
 

 

 

 : فوالدي عرشه هاي سقف لرزش کاهش جهت توجه قابل نکته چند

 

 : فَالدي عرشِ سمف در فرعی تیرّاي ّاي دّاًِ فاصلِ

 فرعی تیرّاي فاصلِ اگر ، تاشذ هی فرعی تیرّاي فَاصل فَالدي عرشِ سمف لرزش کاّش در عَاهل هْوتریي از یکی

 تراي ، داشت ًخَاّین سمف در لرزشی ّیچ هیلیوتر 0.8 ضخاهت تِ عرشِ ٍرق اجراي تا تاشذ هتر 2.40 از کوتر

 3.00 تا 2.60 از ٍ هیلیوتر 0.9 ٍرق از 2.60 تا 2.40 دّاًِ یعٌی : دّین افسایش را ٍرق ضخاهت تایذ تیشتر فَاصل

 ّیچ تِ 3.30 از تیشتر فرعی تیر فاصلِ ، گردد استفادُ هیلیوتر 1.25 ٍرق از 3.30 تا 3.00 از ٍ هیلیوتر 1 ٍرق از هتر

 1.25 از تیشتر. ضخاهت تا ٍرق دادى فرم تَاى فرهیٌگ رٍل ٍرق تَلیذ ّاي دستگاُ ایٌکِ کوا ، ًویگردد تَصیِ عٌَاى

 .ًذارًذ را هیلیوتر

 

 : فَالدي عرشِ سمف گالَاًیسُ ٍرق ضخاهت

 سمف لرزش در ثرهَ عَاهل از ًیس تیرریسي فَاصل تِ تَجِ تا ًادرست ضخاهت تا ٍرق اًتخاب شذ گفتِ کِ ّواًگًَِ

 .تَد خَاّذ ساختواى

 

 : عرشِ ارتفاع

 دّاًِ فاصلِ ّر در ها تَصیِ ، دارد سمف لرزش کاّش در سسایی تِ تاثیر ًیس ٍرق گام تلٌذاي یا عرشِ ارتفاع

 .تاشذ هی هیلیوتر 75 گام.تلٌذاي تا عرشِ ٍرق از استفادُ اي

 

 : ریسي تتي

 فَالدي عرشِ ٍرق فَلاًی گام رٍي تر تتي ضخاهت حذالل ى،ساختوا هلی همررات دّن هثحث ضَاتط طثك تر

 تتي اها است، شذُ حاصل تري هطلَب ًتیجِ ساًتیوتر 6 عول در کِ چٌذ ّر .تاشذ هی ساًتیوتر 5 حذٍد در

 .است هَثر سمف لرزش افسایش در ساًتیوتر 5 از کوتر ریسي

 

 : عرشِ صحیح اجراي

 ٍ هیخ عذد 2 از حذالل هرتع هتر ّر تراي (هٌاسة فَاصل در ، اًفجاري چاشٌی ٍ هیخ تا ٍرق کردى فیکس

 سمف لرزش کاّش در ًیس ، ًیاز هَرد هحلْاي در خَدکار ّاي پیچ از استفادُ) گردد استفادُ اًفجاري چاشٌی

 .هیکٌذ کوک


