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  اتیکل -1

زدهم مقررات ملی ساختمان و با توجه به وجود مقاومت یمبحث س )1-7- 4 -1- پ(براساس ماده  ) 1 - 1

بی که یش از هر مرحله بتن ریزي به ترتیستی پیلگردهاي بتن مسلح ، باین میکی در اتصاالت عادي بیالکتر
ن یلگرد را به اتصال زمیکی مطمئنی را به وجود آورد و سپس شبکه میاتصاالت الکتر ، شود شرح داده می

  .ساختمان متصل نمود

هاي الزم جهت  هاي بتنی مؤظفند تمامی نقشه کی ساختمانیسات الکترین طراح تأسیمهندس )2 - 1

  .ار کارفرما بگذارندیبراي اجراي کار در اخت ه ویلگردهاي ساختمان را تهیاجراي همبندي اصلی در م

هاي بتنی مؤظفند بر اساس طرح داده شده بر حسن  ساختمانکی یسات الکترین ناظر تاسیمهندس )3 -1
   .ندیلگردهاي ساختمان نظارت نمایاجراي همبندي اصلی در م

    

  روش طراحی -2

  لگردهایهاي همبندي در م م نقشهیترس ) 2-1

هاي  و پالت) ونیفونداس( ستی بر روي پالن شالودهیلگردهاي ساختمان بایهاي همبندي اصلی در م نقشه    
الزم به ) هاي لیتاید(ات یم و جزئیهاي سازه ترس ر نقشهیها و در صورت لزوم سا زي و مقاطع ستونیرریت

  .ها افزوده شود آن

  

   ات آنیل شبکه همبندي و جزئیتشک ) 2 -2

ون و همه طبقات یک هادي در فونداسیاز  اي  جاد شبکهیلگردهاي ساختمان با ایهمبندي در م )2-2-1
  .ردیگ ر را در برمییهاي ز ن شبکه تمام بخشیا.شود ساختمان انجام می
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  ونیتمامی شناژهاي ارتباطی فونداس)الف

  ها ي سقف تمامی شناژها در همه)ب

  ه راه پله هایکل) ج

  )  6- 2-2رجوع شود به بند د (  هاي همه طبقات تعدادي از ستون)د

مقطع مناسب است که بر اساس لگرد با سطح یک عدد مین شبکه یهادي همبند کننده در ا )2 -2 -2
  .شود هاي سازه اضافه می لگردهاي موجود در نقشهیطرح همبندي به م

 .لگردهاي اصلی سازه بسته شوندیم آرماتوربندي معمولی به میستی با سیلگردهاي همبندي بایم) 3 -2 -2
  ) .لگردهاي اصلی سازه استیا مانند متعداد بست و روش بستن آنه  (

ده از ترانس با استفا(له جوشکاري یلگرد همبندي به وسین قطعات میکی مطمئن بیالکتر اتصال) 4 -2 -2
  .نشان داده شده است ) 5 -4د (تا  )ı 1 4د (هاي ات کار در شکلیجزئ آید  بوجود می) جوش معمولی
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هاي  ونیي شناژها و در فونداس کپارچه در همهیر یهاي غ ونیهادي همبند کننده در فونداس) 5 -2 -2
 15ز در هر یدر طول و عرض ساختمان ن ، ها ونیط فونداسیستی عالوه بر پوشش دادن محیکپارچه بای

  .ک انشعاب داشته باشدیمترحداقل 

ستی به نحوي انتخاب شوند یهاي شبکه همبندي در پوسته خارجی و درون ساختمان با ستون) 6 -2 -2
  .رندیل را در برگیکه موارد ذ

  )در همه طبقات(ک ستون یک از چهار گوشه ساختمان یدر هر )الف

  )  در همه طبقات ( متر از طول و از عرض ساختمان 15ک ستون ، در هر یحداقل ) ب

  هاي شفت هر راه پله در همه طبقات کی از ستونی)ج

  حداقل دو ستون در هر خرپشته )د

  ن ساختمانیستم اتصال زمیبه س اتصال  شبکه همبندشده ) 3 -2

  .ن ساختمان وصل شودینه اتصال زمیستی حداقل از سه نقطه به شیشبکه همبند شده با )1 -3 -2

ن شبکه در محدوده هر درز یباشند ا می) ژوئن(هاي بزرگ که داراي درز انقطاع  در ساختمان) 2 -3 -2
  .گردد ن محدوده همان درز انقطاع متصل مییتصال زمنه اصلی اینه به شیانقطاع حداقل از سه ش

ها همبند شده و حتی  ستی روي ستونین ساختمان باینقاط اتصال شبکه همبند به اتصال زم) 3 -3 -2
  .ستی ستون همبند شده شفت راه پله باشدین نقاط بایکی از ای. گر انتخاب شوندیکدیاالمکان دور از 
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مجموع، از تابلو ی شوند که در یستی طوري جانمایبا نقاط اتصال شبکه همبند به اتصال زمین) 4 -3 -2
ن یتا حد ممکن فاصله کمتري داشته باشند به ا) ن ساختمانینه اصلی اتصال زمیمحل نصب ش(کنتور 

  .و تابلو کنتور کمتر خواهد شد ن نقاطیم هاي رابط بیب طول   سیترت

ک قطعه فوالدي به ین ساختمان از یاتصال زم سیستمگرد همبند شده به یلبراي اتصال شبکه م) 5 -3 -2
  .ن قطعه از دو صفحه عمود بر هم ساخته شده استیاستفاده می شودا قطعه اتصالنام 

ک یگر براي جوش دادن یشود و صفحه د کی از صفحات به هادي همبندي موجود در ستون، جوشکاري میی
ن ساختمان وشبکه یزمن اتصال یهادي ارتباطی ب  .رود ل با اندازه مناسب به کار میینلس استیچ استیعدد پ

  .شود می چ مذکور بستهیهمبند شده به کمک کابلشو مناسب برروي پ

  .متري کف تمام شده استیسانت 30ارتفاع نصب قطعه اتصال در حدود ) 6 -3 -2

ر یشه در دسترس و قابل بازرسی و تعمیستی همیباچ وکابلشو نصب شده برروي قطعه اتصال یپ) 7 -3 -2
  .ن قطعه نصب گرددیک عدد جعبه در محل ایالزم است . اندن دائمی آن ممنوع استشباقی بماند و پو

ز اه می شود محل نصب قطعه اتصال طوري انتخاب شود که یی  توصیبایبه منظور حفظ ز:  حیتوض
  .دیري به عمل آی، جلوگ دیهاي مورد توجه و در معرض د گاهیقرارگرفتن آن  در جا

  .نصب می شود)  6-4د (باشکلقطعه اتصال مطابق ) 8 -3 -2

  .ل باشدذین کننده همه موارد ید تامیابعاد قطعه اتصال با) 9 -3 -2

  .متر باشدیلیم 50ستی حداقل یطول و عرض صفحات با) الف

  .متر باشدیلیم 5ستی حداقل یضخامت صفحات با) ب

ا به طور کامل یکپارچه باشد و یستی یل دهنده قطعه اتصال بایفصل مشترك صفحات تشک) 10 -3 -2
  .جوشکاري شود

باشد واگر سطح مقطع هادي اصلی فاز  میلیمتر 8کمتر از  بایدهمبندي ن میلگردقطر ) 11 -3 -2
  .بدیامی  یشافزا میلیمتر 10به  میلگردقطر  باشد، تریشب یامربع   میلیمتر 95ساختمان 
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  نقشه نمونه همبندي اصلی)  3 -2
کی یسات الکترین طراح تاسیی مهندسیمجموعه، به عنوان نمونه و براي راهنمان ینقشه هاي ا

م نقشه هاي همبندي اصلی در یه شده  و فقط نشان دهنده روش ترسیساختمان ها ته
م یر جهات طراحی و ترسیلگردهاي بتن مسلح در ساختمان هاي بتنی می باشد و از سایم

  .قابل استفاده نمی باشند....دربندي و ل نقشه ، کایاس ،جداول ذیل مقینقشه از قب
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