دستور العمل و راهنماي
اجرايي سقف کوبياکس

قالب بندي :
 تميز بودن و عدم انحنا در قالب،درزبندی مناسب جهت جلوگيری خروج شيره بتن  ،اغشتهنمودن قالب ( روغن کاری ) قبل از بکارگيری جهت عدم چسبندگي بتن به قالب(تمهيدات
الزم جهت جلوگيری از آلودگي آرماتور سفره تحتاني با روغن )
 استفاده از فاصله نگهدار _ اسپيسر _( در قالبهای کوچک حداقل دو عدد اسپيسر استفادهشود )
 استفاده از دوربين تراز ياب ترجيحا ليزری جهت عالمت گذاری پايه ها (شمع ) برایکنترل و ايجاد خيز منفي مطابق طرح
 استفاده از پايه اطمينان در فواصل مشخص طبق نقشه و حداقل در فواصل0/52دهانه ازستونها و يا ديوارها )حداکثر فاصله پايه های اطمينان  3متر ميباشد)
 توجه به زمانهای پايه برداری (دکفراژ ) که در برگه چک ليست زمان و ترتيب دکفراژتوسط مهندس ناظر شرکت اعالم خواهد شد (در هر حال از برداشتن پايه های اطمينان تا
قبل از بتن ريزی دو سقف فوقاني خودداری شود ) و حداقل زمان برداشتن پايه اطمينان
رسيدن بتن به مقاومت  52روزه طراحي مي باشد.
 قالب برداری در کنسول ها به تدريج از لبه آزاد به سمت تکيه گاه صورت ميگيرد.قالب برداری در دهانه بين دو تکيه گاه از وسط به سمت تکيه گاهها صورت
ميگيرد .
 در هنگاميکه دهانه در دو مرحله بتن ريزی مي شود تا ريختن قسمت بعدی دهانهپايه ها جهت تامين نيروی ثقلي دال بايد زير دال حفظ گردد.

آرماتور بندي :
 کنترل محموله ورودی به کارگاه قبل از تخليه و مطابقت مشخصات فني با طرح که عموماآرماتور  AIIIبوده و از استفاده از آرماتورهای ذوبي و چيني  ...،خودداری شود مگر آنکه
قبال کليه مشخصات فني مطابقت داده شده باشد(.استفاده از آرماتورهايي که دارای بر
چسب مشخصات فني کارخانه باشد توصيه ميگردد)
 انبار کردن مناسب بطريقي که از آلودگي آرماتور ها جلوگيری شود و از آرماتور هايي کهزنگ زدگي در آنها موجب پوسته شدن شده است استفاده نگردد مگر با سند بالست اليه
های ضعيف برداشته که مي بايست مشخصات فني و ابعادی آن مجددا کنترل گردد.
 اجرای آرماتورهای برشي مطابق نقشه و بر روی چهار عدد از آرماتورهای سفره باال و پاييناجرا مي گردد  .ولي در صورت شناژبندی مجزا حداقل گيرداری مطابق آيين نامه و نقشه
اجرا شود.
 حداقل دو عدد ميلگرد سفره پايين از هسته مرکزی ستونها (داخل آرماتور های کناری)عبور نمايد.

کيج گذاري:
 جهت کنترل محدوده کيج ماژول گذاری خطوط هادی بر روی سقف قبل از آرماتورگذاریمشخص گردد.
 جهت کيج گذاری مطابق نقشه اجرا گردد. کيج ها با سيم قالب بندی با فاصله حداکثر يک متر به مش ها فيکس گردد. فاصله کيج ها نسبت به همديگر و در يک راستا بودن آنها و در دوجهت با وسايل مناسباندازه گيری و مطابق طرح رعايت گردد.
 جهت جلوگيری از باال آمدن کيج ماژولها و شبکه آرماتور عالوه بر رعايت اجرای دومرحلهای بتن سقف پيشنهاد ميگردد در فواصل مناسبشبکه مش پايين با سيم قالب بندی به
تيرکهای افقي زير دال متصل گردد.

بتن ريزي:
 کنترل بارنامه در صورت تهيه بتن آماده در خصوص عيار و ساعت بارگيری بتن روش بتن ريزی بطريقي باشد که ابتدا اليه کاور زيرين انجام شود  ،با توجه به دمای هوا،وزش باد  ،رطوبت محيط  ،و...بايد اليه دوم (رويه )با فاصله زماني مناسبي ريخته شود که
امکان تشکيل يک اليه يکپارچه برای کل ضخامت سقف امکانپذير باشد وتوجه شود که
زمان بتن ريزی در اليه باالتر بيشتر از يک ساعت از اليه اول فاصله نگيرد.
 محل های قطع بتن ريزی در سقف در صورت لزوم دريک سوم مياني دهانه به صورتعمودی و با قراردادن رابيتس در محل قطع انجام شود ( به هر حال حتي المقدور بتن
سقف به صورت يکپارچه ريخته شود)
 عمليات کنترل مقاومت شامل تعيين اسالمپ و نمونه برداری ( اسالمپ مورد قبول 2-25مي باشد)
 توجه به مدت نگهداری بتن که در اين مدت بايد بتن دائما در حالت مرطوب قرارداشتهباشد که ميزان آن در برگهچک ليست توسط ناظر شرکت اعالم خواهد شد و يا از طرق
عمل آوری بتن مطابق آيين نامه های جاری بتن کشوراستفاده شود .
 استفاده از ضد يخ در مواردی که در دوره نگهداری احتمال برودت زير صفر هوا وجود داردبا هماهنگي دستگاه نظارت و با مواد مورد تاييد و دارای استاندارد الزامي مي باشد.
 استفاده از بتن ها ی خود تراکم که باعث کاهش هزينه کارگری و عدم نياز به ويبراتور وموجب يکپارچگي بيشتر بتن و پر شدن فضاهای کوچک نيز مي شود با هماهنگي نظارت
توصيه ميگردد.

