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مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

(جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان) 

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh 

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 

روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 

شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
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 آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستري ايپکیج مکاتبه

  راه و ساختمانرشته 

  جزوه اول

  ساختمان اجراییمسائل عمرانی و 

یبتن يهاساختمان و بتن 

جوش يتکنولوژ و يفوالد يهاسازه

2800 نامهنیو آئ يبارگذار  

ییها با مصالح بنا ساختمان 

و سقف ياسازه يهاستمیس انواع 

ییاجرا مسائل 

و حفاظت در کارگاه یمنیا  

 عمران اشراق خانه :شدهتهیه

 www.kelivajeh.ir
 Tell:09126418417

1396متناسب براي آزمون دوره 
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92...................................................................................... جوش يتکنولوژ و يفوالد يهاسازه

130 ................................................................................................ 2800 نامهنیآئ و يبارگذار

154 ......................................................................................................................... یپ و خاك

168 ................................................................................................ ییبنا مصالح با ها ساختمان

185 ....................................................................................... سقف و ياسازه يهاستمیس انواع

193 ................................................................................................................... ییاجرا مسائل

211 .................................................................................................. کارگاه در حفاظت و یمنیا

222 ................................................................................................................................ انیپا
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24....................................................................................................... یبتن يهاساختمان و بتن

25 ...................................................................................... بتن مصالح

25 ............................................................................................................ مانیس

25 .............................................................................................................. پرتلند يهامانیس

25 .......................................................................................................دیسف پرتلند يهامانیس

25 ....................................................................................................... یرنگ پرتلند يهامانیس

25 ..................................................................................................... ختهیآم پرتلند يهامانیس

25 ........................................................................................................... یپوزوالن پرتلند نمایس

26 .............................................................................................. ياسرباره ای ياروباره پرتلند مانیس

26 ..................................................................................................................... ییبنا مانیس

26 ................................................................................................................ مانیس ينگهدار

26 ..............................................................................................................ياسهیک يهامانیس

27 ................................................................................................................... فله يهامانیس

27 .......................................................................................... پرتلند يهامانیس رشیپذ ضوابط

28 ..................................................................................... یسنگ مصالح ای سنگدانه

28 ............................................................... درشت يهاسنگدانه یاسم اندازه نیتربزرگ تیمحدود

29 ............................................................................................................ ها سنگدانه مقاومت

29 .................................................................................................... ها دانه آب بجذ و تخلخل

29 ........................................................................................................ ها دانه یحرارت خواص

29 ............................................................................................................ سنگدانه يبنددسته

30.............................................................................................................. )ماسه( زیر سنگدانه

30 ................................................................................................................... درشت سنگدانه

30 ....................................................................................................................... دانه نیسنگ

30 ........................................................................................................................ دانه سبک

31 .......................................................................................................... یمعمول وزن با سنگدانه

31 ............................................................................................................. سنگدانه از استفاده

32 .................................................. بتن در یمصرف يهاسنگدانه ينگهدار و لیتحو ونقل،حمل ضوابط

33 ................................................................................................................. آب

33 ......................................................................................... بتن در یمصرف آب رشیپذ ضوابط

33 ..................................................................................................... یافزودن مواد
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33 ........................................................................................................ بتن یافزودن مواد انواع

33 ........................................................................................................ رکنندهیکندگ یافزودن ماده

34 ....................................................................................................... هواساز حباب یافزودن ماده

34 ....................................................................................................... کننده ریزودگ یافزودن ماده

34................................................................. )یشدگ سخت زمان کنندهعیتسر( کننده زودسخت یافزودن ماده

34 ........................................................................................................ آب نگهدارند یافزودن ماده

35........................................................................................... )آب کاهنده( کننده روان یافزودن دهما

35 ............................................................................................ آب جذب زانیم کاهنده یافزودن ماده

35 .................................................................................................................... یپوزوالن مواد

35 ....................................................................................................کننده يریخم ای سازروان مواد

36 ............................................................................................................ ممتاز يهاکننده روان

36 ................................................................................................................. کننده بندآب مواد

36 .............................................................................................................. متفرقه ینافزود مواد

37 .................................................................................................................... مصرف زانیم

37 ..................................................................................... مانیس مکمل ای مانیس نیگزیجا مواد

37 ....................................................................................................................... ها پوزوالن

38 ............................................................................................................... یمانیس شبه مواد

38 .............................................................................................یمصرف يلگردهایم

38 ............................................................................................................................ فیتعار

38 .......................................................................................................... يفوالد يلگردهایم رده

38 ................................................................................................................ فوالد معادل کربن

39 ............................................................................................................................... بهر

39 ................................................................................... ساخت روش ازنظر لگردهایم يبندطبقه

39 ......................................................................................... یکیمکان ازنظر لگردهایم يبندطبقه

40 ................................................................................................................. هیرو شکل انواع

40 ..................................................................................................................... يریپذجوش

40 ......................................................................................... لگردهایم يبندبسته و يگذارنشانه

41 .......................................................................................................... یتیکامپوز يلگردهایم

41 ............................................................................ بتن در یمصرف يلگردهایم يبردارنمونه تواتر

41 ............................................................................................................. لگردهایم کردن خم

42 .......................................................................................... بتن رده
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42 ..................................................................................... بتن سالمت

42 ..................................................................................... بتن مقاومت

43 ...................................................................................... شیسا مقابل در مقاومت

43 ...................................................................................... باال اریبس قاومتم با بتن

43 ................................................................................... بتن مقاومت در مؤثر عوامل

44 ................ دیکلر يهاونی معرض در مسلح بتن يبرا الزامات و یطیمح طیشرا يبنددسته

45 ............................................ شدن آب و زدن خی معرض در یطیمح طیشرا يبنددسته

46 .....................................................................یسولفات يهاطیمح در یاطیاحت ریتداب

46 ...................................................................................لگردهایم يرو یبتن پوشش

47 ............................................................... کارگاه در یمصرف يهابتن رشیپذ ضوابط

47 ........................................................................ کارگاه در یمصرف يهابتن يبردارنمونه و آزمونه

48 ......................................................................................................بتن از يبردارنمونه تواتر

48 ............................................................................................. شدهساخته بتن مقاومت یابیزار

50 ................................................................................. " یقطع رشیپذ عدم " يهابتن با برخورد نحوه

51 ....................................................................................... بتن ياجرا

51 ...................................................................................................... بتن ییآ کار

52 ....................................................................................................... بتن اختالط

53 ........................................................................................................ بتن انتقال

53 ....................................................................................................... پردام و یدست يهاچرخ

53 ............................................................................................ داربیش شوت ای داربیش يناوه

53 .................................................................................................................بتن یدست تلمبه

53 ..................................................................................................................... جام ای باکت

53 ......................................................................................................... يزیربتن

54 ................................................................................................................ شالوده يزیربتن

54 ....................................................................................................... هاسقف و دال يزیربتن

54 .............................................................................. یاصل يرهایت و ها ستون وارها،ید يزیربتن

54 ........................................................................................................ بتن تراکم
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56 ........................................................................... رمتعارفیغ طیشرا در بتن ياجرا
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56 ........................................................................................................................ بتن انتقال

56 ......................................................................................................................... يزیربتن

57 ........................................................................................................................ يآورعمل

57 ............................................... عمان يایدر و فارسجیخل یساحل مناطق در بتن ياجرا ژهیو ضوابط

58 ......................................................................................سرد يهوا در بتن ياجرا ژهیو ضوابط

58 ................................................................................................................... یمصرف مصالح

58 ......................................................................................................... بتن مخلوط طرح الزامات

59 ............................................................................................................. تازه بتن يآورعمل

60........................................................................ )شونده پمپ( یپمپ بتن مشخصات

60................................................................. )تیشاتکر( یدنیپاش يهابتن مشخصات

61 ........................... )لوله و فیق( یترم قیطر از يزیربتن يبرا یمصرف يهابتن مشخصات

61 .................................................................................... ژهیو يهابتن

61 .................................................................................................. مقاومت پر بتن

62 ........................................................................................................ یافیال بتن

63 .................................................................................................. تراکم خود بتن

64 ....................................................................................... مریپل با شدهاصالح بتن

65 ...................................................................................................... نیگسن بتن

65 .........................................................................................................سبک بتن

66 ................... بتن يدرزها و مدفون يمجراها و هالوله بتن، در يبندقالب ضوابط

66 ................................................................................................... بتن يبندقالب
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66 ....................................................................................................... قالب در یمصرف مصالح

67 ...................................................................................................................... لبقا ياجرا

67 ................................................................................................................ نانیاطم يهاهیپا

67 ............................................................................................... رآبیز در يزیربتن يبرا قالب

68 ..................................................................................................................... يبردار قالب

68 ............................................................................................................. يربردا قالب ينحوه

68 ........................................................................................................ نانیاطم يهاهیپا برداشتن

68 ................................................................................................................ يبردار قالب زمان

69 ................................................................................................. بتن يهاقالب بر وارد يبارها

69 .......................................................................................... وارهاید يهاقالب ياسازه ستمیس

70 ......................................................................................... هاستون يهاقالب ياسازه ستمیس

70 ................................................................................................... هاقالب بر وارد قائم يبارها

71 ............................................................................ بتن در مدفون يمجراها و هالوله

72 ...................................................................................................... بتن يدرزها

72 ................................................................................................................. انبساط يدرزها

72 .................................................................................................................. انقطاع يدرزها

72 ......................................................................... یطراح و لیتحل اصول

72 .............................................................................................. یطراح هیپا اصول

72 ............................................................................................. عملکرد اساس بر یطراح روش

72 ................................................................................................. دوام اساس بر یطراح روش

73 ............................................................................................ يحد يهاحالت در یاحطر روش

73 ........................................................................................................... یینها يحد يهاحالت

73 ..................................................................................................... يبرداربهره يحد يهاحالت

73 ....................................................................................................یمنیا بیضرا

73 ................................................................................................. ياسازه ياعضا

73 .................................................................................................................. يالهیم ياعضا

74 ............................................................................................................... ياصفحه ياعضا

74 ................................................................................................................ياپوسته ياعضا

74 ................................................................................................................ يبعدسه ياعضا

74 ..................................................................................................... لیتحل اصول
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74 ...................................................................................................................... یخط لیتحل

74 ............................................................................................. محدود بازپخش با یخط لیتحل

75 ................................................................................................................. یرخطیغ لیلتح

75 ................................................................................................................. کیپالست لیتحل

75 .............................................................................................. یطراح مشخصات

76 ............................................................................................. یهندس مشخصات

76 ................................................................................................................ یخوردگترك اثر

76 ......................................................................................................... يبارگذار

77 ...................................................................... مقاومت یینها يحد حالت در یطراح

77 ............................................................................................. سازه اعضا یطراح

78 ................................................................................................................................ دال

78 ................................................................................. یخمش عضو رفتار در يفشار فوالد نقش

80 ....................................................................................................................... ریت یطراح

81 ................................................................................. یبتن يهارچهیت و شکل T يرهایت ضوابط

81 .................................................................................................................. شکل T يرهایت

81 ........................................................................................ یبتن يهارچهیت ستمیس به مربوط ضوابط

82 .................................................................................................................. يفشار قطعات

83.......................................................................... )ها ستون( يفشار قطعات در آرماتورها يهاتیمحدود

83 ........................................................................................................................ها چیپ دور

84 ......................................................... يفشار ای یخمش ياعضا جهت يگذار فوالد يهاتیمحدود

85 ....................................................................................................... تماس در يلگردهایم گروه

85 ............................................................................. مسلح بتن يهاسازه در یآن یافتادگ محاسبه

86 ................................................................................................. یخمش عضو یختگیگس نوع

88 ..................................................................................... مسلح بتن سازه کیپالست االستو رفتار

88 ....................................................................................................... مسلح بتن خزش اثرات

89 ............................................................................................................. خزش بر مؤثر عوامل

89 ........................................................................................................................... ها مغزه

90 .............................................................................................. شیآزما محل و ازیموردن مغزه تعداد

90 ............................................................................................ تهیسیاالست مدخل بر مؤثر عوامل
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91 ...................................................................................................................... لغزنده قالب

92...................................................................................... جوش يتکنولوژ و يفوالد يهاسازه

92 .................................................................................... یطراح یمبان

92 ............................................................................................... یطراح يهاحالت

92 ................................................................................................................. يحد يهاحالت

92 ......................................................................................................... مقاومت يحد يهاحالت

92 ..................................................................................................... يبرداربهره يحد يهاحالت

92 ..................................................................................... مقاومت يحد حالت اساس بر یطراح

92 ........................................................................... يبرداربهره يحد يهاحالت اساس بر یطراح

93 .................................................................... شده يبندقاب يهاستمیس يبنددسته

93 ................................................................................. یکشش ياعضا

93 ...................................................................... یکشش ياعضا در يالغر تیمحدود

93 ....................................................................................... یکشش ياعضا یطراح

94 .................................................................. پهن سر يتسمه يابعاد يهاتیمحدود

95 ..................................................يفشار يروین يبرا اعضا یطراح الزامات

95 ..................................................................................... يالغر بیضر تیمحدود

95 ............................................................................................. شدههساخت ياعضا

95 ......................................................................................... يابعاد يهاتیمحدود

95 ................................................................................... مختلط مقاطع

96 ....................................................... مختلط مقطع با ياعضا در حمصال يهاتیمحدود

96 ............................................................................. مختلط مقطع با يمحور ياعضا

96 ......................................... بتن در محاط مختلط مقطع با يمحور ياعضا يبند اتیئجز

96 .................................................................................... یبتن دال ضخامت حداقل و مؤثر عرض

97 .............................................. شدهداده شکل يفوالد يهاورق همراه به مختلط مقاطع
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97 ............................................................................................. خیمگل و ریگ برش

98 ................................................................... مختلط مقطع با ياعضا در رهایگ برش يبند اتیجزئ

98 ................................................................................ اتصاالت یطراح

98 ................................................................................................... اتصاالت انواع

98 ...................................................................................................................... ساده اتصال

98........................................................................................................ )رداریگ( یخمش اتصال

99 ........................ اتصال محل در ریت يهابال برش و يجوشکار يبرا یدسترس يهاسوراخ

99 ............................................................................................. پرچ و چیپ و جوش

101 .................................................................................... یجوش اتصال بر وارده یکشش يروین

102 ........................................................................................ یچیپ اتصاالت در ها سوراخ انواع

102 .......................................................................................... ها سوراخ یاسم ابعاد تیمحدود

102 ................................................................................................. سوراخ مرکز فاصله حداکثر

103 ......................................................................................................... ها وصله

103 ...................................................................... يالرزه یطراح الزامات

103 .......................................................................................................... فیتعار

103 .................................................................................................................... يریپذشکل

103 ............................................................................................................. ادیز يریپذشکل حد

104 ......................................................................................................... متوسط يریپذشکل حد

104 ............................................................................................................. کم يریذپشکل حد

104 ..................................................................................................... اعضا شدهحفاظت هیناح

104 ......................................................................................... اعضا يالرزه الزامات

104 ................................................................................ ها ستون يوصله يالرزه یطراح تالزاما

105 ................................................................................... ها ریت يوصله يالرزه یطراح الزامات

105 ...................................................................................... ها قاب يالرزه یطراح

106 .................................................................................................... یمعمول یخمش يهاقاب

106 .................................................................................................... متوسط یخمش يهاقاب

106 ........................................................................................................ ژهیو یخمش يهاقاب

106 ............................................................................. یمعمول يهمگرا يشدهياربندمه يهاقاب

107 .................................................................................................................. یعموم الزامات
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107 ................................................................................. ژهیو يهمگرا يشدهيمهاربند يهاقاب

108 ........................................................................................... واگرا يشدهيمهاربند يهاقاب

109 .................................................... يفوالد قطعات کنترل و نصب ساخت،

110 ..................................................................................................... نصب شیپ

111 ................................................................................................... چیپ با اتصال

111 ................................................................................ یاصطکاک يهاچیپ کردن محکم و بستن

111 ............................................................................. بیمعا رفع و حمل کردن، انبار

112 ...................................................... يفوالد يهاقسمت کردن زهیگالوان و يزیآمرنگ

112 ............................................................................................................ سطوح يسازآماده

112 ............................................................................... سطوح يسازآماده تیفیک مختلف درجات

Sa1 :112 .................................................................................... فیخف یپاش ماسه صورتبه زکردنیتم

Sa2 :112 .................................................................................... قیعم یپاش ماسه صورتبه زکردنیتم

Sa2/5 :113 ............................................................................... ترقیعم یپاش ماسه صورتبه زکردنیتم

Sa3 :113 .................................................................. يانقره سطح حصول با یپاش ماسه صورتبه زکردنیتم

113 ......................................................................................................................يزیآمرنگ

114 ................................................................................................................ کردن زهیگالوان

114 ........................................................................................ يالدفو قطعات نصب

115 ........................................................................................ ریت جان

115 ................................................................. نیسنگ متمرکز يربارهایدرز جان ضعف

Vertical BUckling ............................................................ 115 ریت جان قائم کمانش

116 ............................................................................................ خرپا

116 ........................................................................................... تورق

118 ........................................................................... يجوشکار و جوش

118 ....................................................................................... يجوشکار مهم عوامل

119 ................................................................................................................... انیجرشدت

119 ..................................................................................................................... قوس طول
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119 .............................................................................................................. يشرویپ سرعت

120 .................................................................................................................. الکترود هیزاو

120 ........................................................................... ساختمان در جوش انواع کاربرد

121 ............................................................................ جوش مخرب ریغ يهاشیآزما

121 ............................................................................................ يجوشکار الکترود

121 ................................................................................................................ الکترود روکش

121 ........................................................................................................................ آهن پودر

122 ......................................................................................................... دالکترو يگذارشماره

122 ................................................................................................... )پرجوش( پربازده يالکترودها

122 ................................................................................................... )زودجوش( ينفوذ یالکتروده

123 ............................................................................................................. یبیترک يکترودهاال

123 ................................................................................................................... الکترود انواع

124 ............................................................................................................. يجوشکار بیمعا

124 ...................................................................................................................... ناقص ذوب

125 ...................................................................................................................... ناقص نفوذ

125 .......................................................................................................................... تخلخل

126 ....................................................................................................... جوش گل و سرباره حبس

126 ............................................................................................ )لوچه( ه،یپا فلز يرو جوش سررفتن

126 ........................................................................................................... جوش در یاضاف گرده

127 ........................................................................................................................ قوس لکه

127 ..........................................................................................................................ها ترك

129 .............................................................................................................. اریش یپرشدگ عدم

129 ................................................................................................................... پاشش و جرقه

130 ................................................................................................ 2800 نامهنیآئ و يبارگذار

130 ......................................................................................... فیتعار

130 ......................................................................................................... مرده بار

130 ......................................................................................................... زنده بار

130 .................................................................................................... بام زنده بار

Base Shear ................................................................................... 130: هیپا برش
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Story Shear ................................................................................. 130: طبقه برش

Base ............................................................................................... 131: هیپا تراز

131 ...................................................................................... طبقه ینسب مکان رییتغ

131 ...................................................................................................... انقطاع درز

131 .............................................................................................. یزشیفرور وارید

131 ........................................................................................................ افراگمید

131 ...................................................................................................... طرح زلزله

T ............................................................................... 132: نوسان یاصل تناوب زمان

Story Stiffiness.......................................................................... 132: طبقه یسخت

132 ............................................................................. طرح لیس ارتفاع و طرح لیس

Ductility .................................................................................... 132: يریپذشکل

Story ................................................................................................... 132: طبقه

132 ...................................................................................................... :نرم طبقه

132 ................................................................................................ نرم یلیخ طبقه

133 .................................................................................................... فیضع طبقه

133 ............................................................................................ فیضع یلیخ طبقه

133 .................................................................................................... یخمش قاب

133 .................................................................................................... ییفضا قاب

133 .................................................................................يفوالد شدهيمهاربند قاب

133 .................................................................................. همگرا شدهيمهاربند قاب

133 ....................................................................................واگرا شدهيمهاربند قاب

133 ................................................................................................... یسخت مرکز

B ................................................................................ 134 ساختمان، بازتاب بیضر

134 ............................................................................... یعموم ماتالزا

135 ................................................................. تیاهم برحسب ها ساختمان يبندگروه

136 ........................................................... يکالبد نظم برحسب ها ساختمان يبندگروه
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136 .............................................................................................................. پالن در ینامنظم

136 ................................................................................................................ یهندس ینامنظم

136 ................................................................................................................ یچشیپ ینامنظم

136 ............................................................................................................ افراگمید در ینامنظم

137 ........................................................................................................ صفحه از خارج ینامنظم

137 ................................................................................................ يمواز ریغ يهاستمیس ینامنظم

139 ............................................................................................................ ارتفاع در ینامنظم

139 .......................................................................................................... یهندس ینامنظم -الف

139 ............................................................................................................. یجرم یمنامنظ -ب

139 .......................................................................................... یجانب باربر ستمیس قطع ینامنظم -پ

139 .................................................................................................... یجانب مقاومت ینامنظم -ت

139 ..................................................................................................... یجانب یسخت یامنظمن -ث

141 ............................................................................. نامنظم يهاساختمان احداث در تیمحدود

141 ..................................................... ياسازه ستمیس برحسب ها ساختمان يبندگروه

141 ...................................................................................................... باربر يوارهاید ستمیس

141 ...................................................................................................... یساختمان قاب ستمیس

141 ......................................................................................................... یخمش قاب ستمیس

142 .................................................................................................... یبیترک ای دوگانه ستمیس

142 ...................................................................................................... یکنسول ستون ستمیس

142 ............................................. یساختمان يهاسازه يالرزه یطراح ضوابط

142 ............................................................................................. یطراح يهاروش

142 ....................................................................................................... سازه لیتحل يهاروش

142 ...................................................................................................... یخط لیتحل يهاروش

143 .................................................................................................. یرخطیغ لیلتح يهاروش

143 .............................................................................................. معادل یکیاستات لیتحل روش

143 ......................................................................................................................... هیپا تراز

143 ................................................................................................................ تا ساختمان انواع

144 ................................................................................................................... متعارف يهاساختمان

144 ................................................................................................................رمتعارفیغ يهاساختمان

144 ......................................................................................................... ساختمان تیاهم بیضر

Ru ..................................................................................................... 144 ساختمان، رفتار بیضر

144 ............................................................................................................. ياسازه يهاستمیس
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146 .............................................................................................. یواژگون برابر در ساختمان محاسبه

147 ........................................................................................................ زلزله از یناش قائم يروین

147 .......................................................................................... یخط یکینامید لیتحل يهاشرو

147 .............................................................................................................. یفیط لیتحل روش

147 ............................................................................................................. نوسان يمدها تعداد

147 ............................................................................ شالوده يرو ها هیپا تراز از سازه مشخصات

148 ...........................................................................ياسازه ریغ ياجزا

148 .......................................................................................يبارگذار

148 ......................................................................................................... مرده بار

148 ......................................................................................................... زنده بار

149 ......................................................................................................... لیس بار

149 ......................................................................................................... برف بار

150 .....................................................................................................................لغزنده برف

150 ........................................................................................................ باران بار

150 ........................................................................................................... خی بار

150 ........................................................................................................... باد بار

151 ............................................................................................ مختلف يهاسازه يرو بادبر بار

151 .........................................................................................................زلزله بار

151 ............................................................................................ زلزله بار نگرفت نظر در از هدف

152 ...................................................................................................................... زلزله انواع

152 .............................................................................................................يمعمار مالحظات

153 ..................................................................................... یگسل يهاپهنه در نساختما احداث

154 ......................................................................................................................... یپ و خاك

154 ............................................................................... یپ ياجرا و یپ

154 .......................................................................................................... فیتعار

154 ...................................................................................................................... مؤثر تنش
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154 ............................................................................................................................... یپ

154 .................................................................................................... ساده و دهیچیپ يبندهیال

155 ............................................................................................. یطراح يهاروش

155 ..............................................................................................................مجاز تنش روش

155 ............................................................................................................. يحد حالت روش

155 ............................................................................................................... یینها يحد حالت

155 ......................................................................................................... يبرداربهره يحد حالت

155 ................................................................................. نیزم یکیژئوتکن ییشناسا

155 .................................................................................. ییشناسا اتیعمل انجام به ازین طیشرا

156 ............................................................................................................................ گمانه

157 ...................................................................................................................... گمانه عمق

158 ..................................................................................................... خاك يبردارنمونه و يحفار

159 ...........................................................................................شیپا و يگودبردار

159 ..................................................................................................... آن تیمسئول و گود خطر

160 ............................................................................................................ يگودبردار تیمسئول

161 ......................................................................................... یسطح يهایپ ییاجرا مالحظات

162 .................................................................................................... يبردارخاك

162 .......................................................................................................................... یکنیپ

162 ............................................................................................................... یلجن يهانیزم

163 ...................................................................................................... يزیرخاك

163 ................................................................................................................ يزیخاکر انواع

164 .................................................................................................................باربر يزهایخاکر

164 ............................................................................................................. پرکننده يزهایخاکر

164 ................................................................................................ یکارگاه تراکم

165 ............................................................................................. نگهبان يهاسازه

166 ............................................................................................................ نگهبان سازه انواع

166 ........................................................................................................ وزن عملکرد با يوارهاید

166 .............................................................................................................. گونه سپر يوارهاید

166 ...................................................................................................................... مسلح خاك

166 ......................................................................................................... یخکوبیم و يمهار لیم

166 ................................................................................................................... نیرزمیز وارید
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167 ...................................................................................................... وارید پشت خاك فشار

167 .......................................................................................................... هاشمع

167 ................................................................................................................ شمع آمدن باال

167 .................................................................................................................. شمع نشست

168 ................................................................................................ ییبنا مصالح با ها ساختمان

168 ......................................................................................... فیتعار

168............................................................................................... )یافق( بستر بند

168.................................................................................................. )قائم( کله بند

168 ....................................................................................................... ییگلو بند

168 ...................................................................................................... ممتد وندیپ

168 .............................................................................................................. جرز

168 ............................................................................................................. حفره

169 ........................................................................................................... ستون

169 .......................................................................................................... سوراخ

169 ............................................................................................ ییبنا مصالح واحد

169 ...................................................................................... توپر ییبنا مصالح واحد

169 .................................................................................. یتوخال ییبنا مصالح واحد

169 ............................................................................... دارسوراخ ییبنا مصالح واحد

169 ....................................................... ییبنا يهاساختمان یعموم الزامات

169 ...................................................................................................... انقطاع درز

170 ............................................................................................نیرزمیز يوارهاید

170 ...................................................................................................... ینیوارچید

170 ............................................................................................................................. زیالر

170 ............................................................................................................................. البند

171 ......................................................................................................... يآجر اتصاالت انواع

171 ......................................................................................... جداره چند يوارهاید
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171 ............................................................................ وارهاید در يالغر نسبت کنترل

171 .......................................................................... ها ستون در يالغر نسبت کنترل

172 ........................................................................... تا غهیت و ياسازه ریغ يوارهاید

172 ....................................................................................................... درگاه نعل

172 ......................................................................................................... پناهجان

173 ......................................................................................................... دودکش

173 ........................................................................................ توکار يمجار و هالوله

173 ................................................................ ها ستون و وارهاید در مؤثر یهندس ابعاد

173 .................................................................................................................. مؤثر ضخامت

173 .....................................................................................................................مؤثر ارتفاع

173 .................................................................................................................. مؤثر مساحت

173 ................................................................................. باربر وارید ضخامت حداقل

174 .................................................................. مسلح ییبنا يهاساختمان

174 ................................................ کالف با محصورشده ییبنا يهاساختمان

174 ................................................................................................ یعموم الزامات

175 ........................................................................... ساختمان طبقات تعداد و ارتفاع

175 .............................................................................................. سقف یشامدگیپ

175 .......................................................................................................... شالوده

176 ................................................................................................... ینیچ یکرس

176 .......................................................................................................... وارهاید

178 ......................................................................................................... بازشوها

179 ....................................................................................................... درگاه نعل

179 ....................................................................................... قائم و یافق يهاکالف

180 .............................................................. رمسلحیغ ییبنا يهاساختمان

180 ................................................................................................ یعموم زاماتال
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 180 .............................................................................................. سقف یشامدگیپ

 180 .......................................................................................................... شالوده

 181 ................................................................................................... ینیچ یکرس

 181 .......................................................................................................... وارهاید

 181 ................................................................................................................ باربر يوارهاید

 182 ............................................................................................................. يآجر يهاساختمان

 182 ................................................................................................................. یخشت ساختمان

 183 ................................................................................................................. یسنگ ساختمان

 183 .................................................................................................................... جداگر وارید

 183 ...................................................................................................................... ینیوارچید

 184 ......................................................................................................... بازشوها

 185 ....................................................................................... سقف و ياسازه يهاستمیس انواع

 185 .................................................................................. هاسقف انواع

 185 ........................................................................................ یضرب طاق يهاسقف

 185 ........................................................................................ بلوكرچهیت يهاسقف

 186 ................................................................................................... یقوس سقف

 186 ......................................................................................... يااستوانه يهاسقف

 186 ..............................................................................................يگنبد يهاسقف

 186 ......................................................................... ياسازه يهاستمیس

 LSF( ......................................................................... 186( سبک يفوالد قاب ستمیس

 187 ...........................................................................................................................مصالح

 187 .......................................................................................................................... شالوده

 188 .................................................................................................... ییاجرا و یطراح الزامات

 188 ............................................................................ساختهشیپ یبتن يهاساختمان

 188 .............................................................................................................اتصاالت و مصالح

 188 .................................................................................................... ییاجرا و یطراح الزامات

 ICF( ................................ 189( ماندگار قیعا يهاقالب با مسلح بتن ياسازه وارید ستمیس
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 189 .................................................................................................................... کاربرد دامنه

 189 ........................................................................................................ هاتیمحدود و مصالح

 190 .................................................................................................... ییاجرا و یطراح الزامات

 3D( ........................................................ 190( يبعدسه سبک ساختهشیپ پانل ستمیس

 191 .......................................................................................................................... فیتعار

 191 ...........................................................................................................................مصالح

 192 .................................................................................................... ییاجرا و یطراح الزامات

 193 ................................................................................................................... ییاجرا مسائل

 193 ........................................................... اتورهایراد شیگرما يهاستمیس

 193 .................................................................................... پنجره و در

 194 ........................................................................................ يبند نم

 194 ........................................................................................ يبندآب

 194 ...................................................................................... يبخاربند

 194 ........................................................................... یرطوبت يکارقیعا

 196 ........................................................................................... يکارقیعا شیآزما

 197 ........................................................................... یحرارت يکارقیعا

 198 ................................................................................................. نیمرزیز وارید

 198 ............................................................................................................... کف

 198 ............................................................................... یخارج يوارهاید يکارقیعا

 198 ................................................................................... بخاربند هیال ياجرا وهنح

 199 ............................................................................. یصوت يبندقیعا
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 199 ................................................................... بداریش يهاسقف پوشش

 199 ........................................... نسوز پنبه ـ مانیس يهاورق با بداریش يهاسقف پوشش

 200 ................................................................................... آردواز يهاورق با پوشش

 200 ........................................................ ومینیآلوم يهاورق با بداریش يهاسقف پوشش

 200 .............................................. زهیگالوان يفوالد يهاورق با بداریش يهاسقف پوشش

 201 .................................................................................... يکاریکاش

 201 ............................................................................... کییموزا ياجرا

 202 ........................................................................... یساختمان يدرزها

 202 ................................................................... )ییاجرا يدرزها( ساخت يدرزها :الف

 203 .......................................................................................... یحرکت يدرزها: ب

 203 .............................................................................................................. یضانقبا يدرزها

 204 ............................................................................................................... انبساط يدرزها

 204 ................................................................................................................. کنترل يدرزها

 205 ............................................................................................................... نشست يدرزها

 205 ............................................................................................................... یلغزش يدرزها

 205 ................................................................................... )لریف( درز پرکننده مصالح

 205 ....................................................................................... یحرکت يدرزها ياجرا

 205 .................................................................... کپارچهی آرمهبتن يهاساختمان در یحرکت يدرزها

 206 ................................................................................ يفوالد يهاساختمان در یحرکت يدرزها

 206 ....................................................... ییبنا مصالح از شدهساخته يهاساختمان در یحرکت يدرزها

 206 .......................................................................................... ها چاه

 208 .............................................................................. محوطه یزهکش

 208 ..................................................................................................... یثقل روش

 208 ..................................................................................................... پمپاژ روش

 209 .............................................................................................. قیعا پرده روش



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

 

  www.shop-eng.ir, @Karshenasazmoon                                  خانه عمران اشراق                   
22 

 209 ................................................................................ يساز رو ادهیپ

 210 ........................................................................................ یآهک بافته يرسازیز

 210 ............................................................................ يارودخانه مخلوط با يرسازیز

 210 ............................................................................................ بلوکاژ با يرسازیز

 211 .................................................................................................. کارگاه در حفاظت و یمنیا

 211 ......................................................................................... فیتعار

 211 ...................................................................................................... کارصاحب

 211 ........................................................................................................ کارمانیپ

 211 ..................................................................................................... فرماشیخو

 211 .......................................................................................................... کارفرما

 211 .......................................................................................................... سکیر

 212 ..................................................................................................... شب در کار

 212 ....................................................................... کارگاه یعموم الزامات

 213 ............................................................... یعموم معبر حفاظت و یمنیا

 213 ....................................................................... کارگاه در یمنیا نکات

 214 ........................................................... یمنیا و حفاظت عناصر و ياجزا

 214 .........................................................................................موقت  یحفاظت  نرده

 215 ........................................................................................... یحفاظت يپاخورها

 215 ..................................................................................... موقت دهیسرپوش راهرو

 215 ............................................................................................. یحفاظت سرپوش

 215 .............................................................................................. موقت يهاسقف

 216 ....................................................................................................... یمنیا تور

 216 ......................................................................................... موقت یحفاظت حصار



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

 

  www.shop-eng.ir, @Karshenasazmoon                                  خانه عمران اشراق                   
23 

 216 ............................................................. باالبر و یساختمان آالتنیماش

 217 ........................................................ کارگاه در هایدسترس و کار گاهیجا

 217 ............................................................................................................ بشکه

 217 .........................................................................................................داربست

 217 ........................................................................................................... نردبان

 218 ................................................................................................... موقت پلهراه

 218 ........................................................................................ گذرگاه و داربیش راه

 219 ........................................................................................ بیتخر

 219 .................................................................................................. سقف بیتخر

 219 .................................................................................................. وارید بیتخر

 220 ................................................. مشابه يهاسازه و یصنعت بلند يهادودکش بیتخر

 220 ..................................................................................... يگودبردار

 220 .......................................................................... قالب و سازه ياجرا

 221 .............................................................................................. مصالح ينگهدار

 222 ................................................................................................................................ انیپا

  

 



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

 

  www.shop-eng.ir, @Karshenasazmoon                                  خانه عمران اشراق                   
24 

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 ()براي جرم مخصوص (جرم واحد حجم -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

  )°cبراي دما، درجه سلسیوس ( -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  کاربردهبهگرماموارد باید تمامی تدابیري که براي حفظ بتن از سرما و  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 

ر هنگام مراجعه بازرسان ساختمان بتواند د 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 .آیدمیشیمیایی به سیمان پرتلند معمولی یا سفید به دست  اثربیسیمان پرتلند رنگی، از افزودن مواد رنگی معدنی 

 هايبه رنگ هايسیمانو سیاه، براي ساخت  ايقهوهپرتلند رنگی قرمز،  هايسیمانلی براي ساخت سیمان پرتلند معمو

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

  پرتلند آمیخته هايسیمان

  سیمان پرتلند پوزوالنی
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هیدرولیکی است که مخلوط کامل، یکنواخت و همگنی از سیمان پرتلند و پوزوالن  ايهچسبانندسیمان 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  میزانپوزوالن به سیمان پرتلند پوزوالنی معمولی، داراي 

  .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 » پ.پ.و«

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  ايروبارهسیمان پرتلند 

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

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 

  استفاده کرد.

  نگهداري سیمان

  ايکیسه هايسیمان

  .باشدمیکیلوگرم  50لند سیمان پرت 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  همبر روي 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  قرارداداز یکدیگر  مترمیلی 80تا  50 سیمان باید نزدیک به یکدیگر، بافاصله هايکیسهدر مناطق خشک، 

درصد،  90 مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از در مان بشود.موجب خشک شدن سی 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 هايسیمان

 تدریجبهسیمان  درنتیجهو  گیردمیمک هواي فشرده صورت انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به ک ازآنجاکه

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

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

  رف تحت آزمایش قرار گیرد.نشد، باید قبل از مص 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

  مصالح سنگیسنگدانه یا 

 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 

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

  .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. هاافزودنی

  .شودمیمقاومت باالتري منجر  مخلوط کم عیارتر به 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: یکهیچدرشت 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

  در بتنسبک مصرفی  هايدانهسنگ

  :شوندمیتهیه  دو صورت، به در بتنسبک مصرفی  هايدانهکلی سنگطوربه

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

  .لوحسنگدیاتومه، خاکستر بادي، شیل یا 

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

  ند.به کار رو 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 دانه هاسه خاصیت مهم حرارتی 

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

مقدار نظیر براي بتن  کنندهتعیینکه  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 رويآن  يعمدهاست که بخش  هايسنگدانه

  

  :شودمیمعمولی تقسیم  زنوسنگدانه 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 ایلمنیت، ژئوتیت، هماتیت، آهن یا فوالد.

  .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

ت سبک مصنوعی، مانند رس، شیل و اسلی 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  هادشواريسبک طبیعی به خاطر  هايدانهمصرف 

  در نقاط دور از معدن فراگیر نیست. هاآنه از علت محدودیت منابع طبیعی، استفاد
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پلی استایرین  توانمی هاآن ازجمله، که اندقرارگرفتهبا ترکیبات آلی نیز مورد مصرف  مصنوعی سبکی هايدانهسنگ

  را نام برد. شدهمنبسط

پوکه رسی در پر کردن فضاهاي . شودمیتولید  شدهمنبسطو پرلیت  (لیکا) شدهمنبسطدر ایران تنها پوکه رسی یا خاك رس 

. بتن رسدمی) به مصرف ايسازهسبک باربر ( و بتنسبک عایق حرارتی  هايبتنو  وزنسبک هايبلوكخالی، ساختن 

  بیشتري دارد. مقاومت سبکدانه هايبتناز سایر  )لیکا (پوکه رسی

  خشک حداکثر: )سست( ايفلهو بنایی باجرم مخصوص انبوهی  ايسازهسبک دانه براي بتن 

  .بر مترمکعبکیلوگرم  1040و مخلوط آن دو  بر مترمکعبکیلوگرم  880، شن بر مترمکعبکیلوگرم  1120ماسه 

  خشک حداکثر: )سست( ايفلهحرارتی باجرم مخصوص انبوهی  کاريعایقسبک دانه براي بتن 

  .بر مترمکعبکیلوگرم  160رمیکولیت و بر مترمکعبکیلوگرم  196پرلیت 

  .بر مترمکعبکیلوگرم  1040و مخلوط آن دو  بر مترمکعبکیلوگرم  880، شن بر مترمکعبکیلوگرم  1120ماسه 

  سنگدانه با وزن معمولی

  .رودمییا سنگین، که براي ساخت بتن با جرم مخصوص معمولی به کار  سبکدانهسنگاست غیر از  هايسنگدانه

  است. 1/3و  3/2بین نرمی سنگدانه ي ریز جزو الزامات اختیاري و  مدخل

  استفاده از سنگدانه

  خشک بیشتر باشد. سبک دانهدرصد وزنی  2 رسی و ذرات خردشونده نباید از هايکلوخهکل مقدار 

مخلوط  از ذخایر، الزم است زیستمحیطحفظ  يبرا کرد. مینتادریاها و رودخانه  از سواحلمصالح سنگی را نباید 

تولید سنگدانه  در کارگاهتولید، باید از انتشار گردوخاك زیاد  فرآیند در متروك و منابع کوهی استفاده شود. هايرودخانه

  .هاستکارگاهسرند اول این  بر روي پاشیآب از آنجلوگیري  هايرويازاین یکی جلوگیري شود.

استاندارد سنگدانه ي بتن  هايویژگیا ساختمانی ب از آوارهايمطابقت مشخصات سنگدانه ي شکسته بازیافتی  در صورت

اختالط  با طرح(بخشی از سنگدانه طبیعی  جايبه هاآنبتن، از  در ساخت، زیستمحیط، براي کمک به حفظ توانمی

  مناسب) استفاده کرد.
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 هايسنگدانه مهم و آبی مجاز نیست. هايدر پروژه ویژهبهداراي قلیایی زیاد،  هايبا سیمانواکنش زا  هايدانهکاربرد سنگ

مداوم با زمین مرطوب یا در شرایط جوي رطوبت زا قرار خواهد  در تماسرطوبت یا  در معرضبتنی که  در ساخت موردنیاز

 اما و انبساط شدید مالت یا بتن شود. بخشزیانسیمان موجب واکنش  هايقلیاییگرفت نباید داراي موادي باشد که با 

ی که نشان داده شرطبهمواد در سنگدانه وجود داشته باشد، استفاده از سنگدانه ي ریز مجاز است،  از اینزیادي  اگر مقدار

از واکنش  مضر حاصلبا افزودن یک ماده مانع انبساط  تادرصد قلیایی  6/0حاوي کمتر از  از سیمانشود که استفاده 

  قلیایی سنگدانه خواهد شد.

با  هايشن نگهداري شوند. مترمیلی 25از  و بیشتر، باید دردوگروه کمتر مترمیلی 38بیش از با حداکثر اندازه  هايشن

 جدا شدنکار امکان  نیا نگهداري شوند.متریلیم 19 از یا کمتر باید دردوگروه کمتر و بیشتر مترمیلی 38اندازه  حداکثر

  .دهدمیرا کاهش  از یکدیگر دانه ها

  مصرفی در بتن  هايدانهنگهداري سنگ، تحویل و ونقلحملضوابط 

با  هايشن میلیمترنگهداري شوند. 25، باید در دو گروه کمتر و بیشتر از متریلیم 38 اندازه بیش از با حداکثر هايشن

 جدا شدنکار امکان  نیا نگهداري شوند. متریلیم 19یا کمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از  متریلیم 38اندازه  حداکثر

  .دهدمیاز یکدیگر را کاهش  انه هاد

  پالستیکی پوشانیده شود. هايورقهواقع در فضاي آزاد با برزنت یا  هايدانهبارش و یا یخبندان، باید سنگ در هنگام

درجه  50باید با مقطع مربع یا دایره و شیب مخروط یا هرم تحتانی آن کمتر از  المقدورحتی سنگدانه هاسیلوي ذخیره 

  باشد.

  واقع در فضاي آزاد، سایبان درست شود. هايدانهسنگ بر رويگرماي شدید، باید  هنگامدر 

از هم  ریزودرشت هايدانهدپوي شن و ماسه نباید زیاد باشد زیرا شیب زیاد دپوها موجب جدا شدن  هايمخروطشیب 

  .شودمی

که  شودمیامر موجب  نیا پس مصرف شود.و س ماندهباقیدر محل  ساعت 12انبارشده در دپو باید حداقل  هايدانهسنگ

  به حد یکنواخت و پایدار برسد. تارطوبت سنگدانه 
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  آب

 دهندهتشکیلی از اجزاي یکآنعنوبه، آب ها: آب مصرفی براي شستشوي سنگدانه رودمیبه کار  در بتنآب به سه صورت 

  بتن. آوريعملو آب مصرفی براي  رودمیبتن که در هنگام ساخت آن به کار 

  در بتنضوابط پذیرش آب مصرفی 

به  در بتنبدون انجام آزمایش،  توانمیآبی را که قابل آشامیدن است مزه یا بوي مشخصی ندارد و تمیز وصاف است، 

صورت، این  در ایننامناسب بودن این آب براي بتن باشد، که  دهندهنشاناستثنا آن است که سوابق قبلی،  تنها کاربرد.

  .کاربردب در بتند آب را نبای

PH  باشد. 5/8یا بیشتر از  5 کمتر ازنباید  در بتنآب مصرفی  

 هايآزمونهدرصد مقاومت نظیر  90حداقل معادل  غیر آشامیدنیبا آب  شدهساختهمالت  هايآزمونهروزه  28و  27مقاومت 

  با آب مقطر باشد. شدهساختهمشابه 

بیشتر  از بتندرصد وزن سیمان مصرفی در همان حجم  5/2از  از بتنچربی معدنی آب مصرفی دریک حجم معین  میزان

  نباشد.

  مواد افزودنی

در حین اختالط به  )سنگی و مصالحسیمان، آب ( مواد اصلیبتن موادي هستند که غیر از  هايچاشنیمواد افزودنی یا 

  . آیندنمی حساببهتالط اخ هاينسبتکم است ودرتعیین  هاافزودنی مقدار .شوندمیبتن یا مالت افزوده 

که غیر از مواد اصلی  هر ماده دیگري طورکلیبهاز سیمان، آب و مصالح سنگی،  اندعبارت بتن دهندهتشکیلمواد اصلی 

  .شودمی نامیده به بتن (یا مالت یا دوغاب) در ضمن ساخت افزوده شود، ماده افزودنی

و موجب  شدهاضافهمواد افزودنی بتن، موادي هستند که عالوه بر آب، سیمان و سنگدانه، درزمان اختالط به بتن یا مالت 

  .گردندمیا سخت شده یتازهاصالح برخی از خواص بتن 

  انواع مواد افزودنی بتن

  ماده افزودنی کندگیرکننده 
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مواد افزودنی . اندازدمی تأخیربه سخت، را به  از خمیريالت مخلوط ح و تغییربتن  گیرشزمانماده افزودنی کندگیر کننده 

در کارهاي حجیم  گیرشزمان طوالنی کردنبتن، گاهی اوقات براي  برگیرشهواي گرم  تأثیرکندگیر کننده براي کاهش 

. مصرف روندمیار دور به ک هايمسافتبتن آماده در  یا حملمانند سدهاي بزرگ بتنی یا پمپ کردن بتن در فواصل زیاد 

کننده یا عامل کاهنده آب بتن  ، روانتاکننده  . اغلب کندگیر شودمیبتن  موجب کاهش مقاومت اولیه معموالًاین مواد 

سولفات کلسیم است که براي  تاکننده  کندگیر ترینمعمول. شودمیهوا نیز ایجاد  حباب هاآننیز هستند. در برخی از 

  . شودمیسیمان در موقع آسیاب کردن کلینگر به آن اضافه  گیرشزمانتنظیم 

  ماده افزودنی حباب هواساز

. مانندمیکه بعد از سخت شدن نیز باقی  شودمیبتن  در داخلریز و یکنواخت هوا  هايحبابماده افزودنی که باعث ایجاد 

. تولید حباب هوا در بتن، کنندمیر بتن ایجاد را د )میکرون 50بسیار ریز هوا (به قطر متوسط  هايحباب، سازحباب مواد

از جدا شدن مواد و رو زدن  يریجلوگ بهتر، کار آییکاهش نسبت آب به سیمان،  نظرازنقطهسبب بهبود کیفیت بتن تازه 

 تأثیر. وجود حباب هوا شودمینیز  زدایخو مواد  زدگیبرابر یخو سبب پایداري بتن سخت شده در  گرددمیشیره بتن 

موجب  درمجموعچندانی بر کاهش مقاومت فشاري بتن ندارد، بلکه گاهی اوقات به علت کاهش نسبت آب به سیمان، 

مقاومت آن در برابر  روازایناز بتن معمولی است و  نفوذناپذیرتر. بتن با حباب هوا گرددمینیز افزایش مقاومت آن 

  بیشتر خواهد بود. هاسولفات

چرب  و اسیدهايحیوانی یا نباتی  هايچربیطبیعی چوب،  هايصمغاز:  اندعبارت(کف زا)  سازحبابمواد  ترینعمده

  .کنندهپاكو مواد  هاصابون، هاآن

  ماده افزودنی زودگیر کننده

  .کندمیبه سخت را تسریع  از خمیريمخلوط بتن  تغییر حالتبتن و آغاز  گیرشزمانماده افزودنی که  

   )زمان سخت شدگی کنندهتسریع(نده ماده افزودنی زودسخت کن

تسریع  منظوربه کنندهتسریعمواد . کندمیروند کسب مقاومت بتن را تسریع  گیرشزمانروي  تأثیرماده افزودنی که بدون 

است،  کنندهتسریعمواد  ترینمتداول کلسیم از کلرور. روندمی، سخت شدن و کسب مقاومت زودهنگام به کاردرگیرش

حرارت یخ زدن بتن ندارد. قبل از مصرف، باید آن را در آب حل کرده و سپس به  ولی اثر چندانی در پایین آوردن درجه

آلومینیومی  هايتکهآن  که دروجود یون کلر، در بتن مسلح و قطعات بتنی  . مصرف آن به خاطرنمود اضافهآب اختالط بتن 

موجود باشد و یا در معرض آب یا خاك  سنگیانقلیایی در مواد  هايواکنشبروز  یا فوالدي کار گذارده شده، یا احتمال

  سولفاته قرار گیرد، ممنوع است.

  آب نگهدارندماده افزودنی 
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  .دهدمیاز دست دادن آب داخل بتن را کاهش  میزانماده افزودنی که با کاهش آب انداختگی  

   )کاهنده آب(ماده افزودنی روان کننده 

کاهش دهد، یا بدون تغییرمقدارآب، اسالمپ و روانی  تواندمی، مقدار آب مخلوط بتن را تغییر روانیزودنی که بدون ماده اف

. دراسالمپ برابر براي حالتی که مخلوط آزمایشی حاوي کندمیایجاد  زمانهم طوربهرا  هردو اثریا  دهدمی را افزایش

روزه مخلوط  28روزه و  7ي فشاري هامقاومتترل باشد، کنمخلوطکمتر نسبت به  ای 95/0روان کننده داراي مقدار آب 

  سن داشته باشند. در آنترل کنمخلوطدرصد مقاومت فشاري  110آزمایشی نباید مقداري کمتر از 

  جذب آب میزانماده افزودنی کاهنده 

  .دهدمیماده افزودنی که جذب مویینگی بتن سخت شده را کاهش 

درصد وزنی سیمان یا مقدار  2مقدار مصرف آن  و حداکثرکلرید کلسیم فقط در بتن بدون فوالد مجازاست  استفاده از

معین  روانیدر تولید بتن با  موردنیازمواد کاهنده آب براي کاهش مقدار آب اختالط . باشدمیتوسط تولیدکننده  شدهتعیین

درگیرش  تأخیرباعث  توانندمیآب  دهندهکاهش. بسیاري از مواد وندرمیبراي مقدار معینی آب به کار  روانی بتنیا افزایش 

. مواد کاهنده آب نیز بنمایندگیرش باشند و گروهی تولید حباب هوا  کنندهتسریعممکن است  هاآنبتن شوند و برخی از 

آب انداختن یا رو زده شدن بتن و  بروز خطربا مقدار سیمان و اسالمپ ثابت، باعث افزایش مقاومت بتن با کاهش در 

یا اسیدهاي  ، اغلب از اسیدهاي لیگنوسولفینیککاهنده آب. مواد گردندمیجداشدگی اجزا و کاهش نفوذپذیري بتن 

  .شوندمی ساخته هاآن هاينمکو  هیدروکسی کربوکسیلیک

  مواد پوزوالنی

ذرات  صورتبهآسیابشوند و  خوبیبهي هستند که هرگاه مواد پوزوالنی، مواد سیلیسی یا سیلیسی و آلومینیومی رآکتیو

کلسیم،  هیدرو اکسیدموادي نظیر  در مجاورت، ولی شوندمیبا آب ترکیب ن خودخودبهریزي به نرمی سیمان درآیند، 

 که خاصیت آورندمیترکیباتی شبیه سیمان به وجود  با آبو  شدهفعالسولفات کلسیم و سیمان پرتلند در دماي عادي 

  .چسبانندگی دارد

  .اندجملهدوده سیلیس از این  مخاکستر نر هنرم شد سنگزغال، خاکستر گدازيآهنسرباره کوره 

و حمله  سنگدانه هاقلیایی نسبی بتن، کاهش واکنش  بنديآبمواد پوزوالنی باعث کم کردن حرارت آبگیري سیمان، 

  .جانشین بخشی از کلینکر درسیمان کرد توانمی. مواد پوزوالنی را شودمیدر بتن  هاسولفات

  یا خمیري کننده سازروانمواد 
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  نیروي کششی وارده بر اتصال جوشی

نبشی تحت  هايجوشکششی وارده به اتصال،  براثر نیروينزدیک به بال است. براي آنکه  تار خنثیمحل  در نبشی

باید با  ر خنثیتا هاآن در فاصله هاجوشنیروي  ضربحاصل، قرار بگیرندتحت کشش  و فقط قرار نگیرندپیچش 

  یکدیگربرابرباشند.

طول کمتري داشته باشد) و جوشی که نزدیک (باشد ، باید نیروي کمتري داشته دورتر استبنابراین جوشی که ازتارخنثی 

  .)طول جوش آن بیشتر باشد(، نیروي بیشتري باید بگیرد قرار دارد تار خنثی
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  یعنی باید رابطه زیرتامین شود:

����	�	��	�� 

��	�	�� =>  ��	�	�� 

  در اتصاالت پیچی ها  انواع سوراخ

  . سوراخ استاندارد 1

  شدهبزرگ سوراخ .2

  لوبیایی بلند سوراخ .3

  لوبیایی کوتاه سوراخ .4

  اهمحدودیت ابعاد اسمی سوراخ 

 فقط در اتصاالت اصطکاکی مجاز است. شدهبزرگ هايسوراخ  

  سوراخ لوبیایی کوتاه در تمام امتدادها در اتصاالت اصطکاکی مجاز هستند ولی در اتصاالت اتکایی، امتداد طولی

  و باشد.سوراخ باید عمود بر امتداد نیر

 .اتصاالت اصطکاکی  در سوراخ لوبیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو در اتصاالت اتکایی مجاز هستند

 اتصال وجود داشته باشد. هايورقاز  دریکیدر تمام امتدادها مجاز بوده لیکن باید فقط 

  حداکثر فاصله مرکز سوراخ

  قطعه در هر راستا به شرح زیر است: يلبه تریننزدیکتا  هر پیچحداکثر فاصله از مرکز 

. براي قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوي قرار داشته باشند، فاصله از مرکز هر پیچ تا  1

  تجاوز کند. مترمیلی 150قطعه و همچنین از  تریننازكبرابر ضخامت  12قطعه در هر راستا نباید از  يلبه تریننزدیک

 تریننزدیکتا  هر پیچبراي قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوي قرار داشته باشند، فاصله از مرکز  . 2

  تجاوز کند. مترمیلی 125قطعه و همچنین  تریننازكبرابر ضخامت  8در هر راستا نباید از  يقطعهلبه 

  هر راستا به شرح زیر است: در اتصاالت پیچی درها  مرکز تا مرکز سوراخ يفاصلهحداکثر 
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 بین مرکز سوراخ يفاصله. براي قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوي قرار داشته باشند،  1

  تجاوز کند. مترمیلی 300متصل شونده و همچنین از  يقطعه تریننازك برابر ضخامت 24نباید از ها 

نباید ها  بین مرکز سوراخ يفاصلهدید ناشی از عوامل جوي قرار داشته باشند، . براي قطعاتی که تحت اثر خوردگی ش 2

  تجاوز کند. مترمیلی 200متصل شونده و همچنین از  يقطعه تریننازكبرابر ضخامت  14از 

  اهوصله 

  مستقیم، وصله باید با جوش نفوذي کامل صورت گیرد. يوصلهدر صورت استفاده از 

وصله باید حداقل برابر نیروهاي داخلی حاصل از ترکیبات مختلف بارگذاري  موردنیاز، مقاومت ها براي انواع دیگر وصله

  در محل وصله در نظر گرفته شود.

  مقاطع سنگین ارجح است از جزئیاتی استفاده شود که انقباض جوش در آن بزرگ نباشد. يوصلهبراي 

  ايلرزهالزامات طراحی 

  تعاریف

  پذیريشکل

فرا ارتجاعی را پذیرا باشند  هايشکلچه اندازه بتواند در مقاطع خاصی از خود تغییر  کهآنبسته به  ايلرزهباربر  هايسازه

روبرو نشوند،  مالحظهقابلی حفظ کرده و با کاهش مقاومت و سختی وبرگشترفت هايبارگذاريرا در  و این ویژگی

  .گردندمیتلقی  پذیرشکل

دور . شودمیتجهیز کنند، سنجید ه  توانندمیخود  هايگرهبا ظرفیت دورانی که در  معموالًخمشی  هايقاب پذیريشکل

  .شودمیگره با نسبت تغییر مکان نسبی طبقه فوقانی آن گروه به ارتفاع طبقه تعریف  یکآن

بیان  شدهمهاربندي هايقاببراي  پذیريشکلخمشی فوالدي و دو حد  هايقاببراي  پذیريشکلدر اینجا سه حد 

  :شودمی

  زیاد پذیريشکلحد 
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 هايقاباز آن فرا ارتجاعی است. در  فراوانیدوران نظیر تغییر مکان نسبی طبقه زیاد بوده و بخش  پذیريشکلدر این حد 

رادیان  04/0دوران به حدي است که دوران نظیر تغییر مکان نسبی طبقه در آن به  میزانخمشی ویژه مشمول این رده، 

  رادیان آن فرا ارتجاعی باشد. 03/0 حدوداًبرسد که 

  متوسط پذیريشکلحد 

دوران  میزانخمشی  هايقابدر  کهطوريبه، باشدمیدوران نظیر تغییر مکان نسبی طبقه متوسط  پذیريشکلدر این حد 

  .باشدمیرادیان  01/0آن حدود  فرا ارتجاعیکه دوران  شودمیرادیان محدود  02/0نسبی طبقه حداقل به  نتغییر مکا

  کم پذیريشکلحد 

  .فرا ارتجاعی ندارد هايشکلتغییر  عمالًو سازه  باشدمینسبی طبقه کم  تغییر مکان، دوران نظیر پذیريشکلدر این حد 

  اعضا شدهحفاظتناحیه 

در آن مفصل  رودمیکه انتظار  شودمیاز عضو اطالق  ايناحیهعضو نیز موسوم است، به  پذیرشکلاین ناحیه به ناحیه 

  .شودمیپالستیک تشکیل 

  اعضا ايلرزهالزامات 

  ستون ها يوصله ايلرزهالزامات طراحی 

  .دهدمیلبه ستون رخ  در تنش حداکثر در ورق،

محل درز وصله در باال و پایین  ايلرزهباربر و غیر باربر جانبی  هايستون يکلیهزیر، در  موارد ذکرشده در جزبهالف ) 

  باشد. ترنزدیکبه بال متصل به ستون  مترمیلی 1200وصله نباید از 

  متر است، محل وصله باید در وسط ارتفاع آزاد ستون در نظر گرفته شود. 4/2که ارتفاع آزاد ستون کمتر از  درجایی )1(

، محل درز شودمینفوذي کامل انجام  صورتبهبال یا جان ستون در کارخانه و  هايورق لببهلبدر مواردي که درز  )2(

 تربزرگاین فاصله نباید از بعد  درهرحال یول باشد. ترنزدیکبه بال متصل به ستون تیر  مترمیلی 1200از  تواندمیوصله 

  ظر گرفته شود.در ن ترکوچک، ترکوچکستون با مقطع 
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قرار نگرفته  شدهمهاربندي هايدهانهتیرهاي متصل به ستون مفصلی بوده و ستون در  يکلیهکه اتصال  در مواردي )3(

برابر  5/1از  این فاصله نباید درهرحال یول باشد. ترنزدیکبه بال تیر  مترمیلی 1200از  تواندمیباشد، محل درز وصله 

  در نظر گرفته شود. ترکوچک، ترکوچکستون با مقطع  تربزرگبعد 

پر اتصال، جوش یا پیچ  يوسیلهستون وصله شونده باید با یک نوع  يقطعهب ) اتصال وصله ستون به هریک از دو 

وصله به یکی از قطعات ستون تماماً جوشی و به دیگري  اتصال ، انجام شود و در مقطع عدم تقارن ایجاد نکند.مقاومت

  ماماً پیچی نیز مجاز است.ت

، تغییر تدریجی روندمیبا پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار  هايورقبین  لببهلب يوصلهپ ) در 

  صورت گیرد. 6به  1حداکثر  باید، ترکوچکبه ورق  تربزرگدر پهنا یا ضخامت، از ورق 

زیاد، ارجح است  هايباضخامتپرکننده  هايورقاستفاده از  جايبهبا ابعاد و مقطع متفاوت،  هايستون يوصلهت ) در 

  و سپس اتصال وصله صورت گیرد. شدهتبدیل ترکوچکبه مقطع  6به  1حداکثر  باید تربزرگابتدا مقطع 

ونده در ارتفاعی حداقل وصله ش هايستونمتشکل از چند نیمرخ الزم است هریک از  هايستون يوصلهث ) در محل 

  و سپس وصله شوند. درآیندیکپارچه  صورتبهمقطع ستون  تربزرگبعد  اندازهبه

  اهتیر  يوصله ايلرزهالزامات طراحی 

  کنند. تأمینزیر را  ايلرزهتیرهاي باربر جانبی باید الزامات  يوصله

  ي تیر قرار گیرد.دو انتها يشدهحفاظت يناحیهتیرها باید خارج از  يوصلهالف ) 

موارد ارجح است  گونهاین در مستقیم، وصله باید با جوش نفوذي کامل صورت گیرد. يوصلهب ) در صورت استفاده از 

  و محل وصله جان در یک مقطع صورت نگیرد.ها  محل وصله بال

به  تربزرگبا پهنا یا ضخامت متفاوت تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق  هايورقمستقیم بین  يوصلهپ ) در 

  صورت گیرد. 5/2به  1حداکثر  باید، ترکوچکورق 

  اهقاب  ايلرزهطراحی 

ضریب الغري کمتري  درنتیجهاست که با وزن مساوي داراي شعاع ژیراسیون بیشتر و  یمقطع بهترین مقطع براي بادبند،

  مقطع است. نیبهتر ،باشدمیوطی بسته که در دو جهت داراي شعاع ژیراسیون برابر ق مقطع باشد.
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  خمشی معمولی هايقاب 

فرا ارتجاعی در برابر نیروي  هايشکلانتظار تغییر  هاآنکه از  شوندمیی اطالق هایقابخمشی معمولی به  هايقاب

  است. شدهگرفتهمقررات تکمیلی محدودي در نظر  هاآنبراي طراحی اعضا و اتصاالت  علتاینبهو  رودمیجانبی زلزله ن

  خمشی معمولی باید داراي شرایط زیر باشند: هايقابدر  ستون هاتیرها و 

  باید فشرده باشند. ستون هاالف ) مقاطع تیرها و 

  .با مقطع متشکل از چند نیمرخ بست دار مجاز است هايستونب ) استفاده از 

  اعضاي باربر جانبی مجاز نیست. عنوانبه )زنبوريالنه(متوالی  دارسوراخ باجاناستفاده از تیرهاي  )پ

  خمشی متوسط هايقاب

فرا ارتجاعی محدودي  هايشکلتغییر که در برابر نیروي جانبی زلزله بتواند  شودمیقاب خمشی متوسط به قابی اطالق 

 هايمفصلباید سعی شود که در نزدیکی دو انتهاي تیر ها  طراحی اعضا و اتصاالت این نوع قاب در را تحمل کند.

 پالستیک تشکیل شوند.

  خمشی ویژه هايقاب

را تحمل  فراوانیفرا ارتجاعی  هايشکلتغییر که در برابر نیروي جانبی زلزله  شودمیقاب خمشی ویژه به قابی اطالق 

پالستیک  هايمفصلباید سعی شود که در نزدیکی دو انتهاي تیر ها  الت این نوع قابطراحی اعضا و اتصا در کند.

 تشکیل شوند.

  همگراي معمولی يشدهمهاربندي هايقاب

فرا ارتجاعی  هايشکلتغییر انتظار  هاآنکه از  شودمیی گفته هایقابهمگراي معمولی به  يشدهمهاربندي هايقاب

  .رودمی، تحت اثر زلزله طرح ها در مقاومت اعضا و اتصاالت آن حظهمالقابلمحدودي، بدون کاهش 
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  انواع مهاربند همگرا

  الزامات عمومی

به شکل  هايمهاربنديقطري، ضربدري و  هايمهاربنديشامل ها  مجاز در این نوع قاب هايمهاربنديالف ) پیکربندي 

  .باشدمیمجاز نها  در این نوع قاب kبه شکل  هايمهاربندياز  استفاده .باشندمی 8و  7

که در محل اتصال به تیر داراي خروج از مرکزیت کمتر از ارتفاع تیر هستند،  يا 8و  7به شکل  هايمهاربنديب ) 

  .شوندمیهمگرا محسوب  هايمهاربندي عنوانبه

باید قادر به تحمل نیروهاي قائم حاصل از ترکیب  8و  7به شکل  هايمهاربنديبا  شدهمهاربندي يدهانهپ ) تیرهاي 

  باشند.ها  بارهاي ثقلی بدون حضور مهاربندي

دو ستون پیوسته بوده و داراي  حدفاصلباید در  8و  7به شکل  هايمهاربنديبا  شدهمهاربندي هايدهانهت ) تیرهاي 

، وجود حداقل یک جفت مهار جانبی در رتدرهرصو جانبی باشند.-کافی براي جلوگیري از کمانش پیچشی مهار جانبی

  به تیر الزامی است.ها  محل اتصال مهاربندي

به ستون باید قادر به تحمل  هاآنو اتصاالت  8و  7به شکل  هايمهاربنديبا  شدهمهاربندي هايدهانهث) تیرهاي 

  باشند. ضریب دارنیروهاي نامتعادل ناشی از زلزله در ترکیب با بارهاي ثقلی 

  همگراي ویژه يشدهمهاربندي هايقاب
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تحت اثر  رودمیانتظار ها  از مهاربندي هاآنکه در  شوندمیی گفته هایقابهمگراي ویژه به  يشدهمهاربندي هايقاب

 کاهش مقاومت چندانی رخ ندهد. هاآنتحمل کنند و در  فراوانیفرا ارتجاعی  هايشکلطرح تغییر  يزلزلهبار جانبی 

، پیکربندي و طراحی رويازاینبعد از کمانش مهاربند توسعه یابد.  يمرحلهفرا ارتجاعی موردنظر ممکن است به  رفتار

 عمالًدر قاب  ستون هابرآیند و رفتار تیرها و ها  و اتصاالت آن باید چنان باشد که از عهده این تغییر شکلها  مهاربندي

  ارتجاعی باقی بماند. يمرحلهدر 

و  7به شکل  هايمهاربنديقطري، ضربدري و  هايمهاربنديشامل ها  مجاز در این نوع قاب هاياربنديمهپیکربندي 

  مجاز نیست.ها  در این نوع قاب kبه شکل  هايمهاربندياز  استفاده .باشندمی 8

  واگرا يشدهمهاربندي هايقاب

کمی از یکدیگر روي  يبافاصلهدر هر دهانه ها  ندي، مهاربهاآنی هستند که در هایقابواگرا  يشدهمهاربندي هايقاب

که بین نقاط تالقی  ايناحیه به .شوندمیاتصال تیر به ستون، به تیر متصل  يگرهکمی از  يبافاصلهمحور طولی تیر یا 

گره اتصال تیر به ستون ها  تالقی محور عضو مهاربندي ينقطهمحورهاي دو عضو قطري مهاربندي روي تیر یا بین 

سازه ترکیبی از عملکرد خمشی و برشی تیرها  ايلرزهرفتار جانبی ها  این نوع قاب در .شودمیقرار دارد، تیر پیوند گفته 

  . باشدمیها  و عملکرد کششی و فشاري مهاربندي ستون هاو عملکرد خمشی و برشی تیرها و  ستون هاو 

  
  انواع مهاربند واگرا
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  باشند: زیر شرایط داراي بایدها  مهاربندي و ستون ها ها،تیر مقاطع

  از ورق باشد. شدهساختهقوطی شکل  از نوعیا  )از ورق شدهساختهنورد شده یا (شکل  Iمقطع تیر پیوند باید از نوع 

بازشویی نباید  گونههیچباید از یک ورق تک بدون هرگونه ورق مضاعف در نظر گرفته شود و در آن  )ها یا جان(جان 

  ایجاد شود.

  با مهاربندي واگرا خودداري گردد.ها  تیرهاي قاب شدهمهاربندي هايدهانهدر  زنبوريالنهتیرهاي  نکاربرداز به 

یا جوش شیاري  دوطرفه يگوشهبه بال تیر باید از نوع جوش  )ها یا جان(از ورق، اتصال جان  شدهساختهپیوند  در تیرهاي

  تیرهاي پیوند به ستون باید داراي شرایط زیر باشند: اتصاالت کامل باشد. بانفوذ

  طراحی شوند. )گیردار کامل(صلب  صورتبهاتصاالت تیرهاي پیوند به ستون باید  )الف

  تیر پیوند را بدون کاهش مقاومت دارا باشند. غیر االستیکب ) اتصاالت تیرهاي پیوند به ستون باید توانایی دوران 

  باید داراي شرایط زیر باشند: ها  اتصاالت مهاربندي

  مفصلی یا گیردار طراحی شوند. صورتبه توانندمیواگرا  شدهمهاربندي هايقابدر ها  . اتصاالت مهاربندي 1

د ، اتصال مهاربندي به تیر پیونشودمی. در مواردي که مهاربندي براي تحمل بخشی از لنگر انتهایی تیر پیوند طراحی  2

  طراحی شود. )گیردار کامل(صلب  صورتبهباید 

  ساخت، نصب و کنترل قطعات فوالدي

 يبرا ریلی انجام گیرد. يشعلهباید توسط دستگاه برش  گرددمیی که در ساختن قطعات فوالدي مصرف هایورقبرش 

  .باشدمی، برش توسط دستگاه گیوتین مجاز مترمیلی 12مساوي یا کمتر از  باضخامتها  ورق

مصرف  هاآنو اتصاالت  ستون ، تیرها،ها براي ساخت مهاربندي ) کهتیرآهن، ناودانی و نبشی(فوالدي  هاينیمرخبرش 

که  هاییناصافی يکلیه درهرصورت با اره یا برش دستی انجام گیرد. تواندمیصورت موافقت مهندس ناظر  در ،شوندمی

  رطرف شود.، باید با سنگ زدن بآیدمیبرش به وجود  براثر

 ترکوچکابتدا با قطر  توانمیبا قطر زیاد  هايسوراخ يبرا دوار انجام پذیرد. يمتهباید به کمک ها  نهایی ورق هايسوراخ

  جاد نمود و بعد با مته سوراخ را به قطر دلخواه رساند.ایمنگنهسوراخی توسط 
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 هايزنیسنگقطعات براي جوشکاري باید هنگام برش شعله، با زاویه دادن به سر مشعل یا با  يلبهو آماده کردن  زنیپخ

مجاز  مترمیلی 12بیش از  باضخامت هايورقبراي قطعات  ايضربهپخ زن  هايدستگاهاز  استفاده بعدي انجام پذیرد.

  .باشدمین

  موجود باشد. مترمیلی 2نباید درزي بیش از  شوندمیبه طریق جوش گوشه به هم جوش  مستقیماًبین قطعاتی که 

  لیزر یا برش سرد با قیچی یا اره صورت گیرد. اشعه از برش حرارتی شعله گاز، با استفاده تواندمیبرشکاري 

  رعایت شرایط زیر مجاز است: با ،شوندمیبه هم وصل  با جوش بعداًبراي قطعاتی که  با قیچیبرش 

 تمیزکاري سطح برش. شرطبه مترمیلی 10تا  براي قطعات به ضخامت  

  اینکه با سنگ زدن یا  شرطبهگوشه  هايجوشبراي  فقط ،مترمیلی 16تا  11براي قطعات به ضخامت

از ابتدا و انتهاي قسمتی که باید جوشکاري  مترمیلی 20و به طول حداقل  مترمیلی 2به عمق حداقل  کاريماشین

  شود، برداشته شود.

به  هايورقبا منگنه فقط براي  کاريسوراخ منگنه انجام شود. مته یا وسیلهبه تواندمیي پیچ یا پرچ فقط برا کاريسوراخ

  مجاز است. مترمیلی 12 ضخامت حداکثر

از قطر  ترکوچک متریلیم 2 حداقل ايمنگنهمنگنه کردن و گشاد کردن سوراخ در صورتی مجاز است که قطر سوراخ 

  برقو گشاد شود. وسیلهبهرسیدن به قطر نهایی  تا قطعات، سوارشدنپس از  ايمنگنهکامل سوراخ باشد و سوراخ 

  زیر ایجاد کرد: هايروشبه یکی از  توانمیرا  لوبیایی هايسوراخ

  زنی در یک مرحله ) منگنهالف

  دن لبه سوراخکردن یا منگنه کردن دو یا چند سوراخ در طرفین و صاف کر ) متهب

  ماشینی هاي) برشپ

  جوشکاري متوقف شود. دیبا درجه سانتیگرادکمتر شود، -15 دماي سطح کار از کهدرصورتی

  حفظ شود. گرادسانتیدرجه  650تا  500حرارت درصورتی مجاز است که دماي فلز بین  واعمال نیر

  پیش نصب




