16و از میلی متر کمتر  8 قطر میلگردهاي کششی نباید از -5
از روش نقطه جوش مقاومتی براي اتصال میلگردها استفاده نماید، می توان قطر میلگردهاي کششی را تا 

.میلی متر تقلیل داد 6میزان حداقل 

سانتیمتر یا بیشتر باشد، می توان حداکثر قطر  5/5در مورد تیرچه هایی که بتن پاشنه آنها 
. افزایش دادمیلیمتر  20میلگرد را به 

و میلی متر  25، بزرگتر قطر میلگرد فواصل آزاد بین میلگردهاي کششی نباید از هیچ یک از سه مقدار  -6
.کمتر باشدبتن، برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه  1/33

.ضخامت پوشش بتنی روي آرماتورها نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود -7
قطر میلگردها* 
میلیمتر بیشتر از بزرگترین اندازه  5میلی متر، یا  32بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه هاي تا * 

میلیمتر 32اسمی سنگدانه هاي بزرگتر از 
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عالوه بر آن، ضخامت پوشش بتنی روي آرماتورهاي تیرچه، متناسب با شرایط محیطی، نباید از 
.باشد  .کمتر باشد مقادیر داده شده در جدول زیر 
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 تقویتیمیلگرد 
.آرماتورهاي تقویتی باید از نوع آجدار باشند -1
      طول و محل قطع میلگردهاي تقویتی مطابق  -2

آبا بدست می آیدضوابط 
و میلیمتر  6حداقل قطر میلگردهاي تقویتی،  -3

.می باشدمیلیمتر  16حداکثر 
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تیرچه) برشی یا سینوسی ( ضوابط آرماتورهاي عرضی 

.استفاده میشوند )  مضاعف ( آرماتورهاي عرض بصورت منفرد و یا دوبل  -1
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.درجه کمتر نیست 45است و این زاویه معموالً از درجه  30افق ، میلگرد عرضی نسبت به خط حداقل زاویه  -3

.استسانتیمتر  20حداکثر میلگردهاي عرضی متوالی در تیرچه ها، فاصله  -4

.استفاده از آرماتور با نورد سرد براي آرماتور عرضی بالمانع است -5

با حداقل قطر براي خرپاي . کند میلیمتر تغییر می  10 میلیمتر تا 5میلگردهاي عرضی از قطر  -2
در . میلی متر است 5مضاعف ، میلیمتر و براي خرپاي با میلگردهاي عرضی 6منفرد ، عرضی میلگردهاي 

چنانچه . مورد خرپاهاي کارخانه اي، میلگردهاي عرضی از نوع نیم سخت و به صورت مضاعف میباشند
تولیدي از تکنیک نقطه جوش اتوماتیک استفاده نماید، میتوان از دو میلگرد هر یک به قطر کارخانه 
.استفاده نمودمیلیمتر  4حداقل 
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تیرچه ) باالیی ( آرماتورفو قانی ضوابط 
آرماتور فوقانی باید از نوع آجدار باشد -1
قطر آن با توجه به نوع فوالد آرماتور، طول دهانه، فاصله تیرچه ها، ارتفاع خرپاي تیرچه و ضخامت بتن  -2

..میلیمتر متفاوت است 12میلی متر تا  6پوششی و همچنین فواصل جوش هاي میلگرد عرضی، از 
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2909- 1قطر میلگرد باالیی براساس ضوابط  استاندارد 
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کمکی اتصال آرماتور 
و امکان صرفاً براي مهار کردن آرماتورهاي کششی و استفاده از این آرماتور در تیرچه الزامی نیست 

.به کار می رودتیر در پاشنه بیش از دو میلگردکششی استقرار 

.میلیمتر است 6قطر میلگردهاي کمکی اتصال حداقل  -1
طول آنها در حدود فاصله ي آرماتورهاي کششی است -2
سانتی  100تا  40میلگردهاي کمکی اتصال در فواصل  -3

.متري از یکدیگر نصب می شوند
در برخی از کارخانه هاي تولید تیرچه که جهت قالب بتن  -4

پاشنه از ناودانی استفاده میشود، معموالً بتن پاشنه تا انتهاي 
بهتر است میلگرد  دراین موارد، . میلگرد کششی ادامه مییابد

از دو انتهاي میلگرد کششی  سانتیمتري 12کمکی در فاصله ي 
نصب شود تا خرپا هنگام اجراي سقف و در صورت شکستن دو 
.سر تیرچه جهت نمایان شدن میلگردهاي کششی، صدمه نبیند
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پاشنه بتن 
معموالً عرض بتن  . ضخامت سقف کمتر باشدبرابر  سانتی متر است و نباید از          10حداقل عرض بتن پاشنه  -1

.سانتیمتر متغیر می باشد 16سانتیمتر تا 10پاشنه از 
2909-1استاندارد 

عرض قسمت باالیی پاشنه تیرچه براي تیرچه هایی که با بلوك سقفی سفالی یا بتنی به کار برده میشود نباید 
 سانتیمتر کمتر باشند 14با سایر بلوکهاي سقفی استفاده میشوند نباید از هاي که سانتیمتر و براي تیرچه  12از 

ارتفاع بتن پاشنه باید به مقداري باشد که قابل بتن ریزي بوده و پوشش بتن کافی روي آرماتور را تامین   -2
نماید و همچنین پس از قرارگرفتن بلوك روي تیرچه ها، سطح زیرین بلوك با سطح زیرین تیرچه همسطح 

سانتیمتر است و نباید از قطر بزرگترین میلگرد کششی  به  5/5و حداکثر  4ضخامت بتن پاشنه حداقل . گردد
سانتیمتر کمتر باشد 3اضافه 

باشه ،به عبارتی    C20بتن  مطابق رده بتن تعریف شده در آیین نامه بتن ایران بتن پاشنه  باید حداقل از رده -3
 150تا  100اسالمپ بتن تازه آن نیز بین . کیلوگرم بر سانتیمترمربع کمتر نباشد 200مقاومت فشاري مشخصه آن از 

.باشدمیلیمتر 
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بتن پاشنه نقش . بتن ریزي می گردد) فندوله(پاشنه پس از جاگذاري خرپا در قالب فلزي یا قالب سفالی  -4
چنانچه سطوح افقی و عمودي تیرچه، در امداد طولی انحنا داشته . بسیار مهمی در نحوه اجراي سقف دارد

نشیمن گاه بلوك باید صاف و یکنواخت باشد تا بلو . باشند، جاگذاري بلوك ها با مشکالتی مواجه خواهد گشت
کها به طور یکنواخت در محل خود قرار گیرند و سطح زیرین سقف براي نازك کاري بعدي مناسب گردد

. استفاده از فندوله من بعد ممنوع خواهد بود  2909- 1طبق استاندارد : تذکر 
، انجام مراقبت هاي الزم جهت نگهداري و مرطوب نگه داشتن بتنپس از بتن ریزي پاشنه، باید  -5

نوع بتن و ضخامت پوشش بتنی روي آرماتورهاي کششی ،تأثیر زیادي در مقاومت سقف در مقابل . گردد
.خوردگی و آتش سوزي دارد

در صورتی که بتن پاشنه تیرچه، معیوب و شکسته باشد، باید آن تیرچه را از محل عیب به دو تیرچه کوتاه تر  -6
تقسیم نمود و یا نسبت به خرد کردن کامل بتن پاشنه و بتن ریزي مجدد آن اقدام کرد
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جهت جلوگیري از  ، )طبق تعاریف آیین نامه بتن ایران ( توصیه میشود در مناطق با شرایط محیطی شدید  -8
 خوردگی آرماتورها و کاهش نفوذپذیري بتن، از مواد روان کننده، سایر افزودنی هاي مناسب و یا نسبت آب به

مشخصات مواد افزودنی جهت زودگیر کردن و ایجاد کارآیی بیشتر بتن، باید مطابق . سیمان کم استفاده گردد
.آیین نامه بتن ایران باشد

در صورت استفاده از قالب فلزي و عدم استفاده از فندوله، تیرچه بتن ریزي شده را میتوان بسته به شرایط   -7
هنگام بتن ریزي پاشنه تیرچه، باید خرپا به دقت . ساعت از قالب خود جدا کرد 48تا  24حرارت محیط، پس از 

و پوشش آرماتور کششی در تمام طول تیرچه به طور یکسان و طبق ویژگی قرارگیرد داخل قالب فلزي یا فندوله 
روز پس از بتن ریزي به مقاومت اسمی خود می رسد 10معموالً بتن تیرچه در مدت . هاي یاد شده، رعایت شود



اداره کل استاندارد
استان تهران  

 
 

کنترل تغییر مکان تیرچه    
مطابق  ضوابط آبا، در صورتی که جزییات این در کنترل تغییر شکل سقفهاي تیرچه و بلوك 
) درخصوص نسبت ارتفاع به طول دهانه تیرچه(سقف به گونه اي باشد که محدودیت هاي زیر 

 این محدودیتها عبارتند از. به کنترل ضوابط اضافه تري نمی باشد نیازي رعایت گردد، 

براي تکیه گاه هاي ساده حداقل ضخامت سقف تیرچه و بلوك -1

براي تکیه گاه هاي پیوسته از یکطرف حداقل ضخامت سقف تیرچه و بلوك -2

براي تکیه گاه هاي پیوسته از دو طرف حداقل ضخامت سقف تیرچه و بلوك -3

براي کنسول حداقل ضخامت سقف تیرچه و بلوك -4
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صادق بوده S400نسبت هاي ذکرشده تنها در مورد فوالد 

-

میلگرد کششی برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع است  مقاومت مشخصه  fy

مطرح نباشد، ) افتادگی(در سقفهایی که محدودیت خیز 

حداقل ضخامت سقف
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)شدگیحرارت و جمع(ضوابط و محدودیتهاي آرماتور افت و حرارت 

سانتیمتر   2آرماتورهاي افت و حرارت در دو جهت عمود بر هم و در قسمت دال فوقانی و در حدود -1
پایین تر از سطح دال قرار می گیرند

.می باشدمیلیمتر  6حداقل قطر میلگردهاي افت و حرارت،  -2

در هر ) سطح مقطع دال باالیی(نسبت سطح مقطع آرماتور حرارت و جمع شدگی به کل سطح مقطع بتن  -3
:نباید از مقادیر زیر کمتر اختیار شود) عمود بر تیرچه و در راستاي تیرچه(دو امتداد 
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سانتیمتر است 25حداکثر فاصله ي بین دو میلگرد افت و حرارت در هر دو راستا،  -4

آرماتور باالیی تیرچه در صورتی که داخل دال بتنی باالیی قرار گیرد، میتواند به عنوان   -5
ولی به هر حال حداکثر فاصله ذکر شده . آرماتور افت و حرارت در راستاي تیرچه منظور شود

.در بند قبل بین آرماتورهاي حرارتی باید رعایت گردد

درصد سطح  15آرماتور منفی معادل الزم است تا ساده ، باوجود طرح تیرچه ها با فرض تکیه گاه  -6
حداقل تا فاصله این میلگردها . در روي تکیه گاه اضافه شود، دهانه مقطع آرماتورهاي کششی وسط 
.به طرف داخل دهانه ادامه می یابندیک پنجم دهانه آزاد از تکیه گاه 

-

منفیآرماتور 
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ضوابط و محدودیتهاي کالف میانی                                                   
توزیع یکنواخت بار روي سقف تیرچه و و همچنین  هاجلوگیري از پیچش تیرچه، میانی عملکرد کالف  -1

.باشد، کالف میانی اجرا میشودمحل هایی که بار منفرد وجود داشته همچنین در . استبلوك

حداقل عرض کالف میانی برابر عرض بتن پاشنه یک  . جهت کالف میانی عمود بر تیرچه ها می باشد -2
تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود

این . آن تعبیه می شوندحداقل یک عدد در پایین و حداقل یک عدد در باال میلگرد هاي کالف میانی  -3
میلیمتر خواهد بود 6و حداقل قطر آنها میلگردها آجدار 
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متر   4طول دهانه مؤثر کمتر از و کیلوگرم بر مترمربع  350بار زنده سقف کمتر از در صورتی که  -4
. نیازي به تعبیه کالف میانی نیستباشد، 

.  می شودیک کالف میانی در سقف تعبیه باشد، متر  4طول دهانه بیشتر از ولی اگر در این حالت، 
حداقل سطح مقطع آرماتورهاي طولی این کالف، برابر نصف سطح مقطع آرماتورهاي کششی وسط 

.می باشددهانه تیرچه ها 

  متر 4کیلوگرم بر مترمربع و طول دهانه مؤثر کمتر از  350بار زنده سقف بیشتر از در صورتی که  -5
. یک کالف میانی مورد نیاز استباشد، 

متر، دو کالف میانی  7متر تا  4طول دهانه در این حالت براي 
. کالف میانی اجرا می شوند 3متر،  7براي دهانه بیش از و 

حداقل سطح مقطع آرماتورهاي طولی هر کالف، برابر سطح مقطع آرماتورهاي کششی وسط دهانه 
.تیرچه ها می باشد

در صورتی که بار منفرد سبک روي سقف وارد شود، باید توسط کالف هاي میانی  مناسب،  -6
.  شکل پخش نمود Tبارمنفرد وارده را روي تیرهاي 
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)خرپایی( آموزش گام به گام طراحی تیرچه هاي بتنی 

مشخصات مصالح - الف 
 

fc = 200 kg / cm2                                             C20  مقاومت فشاري مشخصه بتن
 

fy = 3000 kg / cm2                                             S300  مقاومت مشخصه فوالد آرماتور
 

fy = 2200 kg / cm2              S220  مقاومت مشخصه فوالد آرماتورهاي برشی زیگزاگی
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ابعاد - ب 
Le = 5.80 m مؤثرطول دهانه

b = 50 cm هافاصله محور تا محور تیرچه
h = 20 cm ارتفاع بلوکها

t = 5 cm ضخامت دال بتنی
bw هاتیرچهعرض جان  =10 cm

بارهاي مرده و زنده - ج 
= LL              ::بار زنده بار زنده  200 kg/m2

...............................................................................................................................................
::بارمرده بارمرده 

kg/m2 215     بار مرده کفسازي روي سقف و نازککاري زیر سقفمجموع 
                                                                    kg/m2 100بندي بار معادل تیغه
Wbl وزن هر بلوك = 8 kg

bbl = 20 cm هر بلوكعرض
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:طراحی 
بارهاي مرده وارد بر سقفمحاسبه کل – 1

سقف تیرچه و بلوك در واحد سطح محاسبه وزن مرده اسکلت : الف 
.را بدست می آوریم) وزن دال بتنی فوقانی  وها جان تیرچه وزن و    بلوکهاوزن مشتمل بر (

کل بار مرده وارد بر سقف 
معادل  بارو بار مرده کفسازي، نازککاري ، وزن سقف تیرچه و بلوكبرابر خواهد بود با مجموع 

تیغه بندي
DL = 305 + 215 +100 = 620 kg/m2
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محاسبه بار با ضریب وارد بر سقف –2
Wu = 1.25D +1.5L = 1.25X 620 +1.5X 200 = 1075 kg/m2

محاسبه و کنترل حداقل سقف مورد نیاز–3
با توجه به فرض تکیه گاههاي ساده این سقف تیرچه و بلوك، حداقل ضخامت سقف با توجه به 

:، برابر است با)خیز(محدودیت افتادگی 
تکیه گاه ساده یعنی سقف از دوطرف تکیه گاه ادامه ندارد: توضیح 

سانتیمتر میباشد که از حداقل ضخامت بیشتر بوده و قابل قبول است 25ضخامت سقف موجود، 
H = h + 5 = 20 + 5 = 25 cm > Hmin OK
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)دال بتنی(کنترل ضخامت الیه  بتن پوششی روي بلوکها  -3
براي کنترل این ضخامت، دال بتنی روي بلوکها به صورت تیر بتنی غیرمسلح دوسرگیردار بین دو  تیرچه 

مدول گسیختگی بتن غیرمسلح برابر. طراحی میشود) سانتیمتر 40با دهانه (
fcمقاومت فشاري مشخصه بتن بر حسب کیلوگرم برسانتیمتر مربع است   که

:متر برابر است با 1اساس مقطع تیر دوسرگیردار به پهناي 

:باتنش کششی حداکثر بتن در محل اتصال دال بتنی به تیرچه برابر است 

:مدول گسیختگی بتن نیز از رابطه ذکر شده بدست میآید

.سانتیمتر مناسب است 5لذا ضخامت دال بتنی برابر 

:متر برابر است با 1تکیه گاهی تیر دوسرگیردار در نواري به پهناي لنگر 
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تیرچه ) پایینی ( طراحی آرماتورهاي کششی  -4
:سانتیمتر، برابر است با 50وارد به یک تیرچه با عرض بارگسترده  

Pu = 0.5x1075 = 537.5 kg/m
:آیدنیز بدین صورت بدست می) در وسط دهانه(لذا لنگر حداکثر 

به عنوان تقریب اول فرض میکنیم که ارتفاع بلوك تنش مستطیلی تماماً در ضخامت دال قرار دارد  
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چون در اثر جوشکاري میلگردهاي عرضی به میلگردهاي طولی، از سطح مقطع میلگردهاي طولی کاسته میشود، لذا در 
درصد به سطح مقطع آرماتور بدست آمده، می افزاییم 10جهت اطمینان، مقدار 

       As = 4.17 x1.1 = 4.59 cm2
مقدار سطح مقطع آرماتور بدست آمده را با مقادیر حداقل و حداکثر مجاز کنترل مینماییم

.پس مساحت آرماتور بدست آمده قابل قبول است
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طول آرماتور تقویتیمحاسبه - 5

می نامیم  M1ابتدا لنگر مقاوم نهایی تیرچه با آرماتورهاي سراسري را محاسبه کرده و 

سطح مقطع میلگردهاي سراسري
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فاصله داشته باشد) وسط دهانه(از نقطه  بحرانی  Ldمحل قطع عملی باید کنترل گردد تا به اندازه طول گیرداري 

سانتیمتر انتخاب میشود  200طول آرماتور تقویتی تیرچه در جهت اطمینان مقدار 
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آرماتور باالیی تیرچه -6
میلیمتر انتخاب میشود  12متر میباشد لذا آرماتور باالي تیرچه به قطر  5/8از آنجاییکه طول دهانه موثر تیرچه 
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آرماتور حرارت و جمع شدگی دال باالي تیرچه ها -7

آجدار  نسبت سطح مقطع کل آرماتورهاي حرارت و جمع شدگی به کل سطح مقطع   بتن براي میلگردهاي
S220 . S300  سانتیمتري دال بتنی، سطح مقطع الزم  5توجه به ضخامت با .  باشد  0/002نباید  کمتر از

:آرماتورهاي حرارت و جمعشدگی در هر یک متر برابر است با
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کالف میانی  - 8
همچنین طول . کیلوگرم بر مترمربع میباشد 350کیلوگرم بر مترمربع و کمتر از  200بار زنده سقف برابر 

حداقل . لذا بایستی یک کالف میانی در سقف تعبیه گردد. متر است 4متر و بیشتر از  5/8دهانه نیز برابر 
سطح مقطع آرماتورهاي طولی آن نیز برابر نصف سطح مقطع آرماتورهاي پایینی تیرچه ها میباشد
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آرماتور منفی  -9
)آرماتورهاي کششی(سطح مقطع آرماتور وسط دهانه   0/15حداقل سطح مقطع آرماتور منفی برابر
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کنترل برش و طراحی آرماتورهاي برشی - 10
مقدار نیروي برشی در این از بر تکیه گاه میباشد  dمقطع بحرانی براي کنترل برش، به فاصله  
مقطع بحرانی بصورت زیر بدست می آید 

و الزم است تا از مقاومت برشی تأمین شده مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن کافی نبوده مالحظه میگردد که 
.توسط آرماتورهاي عرضی نیز استفاده شود

Vs = Vu - Vc = 1439 -1311 = 128 kg

سانتیمتر براي این فواصل  17/5سانتیمتر  ، مقدار  20با توجه به محدودیت حداکثر فاصله  میلگردهاي عرضی به 
.درجه خواهد بود 66در این صورت زاویه  این میلگردها با افق در حدود . انتخاب میشود
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)خرپایی( جداول محاسبه تیرچه هاي بتنی 
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  طراحی میگرد باالیی *   
  ) سینوسی ( طراحی میگرد  عرضی *   

طراحی میلگرد منفی و طول مورد نیاز *   
میلگرد کالف میانی  و تعداد کالف مورد نیاز طراحی *   
میلگرد دال سقفضخامت دال سقف و طراحی کنترل * 

در اختیار طراح قرار میگیرد تا متره دقیق از میلگردهاي یکعدد از تیرچه بتنی بعد از اتمام طراحی تیرچه بتنی ، 
طراح ، از لحاظ اقتصادي نیز طراحی انجام شده را مورد توجه قرار دهد ضمنا این برآورد میلگرد در کارگاهاي تولید 

دتیرچه بتنی فوق العاده کاربرد داشته و براي قیمت گذاري تیرچه بتنی  میتواند بسیار مفید و تعیین کننده باش



اداره کل استاندارد
استان تهران  

 
 

سازه سقف توسط نرم افزار  طراحی  مجدد مثال 
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متره انجام شده از طراحی  مثال توسط نرم افزار    
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