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بتنی هايساختمانبتن و   

  از: اندعبارت، اندقرارگرفته مورداستفادهواحدهایی که در این بخش 

  )mm( مترمیلی) و mبراي طول متر ( -الف

  )mm²( مترمربعمیلی) و m²براي سطح، مترمربع ( -ب

براي  ) وkN/m( بر متر) و براي بارهاي گسترده خطی، کیلو نیوتن kNزن، کیلو نیوتن (وبراي بارهاي متمرکز  -پ

  )kpa) برابر با یک کیلو پاسکال (kN/m²نیوتن بر مترمربع ( لویک ،در سطحبارهاي گسترده 

  )kg/m³، کیلوگرم بر مترمکعب ()جمبراي جرم مخصوص (جرم واحد ح -ت

  )kN/m³( مترمکعببر  کیلو نیوتن، )وزن واحد حجم(براي وزن مخصوص  -ث

 مترمربع، یا مگا نیوتن بر مترمربعمیلی)، معادل یک نیوتن بر Mpa( مگا پاسکال، هامقاومتو  هاتنشبراي  -ج

)MN/m²(  

  )kN.mمتر (_ کیلو نیوتنبراي لنگرها،  -چ

  )°cدما، درجه سلسیوس (براي  -ح

  بنام دفترچه کارگاه باید همواره، در کارگاه موجود باشد. ايدفترچه

سلسیوس باشد درج ارقام کامل مربوط به دما در دفترچه کارگاه  درجه 32 و یا بیشتر از 5 در مواقعی که دما کمتر از

در شده است  کاربردهبهگرماظ بتن از سرما و موارد باید تمامی تدابیري که براي حف گونهاین در ضرورت قطعی دارد.

  کارگاه منعکس شود. دفترچه

شامل اطالعات مذکور باید به امضاي مهندس مسئول و ناظر کارگاه برسد  )روزانه هايگزارشیا پرونده (دفترچه کارگاه 

زرسان ساختمان بتواند در هنگام مراجعه با کهطوريبهو در تمام مدت اجراي عملیات ساختمانی در محل کارگاه باشد، 

  اختیار آنان قرار گیرد.
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، سنگدانه ریز یا مصالح )شن( دانهدرشتاز سیمان، سنگدانه درشت یا مصالح سنگی  اندعبارتمصالح مصرفی اصلی بتن 

و مواد شبه  تاخواص بتن، یعنی مواد افزودنی، پوزوالن  کنندهاصالحبراین مصالح، مواد  عالوه وآب. )ماسه(سنگی ریزدانه 

  در بتن استفاده شوند. توانندمیسیمانی، نیز 

  مصالح بتن

  سیمان

  ویژه. هايسیمانو  گانهپنجپرتلند  هايسیماناز  اندعبارتمصرفی در بتن  هايسیمان

  پرتلند هايسیمان

  است. Fe2O3و  CaO، SiO2، Al2O3عمده شامل  طوربهسیمان پرتلند، نوعی سیمان هیدرولیکی است که 

سیمان پرتلند، کلینکرآن را به همراه مقدار مناسبی سنگ گچ یا سولفات کلسیم  گیرشزمانتنظیم و افزایش  منظوربه

  .کنندمیمتبلور خام آسیاب 

  .کنندمیمصرف  ايفله صورتبهو مصرف کرده و یا  بنديبسته ايکیسه صورتبهپرتلند را  هايسیمان

  پرتلند سفید هايسیمان

اکسید آهن و اکسید  زانیم .آیدمیبا مقدار مناسبی سنگ گچ به دست  سفیدسیماناین سیمان، از آسیاب کردن کلینکر 

  نوع سیمان ناچیز است. در اینمنیزیم 

  پرتلند رنگی هايسیمان

 از .آیدمیدست شیمیایی به سیمان پرتلند معمولی یا سفید به  اثربیسیمان پرتلند رنگی، از افزودن مواد رنگی معدنی 

 هايبه رنگ هايسیمانو سیاه، براي ساخت  ايقهوهپرتلند رنگی قرمز،  هايسیمانسیمان پرتلند معمولی براي ساخت 

  مجاز است. ايسازهبتن  عنوانبهنوع سیمان  از این استفاده .شودمیاستفاده  سفیدسیماندیگر، از 

  پرتلند آمیخته هايسیمان

  یسیمان پرتلند پوزوالن
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هیدرولیکی است که مخلوط کامل، یکنواخت و همگنی از سیمان پرتلند و پوزوالن  ايچسبانندهسیمان پرتلند پوزوالنی، 

  .باشدمی

پرتلند آمیخته با پوزوالن هاي طبیعی، به دو گروه سیمان پرتلند پوزوالنی معمولی و سیمان پرتلند پوزوالنی  هايسیمان

  .شوندمی بنديتقسیمویژه 

مصارف  يبرا .باشدمیوزنی  درصد 15 وحداکثر 5حداقل  میزانسیمان پرتلند پوزوالنی معمولی، داراي پوزوالن به 

  .رودمیعمومی در ساخت مالت یا بتن به کار 

نوع سیمان با نماد  نیا درصد وزنی است. 40 تا درصد 15 بیش از میزانسیمان پرتلند پوزوالنی ویژه، داراي پوزوالن به 

حجیم و نیز در مواردي که بتن تحت تهاجم شیمیایی قرار  هايبتنبراي ساخت  معموالًو  شودمینشان داده » .وپ.پ«

امالح شیمیایی مقاوم و مقاومت فشاري  در برابرنوع سیمان، حرارت هیدراسیون کمی دارد،  نیا .رودمیبه کار  گیردمی

  تا سه روز) کم است.(آن در روزهاي اولیه 

  ايسربارهیا  ايروبارهلند سیمان پرت

پرتلند به  باسیمان، )آمورف(فعال و غیر کریستالی  گدازيآهنسرباره کوره  درصد 95تا  15این سیمان، از آسیاب کردن 

با آن، نفوذپذیري کمتر و دوام  شدهساختهدارد و بتن  هاسولفاتنوع سیمان پایداري بیشتري در برابر  نیا .آیدمیدست 

  و حرارت هیدراسیون آن کمتر است. دیر گیرترپرتلند معمولی،  باسیمان در مقایسهنوع سیمان،  نیا بیشتري دارد.

  سیمان بنایی

فقط در کارهاي بنایی، در مالت و مانند آن  توانمی از آنمجاز نیست و  آرمهبتنو  در بتننوع سیمان  از ایناستفاده 

  فاده کرد.است

  نگهداري سیمان

  ايکیسه هايسیمان

  .باشدمیکیلوگرم  50سیمان پرتلند  هر کیسهوزن اسمی 

سطح اطراف خود باالتر باشد، قرار  از مترمیلی 100 اندازهبه کمدستکف خشک، که  بر رويباید  ايکیسه هايسیمان

  گیرند.
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بر اینکه ارتفاع کل  مشروط است. پاکت 12انبار کرد  همروي بر توانمی کهآندر مناطق خشک، حداکثر تعداد کیسه سیم

 2/1 و پاکت 8، به ترتیب درصد 90فوق در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از  اعداد متر تجاوز نکند. 8/1از  هاآن

  .باشدمیمتر 

شوند تا عبور  قراردادیکدیگر از  مترمیلی 80تا  50 سیمان باید نزدیک به یکدیگر، بافاصله هايکیسهدر مناطق خشک، 

درصد،  90 مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از در موجب خشک شدن سیمان بشود. هاکیسهجریان هوا از بین 

  سیمان باید به یکدیگر چسبانیده شوند. هايکیسه

  از سقف فاصله داشته باشند. مترمیلی 600از دیوارها و  مترمیلی 300سیمان، در همه مناطق، باید حداقل  هايکیسه

روز پس از  90روز پس از تولید و در سایر مناطق  45، %90 نسبی بیش از با رطوبتباید در مناطق  ايکیسه هايسیمان

باید قبل از مصرف مورد آزمایش  هاسیماناین امر میسر نشد، این  اجتنابغیرقابلبنا به دالیل  و اگرتولید مصرف شوند 

  قرار گیرند.

  فله هايیمانس

 تدریجبهسیمان  درنتیجهو  گیردمیانتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به کمک هواي فشرده صورت  ازآنجاکه

  .پر کرددرصد ظرفیت اسمی سیلوها را  80، نباید بیش از شودمیمتورم 

این امر  اجتنابغیرقابلبنا به دالیل  مصرف شود، و اگر از تولیدروز پس  90سیمان نگهداري شده در سیلو، باید حداکثر 

  نشد، باید قبل از مصرف تحت آزمایش قرار گیرد. پذیرامکان

  پرتلند هايسیمانضوابط پذیرش 

  زیر صورت گیرد: هايروشپرتلند، باید به یکی از  از سیمان بردارينمونه

  نمونه. kg 5وارده به کارگاه  محموله ازهر .1

پیوسته  صورتبهنمونه  kg 5انتقال یا کمتر،  در حالسیمان  ton 40یا لوله انتقال به سیلو، از هر  نقالهتسمه محل از .2

  یا ناپیوسته.

  نمونه. 5kg، 100tonتخلیه سیمان از سیلو، به ازاي هر  محل از .3

  .نمونه عنوانبهیا کمتر، یک کیسه  ايکیسهسیمان  5tonسیمان، به ازاي هر  هايانبار کیسه از .4
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  انجام شوند. بایدمی باریکفوق حداکثر ماهی  هايشیآزما .5

  سنگدانه یا مصالح سنگی

 سنگدانه خاصی برخوردار است. از اهمیت هاآنکیفیت  روازاینو  دهندمیحجم آنرا تشکیل 4/3 تقریباً در بتن اهسنگدانه 

  .گیردمیاین ماده قرار  تأثیر، بلکه دوام و پایداري بتن نیز تا حد زیادي تحت مؤثرندبتن بسیار  در مقاومت تنهانه اه

و حجم  شوندمیاز سیمان پخش  در خمیريکه  باشندمیوغیرقابل انبساط اثربیموادي  سنگدانه ها شودمیابتدا تصور 

اوقات شیمیایی  ايپارهفیزیکی، حرارتی و  و خواص اثر نیستندبی سنگدانه هادر حقیقت  اما .آورندمیرا پدید  از بتنبزرگی 

  .شودمیمصالح  از این متأثر تا حديپایداري حجمی ودوام بتن،  مثالعنوانبه .گذاردمی تأثیربتن  در عملکرد هاآن

با مقاومت باال که مقاومت خمشی  هايبتندر  بخصوص دارند. فراوانی تأثیربتن  در مقاومتسنگی  هايدانهشکل و بافت 

سبب باال بودن چسبندگی و پیوستگی بین  دانه ها، بافت زبرتروخشن ترگیردمیقرار  تأثیریش از مقاومت کششی تحت ب

  .آوردمیو خمیرسیمان را فراهم  هاآن

نسبت سنگدانه به سیمان، وجود  هاآن بنديدانهو  سنگدانه هاآب، نوع  میزانبتن تازه به عوامل مختلفی ازجمله  کار آیی

  و باالخره ریزي سیمان بستگی دارد. هایافزودن

  .شودمیمخلوط کم عیارتر به مقاومت باالتري منجر  یکآنبراي یک نسبت ثابت آب به سیم

ریزتر از  هايدانهرا سنگدانه درشت یا شن و سنگ )4الک نمره  هايچشمهبعد متر (میلی 75/4 از تربزرگ هايدانهسنگ

  .نامندمیسنگدانه ریز یا ماسه  متررایلیم 75/4

وزنی  درصد 10 الکی که حداکثر ترینکوچکعبارت است از اندازه  "اندازه اسمی سنگدانه ترینبزرگ"طبق تعریف، 

  سنگدانه روي آن باقی بماند.

  درشت هايدانهاندازه اسمی سنگ ترینبزرگمحدودیت 

  از مقادیر زیر بیشتر باشد: یکچهیدرشت نباید از  هايدانهاندازه اسمی سنگ ترینبزرگ

  قالب بتن بعد داخلی ترینکوچک پنجمیک. 1

  ضخامت دال سومیک. 2

  حداقل فاصله آزاد بین میلگردها  چهارمسه. 3
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  پوشش بتن روي میلگردها چهارمسه. 4

  آرمهبتندر  مترمیلی 38. 5

  حجیم غیرمسلح در بتن مترمیلی 63. 6

  بتندر سبک مصرفی  هايدانهسنگ

  :شوندمیتهیه  دو صورت، به در بتنسبک مصرفی  هايدانهکلی سنگطوربه

، خاك رس، گدازيآهنشدن، انبساط، گلوله شدن مواد، و یا موادي نظیر سرباره کوره  ايشیشهحاصل از  هايسنگدانه .1

  .لوحسنگدیاتومه، خاکستر بادي، شیل یا 

هم در بتن  توانندمیسبک  هايسنگدانه ظیر پومیس، اسکوریا و توف.حاصل از فرآوري مواد طبیعی ن هايسنگدانه .2

  به کار روند. ايغیر سازهو هم در بتن  ايسازه

  سنگدانه هامقاومت 

، گرچه تعیین بیشتر گردد سنگدانه ها از مقاومت ايمالحظهقابلبطور تواندنمیواضح است که مقاومت فشاري بتن 

  نیزکارآسانی نیست. هاسنگمقاومت خود 

  دانه هاتخلخل و جذب آب 

و خمیرسیمان، مقاومت بتن دریخ زدن و آب شدن،  هاآنچسبندگی بین  بر روي دانه هاتخلخل، نفوذپذیري و جذب آب 

  .گذاردمی تأثیرپایداري شیمیایی بتن، مقاومت بتن به سایش و توده ویژه 

  دانه هاخواص حرارتی 

از: ضریب انبساط حرارتی، حرارت ویژه و ضریب  اندعبارتاهمیت زیادي دارند  در بتن ها دانهسه خاصیت مهم حرارتی 

معمولی  هايساختماندارند نسبت به  بنديعایق مسئلهحجیم که  هايدربتنخاصیت دوم و سوم  دو هدایت حرارتی.

مقدار نظیر براي بتن  کنندهتعیین که سنگدانه هاتاثیرضریب انبساط حرارتی  در عمل. گیرندمیبیشتري قرار  موردتوجه

  بستگی دارد. در مخلوطسنگدانه  میزان، به باشدمی

  سنگدانه بنديدسته
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  است: ریزودرشتسنگدانه  دودستهازنظر اندازه بر سنگدانه ها

  سنگدانه ریز (ماسه)

 ای بگذرد. )4نمره ( مترمیلی 75/4درصد آن ازالک  90و حدود  مترمیلی 5/9است که تمامی آن ازالک  هايسنگدانه 

  باقی بماند. )کرومتریم 75( 200رد شود و روي الک نمره  )4نمره ( مترمیلی 75/4بخشی از سنگدانه که از الک 

) FMنرمی ( مدول بخصوص در استاندارد آمریکا کاربرد دارد. آیدمی به دست بنديدانهنرمی ضریبی است که از  مدخل

  باشد. شدهتقسیم 100استاندارد است که به  هايالکدر حقیقت مجموع درصدهاي تجمعی مانده روي 

 دهندهنشانآن  و افزایشبوده  3تا  3/2آن بین و تغییرات شودمیبراي مصالح ریزدانه محاسبه  معموالًنرمی  مدخل

  است. دانه هادرشتی 

  سنگدانه درشت

  باقی بماند. )4نمره ( مترمیلی 75/4الک  بر روين آ يعمدهاست که بخش  هايسنگدانه

  

  :شودمیزن معمولی تقسیم وسنگدانه ازنظر جرم مخصوص به انواع سنگین دانه، سبک دانه 

  سنگین دانه

، مانند سرپانتین، باریت، مگنتیت، لیمونیت، رودمیبتن سنگین به کار در ساختبا جرم مخصوص زیاد که  هايسنگدانه

 یا فوالداین سنگدانه ازسرپانتین تا آهن  )سست( ايفلهمخصوص انبوهی  جرم ژئوتیت، هماتیت، آهن یا فوالد.ایلمنیت، 

  .کندمیتغییر بر مترمکعبکیلوگرم  7500تا  بر مترمکعبکیلوگرم  2400از 

  سبک دانه

سبک طبیعی، مانند  هايدانهبتن سبک کاربرد دارد و شامل سنگ در ساختباجرم مخصوص کم است که  هايسنگدانه

سبک مصنوعی، مانند رس، شیل و اسلیت  هايدانه، توف، دیاتومیت، و سنگفشانیآتشپومیس، خاکسترهاي 

نهایی احتراق کک  و محصولمنبسط یا سینترشده  يسربارهشیل هاي دیاتومه اي، پرلیت، ورمیکولیت و  يشدهمنبسط

  است. سنگزغالیا 

است، ولی به  صرفهبهمقروندر نزدیکی معادنشان  ونقلحملو مسائل  هادشواريطر سبک طبیعی به خا هايدانهمصرف 

  در نقاط دور از معدن فراگیر نیست. هاآنعلت محدودیت منابع طبیعی، استفاده از 



  مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان–(راه و ساختمان) و دادگستري  187ماده –جزوه اول آمادگی آزمون کارشناس رسمی

 

  www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon                   1400ویژه آزمون سال  – خانه عمران اشراق
52 

  نوع سیمان و سن بتن بر روي مقاومت فشاري نسبی بتن تأثیر

  

  اجراي بتن

  شوند باید:آویزهایی که پس از ساخت بتن فوالدي به وسیله اتصاالت فلزي یا مفتول هاي فلزي به سقف متصل می 

  میلیمتر باشد. 100مگاپاسکال و ضخامت آن دست کم  30روزه بتن باید حداقل برابر  28الف) مقاومت 

  ب) بارهاي وارده بر سقف بتن آرمه نباید از بار مجازي که سقف بر اساس آن محاسبه و اجرا شده تجاوز نماید.

  میلیمتر در بتن وارد شوند. 25حداقل میلیمتر و آویزها  4/3پ) قطر میله هاي به کار رفته حداقل 

  سانتیمتر از ضلع زیرین تیر کار گذاشته شوند. 12ت) در تیرهاي بتنی اتصاالت باید در سطوح جانبی و حداقل در فاصله 

  بتن کار آیی

مشخصات به هنگام ریختن، اسالمپ شان با  ی کههایبتن، بستگی دارد. شدهساختهبتن  اسالمپ و روانی میزانبه  کار آیی

خارج گردند. اضافه نمودن آب براي  از کارگاهمطابقت ننماید مردود بوده، باید از مصرف آن خودداري شده و  شدهخواسته

اسالمپ و نوع کاربرد، بتن  میزانبه . بسته تمجاز نیس وجههیچبهسفت شده پس از ساخت،  هايبتنباال بردن اسالمپ 

زیر براي اعضا و قطعات مختلف بر اساس جدول  اسالمپ میزان. شودمیگروه سفت، خمیري، شل و آبکی تقسیم  4به 

  .شودمیتوصیه 

 اسالمپ براي اعضا و قطعات بتنی میزان

 ردیف نوع عضو یا قطعه بتنی مترمیلیاسالمپ به 
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 حداقل *حداکثر

 1 آرمهبتنو پی دیوارهاي  هاشالوده 25 75

 2 اه و دیوارهاي زیر سازه اهبا بتن ساده، صندوقه  هايشالوده 25 75

 3 آرمهبتنتیرها و دیوارهاي  25 100

 4 هاستون 25 100

 5 بتنی روهايپیادهو  هادال 25 75

 6 بتن حجیم 25 50

  اضافه مترمیلی 25 توانمیدستی انجام شود به مقدار حداکثر  هايروشلرزش و ارتعاش با  کهدرصورتی*

 است.  هاآناختالط  هاينسبتبتن، انتخاب صحیح مصالح مصرفی و  کار آییاز دیگر عوامل مهم در 

بیشتري نسبت  کار آییداراي  گرد گوشه. شن و ماسه طبیعی شودمیبتن  کار آییسیمان با نرمی زیاد باعث باال بردن 

 هايدانهوضعیت مشابه با  نسبت بهاسه شکسته است و شن و ماسه شکسته مکعبی داراي اولویت بیشتري مبه شن و 

  .باشدمیغیر مکعبی 

  اختالط بتن

در دور  8تا  6بین  بایدمیسرعت  نیا سازنده چرخانده شود. يکارخانه از طرف شدهتوصیهباید با سرعت  کنمخلوط

اجزاي بتن،  از جداشدگیجلوگیري  منظوربههمزن،  در حالت کنمخلوط هاينیودوران دیگ کام سرعت باشد. دقیقه

  باشد. در دقیقهدور  6تا  2بین  بایدمی

سخت شدن بتن  میزاندر مخلوط کردن  سرعت .باشدمی در دقیقهدور  16تا  4سرعت مخلوط کردن بین  کهدرحالی

 و به هممخلوط کردن  هردو نوع. باشدمییکنواختی بتن  کنندهکنترل، کنمخلوطتعداد دوران یا دور  و کلتاثیرداشته 

ساعت بعد از مخلوط  5/1 باید تا دیگر بتن صورتبه .انددور محدودشده 300به حد  ASTM C94-83 در استانداردزدن 

مخلوط کردن  غازاز آ، نیازي نیست که آب قبل شودمیکه بتن درراه مخلوط  حالتی در کردن در محل نهایی ریخته شود.

یکدیگر با  در تماسمرطوب مجازند  هايدانهزمانی که سیمان و سنگ BS 5328:81استاندارد  بر طبق کنیل اضافه شود.

 تأثیری که شرطبه هاآناز اطمینان باال بوده و تجاوز  درجهت هامحدودیت نیا .بیشتر شودساعت 2بمانند، نباید از باقی

  کافی باقی بماند، مانعی ندارد. آییباکاربراي تراکم کامل  و مخلوطبتن نداشته  بر مقاومتمعکوسی 

  ادامه یابد. کنمخلوطبه داخل  دهندهتشکیلدقیقه، پس از ریختن تمامی مواد  5/1عمل اختالط باید حداقل تا 

با دست،  ايغیر سازه هايبتنساخت و اختالط  جزبهمجاز نیست،  وجههیچبهبا دست  ايسازه هايبتنساخت و اختالط 

  نکات مجازاست: بر رعایتمشروط 
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  لیتر است. 300حداکثر حجم بتن براي هربارساخت با دست 

آن  بر رويیکنواخت ریخته، سپس  صورتبهنفوذ، شن  غیرقابلیک سطح صاف، تمیز  بر رويبتن ابتدا  يتهیهبراي 

  تجاوز نماید. مترمیلی 300جموع دوالیه فوق نباید از ، ضخامت مدرهرحال .شودمیپخش  طور یکنواختبهماسه 

کامل مخلوط  طوربهمناسب  با وسایلو سپس  شدهپخشمصالح سنگی فوق  بر رويیکنواخت  صورتبهسیمان خشک 

  .شودمی

  انتقال بتن

  دستی و دامپر هايچرخ

  دستی و دامپر فقط تحت شرایط الف تا ت مجاز است: هايچرخ با انواعحمل بتن 

  نوبت تجاوز نکند. هر لیتر در 300الف ) حجم ساخت بتن از 

  نباشد. ايسازهب ) بتن، 

  متر باشد. 120حداکثر  در دامپرمتر و  60دستی حداکثر  هايچرخدر حمل  يفاصلهپ ) 

  باشد. و افقیصاف  کامالً مسیر حملالستیکی و  هايچرخت ) وسایل مزبور داراي 

  دارشیبیا شوت  دارشیب يناوه

اختیار  ايگونهبهباشد و شیب آن ثابت و  بندآب کامالًباید فلزي یا داراي روکش فلزي یا پالستیکی بوده،  دارشیب يناوه

از ناوه باید یک مانع قائم براي جلوگیري  انتهاي در بتن حادث نشود. در اجزايشود که هنگام حمل، عمل جدایی 

  شود. بینیپیشبتن به داخل قالب  يتخلیهبراي اجزاي بتن، ویا قیف قائم  جداشدگی

  تلمبه دستی بتن

از انتقال بتن نباید  يلولهقطر داخلی  ترینکوچکبه  اهسنگدانه  ياندازهپمپ، حداکثر نسبت  يوسیلهبهبتن  در انتقال

  زیر تجاوز کند: مقادیر

 33/0 تیز گوشه هايدانهبراي سنگ  

 40/0 گرد گوشه کامالً هايدانهبراي سنگ  

  باکت یا جام
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بازشو نباید از  يدهانهبایستی داراي تعداد بازشو کافی باشد. ابعاد  باشد و شدهتعبیهتخلیه باکت باید در کف آن  يدریچه

آن نباید  يتخلیه در محلشیب جدار باکت  يهیزاو سنگدانه کمتر باشد. ترینبزرگبرابر قطر  5 طول قائم باکت و 3/1

 مستقیماً بتن داخل باکت،  چنانچه آن باشد. در مرکزقائم و  طوربهبتن به داخل باکت باید  يهیتخل متر باشد.درجه ک 60از 

هدایت که  يمحفظهتخلیه و توسط  ينقطه در انتهاي، باید شودمیبه داخل قالب تخلیه  دارشیب يناوه از طریقو یا 

  نهایی ریخته شود.، به محل باشدمی مترمیلی 600ارتفاع آن حداقل 

  ریزيبتن

متوالی قرار  هايشدنیخ زدن و آب  در معرضی که هایبتنبتن با حباب هوا براي  و ساخت زاحباباستفاده از مواد 

  ، الزامی است.گیرندمی

  شالوده ریزيبتن

زمین شالوده، با دستگاه نظارت، بستن قالب  طیشرا بتن مگر آماده و رگالژ شود. مترمیلی 100بستر شالوده باید با حداقل 

آب بتن تازه توسط  از جذبمشابه،  هايروشپالستیکی و دیگر  هايپوششضرورت نداشته باشد، پیمانکار باید با تعبیه 

  زمین اطراف شالوده جلوگیري نماید.

مقدار آرماتور حرارت و جمع شدگی در هر وجه  سومیکحداقل  کهازآنجاییبیش از یک متر  باضخامت هايشالودهدر 

، در صورت کمتر بودن فوالد محاسباتی در هر وجه از مقدار مزبور، فوالد حداقل باشدمیو تحتانی) الزم  فوقانیشالوده (

  در آن وجه تعبیه گردد.

کمتر  مترمیلی 200در هر  مترمیلی 10حجیم مقدار آرماتور جلدي نباید در هیچ حال از یک میلگرد به قطر  هايشالودهدر 

  باشد.

  هاسقفدال و  ریزيبتن

 صورتبهمختلف سطح و  در نقاطبتن نباید  هايمحموله متوالی انجام شود. طوربهباید دریک جهت و  اه در دال ریزيبتن

طور به بتن نباید در یک محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس نیهمچن ریخته و سپس پخش و تسطیح شوند. پراکنده

انجام شود که تا حد امکان از به  به صورتیحمل و تخلیه، عملیات باید  هايروشتوجه به حجم بتن و  با داده شود. افقی

  پرهیز گردد. اه در دالوجود آمدن درز سرد 

  و تیرهاي اصلی اهدیوارها، ستون  ریزيبتن
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 طوربهبعدي  يالیه، قبل از ریختن هر الیهیکنواخت صورت گیرد و  باضخامتافقی  هايدر الیهدیوارها باید  ریزيبتن

ارتفاع  نیا و دیوارها تا حد امکان باید ارتفاع سقوط آزاد بتن را محدود نمود. اهستون  ریزيبتندر  کامل متراکم شود.

  .شودمیمتر محدود  2/1اجزاي بتن به  جدا شدنبراي جلوگیري از 

  تراکم بتن

  بیرون کشیده شود تا حباب هوا داخل بتن باقی نماند. آرامیبهقائم وارد بتن گردد و  صورتبهتا حد امکان ویبراتور باید 

  ویبراتور باشد. مؤثربرابر شعاع عملکرد  5/1حداکثر  بایدمیویبراتور  فروبردنبین نقاط  يفاصله

باالي این  متريمیلی 800، طول ستون هاو استفاده از ویبراتورهاي متصل به قالب براي تراکم بتن دیوارها  در صورت

  نیز متراکم کرد. )درونی(با ویبراتور شلنگی  بایدمیاعضا را 

  توسط ویبراتورهاي ماشینی صورت گیرد. الزاماً بایدمی ستون هاتراکم بتن 

  گیرش سیمان صورت گیرد.پیش از شروع  بایدمیتراکم بتن 

  )ویبراتور(لرزاننده درونی 

از  آسانیبهبایستی  دستگاه سر .باشدمی g4تابی بیش از باهرتز  200تا  70بین  معموالً فرکانس ارتعاش دستگاه ویبراتور

دقیقه  2ثانیه تا  5 در ظرف متر آنتا یک  هر نیمباشد تا مطابق با روانی بتن،  حملدیگر قابلقسمت بتن به قسمت  یک

 وزمان نباید بتن کرم این در .گرددمیبا قضاوت ظاهري سطح بتن مشخص  معموالًعمل تراکم  انیپا متراکم گردد.

تا کامل بتن تازه و  در ضخامت سریعاًمرتعش کنند بایستی  دستگاه زدن شیره مالت همراه باشد. زیاد رومتخلخل و یا با 

  قبلی فرو رود. یهالیکپالست در حالت در بتن حدي

  آوريعمل

  دما تأثیر

 کهیدرصورت راه است.همآنسرعت بیشتر در کسب مقاومت اولیه  با ،ریزيبتنبودن مخلوط بتن در مرحله  ترگرم معموالً

به این نکته بسیار مهم  توجه همین دلیل، به خواهد شد. کمتر بتنمنجر به مقاومت  درازمدت و درنسبی  طوربهاین امر 

  شود. داشتهنگهدماي مخلوط بتن تازه پایین  الزاماً گرم، وهوايآباست که در شرایط جوي با 

  آوريعمل هايروش
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 يفاصلهباشند، حداکثر  شدهحفاظتجوش صورت گرفته باشد و اعضا در مقابل خوردگی  يوسیلهبهیا ورق و نیمرخ  ورق

  تجاوز کند.منقطع نباید از مقادیر زیر  هايجوشخالص بین 

  مقاطع مختلط

  .شودمیمهار جانبی خوب مانع از کمانش جانبی تیر  یک عنوانبهبتن 

  مصالح در اعضاي با مقطع مختلط  هايمحدودیت

کمتر  MPa20با وزن مخصوص معمولی نباید از هايبتنبراي  )Fʗ(بتن  اياستوانه. مقاومت فشاري مشخصه نمونه  1

  بیشتر باشد. MPa 40کمتر و از  MPa 20سبک نباید از  هايبتنبیشتر و براي  MPa 70و از 

  تجاوز نماید. 500MPa. تنش تسلیم میلگردها و مقاطع فوالدي اعضاي با مقطع مختلط نباید از  2

  اعضاي محوري با مقطع مختلط

  :شوندمی بنديطبقهاعضاي محوري با مقطع مختلط به دو گروه زیر 

از مقاطع فوالدي نورد  توانندمیالف ) اعضاي محوري با مقطع مختلط محاط در بتن: اعضاي محوري با مقطع مختلط 

  محاط بوده، تشکیل شوند. ايسازهاز ورق که در بتن  شدهساختهشده یا 

توخالی مستطیلی از مقاطع  توانندمیب ) اعضاي محوري با مقطع مختلط پرشده با بتن: اعضاي محوري با مقطع مختلط 

پرشده، تشکیل  ايسازهشکل که با بتن  ايدایرهاز ورق با جوش پیوسته و مقاطع توخالی  شدهساختهشکل نورد شده یا 

  شوند.

  زیر را برآورده نمایند. هايمحدودیتاعضاي محوري با مقطع مختلط محاط در بتن، باید 

  لی مقطع مختلط باشد.. سطح مقطع هسته فوالدي باید حداقل یک درصد مساحت ک1

 حداقل عرضی یا مارپیچ مسلح شده باشند. هايتنگبتنی هسته فوالدي باید به کمک میلگردهاي طولی و  پوشش .2

محوري نباید از نصف بعد  در طولعرضی  هايتنگ يفاصله، درهرحال .باشدمی مترمیلی 10عرضی  هايتنگقطر 

  مقطع مختلط تجاوز نماید. ترکوچک

  بندي اعضاي محوري با مقطع مختلط محاط در بتن جزئیات 
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  باشد. تربزرگ مترمیلی 40برابر قطر آرماتور طولی و  5/1فاصله آزاد بین مقطع فوالدي و آرماتورهاي طولی باید از 

  و حداقل ضخامت دال بتنی  مؤثرعرض 

 تربزرگمقادیر زیر  ترینکوچکاید از ، نبنمایدمیمختلط عمل  صورتبهدال بتنی که در هر طرف تیر با آن  مؤثرعرض 

  در نظر گرفته شود.

  )تیر هايگاهتکیهمرکز تا مرکز (دهانه تیر  هشتمکی .1

  محور تیر تا محور تیر مجاور يفاصله نصف .2

  دال يلبهمحور تیر تا  فاصله .3

  .گرددمیمقرر  مترمیلی 80تبصره: حداقل ضخامت دال بتنی 

  شدهدادهفوالدي شکل  هايورقمقاطع مختلط به همراه 

پرشده با  هايکنگرهمتوسط  يپهنا بیشتر باشد. مترمیلی 75نباید از  )hr( شدهدادهفوالدي شکل  هايورقارتفاع اسمی 

  باشد. مترمیلی 50بتن نباید کمتر از 

باید ها  میخگل به مقطع فوالدي متصل شوند. مترمیلی 20با قطر حداکثر  برش گیر هايمیخگل وسیلهبهدال بتنی باید 

باید روي بال ها  میخگل درهرحال مستقیم به مقطع فوالدي جوش شوند. طوربهیا  شدهدادهاز طریق ورق فوالدي شکل 

، شودمی گیريازهاندشدهدادهکه از باالي ورق فوالدي شکل ها  میخگلاز نصب، ارتفاع  پس مقطع فوالدي ذوب شوند.

  باشد. مترمیلی 15نباید کمتر از ها  میخگلبتن روي  پوشش کمتر باشد. مترمیلی 40ید از نبا

  باشد. مترمیلی 50نباید کمتر از  شدهدادهضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی ورق فوالدي شکل 

پرشده  هايکنگرهباشد، پهناي متوسط  تربزرگیا  مترمیلی 40 (hr) شدهدادهفوالدي شکل  هايورقچنانچه ارتفاع اسمی 

هر پهناي حداقل براي  نیا در پهنا باشد. میخگلبراي حالت یک  مترمیلی 50ی نباید کمتر از گاهتکیهتیر  دررويبا بتن 

  باید افزایش یابد. میخگلبرابر قطر  4 اندازهبهاضافی،  میخگل

  میخگلو  برش گیر

درست در امتداد  میخگل، تجاوز نماید، مگر اینکه شودمیامت فلز پایه که به آن جوش برابر ضخ 5/2نباید از  میخگلقطر 

  باشد. قرارگرفتهجان مقطع فوالدي 
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 25باید حداقل  برش گیرها، شدهدادهفوالدي شکل  هايورق يکنگرهدر داخل  شدهنصب برش گیرهاي استثنايبه

با وزن  هايبتنبتن در امتداد برش افقی براي  يلبهها  میخگلفاصله  حداقل پوشش جانبی از بتن داشته باشند. مترمیلی

برش گیر براي انتقال نیروي برش بین تیر  باشد. مترمیلی 25سبک  هايبتنو براي  مترمیلی 20مخصوص معمولی باید 

  د نیاز است.فلزي و بتن و عدم بلند شدن دال طراحی و جانمایی شده است و نمی تواند حذف شود و همیشه مور

 4در امتداد محور طولی تیر و  هاآنبرابر قطر  6 مساوي میخگلاز نوع  برش گیرهايمرکز تا مرکز بین  يفاصلهحداقل 

فوالدي  هايورق هايکنگره، مگر در داخل باشدمیدر امتداد عمود بر محور طولی تیر با مقطع مختلط  هاآنبرابر قطر 

 يفاصله حداکثر انتخاب کرد. میخگلبرابر قطر  4 توانمیمرکز تا مرکز در هر امتداد را  يفاصلهکه حداقل  شدهدادهشکل 

  تجاوز نماید. مترمیلی 800برابر ضخامت کل دال بتنی یا  8نباید از  برش گیرهامرکز تا مرکز بین 

  در اعضاي با مقطع مختلط  برش گیرهاجزئیات بندي 

  پوشش جانبی از بتن داشته باشند. مترمیلی 25باید حداقل  گیرها برش .1

  .باشدمی میخگلبرابر قطر  4در هر امتداد  میخگلمرکز تا مرکز  يفاصله حداقل .2

  .باشدمی میخگلبرابر قطر  30 تا میخگلمرکز تا مرکز  يفاصله حداکثر .3

  .باشدمی مترمیلی 500از نوع ناودانی  برش گیرهايمرکز تا مرکز  يفاصله حداکثر .4

  طراحی اتصاالت

  انواع اتصاالت

  اتصال ساده

را  هاآن توانمیبوده و  )بدون قید دورانی( پذیرانعطافکه  شودمیو خرپاها به اتصالی گفته  تیرهاشاهاتصال ساده تیرها، 

  و اثرات ناشی از آن طراحی نمود. )گاهتکیه العملعکس(فقط در برابر برش 

 هايشکلاین شرایط، برخی تغییر  تأمین يبرا نمایند. تأمینباید شرایط آزادي دوران در انتهاي اعضا را  ساده هاياتصال

  .باشدمیمربوطه در اتصال مجاز  هايمحدودیتغیر االستیک با رعایت 

  )گیردار(اتصال خمشی 
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  از: اندعبارت )گیردار(انواع اتصاالت خمشی 

که در آن چرخش نسبی بین  شودمیگیردار به اتصالی گفته  کامالًگیردار: اتصال خمشی  کامالًالف ) اتصال خمشی 

بین اعضاي متصل شده به یکدیگر  يزاویهحفظ  منظوربهنوع اتصاالت  نیا اعضاي متصل شده به یکدیگر ناچیز است.

  حدي از مقاومت و سختی کافی برخوردار باشند. هايحالتباید در 

که از طریق آن اگرچه لنگرها منتقل  شودمییمه گیردار: اتصال خمشی نیمه گیردار به اتصالی گفته ب ) اتصال خمشی ن

  .باشدمی نظرصرف، لیکن چرخش نسبی بین اعضاي متصل شده به یکدیگر ناچیز نبوده و غیرقابل شوندمی

  تیر در محل اتصال هايبالدسترسی براي جوشکاري و برش  هايسوراخ

 40، نباید کمتر از شودمی گیرياندازهجوش مربوطه  يریشهدسترسی براي جوشکاري که از محل  هايسوراخطول 

 20سوراخ دسترسی نباید از  ارتفاع .شودمیبرابر ضخامت ورقی گردد که سوراخ دسترسی در آن ایجاد  5/1و از  مترمیلی

گرفته  در نظر تربزرگ مترمیلی 50و از  ترکوچک شودمیو از ضخامت ورقی که سوراخ دسترسی در آن ایجاد  مترمیلی

  اختیار شود.  مترمیلی 10سوراخ دسترسی جوش نباید کمتر از  هايقوس شعاع شود.

، گیردمین صورت جابهها  ایجاد سوراخ دسترسی قبل از تکمیل جوشکاري بال هاآناز ورق که در  شدهساختهدر مقاطع 

بعد جوش از سوراخ دسترسی  ياندازهبهمود بر بال باشد مشروط بر آنکه انتهاي جوش ع تواندمیانتهاي سوراخ دسترسی 

  فاصله داشته باشد.

  جوش و پیچ و پرچ

باید طوري باشد که مرکز  دهندمیکه نیروي محوري را انتقال  هر عضوي در انتهايها  و پیچها  ترتیب قرارگیري جوش

موجود در طرح و  محوريبرونهندسی گروه وسایل اتصال و مرکز ثقل عضو در یک راستا قرار گیرد مگر حالتی که به 

  اثر آن در محاسبه توجه شده باشد.

تمام  فرض نمود که دیبا صورت استفاده، در با جوش سهیم نمود. اتکایی را در باربري هايپیچو ها  مجاز نیست پرچ

پرچی یا پیچی در  و اتصالجوشی در یک انتها  بااتصالاز عضوي  استفاده .شودمینیروي اتصال توسط جوش حمل 

در باربري با جوش سهیم  توانیم ،اندشده تنیدهپیشمقاومتی را که طبق مشخصات  پر هايچیپ انتهاي دیگر مجاز است.

  نمود.

 پر مقاومتاز نوع ها  ی مجاز است که پیچشرطبهموجود تنها  هايساختمانترکیب پیچ و پرچ در کارهاي جدید و تعمیر 

  باشند. شدهطراحیاصطکاکی  صورتبهبوده و 
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  یا جوش استفاده شود. پر مقاومت هايپیچبراي اتصاالت زیر باید از اتصال اصطکاکی با 

  متر. 40با ارتفاع بیش از  چندطبقه هايساختماندر  ستون ها يوصله )1(

متر  40با ارتفاع بیش از  چندطبقه هايساختمانبه  هاآنی که مهار هایستونبه  تیرهاشاهتیرها و  يکلیهاتصال  )2(

  وابسته است.

  .کنندمیکیلو نیوتن را تحمل  50با ظرفیت بیش از  هاییجرثقیلی که هایسازه يکلیه )3(

معمولی، اتصال اصطکاکی  هايپیچیا با  پر مقاومت هايپیچاز اتصال اتکایی با  توانمیدیگر  هايحالت يکلیه) در 4(

  و یا اتصال جوشی استفاده کرد. پر مقاومتبا پیچ 

براي  پر مقاومت هايپیچاز  استفاده .گیرندمیقرار  مورداستفاده "اصطکاکی  "و  "اتکایی  "با دو نوع عملکرد ها  پیچ

اتصاالت اتکایی ایجاد نیروي  در معمولی فقط در اتصاالت اتکایی مجاز است. هايپیچاز هر دو نوع اتصال و استفاده 

  گردند. تنیدهپیشباید ها  پیش تنیدگی الزم نیست ولی در اتصاالت اصطکاکی پیچ

  باشد:به شکل زیر می انواع بارگذاري هاي برون محور جوش

  

  .اسمی برشی وخمشی بدست می آیدترکیب تنشهاي برشی وخمشی از جمع برداري تنشهاي 



  مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان–(راه و ساختمان) و دادگستري  187ماده –جزوه اول آمادگی آزمون کارشناس رسمی

 

  www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon                   1400ویژه آزمون سال  – خانه عمران اشراق
135 

  2800 نامهآئینبارگذاري و 

  تعاریف

  بار مرده

، پلهراه، بام، سقف، ها ، کف، دیوارهاستون هامانند: تیر و ها  از وزن اجزاي دائمی ساختمان اندعبارتبارهاي مرده 

و تجهیزات ثابت  تأسیساتوزن  نیهمچن و معماري. ايسازهسهیم در اجزاء  هايبخشو دیگر ها  ، پوششکارينازك

  .شودمیاین محسوب  در ردیفشامل وزن جراثقال ثابت نیز 

  بار زنده

وارد شود و شامل بارهاي  هاآنبه ها  از ساختمان و یا سایر سازه برداريبهرهباري غیردائمی است که در حین استفاده و یا 

  .شودنمیو یا بارهاي مرده  بار سیل، بار زلزلهباد، بار برف، بار باران،  حین ساخت و یا بارهاي محیطی مانند بار

  بار زنده بام

و یا توسط  واردشدهروي آن بدان  انجام تعمیرات بر در حینبام که توسط کارگران، تجهیزات و مصالح  بر رويباري 

آن  برداريبهرهعمر  در طولاز ساختمان  با استفادهاشیاء متحرکی چون گلدان و یا لوازم تزئینی کوچک که ارتباطی 

  نداشته باشند، به آن اعمال شود.

  بار برف زمین

آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز از  بر اساسسطح افقی زمین است که،  بر روي، وزن الیه برف Pgزمین،  بار برف

  .)50دوره بازگشت (باشد  دو درصد در سالآن 

  Base Shearبرش پایه: 

  .شودمی اثر دادهبرش در تراز پایه  صورتبهنیرو  نیا .شودمیایجاد  در ساختمانمجموع نیروهاي جانبی زلزله که 

  Story Shearبرش طبقه: 
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 در طبقهبرش  صورتبهاین نیرو  .شودمیطبقه موردنظر ایجاد  از ترازباالتر  در طبقاتجمع کل نیروي جانبی زلزله که 

  .آیدمیبه وجود 

  Baseپایه: تراز 

تراز به باال داراي حرکتی  از اینو سازه  گرددمیتراز حرکت زمین به سازه منتقل  در آن شودمیترازي است که فرض 

  است. از زمینمستقل 

  نسبی طبقه تغییر مکان

  آن. پایینکفجانبی یک کف نسبت به  تغییر مکان

  درز انقطاع

از ارتفاع آن طبقه  هزارمپنجزمین مجاور حداقل باید برابر  از مرز طبقههر با پنج طبقه و کمتر، فاصله  هايدر ساختمان

با بیشتر از پنج  هايساختمانیک و دو با هر تعداد طبقه و در  خطرپذیريبا گروه  هايساختمان در تراز پایه باشد. روي

مکان غیر ارتجاعی  ن طبقه، تغییرجانبی طرح آ تغییر مکاناز مرز زمین مجاور نباید کمتر از  هر طبقهطبقه، عرض فاصله 

  و لحاظ اثر باشد. نماییبزرگضریب  با اعمالناشی از زلزله طرح 

  فروریزشیدیوار 

 باشدمیالزم براي یک ساختمان یا سازه دیگر ن ايسازه گاهتکیه کنندهتأمین عنوانبهسیل که  در معرضدیواري  هر نوع

ها  فرو خواهد ریخت که هم به سیالب ايگونهبهو  شدهساختهو برحسب شرایط سیل طرح یا سیلی کمتر، طراحی و 

  .زندنمیپی  گاهتکیهو هم آسیبی به سازه یا سیستم  دهدمیاجازه عبور آزادانه 

  دیافراگم

به  ايصفحهجانبی زلزله را با عملکرد میان  افقی هستند که بار تقریباًمهاربندي افقی یا  هايسیستمو یا ها  ، بامها کف

  .کنندمیقائم باربر جانبی منتقل  هايسیستم

  زلزله طرح 

  سال ده درصد باشد. 50در دوره  از آن تربزرگ ايزلزلهاست که احتمال وقوع آن و یا  ايزلزله
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 Tزمان تناوب اصلی نوسان: 

  Story Stiffinessسختی طبقه: 

جانبی  تغییر مکان توانمیاین سختی  يمحاسبه يبرا آن طبقه است. باربر جانبیبرابر با مجموع سختی جانبی اعضاي 

  گرفت. در نظرطبقات زیرین را بدون حرکت  يکلیهوارد کرد و  موردنظر يطبقه در سقفواحدي را 

  سیل طرح و ارتفاع سیل طرح 

این سیالب که شامل ارتفاع  ارتفاع باشد. )سال 100دوره بازگشت درصد ( 1، در سالسیالبی که احتمال تجاوز از آن 

 .باشدمیارتفاع سیل طرح  عنوانبهموج ناشی از آن است، 

  Ductility: پذیريشکل

، قادر در مقاومت ايمالحظهتغییر قابلخود، بدون  از طولیا قسمتی  در تماماعضاء  در آناست که  از سازهخصوصیتی 

  .باشندمیپالستیک  عمدتاً هايشکلییر تغبه قبول 

  Storyطبقه: 

  . شودمیبه همین اسم نامیده  هر طبقهزیرین  کف فاصله بین دو کف متوالی.

  طبقه نرم:

 هايسختیمتوسط  ٪80سختی جانبی طبقه روي خود و یا کمتر از  ٪70 کمتر ازاست که سختی جانبی آن  ايطبقه

  روي خود باشد. طبقهسه

طول ستون نسبت مستقیم  3نسبت عکس دارد.نرمی،عکس سختی است و با توان  3یا طول ستون به توان  سختی ستون

  .دارد.بنابراین با افزایش طول ستون ها،طبقه نرم تر خواهد شد

  طبقه خیلی نرم

 هايسختیمتوسط  ٪70 از سختی جانبی طبقه روي خود و یا کمتر ٪60است که سختی جانبی آن کمتر از  ايطبقه

  روي خود باشد. طبقهسه
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  ضعیفطبقه 

  مقاومت جانبی طبقه روي آن باشد. ٪80است که مقاومت جانبی آن کمتر از  ايطبقه

  طبقه خیلی ضعیف

  مقاومت جانبی طبقه روي آن باشد. ٪65 کمتر ازاست که مقاومت جانبی آن  ايطبقه

  قاب خمشی

  گیردار) است.(ستون پیوسته  تیر بهاتصاالت  در آنقابی است که 

  قاب فضایی

  که داراي اتصاالت تیر به ستون ساده یا پیوسته است. بعديسهقابی است 

  فوالدي شدهمهاربنديقاب 

  .شودمینیروهاي جانبی استفاده  در برابربراي مقاومت  از آنهمگرا و یا واگرا، که  از نوعقابی است به شکل خرپاي قائم 

  همگرا شدهمهاربنديقاب 

ها  قاب این در .گذرندمی ستون هاتقاطع تیرها و  از محلامتداد اعضاي مورب  در آناست که  ايشدهمهاربنديقاب 

  یا کشش قرار دارند. فشارتحت عمدتاًاعضاء 

  واگرا شدهمهاربنديقاب 

ون استکمی از محل تقاطع تیر ب در فاصلهانتهاي اعضاي مورب  حداقل یکی از دو در آناست که  ايشدهمهاربنديقاب 

کشش، تحت خمش و برش  و ، تیرها عالوه بر فشارها قاب در این .کندمیرا قطع  تیر رو یا تیر با عضو مورب دیگر، محو

  .گیرندمیقرار 

  مرکز سختی
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تغییر طبقه تنها  نقطه وارد آید. در آناست که چنانچه برآیند نیروي برشی طبقه  اينقطهطبقه،  )صلبیت( مرکز سختی

  مشاهده نشود. در آنپیچش  گونههیچجانبی انتقالی داشته باشد و  شکل

  Bضریب بازتاب ساختمان، 

  ضریب بازتاب ساختمان بیانگر نحوه پاسخ ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است.

رگتر و در زمین هاي سخت کوچک تر ضریب بازتاب در زمین هاي نرم بز ارد.ضریب بازتاب زلزله به نوع زمین بستگی د

ضریب  بنابراین هرچه زمین نرم تر باشد، ارتباط مستقیم با ضریب بازتاب دارد، Cباتوجه به اینکه ضریب زلزله  خواهد شد.

  .بازتاب و در نتیجه ضریب زلزله و در نتیجه نیروي زلزله افزایش خواهد یافت

  الزامات عمومی

با  کهطوريبهاست،  از زلزلهناشی  برابر اثرهايدر ها  ت براي طرح و اجراي ساختمانهدف تعیین حداقل ضوابط و مقررا

  :رودمیرعایت آن انتظار 

در نبینند و تلفات جانبی  ايسازه و غیر ايسازه يعمدهزلزله طرح، آسیب  اثر در "اهمیت متوسط  "با  هايساختمان

  حداقل باشد. هاآن

  زمان کوتاهی قابل مرمت باشند. در کهطوريبهزلزله طرح، آسیب عمده نبینند  اثر در "اهمیت زیاد  "با  هايساختمان

نداشته  ايغیر سازه و ايسازهاجزاي  سختی در و تغییر مقاومتزلزله طرح، در اثر  "اهمیت خیلی زیاد  "با  هايساختمان

  .ر باشدپذیامکان هاآناز  برداريبهره کهطوريبهباشند، 

زلزله  اثر زیاد و خیلی زیاد در بااهمیت هايساختمانطبقه و نیز کلیه  15مترو یا بیشتر از  50از  بلندتر هايساختمانکلیه 

  خود را حفظ نمایند. برداريبهرهآسیبی نبینند و قابلیت  برداريبهره

 بینیپیشباید با ها  مجاور به یکدیگر، ساختمان هايساختمانبراي حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه 

این  تأمین يبرا شوند. مجاور ساخته هايزمینبا  مرز مشترك حداقل از ايبافاصلهو یا  یکدیگر جداشده انقطاع از درز

رتفاع آن ا هزارمپنجباید برابر  مجاور حداقلزمین  از مرز هر طبقه فاصله با هشت طبقه و کمتر، هايساختمانمنظور، در 

  باشد. تراز پایه از رويطبقه 

براي جلوگیري از تخریب هاي ناشی از انبساط و انقباض و نشست هاي موضعی دیوار باید طول دیوارها به قطعاتی تقسیم 

  و بادرز از یکدیگر جدا شوند.
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خرد  آسانیبه دو ساختمان براثر برخوردوقوع زلزله  در هنگامبا مصالح کم مقاومت، که  توانمیانقطاع را  فاصله درز

  قابل جایگزین کردن و بهسازي باشد. سادگیبهپس از زلزله  کهطوريبه پر نمود، به نحو مناسبی شوندمی

از این  در هریکتحمل نیروهاي زلزله باشد و  قادر به و قائمامتداد افقی عمود برهم  دو هر ساختمان باید حداقل در

  صورت گیرد. طور مناسببهده امتدادها انتقال نیروها به شالو

، طراحی به نحوي شودمیزلزله استفاده  بار جانبیقاب خمشی براي مقابله با  از سیستم هادر آنکه  هاییدر ساختمان

  شوند. دچار خرابی یرهات ازدیرتر  ستون هاصورت گیرد که تا حد امکان 

 ايسازهمانند دیوارهاي داخلی و نماها طوري اجرا شوند که تا حد امکان مانعی براي حرکت اعضاي  ايغیر سازهاجزاي 

  نکنند. زلزله ایجاددرزمان 

  برحسب اهمیتها  ساختمان بنديگروه

  :شوندمیاهمیت تقسیم  چهار گروهبه  هاآنناشی از خرابی  رسانیآسیب میزانبرحسب نوع کاربري و ها  ساختمان

  "بااهمیت خیلی زیاد  " هايساختمان -1گروه 

  ضروري: هايساختمان -الف

 برداريدر بهرهقفه ووقوع زلزله اهمیت خاص دارد  پس از هاآنبودن  استفادهقابلی است که هایساختماناین گروه شامل 

  .تاو درمانگاه ها  ؛ مانند بیمارستان شودمیغیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات  هاآناز 

  خطرزا: هايساختمان -ب

و  مدتکوتاه در مواد سمی و مضر انتشار گستردهموجب  هاآناست که خرابی  تأسیساتیو ها  این گروه شامل ساختمان

  تولیدکننده مواد شیمیایی خاص. هايکارخانه، مانند شوندمی زیستمحیطدرازمدت براي 

  "بااهمیت زیاد  " هايساختمان -2گروه 

  امل سه دسته زیراست:این گروه ش

سرپوشیده دیگري  هر فضاي، مانند مدارس، مساجد و یا شودمیموجب تلفات زیاد  هاآنی که خرابی هایساختمان الف.

  یک سقف باشد. زیر نفر در 300که محل تجمع بیش از 

  .تا کتابخانه ،تامانند موزه  گرددمیرفتن ثروت ملی  از دستسبب  هاآنی که خرابی هایساختمان ب.
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  خاك و پی

  پی و اجراي پی

  تعاریف

  مؤثرتنش 

  .آیدمیخاك اشباع به دست  در داخل ايحفرهتنشی است که از تفاضل تنش کل و فشار آب 

  پی

آن صورت  از طریقکه انتقال بار بین سازه و زمین  شودمیبا آن اطالق  در تماسو خاك  از سازهی هایبخشبه مجموعه  

پی هاي جدا از هم در یک سازه باید در دو امتداد ترجیحا عمود برهم به وسیله کالف هاي رابط به خم متصل  .گیردمی

به سه گروه تقسیم  عمدتاًها  یپ شوند، به طوري که کالف ها و شناژها مانع حرکت دوي پی نسبت به یکدیگر گردند.

  :شوندمی

) کمتر از سه برابر Dعمق پی ((کم و نزدیک سطح زمین  در عمقکه  شودمیی گفته هایپیسطحی: به  هايپی -الف 

≥D/Bعرض پی  جنس .باشندمیو گسترده  ايشبکهمنفرد، نواري،  هايپیشامل: ها  پی نیا .شوندمیساخته ) 3

  باشند. آرمهبتنسطحی ممکن است سنگی، بتنی و یا  هايپی

 10از ها  بعد افقی آن ترینکوچککه نسبت عمق قرارگیري به  شودمیی گفته هایپی: به هاشمععمیق یا  هايپی –ب 

≥D/Bتجاوز کند ( عمیق در  هايیپ .شوندمیو دیوارهاي جداکننده ها  ، دیواركهاشمعشامل انواع ها  پی نیا ).3

، بارهاي سازه را به زمین منتقل شودمینامیده  سر شمعسازه میانی، که کالهک یا  ي یکوسیلهبه معموالًها  ساختمان

  .نمایندمی

 .قرار دارندعمیق  هايپیسطحی و  هايپیکه در حدفاصل بین  شودمیی گفته هایپینیمه عمیق: به  هايپی –پ 

  سطحی طراحی شوند. هايپیاطمینان مثل  اتدرجه توانندمیو  قرار دارندگروه  ایندر  معموالًصندوقه اي  هايیپ

  مالحضات خاص پی هاي مستقر بر بستر سنگی

  :شتدر طراحی پی هاي سطحی روي بستر سنگی باید به مالحظات زیر توجه دا
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 مقاومت سنگ سالم و مقاومت توده سنگی و نشست مجاز تکیه گاه هاي سازه. -1

 توده سنگ.طبقه بندي  -2

 وجود هرگونه الیه هاي ضعیف، قابل انحالل و یا هرگونه حفاري ها و سازه هاي زیرزمینی در زیر پی. -3

 وجود درزها، شکاف ها، ناپیوستگی ها و هرگونه مواد پر کننده ناپیوستگی ها. -4

 وجود حالت هوازدگی، تجزیه و شکست در سنگ. -5

 شیب سنگ. -6

 عالیت هاي ساختمانی.اغتشاش در وضعیت طبیعی سنگ ناشی از ف -7

اثر تغییرات درصد رطوبت روي مقاومت و تغییر شکل هاي حجمی گلسنگ ها، رس سنگ ها و فورش  -٨

 سنگ هاي ضعیف و مارن.

  پیچیده و ساده بنديالیه

ها  یا نزدیک رودخانهها  گسل در مجاورت از قبیلتند و با جنس متنوع باشند  با شیبخاك که شکل منحنی  هايالیه 

ساده اطالق  بنديالیهیکنواخت است،  بنديالیهشرایط که  سایر در مشکل باشد. بنديالیهبوده و تفسیر ها  پاي شیبیا 

  .شودمی

  طراحی هايروش

  روش تنش مجاز

 با اعمال سپس .گرددمیمحاسبه  بر خاكو بار وارد  شوندمیروش بارهایی با ضریب یک در محاسبات نیرو لحاظ  در این 

محاسبه نشست، بارهاي وارده با ضریب  يبرا .شودمیینان مناسب تنش مجاز خاك محاسبه و طراحی انجام ضریب اطم

   باید از نشست مجاز کمتر باشد. )بدون اعمال ضریب اطمینان( شدهمحاسبهو نشست  شودمیگرفته  در نظریک 

 45ترین حالت توزیع تنش از لبه پی زاویه درجه می باشد. با توجه به بحرانی  45الی  30خطوز توزیع تنش از لبه پی 

  درجه می باشد.

  روش حالت حدي

 برداريبهرهحاالت حدي نهایی و  در محاسبات طور جداگانهبه) LRFD( بارو مقاومتروش دو ضریب ایمنی براي  در این

  .شودمیاستفاده 

  حالت حدي نهایی
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عدم اطمینان در  میزانباراست و مقدار آن بستگی به  اولین مجموعه ضرایب ایمنی در این روش اعمال ضرایب افزایش

  برآورد مقدار بار دارد.

  برداريبهرهحالت حدي 

و در آن هردو ضرایب  رودمیبه کار ها  شکل و تغییراغلب جهت کنترل نشست  برداريبهرهحدي  در حالتطراحی 

  .شودمی نظر گرفتهبرابر یک در  )عمدتاً(بار  و افزایشکاهش مقاومت 

  شناسایی ژئوتکنیکی زمین

  شود. تفسیر ژئوتکنیکی باید گردآوري و هايدادهشناسایی زمین،  منظوربه

  :باشدمیکسب اطالعات فوق پیچیده و تابع عوامل زیر 

  الف) نوع پروژه

  ب) شرایط زمین 

  براي عملیات شناسایی در اختیارپ) بودجه و فناوري 

  شرایط نیاز به انجام عملیات شناسایی

اطالعات و بازدید محلی  آوريجمعو  باشدمین زنیگمانهتمام شرایط زیر برقرار باشد نیاز به انجام عملیات  کهدرصورتی

  .نمایدمیکفایت 

  باشند. در دسترسمشابه  شناسیزمینبا سازند  هايزمینکافی از محدوده محل موردنظر و  هايداده

  طبقه باشد. 4متوسط و با حداکثر  بااهمیتکم یا  بااهمیت موردنظرساختمان 

  مترمربع باشد. 300اشغال کمتر از  با مساحتساختمان موردنظر 

  متر باشد. 2کمتر از  میزانو اجراي ساختمان نیاز به گودبرداري به  در طراحی

 )و غیره سازيانبوه هايپروژه، ها ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مانند شهرك 3بیش از (زیاد ها  تعداد ساختمان

  نباشد.

  نباشد . 2 و 1 از نوعنوع زمین 
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  ذیل نیز وجود نداشته باشد: از شرایط کدامهیچ

  ساخت. در محلدستی  با خاك شدنمواجهاحتمال  –الف 

 هايخاكبا پتانسیل روانگرایی و  هايخاكمتورم شونده،  هايخاكمانند ( دارمسئله هايخاكبا  شدنمواجهاحتمال  –ب 

   )رمبنده

  محل موردنظر که احتمال خسارت به آن وجود دارد. در مجاور ايسازه –پ 

  باشد. شدهواقعخردشده گسل اصلی  در منطقه موردنظرمحل  –ت 

  )محلی هايبررسی بر اساس(مناطقی با سطح آب زیرزمینی باال  –ث 

موردنظر انجام  در محلژئوتکنیکی  هاياساییشنمندرج برقرار نباشد، آنگاه الزم است  هايشرطحتی اگر فقط یکی از 

  گیرد.

  گمانه

  .رودمیشناسایی بکار  هايچاهکیا ها  اقدامات زیر براي تعیین فاصله گمانه

مثل (گسترده انجام شود  سازيساختمانشناخت یک زمین جدید و بسیار بزرگ براي  منظوربه زنیگمانهالف) چنانچه 

  )شهرهاي جدید

  باشدمی قبولقابلها  متر بین گمانه 200تا  50نسبی یکنواخت باشد، فاصله  صورتبهزمین  بنديالیهاگر. 

  دقیق با توجه به اهمیت ساختمان و شرایط ژئوتکنیکی تعیین شود. انتخاب

  بسیار ناهموار و دره هايزمین، ها و کوهها  ، نزدیک رودخانهها مثل مجاور گسل(پیچیده باشد  بنديالیهاگر 

  .باشدمی قبولقابلها  متر بین گمانه 30فاصله حداکثر  ،)ها

 وجود داردمشابه با زمین موردنظر  شناسیزمینساختگاه هاي مجاور یا سازندهاي  ژئوتکنیکی از اگر اطالعات ،

  تا دو برابر فواصل فوق باشد. حداکثربیشتر از مقادیر مندرج و  تواندمیها  فاصله بین گمانه

 باشد، باید  موردنظره مجموع درها  بیشتر از دیگر ساختمان بااهمیتو یا  ايسازهرایط متفاوت ش با اگر ساختمان

  شناسایی خاص آن ساختمان انجام شود.

  :شودمیساخت یک ساختمان منفرد انجام  منظوربه زنیگمانهب) چنانچه 

 متر باشد. 60الی  15باید در حدود ها  فاصله گمانه  
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  10بیش از ( اندشدهتشکیلی که از تعداد زیادي ساختمان منفرد و نزدیک به یکدیگر ساختمان هايمجتمعبراي 

فاصله  اگر کافی است.ها  بین گمانهها  حداقل یک گمانه با رعایت حداکثر فاصله هر ساختمانبراي  )ساختمان

  گرفت. در نظرمنفرد  صورتبهرا ها  بیشتر از مقادیر مندرج باشد، باید آنها  ساختمان

  عمق گمانه

باشد، آنگاه الزم است که عمق حداقل یک گمانه بیش از  کنندهتعیینزمین موردنظر  بر رويپی  در طراحیاگر نشست 

بیشتر  هر عمقی، رسدمیعمق به کمتر از هریک از دو معیار زیر  در آنعمقی باشد که افزایش تنش ناشی از بار ساختمان 

  :باشدمیشد مالك 

 10  مین در آن عمقز مؤثردرصد تنش  

 10  حباب تنش، عمق براي پی مربعی بین  هايمنحنیکه با توجه به (پی  بر کفدرصد تنش ناشی از ساختمان

2B  5تاB/2 3براي پی نواري بین  وB  4تاB باید باشد(.  

ظرفیت  هاينظریهبه  با توجهباشد، عمق گمانه  کنندهتعیینباربري زمین و گسیختگی برشی خاك زیر پی  اگر ظرفیت

  .باشد 5B/1تا  Bباربري باید بین 

  ذیل به دست آید: صورتبهکه باید  باشدمیعرض ساختمان یا پی  Bدر باال 

  دو پی مجاور بیشتر از مجموع عرض آن دو پی باشد،  لببهلب اگر فاصلهمنفرد:  هايپیساختمان باB  را عرض

  .شودمیتعیین  B عنوانبهن این صورت عرض کل ساختما غیر یک پی در نظر گرفته و در

  باشد، ها  برابر مجموع عرض آن 5/1دو پی مجاور بیشتر از  لببهلب اگر فاصلهنواري:  هايپیساختمان باB 

  .شودمیتعیین  B عنوانبهصورت عرض کل ساختمان  غیر اینو در  نظر گرفتهرا عرض یک پی در 

  نعنوابهساختمان با پی گسترده: عرض کل پی گسترده B  شودمیتعیین.  

  ساختمان با گودبرداري همراه باشد، عمق گود به عمق گمانه باید اضافه شود. اگر احداث

برجاي  هايآزمایششناسایی دستی مانند  هايروشاز  توانمیاگر عمق موردنیاز براي شناسایی زمین خیلی کم باشد، 

  استفاده کرد. زنیگمانه جايبهنفوذ مخروط و کاوشگر دینامیکی 

 تواندمیچاهک کافی باشد  عمق اگر پروژه ضروري است. هر حفر حداقل یک چاهک جهت مشاهده بافت خاك در

  جایگزین حفر یک گمانه شود.
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برخورد  توجهقابل باضخامتبه عمق نهایی گمانه به یک بستر سنگی یا الیه خیلی متراکم  از رسیدنقبل  کهدرصورتی

  انه کمتر شود.عمق گم تواندمیشود 

  ادامه یابد. )مانند خاك دستی(که براي پی مناسب نیستند  هایینهشتهباید حداقل تا به زیر  موردنظرگمانه 

متر به الیه سخت رسیده  6که گمانه قبل از  در موارديمتر زیر پی باشد، مگر  6ت عمق یک گمانه نباید کمتر از درهرحال

  باشد.

سنگ نفوذ کند تا وجود بستر  در الیهمتر  3 تاگمانه اگر به الیه سنگ برخورد شود باید حداقل یکی از گمانه  حفر در

  سنگی اثبات شود.

، باید عمق گمانه به حدي باشد شودمیسخت، متراکم یا سنگ استفاده  در الیه بر نوكمتکی  هاياز شمعکه  در مواردي

باید به ها  ، تعداد و عمق گمانهدیگرعبارتبه شمع اطمینان حاصل شود. نوك زیرعمق کافی  هاالیهآن  از وجودکه 

متر از  3کمتر از  باضخامتسخت، متراکم یا سنگ  الیهیکضعیف در زیر  الیهیکنحوي انتخاب شود که احتمال وجود 

الیه  زیر بخششد که به ، عمق گمانه باید تا حدي باباشدمیکه بخشی از سنگ هوازده  در مواردي نیهمچن بین برود.

  هوازده سنگ برسد.

  خاك بردارينمونهحفاري و 

در ش رو این از توانمیحفاري خشک  شرطبه است. قبولقابلسبک در الي، ماسه و سنگ ضعیف  ايضربهحفاري 

چسبنده  خاكدر  نخوردهدستتهیه نمونه  منظوربهحفاري  کهیوقت حاوي شن استفاده کرد. غیر چسبندهچسبنده یا  خاك

  ، نباید از ضربات سنگین استفاده شود.شودمیانجام 

  است. قبولقابل سنگقلوهبدون  و ماسهو الي و رس و همچنین مخلوط شن  در ماسهحفاري شستشویی 

با اوگر با میله  يحفار .باشدمی قبولقابلحفاري با اوگر با میله توپر فقط در خاك چسبنده که دیواره گمانه پایدار است 

  نیست. قبولقابلروش در زیر سطح آب  در این نخوردهدست نمونه است. قبولقابلسطح آب  در بااليتوخالی 

چسبنده  در خاك نخوردهدستاست، ولی براي اخذ نمونه  قبولقابلسطح آب  در زیرحتی ها  خاك در تمامحفاري دورانی 

  باید سرعت دوران و فشار مته محدود شود.

از  اخذشدهاست، ولی نمونه خاك  قبولقابل هاالیهو سنگ براي توصیف  در خاكگیري پیوسته  با مغزهحفاري دورانی 

  باشد. قبولقابل نخوردهدستنمونه  عنوانبه تواندنمیروش  در اینمغزه  داخل
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  ستون

تجاوز نکند و ارتفاع آن حداقل سه برابر قائمی است که بعد بزرگ مقطع آن از سه برابر بعد کوچک مقطع  ايسازهعضو 

  بعد کوچک مقطع باشد.

  سوراخ

  باشد. مترمربعمیلی 1000فضایی خالی است که مساحت آن کمتر از 

  واحد مصالح بنایی

  .نامندمیواحد بنایی شامل آجر یا بلوك را واحد مصالح بنایی  دهندهتشکیلیکی از اجزاي اصلی 

  واحد مصالح بنایی توپر

  وجود نداشته باشد. در آنحفره یا سوراخی  گونههیچهمگنی است که  کامالًصالح بنایی واحد م

  واحد مصالح بنایی توخالی

تا  35برابر با ها  است که حجم آنها  و فرورفتگیها  ، حفرهها واحد مصالح بنایی داراي فضاهاي مختلف اعم از سوراخ

  درصد از حجم کلی باشد. 70

  دارسوراخواحد مصالح بنایی 

 درصد حجم کلی باشد. 35واحد مصالح بنایی است که داراي یک یا چند سوراخ با حجم کمتر از 

  بنایی هايساختمانالزامات عمومی 

  درز انقطاع

مختلف ساختمان اختالف ارتفاع  هايقسمتچنانچه یکی از ابعاد پالن ساختمان نسبت به بعد دیگر بزرگ باشد و یا در 

با مجاز باشد باید ساختمان را  ازحدبیشدر پالن ها  فاع طبقات وجود داشته باشد و نیز وجود پیشامدگیو یا اختالف ارت

 هر طبقهحداقل عرض درز انقطاع، فاصله  تأمین جهت مختلف تقسیم کرد. هايقسمتاز درزهاي انقطاع به  استفاده
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در انقطاع الزم نیست  درز تراز پایه باشد. از رويقه آن طب ارتفاع 005/0 ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر

  ادامه یابد. شالوده

  دیوارهاي زیرزمین

  ضخامت دیوار زیرزمین باید حداقل برابر باضخامت دیوار طبقه همکف باشد.

با قیرگونی و سایر مصالح مشابه  زیر دیواررطوبتی  کاريقیعا شوند. کاريعایقو رطوبت  نفوذ آب در برابردیوارها باید 

سیمان با نسبت سیمان به -مالت ماسه مترمیلی 20و  مجاز نیستبارهاي جانبی،  در برابربه دلیل کاهش مقاومت برشی 

  ماسه یک به دو کافی است.

  دیوارچینی

  الریز

یا چند مرحله می چینند.براي نتوان دیواري را بعلت زیاد بودن طول آن در یک مرحله ساخت،آن را در دو  در مواقعی که

سهولت کار،ابتدا قسمتی از دیوار راچیده و انتهاي آن را بصورت الریز(پله اي)در می آورند.پس از پایان این مرحله از 

دیوارچینی،مرحله دوم را از انتهاي الریز شروع شده،شروع و ادامه می دهند.این عمل ممکن است در بعضی مواقع متناسب 

  چندین بار تکرار گردد.با طول دیوار 

  

  البند

در صورتیکه درآینده بخواهند به دیوار بنایی،دیواري عمود برآن متصل نمایند،باید دیوار اصلی را در محل اتصاالت بصورت 

البند درآورند.در البند برخالف الریز،محل اتصال دو دیوار بخوبی از مالت پر نمی شود وبصورت درزهاي ترك باقی می 

  نجر به ضعف دیوارشده واز استحکام دیوار می کاهد.ماند که م
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  انواع اتصاالت آجري

  

  چند جدارهدیوارهاي 

یا با بست هاي مقاوم در برابر خوردگی یا  پر شوندباید توسط دوغاب  چند جدارهبین کلیه جدارهاي دیوارهاي  يفاصله

 میلگردهاي بستر به یکدیگر محکم شوند.

  دیوارهادر کنترل نسبت الغري 

، بر ضخامتدیوار  مؤثرطول  یا تقسیم بر ضخامت مؤثرکه از تقسیم ارتفاع (در دیوارهاي باربر غیرمسلح، نسبت الغري 

  بیشتر شود. 15نباید از  )آیدمیهرکدام کمتراست، به دست 

  ستون هادر کنترل نسبت الغري 
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جهت، هرکدام بیشتر است، به دست  هر در مؤثر بر ضخامتستون  مؤثراز تقسیم ارتفاع  ستون هانسبت الغري در 

محدود  20مسلح، این نسبت به عدد  هايستون در باشد. 15غیرمسلح باید کمتر از  هايستون نسبت در نیا .آیدمی

  .شودمی

در بارگذاري ستون هرچه برون محوري کمتر باشد، لنگر وارده بر ستون کمتر و ظرفیت بار ستون بیشتر خواهد شد. 

  ین حداکثر مقدار برون محوري نیز باید چنان باشد که هیچ نقطه از مقطع ستون به کشش نیفتد.همچن

  اهو تیغه  ايغیر سازهدیوارهاي 

حد باید  از اینصورت تجاوز  در .باشدمیمتر  5/3از تراز کف مجاور ها  و تیغه ايغیر سازهحداکثر ارتفاع مجاز دیوارهاي 

  گردد. تأمینبا استفاده از مهارهاي مناسب، پایداري بیشتري براي دیوار 

  شوند. سقف مهار زیرپوششبه  کامالًباید  دارندادامهارتفاع طبقه  در تمامی که هایتیغه

، یکی از اجزاي سازه و یا عنصر قائم بر آنلبه باید به یک تیغه و یا یک دیوار عمود  نیا نباید آزاد باشد.ها  لبه قائم تیغه

 کافی تکیه داشته باشد. بااتصالاست،  شدهساختهو یا چوب  آرمهبتنکه به همین منظور از فوالد،  )همانند یک ستونک(

  آزاد باشد. تواندمیمتر باشد لبه آن  5/1کمتر از  بندپشتطول تیغه  چنانچه

چیده شوند، اتصال  گیرهشت صورتبهالریز و یا  صورتبهو یا  زمانهم طوربهمتکی به آن  و تیغهدیوار  کهدرصورتی

 در محلولی چنانچه تیغه بعد از احداث دیوار و بدون اتصال به آن ساخته شود باید  گرددمیتیغه به دیوار کافی تلقی 

تلقی شده و باید عنصر قائم  این صورت لبه کناري تیغه آزاد غیر در گردد. و محکمتقاطع به نحو مناسبی به دیوار متصل 

  عمود برهم باید با یکدیگر قفل و بست شوند. غهیدوت لبه تعبیه گردد. در این

  نعل درگاه

 .سازدمیدرجه  60زاویه  با افقدرگاه عبارت است از بخشی از دیوار مثلثی شکل که اضالع جانبی آن  بر نعلبار وارد 

  گرفته شوند. در نظرتی بایس و تیرها هاکف اضافهبهمثلث  بار تمام

در است  طول دهانه، هرکدام بیشتر دهمیکیا  مترمیلی 350طرف بایستی حداقل  هر درگاه در تیر نعل گاهتکیهطول 

  گرفته شود. نظر

  پناهجان
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 باشد. مترمیلی 200آن حداقل  و ضخامت مترمیلی 700باید حداکثر  شدهتمام از کفها  و بالکناطراف بام  پناهجانارتفاع 

  شوند. مهار و قائمافقی  هايکالفمتر توسط  5الزم است در فواصل  نیهمچن

  دودکش

  ادامه یابد. بامپشتپایین تا  از طبقاتیکپارچه  صورتبهساخت دودکش باید 

  بام باشد. از کفمتر  5/1دودکش نباید بیش از  ارتفاع بنایی مجاز نیست. با مصالحساخت دودکش 

  توکار و مجاري هالوله

 ضخامت دیوار کمتر باشد. ششمیکاز  تاتوکار درصورتی مجازاست که قطر آن  و مجاريها  لوله عبور دادن

  ستون هادر دیوارها و  مؤثرابعاد هندسی 

  مؤثرضخامت 

  دیوارهاي تک جداره واحدهاي توپر یا میان خالی، ضخامت مشخصه دیواراست. مؤثرضخامت 

مشخصه  برابر ضخامتیا مالت دوغابی پرشده باشد،  با مالتکه فضاي بین جدارها  هچند جداردیوارهاي  مؤثرضخامت 

  تعیین خواهد شد. تهیمیانهمانند دیوارهاي  مؤثرجدارها، ضخامت  در بینباز  با فضاي يوارهاید دیواراست.

 نظر براي عملکرد مستقل درجدار باید  محوري بارگذاري شده باشد، هر طوربه، تهیمیان از دیوارهايجدار  اگر هردو

 هايضخامتدوم مجموع مربعات  از ریشه تهیمیاندیوار  مؤثریک جدار تحت بارمحوري باشد، ضخامت  اگر گرفته شود.

  .آیدمی به دستمشخصه جدارها 

  مؤثرارتفاع 

بر امتداد عمود  و پایین و درجانبی باال  هايگاهتکیهآزادي است که بین  با ارتفاع، برابر و دیوارها ستون ها مؤثرارتفاع 

، مؤثرنیستند، ارتفاع  گاهتکیهموردنظر، داراي  بر محورامتداد عمود  در و در باالاعضایی که  يبرا .قرار داردموردنظر  محور

  پایین است. گاهتکیه از بااليارتفاع عضو  دو برابر

  مؤثرمساحت 
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  شب در کار

  .انجام گیرد روز بعدبامداد  6 لغایت 22 بین ساعتشب عبارت ازکاري است که  در کار

  الزامات عمومی کارگاه

 حفاظت و کاربهداشتایمنی،  تأمینو  منظور حفظبهاقدامات الزم  سازنده موظف است کارگاه ساختمانی در هر

  .را به عمل آورد زیستمحیط

 کارفرما هر باشند، کار به مشغول کارگاه ساختمانی یک در ،زمانهم طوربه فرماشیخوافراد  یا کارفرما چند یا یک هرگاه

  .باشدمی زیستمحیطحفاظت  و کاربهداشت در محدوده پیمان خود مسئول اجراي مقررات مربوط به ایمنی،

  .کاهدینمو مسئولین مربوط  کارفرما سازنده، يهاتیمسئول شخص ثالث از مسئولیت مدنی و

از شخص ذیصالح داراي پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی  اندموظفساختمانی  يهاکارگاهسازنده و کارفرمایان 

  .ساختمانی استفاده نمایند اتیدر عملویژه 

 مسئول عنوانبهشخصی ذیصالح  یمعرف متر ارتفاع از روي پی، 18 مترمربع و یا 3000با زیربناي بیش از  يهاکارگاهدر 

شخص  يریکارگبهبسیار زیاد  و زیاد خطر با در گودهاي .باشدمی الزامی زیستمحیط حفاظت و کاربهداشتایمنی، 

  .الزامی است "مسئول ایمنی کارگاه گودبرداري"عنوانبهبه مسائل ایمنی گودبرداري  و آشناذیصالح 

 در موضععملیات ساختمانی  ادامه از الزم، و حفاظتایمنی  نیتأمموظف است  سازنده احتمال وقوع حادثه، در صورت

 اقدامات از انجاماست پس  موظف سازنده فوت، یا جرح به خسارت، منجر حادثه وقوع صورت در .نماید خطر خودداري

از به هیچ کارگري اجازه دهد که خارج  دینبا .گزارش نماید ربطيذرا حسب مورد به مراجع  مراتب خطر، فوري براي رفع

 امکان غیرعادي باید روشنایی کافی، در ساعتانجام کار  صورت در .باشدکار مشغول به  تنهاییبه عادي کار، ساعت

  .کارگران فراهم شود موردنیازبرقراري ارتباط و نیز تمام خدمات 

ضمن تذکر کتبی  دیبا را خالف این مبحث مشاهده نماید، يموارد با عملیات ساختمانی، هرگاه مهندس ناظر در ارتباط

  .رسمی ساختمان اعالم نماید را به مرجع مراتب به سازنده،

سازنده و  بر عملکردساختمان نیز باید  یمهندسنظامصدور پروانه ساختمان و همچنین سازمان  مراجع ریساشهرداري و 

  .ساختمان گزارش گردد یمهندسنظام به شوراي انتظامی مراتب باید بروز تخلف صورت در .نمایند مهندس ناظر نظارت
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  ومیایمنی و حفاظت معبر عم

  :در راه عبور عمومی الزامی است راهروي سرپوشیده موقت احداث مجاور بنا، و عرض در تمام طول زیر در موارد

  .ارتفاع آن باشد درصد 40 کمتر ازعمومی  از معابرفاصله بناي در دست تخریب  کهدرصورتی) الف

  .ارتفاع آن باشد درصد 25 عمومی کمتر از از معابراحداث یا تعمیر و بازسازي  دست درفاصله بناي  کهدرصورتی) ب

، گیردمیعمومی براي استفاده از تسهیالت عمومی یا نصب انشعابات مربوط صورت  معابر حفاري که در يهامحل بر روي

با نرده حفاظتی  روادهیپعرض  یا متر 5/1 حداقل الزم، با عرض و ایستایی مقاومت با عابر پیادهپل موقت عبور  یک باید

  .مناسب ایجاد شود

و داربست از محدوده  حفاظتی سرپوش کارگاه، موقت حصار حفاظتی قبیل از موقت هايسازه اجزاء از هریک یزدگرونیب

  :زیر تیرعا باممنوع است مگر  ساختدر دستبناي 

 متر 5/4 کمتر از روسوارهاز روي سطح  و متر 5/2 از نباید کمتر روادهیپ سطح از روي یزدگرونیب عمودي فاصله) الف

  .باشد

  .بازشوندنباید از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی  هاپنجرهو  درها) ب

  نکات ایمنی در کارگاه

  :باشدمیمایعات قابل اشتعال رعایت موارد زیر الزامی  در خصوص

 اینکه مگر روي سطح زمین نگهداري شوند، دیانب ،باشدمی گرادسانتی درجه 7 از کمتر هاآن که نقطه شعله زنی مایعاتی

  .نگهداري شوند شدهحفاظتلیتر و داخل ظروف یا مخازن  18 کمتر از يهاظرفدر محدود  صورتبه

  .باشد در دسترساطفاء حریق مناسب  لیوساپخت قیر و آسفالت باید  يهاگیددر موقع کار با 

حفاظتی مجهز  ساعد بندو پخش آسفالت اشتغال دارند باید به دستکش و  حمل ،پخت کارگرانی که به گرم کردن قیر،

  .ممنوع است از نردبانتوسط کارگران  داغ ریقبردن آسفالت یا  باال .باشند

تحتانی باشند تا  در قسمتداراي دسته کوچکی  دیبا بر دسته اصلی، عالوه مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ، يهاسطل

  .انجام شود راحتیبه هاآنعمل تخلیه 
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  :باشدمی یالزام ریزرعایت موارد  فشارتحتمراقبت و نگهداري از سیلندرهاي گاز  در خصوص

لزوم از آچارهاي مخصوص استفاده  در صورت و باز شود و آچار از چکش استفاده بدون و دست با باید شیر سیلندرها) الف

  .شود

 ،قرار گیرند مورداستفادهدائمی ساختمان  تأسیساتبخشی از  صورتبهباید  ینشانآتشو شیرهاي  هالولهکه  یدر مواقع 

تا  شیرها و هالولهباید همیشه فاصله این  نیهمچن .شوند برداريبهرهاست با نظارت مراجع ذیصالح نصب و آماده  الزم

 گونههیچ دینبا و خیابان، هاآنبین  فاصله یا) ینشانآتش ریش( برداشت يرهایاز ش متري 2 در شعاعو  خیابان مشخص

  .مصالح یا ضایعات ساختمانی ریخته شود

 دیبا تماس مستقیم دارند، کنندهآلودهسایر مواد  یا مانیس گچ، با مستمر طوربهکه  کارگرانی ساختمانی، به اتیدر عمل

  .کاري شیر داده شود فتیهر شبراي  باریک

خانه بهداشت اقدام نموده  به تشکیل نسبت شاغل، نفر 200 از بیش کارگري بعد با ساختمانی يهاکارگاهباید در  سازنده

  .فراهم نماید را کاربهداشتاولیه و خدمات  يهاکمکو امکانات الزم جهت ارائه 

 سایلوآب  با ،و محصور و روشویی بهداشتی توالت یک حداقل کارگر، نفر 25 ازاي هر به باید ساختمانی هر کارگاهدر 

  .و روشویی الزامی است توالت یک حداقل احداث ساختمانی هر کارگاهدر  درهرحال .شود و آماده ساخته کافی شستشو

و آموزش  فراهم اولیه يهاکمک لیوسا کارگران، با تعداد متناسب و کار به نوع توجه با ساختمانی، باید يهاکارگاه در کلیه

  .شود نیتأم زمینه، در اینافراد 

  .فراهم گردد ینشانآتشاورژانس و  با مراکزوسایل ارتباطی براي تماس فوري  دیبا ساختمانی، يهاکارگاه در کلیه

  اجزاي و عناصر حفاظت و ایمنی

  موقت حفاظتی نرده

  .نصب گردد باشد متریسانت 120 بیش از سقوط ارتفاع که افراد از سقوط جلوگیري براي باید که قائم است حفاظتی

ارتفاع  نیهمچن باشد . بیشتر متر 10/1و از  کمتر متر 0/ 9 از کار نباید سکوي طبقه یا از کف موقت حفاظتی ارتفاع نرده

  .بیشتر باشد متر 85/0 و از متر کمتر 75/0 نباید از و سطوح شیبدار پلهراهنرده حفاظتی موقت 

  .عمودي باشد هايپایه يدارا متر، 2 حداکثر در فواصلنرده حفاظتی باید 
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  حفاظتیپاخورهاي 

 زشیر و از لغزش کار جهت جلوگیري يباز سکوها در طرف باید که مترمیلی 150 به ارتفاع مانند قرنیز است حفاظی

صورت  در .باشد متریلیم 25 به ضخامت حداقل مناسب باید از چوب پاخورها .نصب گردد ساختمانی ابزار کار و مصالح

  .باشد و برندهآن نباید تیز  هايلبهاستفاده از ورق فوالدي 

  راهرو سرپوشیده موقت

 از پرتابیا سایر معابر عمومی براي جلوگیري از خطرهاي ناشی  روهاادهیدر پموقت  صورتبهاست حفاظتی که  ايسازه

  .شودمیساختمانی ایجاد  و تجهیزات لیوسا شدن مصالح،

 يروادهیپمتر باشد مگر آنکه عرض  5/1آن نیز نباید کمتر از  و عرضمتر  5/2 از ارتفاع راهروي سرپوشیده نباید کمتر

  .خواهد بود روادهیپ عرضهم صورت، در اینموجود کمتر از آن باشد که 

 نیا هیزاو .متر باشد 1 مقاوم به ارتفاع حداقل یا فوالد از چوبي دارشیببیرونی سقف راهرو باید داراي دیواره  هايلبه

  .گردد اریاختخارج  طرفبه درجه 45 و حداکثر 30حفاظ باید نسبت به سقف حداقل 

  .باشد متریلیم 50 حداقل هاآنضخامت  دیبا راهرو، در سقفچوبی  هايتختهاستفاده از  در صورت

  سرپوش حفاظتی

  .شودمیاحداث نصب  در حالاطراف ساختمان  وارهیدر دسقوط اشیا  از اثرناشی  بیاز آسبراي جلوگیري  که پوششی است،

  :پوشش حفاظتی موقت باید داراي شرایط زیر باشد

  .متریلیم 25 چوبی باضخامت حداقل هايتخته ،متر 45/0 کمتر از با ابعادباز  هايدهانه در مورد) الف

  .متریلیم 50 حداقل باضخامت چوبی هايتختهمتر،  5/2 تا متر 45/0 باز با ابعاد بیشتر از هايدهانه در مورد) ب

  .الزم برخوردار باشد از مقاومت دیمذکور با پوشش فوالدي، هايپوششاستفاده از  در صورت) پ

  موقت هايسقف
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 50 باضخامت چوبی يهااز تخته دیبا ،گیرندمی قرار کار مورداستفاده سکوهاي صورتبه که موقت هايسقفبراي 

نباید  هاتخته گاهتکیهفاصله  عالوهبه .شود استفاده باشند، شدهبستهیکدیگر  به که محکم متریلیم 250پهناي  و مترمیلی

  .باشد متر 4/2 از بیش

  تور ایمنی

براي جلوگیري  نباشد، باید ریپذامکان متر 5/3بیش از  در ارتفاع حفاظتی هايردهن و کار که نصب سکوهاي در مواردي

  .ایمنی استفاده شود يتورها از از سقوط افراد،

  موقت یحصار حفاظت

به داخل محدوده کارگاه ساختمانی ساخته و  رمسئولیو غبراي جلوگیري از ورود افراد متفرقه  موقتی کهاست  ايسازه

حصار  .متر باشد  9/1از  کمتر مجاور آن فضاي و یا یمعبر عموم از کف نباید موقت یحصار حفاظت ارتفاع .گرددمیبرپا 

  .قائم باشد هايپایه يمتر دارا 2 حداکثر در فواصلحفاظتی موقت باید 

  ساختمانی و باالبر آالتماشین

کمتر  در فاصلهوسایل نباید  نیا ،یمعابر عموم ساختمانی در آالتنیو ماش زاتیتجه ،لیاستقرار وسااخذ مجوز  در صورت

  .قرار گیرندتقاطع  از متر 15 از

 و سپسگردیده  و کنترلزیر توسط اشخاص ذیصالح بازدید  موارددر ساختمانی باید  آالتماشینو  زاتیتجه وسایل،

  :قرار گیرند برداريبهرهمورد 

  .براي اولین بار از استفادهقبل ) الف

  .اساسی راتیو تعم راتییتغ ای نصب از هرگونه جابجایی، پس) ب

  .دستورالعمل سازنده دستگاه طبق در فواصل زمانی معین و مناسب،) پ

 از اینهواي فشرده و  هیته مولد برق، هايدستگاهباید  زیستمحیط یاز آلودگسالمتی افراد و جلوگیري  تأمینبراي 

  .باشد و آموزش پزشکی درمان وزارت بهداشت، مجاز مصوبمواجهه  تا حدودبه محافظ تعدیل صدا و دود  مجهز قبیل،

  .باشدمیوط ممنوع بدون حضور متصدي مرب و نفراستفاده از آسانسورهاي موقت حمل بار 
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قرار  و آزمایشیا معاینه فنی  يادورهباالبر باید طبق برنامه زیر مورد بازدیدهاي  سایلو هادستگاهمختلف  هايقسمت

  :گیرند

 کلی تمام لوازمی که براي بستن وطوربهو  رهایزنج ،تا کابل ،تا چنگک ،اتصاالت ،تا حلقه ،تابازدید روزانه قالب ) الف

عیب و ایرادهاي  هر نوعو  خوردگیترك ،یشکستگ ،یخوردگ ،یفرسودگ ازنظر ،گیرندمیقرار  بار مورداستفاده بلند کردن

  .دستگاه و مسئولمتصدي  توسط ظاهري دیگر،

  .شخص ذیصالح توسط ،باریک ياهفته دستگاه، هايقسمتفنی کلیه  دیبازد) ب

ماه  6هر  اجازه کار، گواهی برگ صدور و ذیصالح شخصدستگاه توسط  هايقسمتکلیه  و آزمایش معاینه فنی) پ

  .جدید در محل و نصبو همچنین قبل از استفاده براي اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی  باریک

  .داراي یک نفر کمک متصدي یا عالمت دهنده نیز باشد دیبا متصدي یا راننده، باالبر عالوه بر هر دستگاه

  .باشدمی بار ممنوعجابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل باالبرنده 

  در کارگاه هایدسترسجایگاه کار و 

  بشکه

  .باشدمی کار ممنوعجایگاه  عنوانبهاستفاده از بشکه 

  داربست

  .را داشته باشد بار موردنظربرابر 4پذیرش تیظرف داربست عالوه بر ایستایی و پایداري الزم،

 يو عاربرجستگی  و زائده هرگونه صاف، بدون باید ،گیرندمی قرار مورداستفاده داربست جایگاه براي که چوبی يهاتخته

 50 و عرض مترمیلی 250 باید داراي ضخامت یکسان بوده و حداقل داراي هاتخته هیکل .از مواد چسبنده و لغزنده باشند

و مصالح  و ابزار جابجا نشده وجهچیهبه که مهاربندي شوند و داده قراردر کنار یکدیگر  و طوري باشند ضخامت متریلیم

و براي کارهاي  متر 8/1حداکثر براي کارهاي سنگین  هاتخته هايگاهتکیه فاصله .به پایین سقوط ننماید هاآن از بین

  .باشد متر 3/2 سبک

  نردبان


