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رقشرکت بنیاد بتن جنوب ش

تنیدهپیش تیرچه 

تنیدهپیشتیرچهمعرفی

اریبسیدرمدتایندروگذردمیدنیادرسازوساختصنعتبهتنیدهپیشهایسازهاولینورودازدههچندازبیش
والدیفهایکابلازتنیدهپیشتیرچهدر.اندگرفتهرامسلحبتنجایتنیدهپیشساختهپیشهایسازههاحوزهاز
عملیاتازقبلاهکابل.شودمیاستفادهمعمولیفوالدیآرماتورهایازبیشتربسیارکششیکرنشوتنشتحملتواناییبا

رسیدنواربخبابتنآوریعملازبعدومیگیردانجامریزیبتنسپسوکشیدهمشخصنیرویباهاتیرچهریزیبتن
موضوعنایکهیابدمیانتقالمقطعبهتنیدگیپیشنیرویوآزادشدهکشیدههایکابلمگاپاسکال40بهبتنمقاومت

تیرچه.رددگمیمعمولیمسلحبتنمقاطعبهنسبتیکسانبارتحتمقاطعشدنکوچکتروخمشیمقاومتافزایشباعث
.باشدمیمعمولیهایتیرچهبهنسبتبیشتریاقتصادیومقاومتیهایمزیتدارایتنیدهپیش

معمولیبلوکتیرچهسقفبهنسبتتنیدهپیشتیرچهسقفمزایای

متر12ایجاد دهانه بلند تا -1

امکان افزایش پارکینگ به دلیل حذف ستون های میانی-2

صلبیت باالی سقف و در نتیجه کاهش قابل توجه لرزش سقف-4

کیفیت باالی تیرچه ها به دلیل مقاومت باالی بتن و عمل آوری با بخار-5

نیاز به تعداد جک کمتر در زیر سقف و کاهش دستمزد اجرا-6

(درصد کمتر از تیرچه معمولی بسته به دهانه40-30)قیمت کمتر تیرچه پیش تنیده -8

کاهش حجم مصالح مصرفی در سازه  -9

وافلمجوفدالسقفبهنسبتتنیدهپیشتیرچهسقفمزایای

سازهاجرایومصرفیمصالحهایهزینهکاهش-1

اجراسرعتافزایش-2

سقفضخامتکاهش-3

سازهکمتروزن-4

کاذبسقفبهنیازعدم-5

حرارتوصوتانتقالبرابردربیشترمقاومت-6

کوبیاکس
کامپوزیت و  
عرشه فوالدی

دهدال پیش تنی دال با تیر تیرچه بلوک وافل یوبوت دهتیرچه پیش تنی موارد فنی مورد مقایسه

متر10حداکثر  امکان پوشش دهانه بلند

عدم نیاز به سقف کاذب

کم متوسط کم کم زیاد کم کم زیاد سرعت و سهولت اجرا

عدم ارتعاش سقف

زیاد کم متوسط متوسط متوسط متوسط زیاد متوسط تمقاومت در برابر انتقال صو

زیاد کم متوسط زیاد متوسط متوسط زیاد متوسط صلبیت سقف

زیاد زیاد زیاد زیاد متوسط متوسط زیاد کم هزینه اجرا

هاسقفسایرباتنیدهپیشتیرچهسقففنیمقایسه
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پالن معماری با سقف تیرچه بلوک معمولیپالن معماری با سقف تیرچه پیش تنیده 

(شوندهای نشان داده شده در سیستم سقف تیرچه پیش تنیده می توانند حذف ستون )

تعداد پارکینگ تعداد ستون میانی مصرف بتن مصرف میلگرد نوع سقف

64 45 0.43 34 تیرچه پیش تنیده

54 57 0.47 37 تیرچه بلوک معمولی

هاسقفسایرباتنیدهپیشتیرچهسقفاقتصادیمقایسه

ریکاربپالن،نظمطبقات،تعدادساخت،محلخاکنوعخیزی،لرزهمنطقههمچونمختلفعواملبهسازهدرمصرفیمصالحمقدار
پیشتیرچهقفسسیستمکلیطوربه.داردبستگیغیرهوجانبیباربرسیستمنوعسقف،دهانهطولبرشی،دیوارهای،کفایتسازه

40-30کمهایدهانهدرمعمولیبلوکتیرچهسقفوبلندهایدهانهدریوبوتووافلمجوفدالهایسقفبامقایسهدرتنیده
.بودخواهدتراقتصادیدرصد

سازهساختهزینهبرآوردواولیهمحاسبات

سقفسیستمتریناقتصادیوبهترینانتخابهاپروژهکارفرمایاناصلیهایدغدغهازیکیهموارهکهآنجاییاز
خاصسقفمسیستیکبهنسبتجهتگراییگونههیچبدونشرقجنوببتنبنیادشرکتباشدمیپروژهمشخصاتبهتوجهبا

شرکتاریکروندکارفرمایانتوسطترراحتوبهترگیریتصمیمجهتدربنابراین.کردخواهدراهنماییزمینهایندرراکارفرمایان
:میباشدذیلشرحبهشرقجنوببتنبنیاد

دریافت. کارفرماازمعماریهاینقشه1

جانمایی. معماریهاینقشهدرهاستون2

طراحی. مصرفیمصالحبرآوردوسازهاولیه3

برآورد. کارفرمابهاعالموسازهساختهزینه4

.پذیردمیانجامرایگانصورتبهکارفرمایانگیریتصمیمجهتدرشدهذکرمراحلکلیه

باشدمیایراندرهساختپیشتنیدهپیشهایتیرچهتولیدصنعتدرپیشروشرکتشرق،جنوببتنبنیادشرکت

.نمایدهمکاریعزیزانشماباتواندمیسازهاجرایونظارتطراحی،درهمچنینو



رقشرکت بنیاد بتن جنوب ش

035-3307:تلفن تماس 8917113113: روبروی انبار های شرکت نفت      کد پستی –جاده خضر آباد 3کیلومتر –یزد : آدرس 

30CMضخامت سقف -بلوک پلی استایرن -بار مسکونی 

(ریال)قیمت هر متر طولنوع تیرچه(متر)دهانه

L<= 5/7610,00تک

5/7 < L <= 6/8741,000تک

6/8 < L <= 7/7962,000تک

7/7 < L <= 8/51,286,000تک

8/5 < L <= 8/71,480,000تک

8/7 < L <= 91480000*2دوبل

30CMضخامت سقف -بلوک سفال -بار مسکونی 

(ریال)قیمت هر متر طولنوع تیرچه(متر)دهانه

L<= 5/7610,000تک

5/7 < L <= 6/6741,000تک

6/6 < L <= 7/5962,000تک

7/5 < L <= 8/31,286,000تک

8/3 < L <= 8/71,480,000تک

8/7 < L <= 9/31480000*2دوبل

30CMضخامت سقف -بلوک سفال -بار تجاری 

(ریال)قیمت هر متر طولنوع تیرچه(متر)دهانه

L<= 5610,000تک

5 < L <= 5/8741,000تک

5/8 < L <= 6/5962,000تک

6/5  < L <= 7/11,286,00تک

7/1 < L <= 7/71,480,000تک

7/7 < L <= 91480000*2دوبل

30CMضخامت سقف -بلوک پلی استایرن -بار تجاری 

(ریال)قیمت هر متر طولنوع تیرچه(متر)دهانه

L<= 5/1610,000تک

5 < L <= 6/1741,000تک

6/1 < L <= 6/8962,000تک

6/8 < L <= 7/41,286,000تک

7/4 < L <= 81,480,000تک

8 < L <= 9/41480000*2دوبل

30CMضخامت سقف -بلوک  سفال -بار پارکینگ 

(ریال)متر طولقیمت هر نوع تیرچه(متر)دهانه

L<= 3610,000تک

3 < L <= 3/9741,000تک

3/9 < L <= 4/8962,000تک

4/8 < L <= 5/51,286,000تک

5/5 < L <= 81280000*2تک

30CMضخامت سقف -بلوک پلی استایرن -بار پارکینگ

(ریال)قیمت هر متر طولنوع تیرچه(متر)دهانه

L<= 3/1610,000تک

3/1 < L <= 4741,000تک

4 < L <=4/9962,000تک

4/9 < L <= 5/81,286,000تک

5/8 < L <= 8/31280000*2دوبل

لیست قیمت تیرچه پیش تنیده


