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کلیات٠-١١
ھدف و حدود کاربرد١-٠-١١
ش از مقررات تعیین حداقل ضوابطی است که برای اجرای ساختمانھای فـوالدی بکـار                 ١-١-٠-١١ ھدف از این بخ

.می رود
٣-١-٠-١١ایــن مقــررات بــرای اجــرای کلیــه ســاختمانھای فــوالدی، مگــر ســاختمانھایی کــه در بنــد                 ٢-١-٠-١١

.به کار می روندمستثنی گردیده اند،
ص مانند پل ھای فوالدی، اسکلت فوالدی نیروگاھھا و یا سایر ساختمانھای                         ٣-١-٠-١١ ساختمانھای فوالدی خا

.نمی شوندفوالدی که برای اجرای آنھا مقررات اجرایی ویژه ای مورد نیاز باشد، مشمول این مقررات
در طراحی ساختمانھای فوالدی موضوع این مقررات باید ضوابط مبحث دھم مقررات ملــی ســاختمان                         ٤-١-٠-١١

.رعایت شده باشد)٢٨٠٠استاندارد (و آئین نامه طراحی ساختمانھا در مقابل زلزله 
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تعاریف٢-٠-١١
محلی مناسب که دارای امکانات و تجھیزات کافی برای عملیاتی مانند برشکاری،                       :کارگاه ساخت ١-٢-٠-١١

سوراخکاری، جوشکاری، خمکاری و ھمچنین نیروی انسانی ماھر باشد به نحوی که ساخت قطعات تحت نظـر                     
.گروه کنترل کیفیت به صورت مطلوب انجام پذیرد

کــه ھـر یک بـه تناســب وظیفــه محولـه بایــد                 اعضای گروه ساخت و نصب    :نیروی انسانی ماھر  ٢-٢-٠-١١
.دارای تخصص، تجربه و توان کافی بنا به تایید مراجع ذیربط باشند

مجموعــه ای از افــراد واجــد شــرایط بــا تخصــص و تجربــه کــافی در کــاربرد         :گــروه کنــترل کیفیــت     ٣-٢-٠-١١
ش، روشــھای جوشــکاری،                       استانداردھای ویژگی ھـای ھندســی و مکــانیکی و شــیمیایی مصـالح فوالدی، جــو

.عملیات ساخت و عملیات نصب که مجھز به وسائل الزم برای اندازه گیری ویژگیھای مورد نظر باشند
.محلی است که ساختمان فوالدی در آنجا برپا می شود:پای کار٤-٢-٠-١١
شه ھای محاسباتی  ٥-٢-٠-١١ نقشه ھایی ھسـتند کـه مشخصـات کلیه پروفیلھــا و مقـاطع ســازه از                   :نق

قبیل ابعاد کلی مقطع، فاصله محور تا محور ستونھا و تراز روی تیرھا و سایر ابعاد کلــی سـازه و اجـزای آن قیــد                                 
ایـن نقشـه ھـا ھمچنیـن         .شده باشد به نحوی که با استناد به آنھا بتوان نقشه ھـای کارگــاھی را تھیـه نمــود                      

.حاوی اطالعات کلی در مورد اتصاالت جوشی و پیچ و مھره ای و سایراطالعات ضروری مھندسی می باشد
شه ھای کارگاھی   ٦-٢-٠-١١ س نقشه ھـای محاسـباتی برای سـھولت               :نق نقشه ھایی است که بر اسا

در .این نقشه ھا دارای جزئیات مفصلتری نسبت به نقشــه ھــای محاسـباتی می باشــند                     .اجرا تھیه می گردد   
جزئیات دقیقتری بــرای ایــن عضــو بـا ذکـر کلیــه ابعـاد            این نقشه ھا برای ھر عضو یک شماره تعیین می گردد و           

س مناسب ترسیم می گردد         ھمچنین کلیه اتصاالت با ذکر مواردی مانند ابعاد و طول و نــوع              .ھندسی آن با مقیا
ش و یا تعداد و اندازه و طول پیچ و مھره به طور کامل ترسیم می گردد                    توســط سـازنده    این نقشه ھا معموالً    .جو

اسکلت فوالدی متناسب بــا امکانــات و تجھـیزات الزم تھیـه مــی شـود و فھرسـتی از مشخصـات و مقــدار کلیـه              
.قطعات ضمیمه آنھا خواھد بود

شه ھای نصب   ٧-٢-٠-١١ ب                   :نق نقشه ھایی است کـه توسـط ســازنده اسـکلت فــوالدی تھیــه و بـرای نـص
ب ھــر قطعــه و                   .اعضا در محل خود و در پای کار استفاده می شود             این نقشـه ھـا اطالعــات کــافی در مـورد نـص

ص می نماید .موقعیت آن نسبت به قطعات دیگر را مشخ
ص حقیقی یا حقوقی ھستند که کلیه عملیات اجرایی مطابق نقشه ھا و مشخصـات                        :ناظر٨-٢-٠-١١ اشخا

راھنمایی ھا و دستور کارھای ناظر مکمل نقشه ھا و مدارک فنی                     .فنی مصوب، تحت نظرآنھا انجام می پذیرد          
.ناظر باید ارتباط کافی و مستمر با طراح و تھیه کنندگان مدارک فنی پروژه داشته باشد.است

مراحلی ازکار است کـه در پایـان ایـن مراحـل بـرای ورود بــه مرحلـه بعـدی                         :مراحل کنترل کیفیت   ٩-٢-٠-١١
ت                   سات مســئول کنـترل کیفیــت ضــروری اـس ایـن مراحـل شـامل      .تاییدیه مرحله قبـل توسـط اشــخاص یـا موس

ش، تمیزکاری، رنگ و نصب و غیره می باشد             ش، مونتاژ، جو کم یا زیاد کــردن تعـداد   .مراحلی مانند تھیه مواد، بر
.این مراحل بنا به نظر دستگاھھای فوق الذکر مقدور است

سـازمان مـدیریت و برنامــه ریـزی       ٢٢٨نشــریه  (آئین نامه جوشکاری ایران      :آئین نامه جوشکاری     ١٠-٢-٠-١١
.می باشد)کشور

دسته بندی قطعات فلزی٣-٠-١١
:از نظر این مقررات، قطعات سازه ھای فوالدی به شرح زیر می باشد١-٣-٠-١١

کــالف  -دسـتک ھــا   -الپه ھا -خرپاھا-بادبندھا-تیرھا-ستونھا-صفحات کف ستون   –پیچ ھای مھاری داخل بتن        
اتصاالت–پیچ و مھره و پرچ و پین اعم از موقت یا دائم -دیوارھا

قطعات یا اعضا فلزی دیگری که در نقشه ھا وجود دارند از نظر این مقــررات جزئــی از ســازه فـوالدی            ٢-٣-٠-١١
ش ھا–فلزات تزئینی یا یراق آالت –صفحات مشبک کف :از قبیل.محسوب نمی شود دودک

تقسیم بندی شیوه ھای اجرایی در ساختمانھای فوالدی ٤-٠-١١
:ساختمانھای فوالدی از نظر شیوه اجرا به سه دسته تقسیم می شوند

ش ساخته  )الف ساختمانھای فوالدی که قطعات آن به طور کامل در کارگـاه ســاخت، مونتاژ و جوشـکاری                           :پی
.می شوند و اتصال آنھا برای نصب در پای کار انجام می پذیرد

ش ساخته  )ب ی از قطعــات آن درکارگـاه سـاخت، مونتــاژ و جوشــکاری               :نیمه پی ساختمانھای فوالدی که برـخ
.می شوند و بقیه قطعات در پای کار ساخته شده و نصب می شوند

ساختمانھای فوالدی که کلیــه قطعــات آن در پـای کـار برشـکاری و مونتــاژ و جوشـکاری شـده و بــه                             :درجا)پ  
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.وسیله اتصاالت جوشی نصب می شوند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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مصالح ١-١١
فوالد١-١-١١
ش آنھا برای فــراورده ھـای فــوالدی گــرم نوردیــده بایـد      ١-١-١-١١ ش آزمای ویژگیھای شیمیایی و مکانیکی و رو

.باشد١٦٠٠شماره مطابق استاندارد ملی ایران
ایران، برای تیرآھـن      ١٧٩١ابعاد و رواداریھا ی ابعاد برای تیرآھن با بال نیم پھن باید طبق استاندارد                   ٢-١-١-١١

ایــران و بــرای نبشــی طبــق       ٣٦٩٤ایــران، بــرای ورق طبــق اســتاندارد       ٣٢٧٧بــا بــال باریــک طبــق اســتاندارد     
در مــورد ســایر مقــاطع تــا زمــان تھیــه اســتاندارد ملــی ایــران، بــه        .ایــران باشــد١٧٩٤و ١٧٩٢اســتانداردھای  

.استانداردھای معتبر مرتبط بین المللی مراجعه شود
از استانداردھای دیگری بــه جـای مــوارد منـدرج در               در صورت لزوم، می توان با کسب اجازه از ناظر،                 ٣-١-١-١١
.این امرنباید منجر به عدول از نیازمندیھای طرح سازه شود.پیروی نمود٢-١-١-١١بند 
تا ١-١-١-١١درجه بندی تضمین شده مصالح فوالدی به وسیله کارخانه فوالد در انطباق با بندھای                 ٤-١-١-١١
.برای اطمینان از کیفیت مصالح، کافی است٣-١-١-١١
ش خیز مطابق بنــدھای                         ٥-١-١-١١ ٢-١-١-١١ھرگاه مصالح فوالدی، رواداری ھای مربوط به صافی، انحنا یا پی
ش کنــترل                              ٣-١-١-١١و   این مقررات را ارضا نکنند، مجری مجاز است کـه عملیـات اصــالحی را بـه وسـیله گرمــای

.انجام دھد)٥-٣-١١(شده و صافکاری مکانیکی مطابق بند 
.مقاطع فوالدی که با شکل دھی سرد ساخته می شوند در این مقررات مورد نظر نیستند٦-١-١-١١
.ویژگیھای میلگرد مورد استفاده برای ساخت مھار داخـل پی بایــد منطبــق بر شــرایط طــرح باشـد                        ٧-١-١-١١

ش ایجاد رزوه پیچ روی این میلگردھا باید به نحوی باشد که حداقل سطح مقطع میله در ناحیه رزوه شـده از                                رو
.سطح مقطع میلگرد دست نخورده کمتر نباشد و ھیچگونه شکستگی دندانه ھا ی پیچ رخ ندھد%٧٠

پیچ و مھره٢-١-١١
تا زمان تھیه استانداردھای ملی ایران، ویژگی ھای شیمیایی و مکانیکی و ھندسی پیچ و مھـره و              ١-٢-١-١١

.منطبق باشد)ISO(واشر باید با استانداردھای مرتبط بین المللی 

جوشکاری الکترود٣-١-١١
.ایران منطبق باشد٨٧١ویژگی ھای الکترود مصرفی برای جوشکاری باید با استاندارد ١-٣-١-١١

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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نقشه ھا و مدارک فنی ٢-١١
ھــر ســاختمان فــوالدی الزم اســت دارای مجموعــه ای از نقشــه ھــای محاســباتی، نقشــه ھــای              ١-٢-١١

ی      .کارگاھی، نقشه ھای نصب و مدارک مربوط به مشخصات فنی خصوصی باشد             با توجه به اھمیت و پیچیدـگ
.ھر ساختمان ممکن است تعدادی از این مدارک مورد نیاز نبوده و یا با ھم ادغام گردند

الزم است نقشه ھای محاسباتی به ھمراه مدارک مربوط قبل از آغاز ھر گونه عملیات اجرایی آمــاده                          ٢-٢-١١
.باشد

ب عملیــات اجرایــی تحویــل نـاظر شـود                  ٣-٢-١١ .نقشه ھای کارگاھی و نقشه ھای نصب می توانند به تناـس
س از تصویب به سازنده ابالغ میکند س از مطالعه از نظر کامل بودن اطالعات اجرایی، آن را پ .ناظر پ

مشخصات فنی عمومی و خصوصی باید حاوی کلیه اطالعات الزم برای اجرای پروژه با کیفیت صــحیح                  ٤-٢-١١
قسمتی از این مشخصات ممکن است در حاشیه نقشه ھا قیـد شـود یــا بــه صـورت دفترچـه                         .و مطلوب باشد    

.ھای مجزا به سازنده تحویل گردد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ساخت٣-١١
ش١-٣-١١ بر
ش سرد مانند قیچی                     ١-١-٣-١١ ش حرارتی شعله گاز یا اشعه لیزر و یا بر برشکاری می تواند با استفاده از بر

.یا اره صورت گیرد
ش با قیچی برای قطعاتی که بعداً     ٢-١-٣-١١ ش به ھم وصل می شوند ، بــا رعایــت شـرایط زیـر مجــاز              بر باجو

:است
ش ١٠برای قطعات به ضخامت تا - میلیمتر به شرط تمیز کاری سطح بر
بـا ســنگ زدن یــا    میلیمــتر، و فقـط بــرای جوشـھای گوشـه بــه شـرط اینکـه               ١٦برای قطعـات بـه ضــخامت تـا          -

میلیمــتر از ابتــدا و انتھــای قســمتی کــه بایــد    ٢٠میلیمــتر و بـه طــول حــداقل     ٢ماشــینکاری، بـه عمــق حــداقل     
.جوشکاری شود، برداشته شود

ی دسـتی                            ٣-١-٣-١١ ش حرارـت ی تـوان از بـر ش ممکن نباشد، ـم )شـعله    (در صورتیکه استفاده از دستگاه بر
.استفاده نمود

لبه ھای ورق ھا یا مقاطع بریده شده باید برای کنترل نـامنظمی بازرســی شــوند و در صـورت لـزوم                  ٤-١-٣-١١
.سنگ زنی شوند

.جوشکاری می شوند، در صورت لزوم باید طبق نقشه پخ زده شوندلبه ھایی که بعدًا٥-١-٣-١١
س مسـتقیم انجـام مــی گـیرد، رواداری                   ٦-١-٣-١١ در محل وصله ستونھا که اتصال دو قطعه ســتون بــدون تمـا

.باشد)الف-١-١-٦-١١(برشکاری در اجزا ستون باید طبق بند 
س                              ٧-١-٣-١١ در محل وصله ستون ھا و اتصال ستون ھــا بــه صـفحه زیـر سـتونی کـه اتصــال دو قطعـه بــا تمـا

.انجـام گـیرد    )ب-١-١-٦-١١(مستقیم انجام می شود، رواداری ھای برشکاری در اجزا ستون ھا باید طبــق بنـد          
س ماشینکاری شوند س کامل، باید سطوح تما .در این موارد برای تامین سطح تما

سوراخکاری ٢-٣-١١
مبحث دھـم   ٣-٧-١-١٠اندازه سوراخھای الزم برای اتصال به وسیله پیچ و مھره باید با مندرجات بند                       ١-٢-٣-١١

.مقررات ملی ساختمانی ایران انطباق داشته باشد
سوراخکاری با منگنه          .سوراخکاری برای پیچ یا پرچ فقط میتواند به وسیله مته یا منگنه انجام شود             ٢-٢-٣-١١

.میلیمتر مجاز است١٢فقط برای ورقھای به ضخامت حداکثر 
الزم است در نقشه ھای محاسباتی، محل سوراخھایی که فقط باید به وسیله مته ایجـاد شــوند،                    ٣-٢-٣-١١

.مشخص شود
انطباق سوراخھا ٤-٢-٣-١١

محور تمام سوراخھا برای پیچ ھا یا پین ھا باید به نحوی با یکدیگر منطبق باشند که بتــوان وسـائل اتصـال را در                                  
س بدون اعمال نیروی زیاد از میان اعضای مونتاژ شده عبور داد                    گذراندن میله تنظیـم از       .جھت عمود بر وجوه تما

.سوراخھا برای تامین انطباق آنھا مجاز است اما نباید منجر به تغییر شکل سوراخھا شود
ش از یک قطعه٥-٢-٣-١١ مته کاری بر روی بی

ش از متـه کــردن، بــه طــور محکـم بـه                                ش از یک قطعه، ھنگامی مجاز اســت کــه قطعـات پیــ مته کاری بر روی بی
س از اتمام مته کاری از یکدیگر جدا کرد و ھر گونـه براده ای را پــاک                             .یکدیگر بسته شده باشند      قطعات را باید پ

.نمود
سوراخھای منگنه ای ٦-٢-٣-١١
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سوراخ منگنه ای با قطر کامل )الف
:ایجاد سوراخ منگنه ای با قطر کامل ھنگامی مجاز است که

.قطر سوراخ از ضخامت ورق کوچکتر نباشد-١
س کامل قطعات جلوگیری می کنند-٢ .سوراخھا عاری از زخمه ھایی باشند که از تما
ت                       -٣ در سوراخھا ی منطبق بر ھم که بر روی قطعات روی ھم ایجاد می شوند، بایـد منگنـه کـاری در یــک جـھ

.باشد
منگنه زنی و گشاد کردن سوراخ )ب

میلیمــتر کوچکتـر   ٢منگنه کردن و گشاد کردن سوراخ در صورتی مجاز است که قطر سوراخ منگنه ای حــداقل                    
س از سوار شدن قطعات، تا رسیدن به قطر نھـایی بــه وســیله                       از قطر کامل سوراخ باشد و      سوراخ منگنه ای پ

.برقو گشاد شود
سوراخھای لوبیایی ٧-٢-٣-١١

:سوراخھای لوبیایی را می توان به یکی از روشھای زیر ایجاد کرد
منگنه زنی در یک مرحله)١(
مته کردن یا منگنه کردن دو یا چند سوراخ در طرفین و صاف کردن لبه سوراخ )٢(
ش ھای ماشینی)٣( بر

الگوسازی ٣-٣-١١
ک مــیز کـار و قیــدھای             .برای ساخت انبوه قطعات، ساختن الگو ضروری است           ١-٣-٣-١١ این الگو باید شامل ـی

ص باشد تا کلیه ابعاد و اندازه ھای قطعه را در برگیرد و تثبیت کند .مخصو
ش بیــنی ھـای الزم از جملــه ایجــاد خــیز اولیـه، کشــیدگی و اعوجاجـات             ٢-٣-٣-١١ در ساخت الگو باید کلیه پی

.ناشی از جوشکاری و سایر عواملی که در شکل و اندازه ھای نھایی قطعه موثر ھستند، انجام شود
ت بـه ھـم متصـل                             ٣-٣-٣-١١ ش یا پیچ ھـای موـق س از اطمینان از ابعاد قطعه باید کلیه اجزا به وسیله خالجو پ

.شوند
ک                           ٤-٣-٣-١١ در مواردی که دو یا چند عضو تشکیل یک مجموعه را می دھند، نظـیر تیرھـا و ســتونھایی کـه ـی

ش مونتاژ یک مجموعه کامل برای اطمینان از درستی ابعــاد کـل مجموعــه ضــروری                    قاب را تشکیل می دھند، پی
.است

.گونیا بودن قطعات متعامد و انحراف کل مجموعه باید کنترل و اندازه گیری شوند

جوشکاری٤-٣-١١
در این مقررات، منظور از جوشکاری، ایجاد پیوند بیـن دو قطعة فـوالدی بـه کمک حـرارت حاصــل از                                     ١-٤-٣-١١

س الکتریکی است .قو
ش مانند نوع، بعد و طول آن                            ٢-٤-٣-١١ س نقشه ھای اجرایی و با رعایت مشخصات جو جوشکاری باید براسا

ص و ابھامات را برطرف                                 .صورت گیرد  ص و یا مبھم باشد، باید با تأئید دستگاه نظارت، نواق اگر اطالعات نقشه ناق
.نمود
ش در نقشه ھا باید مطـابق فصـل دوم آئیــن نامــه جوشـکاری باشــد             ٣-٤-٣-١١ در صـورت   .عالیم ترسیمی جو

.ضرورت، می توان از عالئم دیگری به شرط بیان مفھوم آنھا در نقشه ھا و یا مدارک فنی پروژه، استفاده نمود
س ھـای جوشـکاری، ولتــاژ،                            ٤-٤-٣-١١ ش انجام جوشکاری شامل مواردی مانند قطر و نوع الکترود، تعداد پا رو

ش باید توسط سازنده و یا نصاب سازه باتوجه به مندرجات آئین نامه جوشکاری تھیه                                  ش گرمای شدت جریان و پی
ش تأئید شده یا غیر آن بستگی به شرایط کار و نظـر                  .و به تأئید ناظر برسد        ش ھای جوشکاری پی استفاده از رو

ش ھــای جوشــکاری پیشــنھادی بــدون تأئیــد قبلــی، بایــد از بنــد                    آئـیـن نامــه  ١-١-٥نــاظر دارد و بــرای تأئیــد رو
.جوشکاری پیروی نمود

ش یا               ٥-٤-٣-١١ ش انجام جوشکاری مانند کاھ ش قطر الکترود، تعداد پــا       ھرگاه تغییر در شرایط رو  ھــا، سافزای
ش از حدود مندرج در بند                   آئین نامه جوشکاری ضروری باشـد، بایـد شـرایط جدیــد                ٢-٥-٥ولتاژ و شدت جریان، بی

تأئیـد کتــبی نـاظر در ایـن مـورد            .انجام جوشکاری را مطابق آئین نامه جوشکاری مــورد بررســی و تأئیــد قـرارداد                      
.ضروری است

ش باید بادقت صورت گیرد       ٦-٤-٣-١١ فاصلة الزم بین لبه ھای قطعــات       .جفت کردن لبة قطعات در محل درز جو
ش ھا در بند             آئین نامه جوشکاری ذکر شده است کـه بایــد از آن پـیروی           ٣-٣و رواداری این فاصله برای انواع جو

در اتصال لب به لب، ھمبری قطعات نسبت به یکدیگر واجد اھمیت است که باید رواداری ھای مـذکور در                     .شود
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.آئین نامه جوشکاری مورد توجه قرار گیرند
س از جفت کردن و تنظیم قطعات، باید آنھا را به کمــک پیـچ، گـیره، گـوه، زنجــیر، دســتک و سـایر                                     ٧-٤-٣-١١ پ

ھمواره بھتر است که از قید و بست ھای مطابق الگوی ساخت نیز               .ابزارھای مناسب در جای خود تثبیت نمود       
ش    .وسایل تثبیت کننده باید تا تکمیل جوشکاری در جای خود بمانند       .استفاده شود  این وسایل در ترکیــب بــا رو

ش رواداری سـاخت، جلوگــیری                              ش از حـدود مقــرر در بـخ جوشکاری مناسب باید قادر باشند از تولید انحرافات بی
.نمایند

سازنده باید ترتیب جوشکاری ھر عضو و برنامه کنترل تغییر شکل آن را تھیه و به اطالع و تأئید ناظر                         ٨-٤-٣-١١
ت عضـو صـورت                          .برساند این امر به منظور جلوگیری از بروز اعوجاج و تغییر شکل و کشیدگی منجر به عدم کفاـی

.می گیرد
ش شــده بایـد                ٩-٤-٣-١١ در صورتیکه در نقشه ھای ساخت و یا مشخصات فنی مقرر شده باشد ، قطعات جـو

ش زدایی گردند       ی انجـام شــود                 .به کمک حرارت، تن ش زداـی .ھر گونه پرداخت و ماشینکاری بھتر است بعد از تن
ش زدایی حرارتی در بند  .آیین نامه جوشکاری ارائه شده است٤-٤جزئیات فرآیند تن

ت ھسـتند                  ١٠-٤-٣-١١ پیشروی کلی جوشکاری یک عضو باید از نقاطی که قطعات نسبت به یکدیگر تقریبًا ثاـب
.به سمت نقاطی که از آزادی حرکت نسبی بیشتری برخوردارند، صورت گیرد

در ھنگــام ســوار کــردن ھــر قطعــه، ابتــدا اتصــاالتی کــه بیشــترین انقبــاض را ایجــاد مــی کننــد بایــد         ١١-٤-٣-١١
س اتصاالتی که انقباض موضعی آنھا کمتر است، اجرا شوند .جوشکاری شوند، سپ

ش به یکـدیگر متصــل مــی شـوند، سـاخته                        ١٢-٤-٣-١١ ھنگامی که یک عضو از تعدادی قطعه کوچکتر که با جو
ش از سوارکردن آنھا انجام داد .می شود، باید کلیه جوشکاری ھای قطعات متشکله را پی

ش موردنظـر                        ١٣-٤-٣-١١ نوع الکترود مصرفی باید با مشخصات مکانیکی و شیمیایی فلز و نیز با خصوصیات جو
ت الزم اتصــال بدـست آیـد                  ش به نحـو مطلوب پرشـود و مقاوـم بـرای انتخـاب     .سازگار باشد به نحوی که درز جو

.آئین نامه جوشکاری پیروی شود٤الکترود مناسب باید از فصل 
ش، نــوع درز، ضـخامت ورق ھـای                 ١٤-٤-٣-١١ قطر الکترود مورد استفاده تابع عواملی مانند نوع و وضعیت جــو

آئین نامه جوشکاری برای قطر الکترود مقـادیر حـداقل و حداکثـر                  ٤در فصل   .مورد اتصال و مھارت جوشکار است        
.بیان شده است که باید به آن توجه شود

ی                   ١٥-٤-٣-١١ س ھــای جوشـکاری بــرای جلوگــیری از تــرک خوردـگ ش و حفظ دمای کافی مابین پا ش گرمای پی
ش بسیار مؤثر و ضروری است        ش و ضـخامت ضـخیم تریـن                      .جو ش به ردة فـوالد مبنـا، فرآینـد جــو دمای الزم جو

ش شونده ارتباط دارد که در بند              ت و بایـد بــه آن توجــه                 ٢-٤قطعة جو آئین نامه جوشکاری بــه تفصـیل آمــده اـس
.شود

ش باد                   ١٦-٤-٣-١١ ض وز در ھنگام بارندگی یا مه غلیظ که سطح کار مرطـوب اســت یـا وقــتی کــه کـار در معــر
ت                                شدید قرار می گیرد، باید عملیات جوشکاری متوقف شود، مگر اینکه کار و جوشکار به نحــو مناسـبی حفاـظ

.شوند

.کمتر شود، باید جوشکاری متوقف شوددرصورتیکه دمای سطح کار از ١٧-٤-٣-١١
ص کنـده شــود و                       ١٨-٤-٣-١١ ش مخصــو ک چـک ش باید روباره موجــود بــه کـم س و ھر خط جو س از پایان ھر پا پ

س زده و تمیز شود ش بر .سطح جو
این امر در مـورد الکترودھـای کـم ھیــدروژن بســیار          .از مصرف الکترودھای مرطوب باید پرھیز شود     ١٩-٤-٣-١١

ش ھای ویژه ای برای خشک کردن این الکترودھــا در بنــد           آئیــن نامــه جوشـکاری آمــده   ٢-٥-٤مھم تر است و رو
.است که باید به آنھا رجوع شود

ش ھای اصلی برخوردار باشند                 ٢٠-٤-٣-١١ ش ھا باید از ھمان کیفیت جو ش ھـا       .خال جو نوع الکترود خال جو
ش ھای اصلی باید ھمانند باشد .و جو

س جوشـکاری مــی شــوند و در جریــان جوشـکاری اصـلی                         ٢١-٤-٣-١١ ش ھایی که بــا یــک پـا درمورد خال جو
ش ضروری نیست ش گرمای ش اصلی غرق می شوند، پی .مجددًا ذوب شده و در جو

ت                ٢٢-٤-٣-١١ ی تواننـد دـس ش اصلی غــرق نمــی شـوند، بســته بـه نظــر ناظر ـم ش ھایی که در جو خال جو
.نخورده بمانند و یا حذف شوند

ی بــا شـرایط منـدرج در بنـد                   ٢٣-٤-٣-١١ ش باید از لحاظ رواداری ھای ھندـس آئیــن نامــه   ٦-٣سطح مقطع جو
.جوشکاری تطبیق داشته باشد

ق منـدرجات بنــد                   ٢٤-٤-٣-١١ آئیــن نامــه  ٣-٥صالحیت جوشکاران و کاربران دستگاھھای جوشکاری باید برطـب
.جوشکاری تشخیص داده شود

س از پایان جوشــکاری، مــورد بازدیـد چشـمی واقـع شـوند                         ٢٥-٤-٣-١١ ش ھا باید پ ش     .تمامی جو جزئیـات رو
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ت      .آئین نامه جوشکاری آمده است    ٦بازید چشمی در فصل    ص اـس عیوبی که در بازدیــد چشــمی قابـل تشــخی
:شامل موارد زیر است

ترک ھای سطحی)الف
ش و فلز مبنا)ب ش و بین فلز جو عدم یکپارچگی بین الیه ھای جو
ش)ج عدم حصول سطح مقطع موردنظر جو
ش از حد مجاز)د ش به مقدار بی گود افتادگی لبه ھای جو
تخلخل سوزنی قابل رؤیت)ه

بسته به مشخصات فنی ھر پروژه و صالحدید ناظر یک یا چند نوع بازرسی غیر مخرب زیر بایــد از                              ٢٦-٤-٣-١١
ش ھا به عمل آید :جو

رادیوگرافی)الف
ش مافوق صوت)ب آزمای
ش مایع نافذ)ج آزمای
ش ذرات مغناطیسی)د آزمای

ش ھای فوق در فصل  .آئین نامه جوشکاری آمده است٦جزئیات نحوه انجام آزمای

خم کاری ٥-٣-١١
ش ھای ذکر شده در بندھای                    ٣-١١و١-٥-٣-١١خم یا راست کردن قطعات در ھنگام ساخت، باید به یکی از رو

ش ھای موضـعی بــه                          .انجام شود ٢-٥- به طور کلی عملیات خم کاری باید به گونه ای انجام شود که تمرکز تن
ش یابد .حداقل ممکن کاھ

اعمال نیرو در دمای محیط١-٥-٣-١١
ش در صورتی مجاز است که شعاع انحناء خم برابر یا بزرگتر از مقادیر زیر باشد :این رو

برابر ضخامت ورق ٢٥:ورق ھا
برابـر  ٢٥گــیرد و یـا      برابر ارتفاع نیمرخ در صورتیکه خم در صفحه جـان نیمـرخ قـرار                  ٢٥:ناودانی ھا و سپری ھا     

ض بال نیمرخ .در صورتیکه خم در صفحه بال نیمرخ قرار گیردعر
.برابر عرض بالی از نیمرخ که در صفحه خم قرار می گیرد٤٥:نبشی ھا

ش ھای          ش کار باید به گونه ای باشد که فرو رفتگی ھا و یا تمرکز تن موضعی یا تغیـیر مقطـع عضـو بــه        ضمنا رو
.حداقل برسد

اعمال نیرو و حرارت ٢-٥-٣-١١
ش در صورتی مجاز است که دمای فلز بین  .درجه سانتی گراد حفظ شود٦٥٠تا ٥٠٠این رو

ف و اصـالح                        ٣-٥-٣-١١ ش ھایی که در محدوده خم قرار گرفتـه انــد باید بـرای کـش س از اتمام خم کاری، جو پ
س                         .عیوب بطور چشمی بازرسی شوند         ش غیر مخرب واقع شوند، بایـد پ ش ھایی که قرار است مورد آزمای جو

ش شوند .از انجام تمامی عملیات خم کاری، آزمای

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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زنگ زدایی و رنگ آمیزی ٤-١١
در مورد سازه ھــای فـوالدی        .کلیه قطعات فوالدی باید دارای نوعی حفاظت در مقابل خوردگی باشند              ١-٤-١١

ی                       ش جھت حفاظــت در مقابـل خوردـگ ش به وسیله رنگ آمیزی با رعایت ضوابط این بخ تابع این مقررات از پوش
.استفاده می شود

ش رنگ، سطح فوالد قبل از رنگ آمیزی باید به وسیله عملیـات آمــاده سـازی از                       ٢-٤-١١ برای موثر بودن پوش
.ھر گونه آلودگی، زنگ و آثار ناشی ازبرشکاری و جوشکاری پاکسازی شود

ش ماسـه               ٣-٤-١١ س ســیمی و یــا رو زنگ زدایی فلز می تواند بسته به مشخصات فنی طـرح بــه وسـیله بــر
ش ھای فوق می توان به            .پاشی تحت فشار ویا ساچمه زنی صورت گیرد           برای دیدن جزئیات نیازمندی ھای رو

SSPCترجیحًا (یکی از استانداردھای معتبر بین المللی  .مراجعه نمود)1

برای جلوگیری از میعان بخــارآب،         .سطح فلز برای عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی باید خشک باشد                 ٤-٤-١١
.نقطه شبنم محیط باالتر باشددرجه سانتیگراد از٣الزم است درجه حرارت سطح مورد نظر حداقل 

سطوح آماده شده به وسیله عملیات زنگ زدایی را باید بالفاصله به وسیله الیه ای از ضد زنــگ بــرای                   ٥-٤-١١
این الیه که قبل از نصب و مونتاژ و رنگ آمیزی دائم             .مدت محدودی که از مقادیر زیر تجاوزننماید، محافظت نمود         

.میکرون ضخامت داشته باشد٢٠ باید حداقل اجرا می شود،
%٦٠شصت روز برای محیط با رطوبت نسبی کمتر از

%٧٥تا %٦٠سی روز برای محیط با رطوبت نسبی بین 
%٨٥تا %٧٥پانزده روز برای محیط با رطوبت نسبی بین 

ش از رنگ آمیزی اصلی، بایـد عملیـات                              در صورت تجاوز از مدت ھای فوق و یا در صورت مشاھده زنگ زدگی پی
.زنگ زدایی تکرار شود

رنگ آمیزی می تواند به صورت کامل در کارگاه ساخت انجام شـود و یــا بـه صـورت الیـه مقـدماتی در                       ٦-٤-١١
س از نصب،             ش باید بـا الیـه قبلــی                  .اجرا گردد کارگاه ساخت و الیه نھایی در پای کار و یا پ گ ھـر الیه پوشــ رـن

.تفاوت داشته باشد به نحوی که بتوان ضخامت ھر الیه را به درستی اندازه گیری نمود

ش زنگ زدایی باید در مدارک ضــمیمه قــرارداد یـا مشخصـات                ٧-٤-١١ نوع، ضخامت و تعداد الیه ھای رنگ و رو
.می باشد٥-٤-١١ضخامت رنگ آمیزی بدون احتساب الیه ضد زنگ مذکور در بند.فنی به وضوح ذکر گردد

گ                      ٨-٤-١١ ش شده فوالدی نبایــد قبــل از پـاک شــدن و رویــت و تصـویب نــاظر، رـن ش ھا و یا قسمتھای جو جو
.آمیزی شوند
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ت                ٩-٤-١١ در قطعات مرکب بتن و فوالد در صورتیکه فوالد با ھر نوع پوششی محافظت شده باشـد، الزم اـس
از چسبندگی مناسب بتن و فوالد اطمینان حاصل شود، در غیر این صورت الیه پوششی باید قبل از بتن ریــزی                        

.زدوده شود

ھرگاه ناحیه ای از رنگ به سطح زیر خود نچسبیده باشد و عالئمی مانند تاول زدن، ترک خوردگی و ١٠-٤-١١
.عمل شود١٢-٤-١١یا ورقه شدن را نشان دھد، این رنگ باید به طور کامل برداشته شود و مطابق بند 

رنــگ آنھــا آســیب ببینــد بایــد عملیــات لکــه گــیری بــا           در صــورتیکه در ھنگــام حمــل و نصــب قطعــات،        ١١-٤-١١
.سانتیمتر از طرفین ناحیه آسیب دیده بر روی رنگ سالم صورت گیرد٥ھمپوشانی حداقل 

گ کمــتر از                            ١٢-٤-١١ س از پایان رنگ آمیزی در صورت عدم یکنواختی در رنگ، مناطقی که دارای ضـخامت رـن پ
س به گونــه ای رنــگ آمــیزی شـوند کـه ھمپوشـانی                     حد مورد نظر ھستند باید مجددًا آماده سازی شوند و سپ

.مناسبی با ناحیه رنگ شده مجاور برقرار شود

شک از مقــادیر منـدرج در مشخصــات فــنی طــرح کمـتر باشـد، فقـط در                               ١٣-٤-١١ ھر گاه ضخامت الیه رنگ خ
-٤-١١صورتی می توان بر الیه قدیمی دوباره رنگ آمیزی نمود که این الیه بی عیب باشد و یا مطابق بنـدھای                               

.رفع عیب شده باشد١٢-٤-١١تا ١٠

ص شود١٤-٤-١١ ص از طرف ناظر مشخ .برای عملیات ترمیم و لکه گیری باید دستور کار دقیق و رنگ مخصو

1- Steel Structures Painting Council

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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نصب٥-١١

کلیات١-٥-١١
شه ھـای نصــب                        ١-١-٥-١١ س شـماره آن قطعـه در موقعیــت تعییـن شـده طبــق نق نصب ھر قطعه باید براسا

.صورت گیرد
ترتیب و مراحل نصب قطعات و اجرای اتصاالت در کل سازه باید مطابق مشخصات فــنی تھیه شــده                             ٢-١-٥-١١

.توسط طراح پروژه باشد
ت بـه نحـو مطمئنی نگھــداری                         ٣-١-٥-١١ قطعاتیکه در مراحل نصب، خود ایستا نباشند، باید توسط مھـار موـق

.زمان برچیدن این مھارھا باید طبق نظر ناظر تعیین گردد.شوند
باید با تمھیدات مختلف      .برای نصب قطعات باید وسایل بلندکننده متناسب با وزن قطعات مھیا گردند                 ٤-١-٥-١١

ی دسـتگاه جلوگـیری نمـود                       ب روی دســتگاه بلندکننــده، از واژگوـن .از قبیل تعبیه وزنه ھای کافی در محل مناـس
ھمچنین تکیه گاھھای دستگاه بلندکننده روی زمین باید از ایستایی کافی باتوجه به وضع خاک موجود برخوردار                

.باشند
ب و                             ش نـص درصورتیکه اجزای سازه با اتصاالت پیچی به یکـدیگر متصــل مــی شـوند بایــد تمھیـداتی از قبیــل پـی
ب اطمینـان                         س اندازه ھای دقیق بکاررود تا از تناسب و جفت شدن قطعات به یکدیگر در زمــان نـص ساخت براسا

.حاصل شود
تمھیدات الزم برای حمل و جابجا کردن درست قطعات از قبیل نصب گیره ھایی بامقاومت کـافی بــه             ٦-١-٥-١١

ی                  .تعداد کافی و در محل ھای مناسب قطعات باید به عمل آید             قطعاتی کـه در موقع حمـل دچـار آسـیب دیدـگ
س در جای خود نصب شوند                    این ترمیم ممکن است بوسیله حرارت و یا           .شده اند باید قبل از نصب، ترمیم و سپ

ش کاری به شرطی که باعث از بین رفتن خواص باربری قطعه نگردد، باتأئید ناظر انجام شود .چک
پیچ ھای مھاری داخل پی ھا که ستون ھا به آنھا بسته می شوند، بایـد قبــل از بتـن ریـزی از نظـر                     ٧-١-٥-١١

ش مربوطه تھیه گردد تــا صـحت اجــرای             فواصل و محورھا در تمام ارتفاع و ترازھا در ھر مرحله دقیقا کنترل و گزار
درصورت عدم احراز شرط فــوق بایــد قبـل از شــروع نصــب، تمھیــدات الزم از           .پی قبل از نصب ستونھا محرز گردد    

ش بینی و اجرا گردد .نظر اصالح پی ھا و یا در صورت امکان اصالحات روی قطعات سازه فوالدی پی
ف سـتون بــا مالت                         ٨-١-٥-١١ تراز کردن کف ستون ھا توسط مھره ھای قابل تنظیم در زیر آنھا و پرکردن زیـر ـک

س کامل بین کف ستون و مالت انجام می شود .مقاوم بدون وارفتگی و تامین کننده تما
س از                         ٩-١-٥-١١ ت اسـتفاده نمـود و پ ب بصـورت موـق ش نـص برای نصب اولیه قطعات می توان از پیچ ھــای پـی

.اطمینان از صحت نصب، پیچ ھای اصلی را جایگذاری و محکم نمود
ش              ١٠-١-٥-١١ ش اولیه و محکم کردن پیـچ ھــا طبــق بـخ انجـام   ایـن مقــررات بایـد     )٢-٥-١١(طریقه ایجاد کش

.شود
ش ١١-١-٥-١١ .این مقررات کنترل و تأئید گردد)٢-٦-١١(رواداری ھای نصب باید طبق بخ
١١اعمال نیروی افقی به ستون ھای نصب شده برای تنظیم اتصاالت فقط درحد ذکر شده در بنــد                    ١٢-١-٥-١١

ستونھا از حــدود مجــاز     مجاز است و کال ھرگونه اعمال نیرو بـه سـتون ھــا کـه منجـر بـه خـروج                 ٤-٢-٣- امتــداد 
.رواداری شاقولی شود، ممنوع است

تاھنگامی که تکمیل اتصاالت سازه ای و پرکردن مالت زیر ورق ھای کف ستون نصب شده، نباید          ١٣-١-٥-١١
ش قابل قبولی از سازه، تراز، شاغول، ھمبر و مھاربندی شده باشد، انجام                         ش        .شودبخ اتصاالت ســازه ای پی
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دراین امر باید     .از تکمیل باید دارای مقاومت کافی برای تحمل بارھای ضمن نصب با ضریب اطمینان کافی باشند                        
.از مشخصات فنی طرح و نقشه ھای نصب و نظر ناظر پیروی شود

باید توجه کافی به اثر تغییرات دمای محیط بر ابعاد قطعات سازه ای و وسـائل فلــزی انــدازه گـیری                         ١٤-١-٥-١١
باید از یک درجـه حــرارت مرجــع مطـابق مشخصـات          .طول در ھنگام پیاده کردن نقشه و نصب سازه مبذول شود       

.فنی طرح و یا نظر ناظر پیروی شود
نصب سازه زمانی پایان یافته تلقی می شود که کلیه قطعات طبق نقشه در محل خود قرار گرفته              ١٥-١-٥-١١

و اتصاالت آنھا طبق مشخصات فنی، کامال تکمیل شده باشند و ستونھا تاحد رواداری مجاز شاقول و تیرھـا نیـز                       
.تشخیص و تأئید این امر بوسیله ناظر صورت می گیرد.درھمین حد تراز باشند

ستن و محکم کردن پیچ ھا٢-٥-١١ ب
مجموعــه پیــچ و مھــره و واشــر از لحــاظ خصوصــیات ھندســی، مکــانیکی، شــیمیایی و آزمایشــھای            ١-٢-٥-١١

ی تـوان از            .ضروری باید به نحـو مناســبی انتخـاب شـود        بـرای ایــن منظــور تـا تھیه اســتانداردھای ملــی ایــران ـم

.پیروی نمود)١AISCترجیحًا (استانداردھای معتبر بین المللی 
.باید تا حد ممکن از کاربرد پیچھای ھم اندازه با رده ھای مقاومتی مختلف در یک سازه پرھیز نمود٢-٢-٥-١١
س از محکم کردن آن، حداقل یک دندانة کامل پیچ از ھر طرف                           ٣-٢-٥-١١ طول پیچ باید به اندازه ای باشد که پ

.مھره بیرون بماند

در صورتیکه مصــالح  ٩٠٠٠kg/cm2در اتصاالت اصطکاکی با استفاده از پیچھای با مقاومت تسلیم ٤-٢-٥-١١
باشند، استفاده از واشر سخت زیر پیچ           ٢٨٠٠kg/cm2فوالدی اعضای متصل شونده دارای حد تسلیم کمتر از              

.و مھره الزامی است
ش حفاظتی باشند، الزم است که از واشـر زیــر پیـچ یــا مھـرة                           ٥-٢-٥-١١ اگر اعضای متصل شونده دارای پوش

.چرخنده استفاده شود
در صورتیکه پیچ در سوراخ لوبیائی یا سوراخ بزرگ شده نصــب مــی شـود، الزم اســت کـه از واشــر                        ٦-٢-٥-١١

.مناسب زیر پیچ و مھره استفاده شود
ش از  ٧-٢-٥-١١ س با پیچ دارای زاویه ای بی درجـه نســبت بــه صـفحة عمـود بــر     ٣در صورتیکه سطح فوالد مما

.محور پیچ باشد، باید از واشر سخت گوه ای در زیر پیچ یا مھره استفاده شود
ھیچ نوع مصالح قابل تراکم مانند واشرھای الستیکی یا مواد عایق بندی نباید در الیــه ھـای اتصـال                                  ٨-٢-٥-١١

.وجود داشته باشد مگر آنکه در نقشه ھای اجرائی بوسیلة طراح قید شده باشد
تمامی سطوح اتصال باید از ھر گونه مواد خارجی یا آلودگی و پوسـته بـه جـز پوسـته ھـای محکـم                              ٩-٢-٥-١١

.طبیعی فوالد، پاک باشند
.در اتصاالت اتکائی، وجود رنگ با ھر ترکیب شیمیائی در سطح مجاور سوراخ پیچ مجاز است١٠-٢-٥-١١
:سطوح مجاور سوراخ پیچ در اتصاالت اصطکاکی باید شرایط زیر را برآورده کنند١١-٢-٥-١١
ک قطـر پیــچ و                        -الف ش، باید ھرگونه رنگ یا آلودگی سطحی در محدوده ای نزدیک تــر از ـی در اتصاالت بدون پوش

.میلیمتر از لبه سورخ پاک شود٢٥حداقل 
ی آمــاده سـازی      –ب  ش، باید سطوح مجاور اتصال به وسیلة ماسه پاشی یا ســاچمه زـن در اتصاالت دارای پوش

در ســایر مـوارد  .را تآ مین نمایــد، رنگ آمـیزی شــود             %٣٣شده و با رنگی استاندارد که حداقل ضریب اصطکاک        
ش ویژه    ی ھـای مکـانیکی اتصـال                        باید آزمای انجام شود تا از کفایت ضـریب اصـطکاک سـطوح برای تــأمین ویژـگ

.اطمینان حاصل شود
ش از خشک شدن نھایی رنگ، شروع نمود-ج .عملیات نصب اتصاالت رنگ شده را نباید بی

.وسائل اتصال شامل پیچ و مھره و واشر را باید در برابر آلودگی و رطوبت در کارگـاه حفاظــت نمـود                     ١٢-٢-٥-١١
وسائل اتصال مصرف نشـده     .فقط تعداد الزم وسائل اتصال برای یک نوبت کاری را باید از انبار محفوظ خارج نمود                        

س از اتمام نوبت، به انبار محفوظ باز گرداند                         ی را کـه در کارخانـه           .در ھر نوبت کاری را باید پ نباید روغن مخصوـص
ش شده است، پاک نمود            وسائل اتصال مورد نظر برای اتصاالت اصطکاکی، بایـد از            .روی سطح وسائل اتصال پخ

ص                             ش از نصب، دندانه ھای آنھا با روغــن مخصـو زنگ و آلودگی ناشی از محیط کارگاه پاک شوند و دراینصورت پی
.استاندارد مجددا روغن زده شود

ق                           ١٣-٢-٥-١١ ابزارھای نمایشگر نیرو در اتصاالت اصطکاکی را می توان در ترکیب با پیچ و مھره و واشـر مطاـب
ش مذکور در بند      ش نصب و بازرسی این ابزارھا باید توسط سازنده ارائه شــود و بــه                .د بکار برد  -١٧-٢-٥-١١رو رو

.تآیید ناظر برسد
ش مسـتقیم،                          ١٤-٢-٥-١١ قبل و در مقاطعی از اجرای اتصاالت اصطکاکی و یا اتصاالت با پیـچ ھـای تحــت کـش
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:الزم است موارد زیر در نظر گرفته شود
حصول اطمینان از ایجاد شدن نیروی کششی الزم در پیچ ھا -الف
تنظیم ابزارھای مورد استفاده در محکم کردن پیچ ھا-ب

ش این کنترل ھـا بایــد مطـابق بنــد                 ش بایـد حداقـل                 .باشـد ١٧-٢-٥-١١تناوب و رو ت ابـزار اندازه گـیری کشــ دـق
.سالیانه توسط مراجع معتبر آزمایشگاھی تأیید شود

ت کـه تاحــد                                ١٥-٢-٥-١١ در اتصاالت زیر، پیچ ھا باید در سوراخ ھای ھم محور پیچ نصب شوند و فقـط الزم اـس
:محکم شوند١٦-٢-٥-١١بست اولیه مطابق بند 

اتصاالت با پیچ ھای اتکایی)الف
ش مستقیم )ب اتصاالت با پیچ ھای بدون کش

س کامل بـا یکدیگــر                            ١٦-٢-٥-١١ حد بست اولیه نشان دھنده حالتی است که تمامی سطوح یک اتصال در تما
س کامـل برقـرار نشــود،                          باشند، اگر در این وضع، فضایی خالی بین سطوح اتصال موجود باشد به نحوی که تمــا

س کامل برقرار شود                   س از قرار دادن ورق پرکننده مناسب و انجام اصالحات الزم، تما اگـر   .باید اتصال باز شود و پ
نتوان سوراخ ھای پیچ ھا را به وسیله میله ھای تنظیم در یک راستا قرار داد، می توان در صورت مجـاز بـودن از                         

.نظر طرح اتصال، با استفاده از برقو، سوراخ پیچ ھا را گشاد کرد و از پیچ ھای با قطر بزرگتر استفاده نمود
ش مستقیم، باید پیـچ و مھـره و                 ١٧-٢-٥-١١ در اتصاالت با پیچ ھای اصطکاکی و اتصاالت با پیچ ھای تحت کش

ش ھای الــف تـا د مــذکور در ایـن بنــد تــا رســیدن به                           واشر در سوراخ ھای ھم محور نصب شوند و به یکی از رو
ش تعیین شده در طرح محکم شوند .حداقل کش

ش مھره )الف چرخ
ش، ابتدا ھمه پیچ ھا از صلب ترین قسمت اتصال تا حد بست اولیه محکـم مــی شـوند و ایــن کـار بـه                              در این رو

برای اطمینان از محکم شدن ھمه پیچ ھا تا حد بست اولیــه، ایـن کـار                    .طرف لبه ھای آزاد اتصال ادامه می یابد       
ش نھایــی          .یک یا چند بار دیگر نیز تکرار می شود         ش س از محکم شدن کلیه پیچ ھا تا حد بست اولیــه، بایــد ک پ

ش اضافی مطابق مشخصات طرح ایجاد نمود .الزم در پیچ ھا را با انجام چرخ
آچار تنظیم )ب

برای محکم کردن پیچ ھا می توان از آچار تنظیم استفاده نمود به این شرط که از صـحت و دقــت عملکــرد آن با                            
ش اسـتفاده شـود                       در .کنترل و تنظیم روزانه اطمینان حاصل شود و نیز از واشر سخت در زیر اعضای تحت چـرخ

ق مشخصـات طــرح                              ش نسـبی پیــچ و مھـره از حــد مجــاز طـب ش باید اطمینان حاصل شود که مقدار چـرخ این رو
.مراحل محکم کردن پیچ ھا مانند بند الف فوق است.بیشتر نشود

پیچ ھای ویژه)ج
ص متصل به کله              ش از پیچ ھایی استفاده می شود که با رسیدن به نیروی کششی خاص، عضو شاخ دراین رو

ش بایــد اطمینـان حاصل شـود کـه نـیروی کششــی در لحظــه             .آنھا به صورت پیچشی کنده می شود      در این رو
.کنده شدن عضو فوق الذکر، با مشخصات طرح مطابقت داشته باشد

.مراحل محکم کردن این پیچ ھا نیز مانند بند الف فوق است
واشرھای ویژه)د

ش از واشرھای ویژه ای زیر کله پیچ یا مھره استفاده می شود و فشردگی برآمدگی ھای واشر تاحــد                در این رو
ش باید اطمینان حاصل شود که             .معینی نشاندھنده رسیدن نیروی محوری پیچ به حد مورد نظر است                 در این رو

.نیروی متناظر با رسیدن واشر به فرم نھایی خود، با خواسته ھای طرح مطابقت داشته باشد
.مراحل محکم کردن این پیچ ھا نیز مانند بند الف فوق است

ش ھای فوق، حداقل         نمونه پیچ و مھره از ھرقطر، طول و مقاومت مورد استفاده، باید در ابتدای               ٣در تمامی رو
ش قرار گیرند ش، نشـان داده شـود            .کار مورد آزمای ش باید به کمک یک ابزار دقیق اندازه گـیری کـش در این آزمای

ش مورد استفاده برای محکم کردن پیچ، می تواند کششی حداقل برابر                        ش خواسته شده در     %١٠٥که رو کش
.طرح را در پیچ ایجاد کند

استفاده مجدد از پیچ ھا١٨-٢-٥-١١
ک   .محکم کردن پیچ ھای شل شده ناشی از محکم شدن پیچ ھای مجاور تاحد بست اولیه بالمانع است                         اگر ـی

ض                     س از محکم شدن کامل، باید به دالئلی شل شود، الزم است که مجموعه پیچ و مھره کال تعوی مھره یا پیچ پ
.شود

1-AISC Spec. for structural joints using ASTM A325 or A490 Bolts.
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رواداری ھا ٦-١١

رواداریھای ساخت ١-٦-١١

انحراف ھای مجاز اعضای نورد ١-١-٦-١١
س از ساخت شده پ

راست گوشه بودن انتھـای اعضـای بـدون         )الف
فشار محوری تکیه گاھی 

راســت گوشــه بــودن انتھــای اعضــای تحــت        )ب
فشار محوری تکیه گاھی 

مستقیم بودن ھر دو محور مقطع)پ
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طول )ت

ش عضو که در نبشی ھـا روی یـال               طول بعد از بر
انــدازه  مقــاطع روی خــط مرکزمقطــع  و در ســایر

.گیری می شود

انحنا یا خیز )ث

انحراف از انحناء یا خیز مورد نظـر در وســط دھانــه         
ی بــودن                ش منحـنی عضـو کــه در وضـعیت افـق بخ

.جان اندازه گیری می شود

انحراف ھای مجاز برای اجزایی ٢-١-٦-١١
از اعضای ساخته شده 

موقعیت قطعات نصب شده )الف

برای قطعاتی که موقعیت آنھا تعیین کننده مسیر              
است انحراف از موقعیت مــورد نظــر      نیرو در سازه  

.تجاوز کندنباید از 

موقعیت سوراخھا )ب

انحراف از موقعیت مورد نظر یــک سـوراخ منفـرد و               
سوراخ که باید بــرای عبــور پیــچ   ھمچنین تعدادی  
.ھم محور باشند
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سوراخھای منگنه شده )پ

.تجاوز کندتغییر شکل لبه ھای سوراخ نباید از 

لبه ھای قیچی شده ورق ھا یا نبشی ھا )ت

درجــه در لبــه ھــا نبایــد از   ٩٠انحــراف از زاویــه    
ش       تجاوز نمایدبـه    شـرطی کــه قطعــه تحــت تنــ

قطعه در  لھیدگی قرارنگیرد و به شرطی که اگر          
ش            اتصال جوشی بکــار مــی رود، گلـوی موثـر جـو

ش پیدا نکند .کاھ

صافی )ث

ش تکیه گاھی، ھمـواری قطعـه              در نقاط اعمال تن
س بــا یــک لبــه   بایــد در حــدی باشــد کــه   در تمــا

ھمواربــه طــول حــداکثر یــک مــتر، در تمــام جھــات        
.تجاوز نکنداز )ھواخور(سطح، پھنای درز 

تیـر   انحراف ھای مجاز در مقـاطع         ٣-١-٦-١١
ورق ھا

اگر در ساخت تیر ورق از عناصر نورد شــده          )الف
اســتفاده شــود ،ھــر قســمت تــابع مقــررات خــود      

.خواھد بود

عمق )ب
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ض بال )پ عر

در وسط ضخامت بالBnیا Bwپھنای 

راست گوشه بودن مقطع )ت

گونیا نبودن بال 

خروج از محور جان )ث

سبت بــه یک                 انحراف از موقعیت مورد نظر جــان ن
لبه بال 

بال ھا )ج

نا صافی بالھا

بال فوقانی تیر ریل جرثقیل )چ
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ناصافی در محل نصب ریل روی تیر 

طول )ح

طول روی خط محور عضو

مستقیم بودن بال )خ

مستقیم بودن ھر یک از بالھا 

انحنا یا خیز )د

انحراف از انحنا یا خیز مـورد نظـر در وســط دھانــه              
ی بــودن                ش منحـنی عضـو کــه در وضـعیت افـق بخ

.جان اندازه گیری شود

اعوجاج جان )ذ
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اعوجاج در عمق جان یا در طولی برابر عمق جان

مقطع تیر در نقاط تکیه گاھی)ر

تعامد بال ھا نسبت به جان 

سخت کننده ھای جان )ز

مســتقیم بــودن امتــداد ـسـخت کننــده جــان در         
س از جوشکاری  یکطرف در صفحه عمود بر جان پ

سخت کننده ھای جان )ژ

مستقیم بودن امتداد سخت کننده ھـای جـان در            
س از         ــفحه عـمــود ـبــر جـــان پـــ دو ـطــرف در ـص

جوشکاری

سخت کننده ھای جان )س

مســتقیم بــودن امتــداد ســخت کننــده جــان در      
س از جوشکاری صفحه جان پ
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ـع      ٤-١-٦-١١ انحــراف ھــای مجــاز در مقاـط
جعبه ای ساخته شده از ورق

ض ورق)لفا عر

Bwیا Bfپھنای 

مربعی بودن )ب

مربعی بودن در نقاط نصب دیافراگم ھا

اعوجاج ورق )پ

ض یا در طولی برابر عرض ورق .اعوجاج در عر

ف                در نقاط اتصال تیر و ستون یا اتصال سـتون و ـک
ش می       ستون  به یک ســوم مقــادیر روبـرو کــاھ

یابد

مستقیم بودن بال یاجان )ت
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مستقیم بودن جان یا بال به تنھایی 

سخت کننده ھای ورق )ث

مســتقیم بــودن امتــداد ســخت کننــده در صــفحه     
س از جوشکاری  عمود بر ورق پ

سخت کننده ھای ورق )ج

مستقیم بودن امتداد سـخت کننـده در صـفحه            
س ازجوشکاریورق پ

طول )چ

طول روی محور مرکزی عضو 

انحنا یا خیز )ح

انحراف از انحناء یا خیز مورد نظـر در وســط دھانــه         
ش منحنی عضو در حالتی که وجه دیگر بــدون          بخ

.خیز افقی باشد
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رواداری ھای نصب ٢-٦-١١

ی ھـا،         ١-٢-٦-١١ انحراف ھای مجاز برای ـپ
دیوارھا و پیچ ھای مھاری

تراز روی پی )الف

انحراف قائم از تراز دقیق طرح

تراز روی ورق کف ستون)ب

انحراف قائم از تراز دقیق طرح

دیوار قائم )پ

ی                   انحراف افقی از موقعیت دقیق نقاط تکیـه گاـھ
سازة فوالدی
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پیچ یا گروه پیچ ھای مھاری قابل تنظیم)ت

ت و تراز دقیــق و حـداقل فضــای                انحراف از موقعـی
الزم درون حفرة پیچ

پیچ یا پیچ ھای مھاری غیر قابل تنظیم )ث

انحراف از موقعیت، تراز و بیرون زدگی طبق طرح

ب         ٢-٢-٦-١١ انحراف ھای مجاز اعضـای نـص
شده

شده روی           )الف ب  موقعیت پای اولین ستون نـص
پی

انحــراف افقــی مرکــز مقطــع ســتون از موقعیــت     
طبق طرح

ابعاد کلی پالن ستون گذاری )ب

انحراف در طول یا عرض پالن
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شاغولی بودن ستون ھای ساختمان)پ

انحراف افقی ھر تراز از ستون نسبت به موقعیت           
پای ستون

شــاغولی بــودن ســتون ھــای نگھدارنــدة ریــل      )ت
آسانسور ساختمان

انحراف افقی ھر تراز از ستون نسبت به موقعیت           
پای ستون

ھمبری ستون ھای پیرامونی ساختمان)ث

ش مجاز انحراف موقعیت ستون ھای پیرامونــی         پو
در ھر تراز ساختمان

تراز تیرھای کف)ج
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انحراف قائم از تراز تعیین شده روی تکیه گاه

تفاوت تراز دوسر ھریک از تیرھای کف)چ

انحراف از تراز ھرتیر

تفاوت تراز تیرھای مجاور)ح

که روی خط مرکـزی      (انحراف از تراز افقی نسبی        
)بال فوقانی اندازه گیری می شود

ھمبری تیرھا در ترازھای مجاور)خ

انحراف افقی بین محل نصــب تیرھـای متصــل بـه              
یک ستون در دو تراز مجاور
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شاغولی بودن ستون نگھدارندة ریل جرثقیل)د

انحراف افقی نقطة تکیه گاه ریل نسـبت بــه پـای            
ستون

فاصلة خط محور ریل ھای جرثقیل از یکدیگر)ذ

انحراف از فاصلة دقیق طرح

پلة درز بین قطعات ریل جرثقیل )ر
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انبار کردن قطعات٨-١١

ی شـوندباید از زمیــن فاصـله داشـته              ١-٨-١١ ش از نصب، انبار ـم ش از حمل یا پی قطعات ساخته شده که پی
.باشند

ض باران و برف قرار گیرند و محل انبار باید طوری باشـد کـه از تجمــع                             ٢-٨-١١ قطعات انبار شده نباید در معر
.آب باران در زیر قطعات جلو گیری شود

تکیه گاھھای مناسب برای قطعات انبار شده باید فراھم شود به نحوی که از تغییر شکل دایم آنھا                               ٣-٨-١١
.شودجلو گیری

ص                     ٤-٨-١١ شماره مشخصه ھریک از قطعات انبار شده بایـد بـدون نیـاز به جابجــایی قطعـات، قابــل تشـخی
.باشد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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