
دارد۰۱-۳۱-۸۳۰۹۱۴۰۱/۰۴/۱۸ 

جناب آقای حمید احمد بیکی

با سالم و احترام

         در پاسخ به شماره پرونده ۲۰۸۷۳ ثبت شده در، سامانه خدمات الکترونیک مرکز، پیرامون تمدید تائید فنی با 

عنوان" مقاطع تیر و ستون فوالدی با جان موجدار سینوسی " بهاستحضار میرساند، سیستم یاد شده، به شرط 
رعایت الزامات و دامنه کاربرد گزارش فنی مندرج در جدول زیر که جز الینفک این تائید فنی است، با بازنگری 
نسبت به تائید فنی قبلی، تمدید شده و قابل استفاده میباشد. الزم به ذکر است این تائید فنی صرفا در برگیرنده 
شرایط استفاده از محصول است و بر نحوه طراحی، کیفیت تولید و اجرای محصول داللت ندارد، همچنین اعتبار این 

تائید فنی ۱۸ ماه از تاریخ صدور آن میباشد.

مقاطع تیر و ستون فوالدی با جان موجدار سینوسی عنوان تائید فنی
01-60-ELE56 شماره گزارش فنی

اول -۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تاریخ صدور اولین تائید فنی/ تمدید
یک تعداد تمدید

۱۸ ماه از تاریخ صدور مدت اعتبار

محمد مهدی حیدری
معاون تحقیقات و فناوری

https://g4b.ir/#/licences/58364


  

  

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت راه و شهرسازي

   
  اول ديتمد

  18/04/1401صدور:  تاريخ   مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
  18/10/1402اعتبار: تاريخ   خدمات مهندسي و آزمايشگاهي مديريت

 
  www.bhrc.ac.irهاي ساختماني /  / زيرمجموعه سازه و سيستم ELE56-60-01گزارش فني شماره 

  

  

88255942- 6تلفن: -13145-1696صندوق پستي: - بين شهرك قدس و فرهنگيان -اهللا نوريبزرگراه شيخ فضل -تهران

 گزارش ارزيابي و الزامات 

 "سينوسي دارفوالدي با جان موج و ستون مقاطع تير"

 فوالدي باربر و ستون تير كاربرد مورد بررسي:
 يكبيميد احمدح :متقاضي نام

 ايهاي سازهسيستمزير رده مورد بررسي: 

 
 : بررسي هاي موردويژگي

 ها)دهنده، ويژگيمصالح (اجزاء تشكيل
 اي و جزئيات اتصاالت)سازه (مباني طراحي، كفايت عملكرد سازه

 
 متقاضيكيفي برعهده  كنترل و عاليه نظارت مسئوليت اجرا، و توليد طراحي، مراحل تمامي در*
 باشد.مي

استفاده از محصول است و بر طراحي، شرايط طراحي و  ضوابطصرفاً در برگيرنده  تائيد فنياين *
 كيفيت توليد و اجراي محصول داللت ندارد.

در سامانه خدمات الكترونيك مركز صادر 20873 شماره *تمديد اين تائيد فني بر اساس پرونده به
 است.شده

 است.صادر شده 13/05/1399مورخ  99-31-7755*اين تائيد فني اولين بار طي نامه شماره
 براي تمديد اول صادر 18/04/1401مورخ  01-31-8309*اين تائيد فني بر اساس نامه شماره 

 است.شده



  

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت راه و شهرسازي

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
  

  
  فني ساختماني  تائيد

    خدمات مهندسي و آزمايشگاهيمديريت 
 18/04/1401تاريخ صدور: 

  18/10/1402تاريخ اعتبار: 

 

 4 از 2 صفحه
 

 كليات -1

  گيرد. مي رباربر فوالدي با جان موجدار سينوسي مورد استفاده قرا و ستون تير، كه به عنوان اي است محصول مورد بررسي نوعي زير سيستم سازه
  يكبيحميد احمدمالك معنوي نظريه فني: 

  
   /سيستممعرفي محصول -2

  گيرد. ها به وسيله جوشكاري توسط ربات صورت مي شود. اتصال جان وبال در اين تيرها، ورق جان مقطع تير به روش نورد سرد موجدار سينوسي مي
  

  با جان موجدار يفوالد رينما و مقطع ت -1شكل 
  
  كاربرددامنه  -3

  پذيري معمولي در قاب خمشي با شكل و ستون اي و تير تيرريزي سقف سازه
  
  هاي مورد بررسي ويژگي -4

 مشخصات مصالح -

 اي  عملكرد سازه -



  

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت راه و شهرسازي

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
  

  
  فني ساختماني  تائيد

    خدمات مهندسي و آزمايشگاهيمديريت 
 18/04/1401تاريخ صدور: 

  18/10/1402تاريخ اعتبار: 

 

 4 از 3 صفحه
 

 جزئيات اتصاالت -

 عملكرد و مقاومت در برابر حريق -

 
  ادني مورد استهاي و استانداردها نامه آئين  -5

  بارگذاري سقف و قاب خمشي بايد مطابق با مبحث ششم مقررات ملي ساختمان انجام گردد.  -

و مبحث دهم  "دار تيرورق هاي با جان موج"با عنوان  EN 1993-1-5: 2006آيين نامه  Dاي تير مطابق ضوابط ضميمه  طراحي سازه -
  گيرد.  مقررات ملي ساختمان براي اعضاء تحت بارهاي خمشي و برشي صورت مي

  رعايت استانداردهاي زير براي محصول تير ورق با جان موجدار الزامي است: -
 با عنوان تيرورق هاي با جان موجدار EN1993-1-5:2006 نامه آئين D ضميمه

  دهم مقررات ملي ساختمان براي طرح و اجراي اعضاي فوالدي تحت خمش و برش بحثم
  

  كفايت عملكرد بررسي -6

  سازه -1- 6

  باربري -1-1- 6

 هاي باربر با سيستم هاي ساده و به عنوان اعضاي تحت خمش و برش در قاب هاي فوالدي با جان موجدار صرفا تير ورقاستفاده از  

اربرد اين مقاطع به عنوان ستون با رعايت ك است.مطابق تعريف مبحث دهم مقررات ملي ساختمان مجاز  "معمولي"پذيري  شكل

  اين نظريه فني مجاز است. 7هاي مندرج در بند  محدوديت
  تغيير شكل -1-2- 6

و حداكثر تغيير مكان قائم هاي ناشي از خمش در نظر گرفته شود است مقدار تغيير مكان برشي به همراه تغيير مكان در محاسبه خيز الزم

  طول دهانه تير محدود شود. L/300ناشي از بار مرده و زنده به 

  آتش -2- 6

حفاظت  "هاي مناسب محافظت در مقابل حريق، براي تامين و رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان استفاده از سيستم

اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن نوع كاربري و تصرف ساختمان، ابعاد مربوط به مقاومت  "ها در مقابل حريق ساختمان

  باشد. ساختمان، تعداد طبقات ساختمان، مساحت و وظيفه عملكردي اجزاي ساختمان ضروري مي

  
 



  

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت راه و شهرسازي

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
  

  
  فني ساختماني  تائيد

    خدمات مهندسي و آزمايشگاهيمديريت 
 18/04/1401تاريخ صدور: 

  18/10/1402تاريخ اعتبار: 

 

 4 از 4 صفحه
 

  بررسي الزامات طراحي -7

است. در طراحي اين مقاطع،  ورق جان كاسته شدهدر تيرهاي با جان موج دار با تقويت سختي خارج از صفحه جان، از ضخامت  -1 -7
اي از ظرفيت برشي جان استفاده نمود كه نيازي به اجراي سخت كننده نباشد. براي كنترل ظرفيت لهيدگي جان اين  بايد به گونه

 مقاطع زير بار متمركز، از روابط ارائه شده براي مقاطع با جان تخت استفاده مي شود.

ان موج دار قادر به مشاركت در انتقال تنش هاي نرمال طولي ناشي از خمش يا بار محوري نمي باشد، از اين در اين مقاطع، ج -7-2
آيين نامه  Dرو در طراحي اين مقاطع براي خمش يا بار محوري، صرفا از ظرفيت ورق بال استفاده مي شود. مطابق ضوابط ضميمه 

EN 1993-1-5: 2006با توجه به وقوع يا عدم وقوع كمانش موضعي بال و كمانش جانبي پيچشي  ، تنش مجاز و عرض موثر ورق بال
مقطع تعيين مي شوند. براي كنترل كمانش جانبي پيچشي مقطع و تامين مهار جانبي در طول تير، مي توان از روابط متداول براي 

  تيرورق هاي با جان تخت استفاده نمود.

ها  هاي فوالدي، استفاده از آن را ندارند و براي طراحي سازه "اي فشرده لرزه"يط مقطع مقاطع تيرهاي با جان موجدار عموما شرا -7-3
مجاز است. در هر حال الزم است كه بال مقطع حداقل شرايط فشردگي را  "معمولي"پذيري  هاي باربر جانبي با شكل صرفا در سيستم

 شكل با جان تخت برآورده نمايد. Iمطابق تعريف ارائه شده در مبحث دهم مقررات ملي ساختمان براي مقاطع 

به عنوان ستون در قاب خمشي، تنش فشاري ناشي از بار محوري نبايد از  با جان موجدارشكل فوالدي  Iدر صورت كاربرد مقطع  - 7-4
  ، تجاوز نمايد. 2-7سي درصد ظرفيت تنش مجاز بال مقطع با توجه به بند 

  ) ورق تخت جايگزين ورق موج دار جان تير شود.dدر اتصاالت خمشي الزم است، در طولي حداقل به اندازه ارتفاع مقطع ( -7-5

ه خيز الزم است مقدار تغيير مكان برشي به همراه تغيير مكان هاي ناشي از خمش در نظر گرفته شود و حداكثر تغيير در محاسب -7-6
  طول دهانه تير محدود شود. L/300مكان قائم ناشي از بار مرده و زنده به 

  اجرا و نصب  بررسي الزامات -8

و شرايط نصب تيرهاي فوالدي با  محافظت مقطع در برابر خوردگيمشخصات مصالح مصرفي، فرآيند جوشكاري و كنترل آن،  -8-1
 بايد مطابق ضوابط مبحث دهم مقررات ملي ساختمان باشد. جان موجدار
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