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از سال  0881تاکٌَى

 -اٍلیي ٍ تٌْا دارًذُ ًطاى استاًذارد کیفیت

فرصت دوباره ساختن ندا ریم  .......مستحکم بساز می

اتحادیِ ارٍپا در صٌعت کَپلیٌگ در ایراى
دفششچ ٝؿٕبس 4ٜسإٙٞبی وٛدّیًٙ
داسای سبییذی ٝفٙی اص ٔشوض سحمیمبر ٔؼىٗ
 -سٟٙب داس٘ذ٘ ٜـبٖ اػشب٘ذاسد ایٕٙی وٛدّش دس ایشاٖ

 -سٟٙب داس٘ذ٘ ٜـبٖ اػشب٘ذاسد ویفیز سِٛیذ وٛدّش دس ایشاٖ

با بام تجاری ایران کوبلر

ٔمذٔ:ٝ
ؿشوز رس ٜوبٚؽ دس ساػشبی ثٟجٛد ویفیز ثشٗ  ٚثب ثشسػی سىِٛٛٙطیٟبی سٚص ایٗ ػشك ،ٝالذاْ ث ٝسحمیك  ٚثشسػی دس صٔی ٝٙاسلبالر
ٔىب٘یىی آسٔبسٛس ٕ٘ٛد ٚ ٜثب سٛػ ٝث ٝسٛكی ٝآییٗ ٘بٔ ٝثشٗ ایشاٖ دس اػشفبد ٜاص اسلبالر ٔىب٘یىی(وٛدّش) دس ٟٔبس ٔیٍّشدٞب ٔ ٚضایبی فشاٚا٘ی
و ٝدس اػشفبد ٜدس ایٗ سٚؽ ٔذسٖ  ٚث ٝسٚص ػٟبٖ اص ػٕیغ ِحبػ ٔششست ٔیجبؿذ ،اص ٘خؼشیٗ ٚاسدوٙٙذٞ ٜبی ایٗ سىِٛٛٙطی ثٔ ٝی ٟٗػضیضٔبٖ
ثٛد ٚ ٜأیذٚاس اػز ثب سٛػ ٝث ٝسٛضیحبسی و ٝریال" سمذیٓ ٔیٍشدد،حٕبیز آٖ ٔؼٕٛػٌ ٝشا٘ؼ ًٙسا دس اػشفبد ٜاص ایٗ سىِٛٛٙطی ٔذسٖ ٚ
دس ػیٗ حبَ ػبدٔ ٚ ٜمش ٖٚث ٝكشف، ٝداؿش ٝثبؿذ:
سٚؽ اسلبَ دٛؿـی یب اٚسِت یه سٚؽ لذیٕی ثشای اسلبَ آسٔبسٛسٞب دس ػبصٞ ٜبی ثشٙی اػز و ٝؿبیذ ث ٝاؿشجب ٜیه سٚؽ اسصاٖ سّمی
ٔیٍشدد.دس ایٗ سٚؽ ا٘شمبَ ٘یش ٚاص عشیك ٌیشایی ثشٗ  ٚآسٔبسٛس أىبٖ دزیش اػز.
٘یشٚی یه آسٔبسٛس اثشذا ث ٝثشٗ  ٚػذغ اص ثشٗ ث ٝآسٔبسٛس ثؼذی ٔٙشمُ ٔیـٛد  ٚثغٛس وّی ٚاثؼشٍی ثشٗ  ٚآسٔبسٛس ٚاثؼشٍی صیبدی ثٝ
صائذٞ ٜبی سٚی آسٔبسٛس داسد(آػٟبی ػشضی)٘.شبیغ حبكُ اص سحمیمبرٔ،الحضبر عشاحی دس ػبصٞ ٜبی ثشٙیٛٔ،اد ٔٚلبِح ػذیذ  ٚػبیش
سحٛالر دس كٙؼز ػبخز  ٚػبص،ػبیٍضیٗ ثٟششی ثشای اسلبالر اٚسِخ سا عّت ٔیىٙذ.دس ٔمبِ ٝصیش ثٔ ٝمبیؼ ٝاسلبَ اٚسِخ  ٚاسلبَ
ٔىب٘یىی خٛاٞیٓ دشداخز.
ا ػشفبد ٜاص سىِٛٛٙطیٟبی ػذیذ ثشای اسسمبء ویفیز ػبص ٚ ٜوبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی سِٛیذ دس كٙؼز ثشٗ ػال ٜٚثش یه ٘یبص یه ضشٚسر ا٘ىبس
٘بدزیش ث ٝؿٕبس ٔی آیذ.
ثٟجٛد ویفیز ػبص ٜثبػض ػٕش عٛال٘ی آٖ ٔی ٌشدد ٚػال ٜٚثش آٖ خؼبسار ٚاسد ٜث ٝػبص ٜسا دس ٔمبثُ حٛادص عجیؼی ٔظُ صٔیٗ ِشصٜ
وبٞؾ خٛاٞذ داد .اػشفبد ٜاص ٚكّٞ ٝبی ٔىب٘یىی ثشای اسلبَ آسٔبسٛسٞب دس ػبصٞ ٜبی ثشٙی یىی اص ساٞىبسٞبی ثٟجٛد ویفیز دس كٙؼز
ػبخشٕبٖ ث ٝؿٕبس ٔی آیذ چٙب٘چ ٝاػشفبد ٜاص ٚكّٞ ٝبی ٔىب٘یىی دس آئیٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚاػشب٘ذاسدٞبی ثیٗ إِّّی اصػّٕ ٝآئیٗ ٘بٔ ٝثشٗ ایشاٖ دس
فلُ  18سٛكیٌ ٝشدیذ ٜاػز.
ثب سٛػ ٝثٚ ٝػٛد ٔـىالر ػذیذ ٜاػشایی دس ػبصٞ ٜبی ػٍٙیٗ ث ٝدِیُ اػشفبد ٜاص ٔیٍّشدٞبی لغٛس ،ث ٝوبس ٌشفشٗ ٚكّٞ ٝبی ٔىب٘یىی
ساٍٞـب ثٛد ٚ ٜػال ٜٚثش ایؼبد اسلبَ ٔغٕئٗ  ٚثؼیبس ٔؼشحىٓ سش اص آسٔبسٛس ٔلشفی ،ػبیش ٔـىالر ػب٘جی دس ػبصٞ ٜبی ثشٙی سا ٘یض ثشعشف
ٔی ٕ٘بیذ.
دس كفحبر دیؾ س ٚػؼی وشد ٜایٓ ٍ٘بٞی اػٕبِی ثٕٙبییٓ ثٔ ٝضایبی اػشفبد ٜاص ٚكّٞ ٝبی ٔىب٘یىی ٔ ٚمبیؼ ٝایٓ داؿشٟبیٓ اػٕبِی ثیٗ
ایٗ سٚؽ  ٚػبیش سٚؿٟبی ٔشػ ْٛدس اسلبَ آسٔبسٛس.
دس ٞش ػبص ٜثشٙی دس حذٚد  %15آسٔبسٛس ٔلشفی ث ٝكٛسر اسلبَ اٚسِخ دس ثشٗ دفٗ  ٚدس ٕٞیٗ حذٚد ٘یض ػٟز سػبیز ٔحذٚدیشٟبی
آئیٗ ٘بٔ ٝای ث ٝضبیؼبر سجذیُ ٔی ٌشدد .ثب اػشفبد ٜاص اسلبالر ٔىب٘یىی ٘ ٝسٟٙب اص دفٗ آسٔبسٛس ث ٝكٛسر ٟٔبس دٛؿـی آسٔبسٛس ػٌّٛیشی
ٔی ٌشدد ثّى ٝضبیؼبر آسٔبسٛس ٘یض ث ٝحذالُ وبٞؾ ٔی یبثذ.
عی ػبِیبٖ ٔشٕبدی  ٚثشای اعٕیٙبٖ ثیـشش دس لبثّیز  ٚوبسایی اسلبَ اٚسِخ ع َٛاسلبَ دٛؿـی ٔشسجب" افضایؾ یبفش ٝاػز سب ػبیی وٝ
اػشفبد ٜاص آٖ دس ثؼضی ٘مبط ث ٝوّی ٕٔٛٙع ٔیجبؿذ
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اسلبَ اٚسِخ ثشای ا٘شمبَ ٘یٛسٞبی وــی  ٚثشؿی احشیبع ث ٝثشٗ داسد دس حبِیىٔ ٝیذا٘یٓ ثشٗ دس ا٘شمبَ ٘یشٞٚبی وــی ثؼیبس ضؼیف
ػُٕ ٔیىٙذ.
یه آسٔبسٛس فٛالدی دس یه ػبص ٜثشٙی فمظ ثبیذ ٘یشٞٚبی وــی  ٚفـبسی سا ٔٙشمُ ٕ٘بیذ ٕٞ ٚب٘غٛس و ٝدس سلٛیش ثبال ٘ـبٖ داد ٜؿذٜ
اػز ا٘شمبَ ٘یش ٚدس ساػشبی ٔحٛس آسٔبسٛس ػُٕ ٔیٕٙبیذ.سٚؽ ا٘شمبَ ٘یش ٚدس سٚؽ اٚسِخ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اػز و٘ ٝیشٞٚبی اضبف ٝدس ثشٗ ایؼبد
ٔیىٙذ و ٝایٗ ٘یشٞٚب دس ػٟز ػذا وشدٖ آسٔبسٛسٞب اص  ٓٞػُٕ ٔیىٙٙذ ِزا وبٚس ثشٗ ثبیذ اػشحىبْ وبفی ٛٔ ٚسد ٘یبص سا داؿش ٝثبؿذ سب ثشٛا٘ذ
ثش ٘یشٚی  BURSTINGفبئك آیذ.
لبثّیز اعٕیٙبٖ ث ٝاسلبالر ٔىب٘یىی ثؼیبس ثیـشش اص اسلبَ اٚسِت ٔیجبؿذ چشاو ٝدس یه دشٚػ ٝا٘شمبَ ٘یش ٚاص یه آسٔبسٛس ث ٝآسٔبسٛس
ثؼذیٞ،یچٍٚ ٝ٘ٛاثؼشٍی ث ٝثشٗ ٚػٛد ٘ذاسد  ٚػال ٜٚثش آٖ یه اسلبَ ٔىب٘یىی ثؼیبس لٛی سش ٔ ٚؼشحىٓ سش اص اسلبَ اٚسِخ ٔیجبؿذچشاوٝ
ٔغبثك اػشب٘ذاسد ٚ ACIآییٗ ٘بٔ ٝثشٗ ایشاٖ ٔیضاٖ اػشحىبْ ٔٛسد ٘یبص ثشای یه اسلبَ ٔىب٘یىی حذالُ  %25ثیـشش اص اػشحىبْ عشاحی ثشای
اسلبَ اٚسِت دس ٘ظش ٌشفشٔ ٝیـٛد

کَپلر چیست؟
ػبِٟب لجُ ،ػٛؽ لٛػی سٟٙب سا ٜیىذبسچٕٛ٘ ٝدٖ  2لغؼ ٝآسٔبسٛس ثٛد أب أشٚص ٜاسلبالر ٔىب٘یىی ٚػٛد داس٘ذ ؤ ٝیشٛا٘ٙذثؼیبسی اص
ٔضایبی یه آسٔبسٛس یىذبسچ ٝسا سبٔیٗ ٕ٘بیٙذ.
وٛدّش یب ٚكّ ٝیب ساثظ ٔىب٘یىی دس ٚالغ یه ٟٔش ٜثّٙذ اػز و ٝث ٝػبی اٚسِت وشدٖ آسٔبسٛس اػشفبد ٜؿذ ٚ ٜدٔ ٚیٍّشد سا دس ساػشبی
یىذیٍش ثٔ ٓٞ ٝشلُ ٔیىٙذ  ٚثبػض ٔیـٛد و ٝآسٔبسٛس دس ٔحُ اسلبَ سفشبسی ؿجی ٝث ٝآسٔبسٛس یىذبسچ ٝداؿش ٝثبؿذ ثذ ٖٚایٙى ٝاص ٔمبٔٚز
وــی آٖ وبػش ٝؿٛد.
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اًَاع ٍصلِ هکاًیکی(کَپلر):
 کَپلر استاًذارد راست گرد()SST
وٛدّش اػشب٘ذاسد یب وٛدّش سص ٜٚساػشٍشد ث ٝػٛٙاٖ دش ٔلشف سشیٗ وٛدّش و ٝدس  ٕٝٞػبی ػبص ٜثشٙی لبثّیز ٔلشف داسدٔ ،غشح ٔی ثبؿذ .ایٗ ٘ٛع وٛدّش
دس ٔحّی ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد و ٝحذالُ یىی اص آسٔبسٛسٞب أىبٖ چشخؾ داؿش ٝثبؿذ .سص ٜٚداخّی وٛدّش اص ٘ٛع ساػشٍشد ثٛد ٚ ٜسص ٜٚآسٔبسٛس
ثبیؼشی سب ا٘شٟب دس ٖٚوٛدّش ثؼش ٝؿ٘ٛذ .ایٗ ٘ٛع وٛدّش ثشای ٔیٍّشد ػبیض  16سب  50سِٛیذ ٔی ؿٛد

 کَپلر تثذیل()STR
ایٗ وٛدّش ثب داؿشٗ د ٚػبیض ٔشفبٚر دس د ٚعشف أىبٖ اسلبَ د ٚآسٔبسٛس ثب لغشٞبی ٔشفبٚر سا فشأ ٓٞی آٚسد .وٛدّشٞبی سجذیُ ثب اخشالف یه ػبیض دس
د ٚعشف اص سِٛیذار ٔؼشٕش ٌش ٜٚكٙؼشی رس ٜوبٚؽ ثٛد ٚ ٜدس كٛسر ٘یبص ٔلشف وٙٙذ ،ٜوٛدّش سجذیُ ثب ٞش ػبیض دسخٛاػشی سِٛیذ ٔی ؿٛد  .ایٗ ٘ٛع
وٛدّش ثشای ٔیٍّشد ػبیض  20سب  50دس ٌش ٜٚكٙؼشی رس ٜوبٚؽ سِٛیذ ٔی ؿٛد ٕٞچٙیٗ أىبٖ سِٛیذ وٛدّش ث ٝكٛسر اخشلبكی ثب عٌ ٚ َٛبْ دسخٛاػشی
ثشای ٔـششیبٖ ٔحششْ ٚػٛد داسد .

 کَپلر چپ ٍ راست()SLR
ایٗ ٘ٛع وٛدّش دس ٔحّی ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد وٞ ٝیچ یه اص آسٔبسٛسٞب أىبٖ چشخؾ ٘ذاؿش ٝثبؿٙذ .سص ٜٚداخّی وٛدّش اص یىغشف
ساػز ٌشد  ٚاص عشف دیٍش چخ ٌشد ٔی ثبؿذٕٞ .چٙیٗ سصٞ ٜٚبی ایؼبد ؿذ ٜدس ا٘شٟبی د ٚآسٔبسٛس یىی ساػز ٌشد  ٚدیٍشی چخ ٌشد ٔی
ثبؿٙذ .ثب چشخب٘ذٖ وٛدّش سصٞ ٜٚبی د ٚآسٔبسٛس ثب وٛدّش دسٌیش ؿذ ٚ ٜدس ادأ ٝسصٞ ٜٚب سب ا٘شٟب دس ٖٚوٛدّش ثؼش ٝخٛاٙٞذ ؿذ .ایٗ ٘ٛع وٛدّش
ثشای ٔیٍّشد ػبیض  18سب  50دس ٌش ٜٚكٙؼشی رس ٜوبٚؽ سِٛیذ ٔی ؿٛد.
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الف  -مسیتُای فىی:
 .1أىبٖ اػشفبد ٜثذٔ ٖٚحذٚدیز دس ٞش دٛصیـٗ دس ػبص ٜثشٙی
 .2وبٞؾ ٚصٖ وّی ػبص ٚ ٜػجىشش ؿذٖ ػبص ٜث ٝدِیُ ٚصٖ ٘بچیض اسلبَ ٔىب٘یىی ٘ؼجز ث ٝاسلبَ اٚسِخ ( 6ث .)100 ٝػٍٙیٙی ثبػض ٔی ٌشدد
عشاحی ػبص ٜثب ضشیت اعٕیٙبٖ ثبالسشی كٛسر ٌیشد و ٝدس ٘شیؼٔ ٝلشف ثیـشش ٔلبِح سا دس دی خٛاٞذ داؿز.
 .3وبٞؾ سشاوٓ آسٔبسٛس دس ٔمبعغ اسلبَ.وٛدّش ٘ؼجز ثشٗ ث ٝفٛالد سا وبٞؾ ٔی دٞذ  ٚویفیز ثشٗ سیضی سا ثٚ ٝػیّ ٝایؼبد فضبی ثیـشش ثیٗ
ٔیٍّشد ٞب افضایؾ ٔی دٞذ.
 .4دس أشذاد  ٓٞلشاس ٌشفشٗ وبُٔ آسٔبسٛسٞب  ٚدس ٘شیؼ ٝا٘شمبَ ٘یش ٚث ٝعٛس ٔؼشمیٓ.
 .5دبییٗ آٔذٖ صٔبٖ ا٘ؼبْ دشٚط.ٜ
 .6لبثّیز اػشفبد ٜثشای  ٕٝٞلغشٞبی آسٔبسٛس.
 .7وٛسبٞشش ؿذٖ ع َٛاسلبَ ٔىب٘یىی ٘ؼجز ث ٝاسلبَ اٚسِخ ( 4ث.)100 ٝ
 .8افضایؾ ٘ؼجز ثشٗ ث ٝآسٔبسٛس  ٚأىبٖ عشاحی ثٟیٔ ٝٙمبعغ ثشٙی.
 .9ایؼبد اسلبَ یىذبسچ ٝثشٗ آسٔبسٛسٞب  ٚدس ٘شیؼ ٝیىذبسچ ٝػُٕ ٕ٘ٛدٖ آسٔبسٛس دس ٔحُ اسلبَ ثٍٙٞ ٝبْ اػٕبَ ٘یشٞ ٚبی ٘بؿی اص سىب٘ٞ ٝبی
ؿذیذ  ٚصٔیٗ ِشص.ٜ
 .10دس اسلبَ اٚسِخ ػبُٔ ایؼبد دبیذاسی اسلبَٚ ،ػٛد ثشٗ اػز  ٚدس كٛسر كذٔ ٝدیذٖ ثشٗ اسلبَ اٚسِخ اص  ٓٞخٛاٞذ دبؿیذ ِٚی دس اسلبَ
ٔىب٘یىی دبیذاسی اسلبَ ٚاثؼشٍی ث ٝثشٗ ٘ذاسد و ٝایٗ ٚیظٌی ثبػض دبیذاسی ثیـشش ػبص ٜثٍٙٞ ٝبْ كذٔ ٝدیذٖ ثشٗ دس ػٛا٘ح عجیؼی خٛاٞذ
ؿذ.
ٚ .11كّٔ ٝىب٘یىی ثبػض ا٘ؼؼبْ ثیـششی دس ػبصٜٞبی ثشٙی ٔیٌشددٚ .كّٔ ٝىب٘یىی ٔمبٔٚز  ٚػخشی الصْ سا دس ٔمبثُ ٘یشٞٚبی اػشبسیىی ٔب٘ٙذ
ثبسٞبی ص٘ذٔ ٚ ٜشدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ دیٙبٔیىی ٔب٘ٙذ صِضِ ٚ ٝحشوز اسٔٛجیُ  ٚلغبس ثش سٚی دُ سا داسا ٔیثبؿذ.
 .12ثب اػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی دیٍش ٘یبصی ثٌ ٝزاؿشٗ ٔیٍّشد ا٘شظبس ٘یؼز و ٝثبػض وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،لبِت ثٙذی  ٚخغشار
٘بؿی اص ٚػٛد آٟ٘ب اػزٔ ،یٌشدد.

 .13ثب سٛػ ٝث ٝآ٘ىٚ ٝكّٔ ٝىب٘یىی ٔب٘ٙذ ٚكّ ٝدٛؿـی ثٔ ٝـخلبر ثشٗ ٔ ٚیضاٖ  ٚچٍٍ٘ٛی ثبسٞبی اػٕبِی ثؼشٍی ٘ذاسد ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ سٚؽ
ٔغٕئٗسش  ٚلبثُ اػشٕبدسش اػز.
ٚ .14كّٔ ٝىب٘یىی ظشفیز وــی  ٚفـبسی ثشٗ آسٔ ٝػبخشٕبٖ سا افضایؾ ٔی دٞذ .دس وـٛسٞبی ٔذسٖ اػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی دسػبخز ٚ
ػبص ػشٞ ٖٛبی ؿیجذاس ،ػشٞ ٖٛبی عٛال٘ی ،سؿشٞ ٝبی عٛال٘ی ػبصٞ ٜبی ٔؼّك  ٚػبٞبیی و ٝثبس ٞبی وــی اص حبِز ٔؼٕ َٛثضسٌشش ثبؿٙذ
سایغ اػز.
 .15اػشٙبة اص سـىیُ حفش ٚ ٜوشٔٛصدٌی دس ػغح ثشٗ.
 .16ػٌّٛیشی اص آػیت دیذٌی ػیؼشٓ ٞبی لبِت ٌیشی ٌشاٖ لیٕز سٛػظ ٔیٍّشدٞبی سٚؽ اٚسِت.
 .17اػشٙبة اص خٓ ؿذٖ  ٚدٚثبس ٜخٓ ؿذٖ ٔیٍّشد ٞبی سمٛیشی ثضسي دس ػبخز دیٛاسٞبی دیبفشإٌی.
 .18اػشفبد ٜدس ٔحّٟبیی و ٝسٙؾ دیٛػش ٝوبُٔ ثبیذ دس ٘ظش ٌشفش ٝؿٛد.
 .19اػشفبد ٜدس ٔحّٟبیی و ٝفبكّ ٝثیٗ ٔیٍّشدٞب ثشای دٚس صدٖ وبفی ٘یؼز ٔظال دس ػبصٞ ٜبی ٔیىشٚدبیُ.
 .20اػشفبد ٜدس ٔحّٟبیی و ٝسٙؾ دیٛػش ٝوبُٔ ثبیذ دس ٘ظش ٌشفش ٝؿٛد.
 .21اػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی دس دُ ٞبی وبثّی ٔ ،یىشٚدبیُ ٞب  ،دُ ٞبی اسٛثبٟ٘ب ،ثٙذسٞب  ٚػبصٞ ٜبی ٔؼّك ثٙٔ ٝظٛس اػشحىبْ ثشٗ ٔ ٚىبٟ٘بیی وٝ
ػبصٞ ٜب ػّٕىشد چشخ ٝای اص خٛد ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ سػحبٖ داسد.
 .22آػیت دیذٖ ثشٗ دس ٔحُ اٚسِخ ثبػض اص  ٓٞدبؿیذٖ ؿجى ٝآسٔبسٛس ؿذ ٚ ٜدس ٘شیؼٚ ٝیشا٘ی ایٗ ػبص ٜسا دس دی خٛاٞذ داؿز.
 .23چ ٖٛاػشحىبْ اسلبَ اٚسِخ ٔؼشمیٕب" ثؼشٍی ث ٝوبٚس ثشٗ داسد ِزا ٞشٌ ٝ٘ٛضؼف ثشٗ ٔٙشٟی ث ٝاص ٌ ٓٞؼیخشٍی اسلبَ اٚسِخ خٛاٞذ ؿذ.
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 .24دس ٔٙبعك ٔشعٛة  ٚػبحّی ،خٛسدٌی آسٔبسٛس ٔیشٛا٘ذ ث ٝالی ٝالی ٝؿذٖ  ٚخشد ؿذٖ وبٚس ثشٗ ٔٙؼش ٌشددِ ،زا ثذ ٖٚداؿشٗ وبٚس ٔٙبػت دس
ایٗ ٔٙبعك،اسلبَ اِٚخ ثی اطش ثٛد ٚ ٜا٘شمبَ ٘یش ٚػٕال" اص یه آسٔبسٛس ث ٝآسٔبسٛس ثؼذی ٚػٛد ٘ذاسد.
 .25اسلبَ اٚسِخ دس ٔحذٚد ٜغیش االػشیه ػّٕىشد ثؼیبس ضؼیفی داسد.

تَضیح تزخی اس هَارد هشایای فٌی:
-

اهکاى استفادُ تذٍى هحذٍدیت در ّز پَسیطي در ساسُ تتٌی
عجك آییٗ ٘بٔ ٝثشٗ ٚ ACI 318كّٞ ٝبی ٔىب٘یىی ثٌ 2 ٝش 2 ٚ 1 ٜٚسمؼیٓ ٔیـ٘ٛذ وٛ٘ ٝع ا َٚآٖ ثبیؼشی داسای ٚیظٌی سحُٕ فـبس ثشاثش ثب 1.25FY
ثبؿذ چٙب٘چ ٝدس آییٗ ٘بٔ ٝآٔذ ٜاػز:

و ٝثب سٛػ ٝثٔ ٝمبٔٚز ٔـخل ٝفٛالد ایٗ ػذد  500MPAاػز
أب دس ٚكّٔ ٝىب٘یىی سیخ د ٝ٘ ْٚسٟٙب ثبیؼز 1.25FYسا دبع ٕ٘بیذ ثّى ٝثبیذ اػشحىبْ ٔـخل ٝفٛالد سا  ٓٞسحُٕ ٕ٘بیذ و ٝایٗ ٔمذاس عجك
اػشب٘ذاسدٞبی ایشاٖ ثشاثش ثب ٔ 600MPAیجبؿذ.
ثؼجبسسی اٌش ٚكّٔ ٝىب٘یىی ثشٛا٘ذ ٘یشٞٚبی وـؾ  ٚفـبس ثشاثش ثب اػشحىبْ ٔـخل ٝفٛالد سا سحُٕ ٕ٘بیذ دس ٞش ِٛویـٗ ٔ ٚحّی حشی دس ٔمبعغ اسلبَ
سیش  ٚػش ٖٛلبثُ اػشفبد ٜثٛد ٚ ٜثٔ ٝؼٙبی یىذبسچ ٝؿذٖ آسٔبسٛس ٔیجبؿذ و ٝعجیؼشب" دػز عشاح سا ثشای عشاحی ثٟی ٝٙثبص خٛاٞذ ٌزاؿز
سجلشٛٔ :ٜاسد آییٗ ٘بٔ ٝای ٔشثٛط ثٛٔ ٝاسد فٛق دس ا٘شٟبی ٕٞیٗ دفششچ ٝآٔذ ٜاػز.

 کاّص ٍزى کلی سازُث ٝدِیُ وبٞؾ سشاوٓ  ٚدبییٗ آٔذٖ ٔیضاٖ فـشدٌی ٔیشٛاٖ ػغح ٔمغغ ػش ٖٛسا دبییٗ آٚسد،ثذیٗ ٚػیّ ٝصیش ثٙب ٘یض افضایؾ ٔی یبثذ ٕٟٔ ٚشش اص آٖ
وبٞؾ چـٍٕیش ٚصٖ ػبص ٚ ٜدس ٘شیؼٔ ٝمب ْٚػبصی ثٙب سا خٛاٞیٓ داؿز.

 کاّص تراکن آرهاتَر در هقاطع اتصالوبٞؾ سشاوٓ آسٔبسٛس و٘ ٝشیؼ ٝػذْ ٕٞذٛؿب٘ی ػب٘جی ٔیٍّشدٞب حبكُ آٔذ ٜخٛد ٔٛػت ثشٗ سیضی ٔغّٛة  ٚدس ٘شیؼ ٝوبٞؾ سؼذاد خبٔٛسٟبی
ٔلشفی ٘یض ٔیـٛد.چشا و ٝاسلبَ اِٚخ ٔیضاٖ آسٔبسٛس سا  2ثشاثش ٔیىٙذ  ٚدس ٘شیؼ ٝػجٛس دا٘ٞ ٝبی ؿٗ  ٚػشیبٖ ٔغّٛة ثشٗ سیضی غیش ٕٔىٗ ٔیـٛد

 در اهتذاد ّن قرار گرفتي کاهل آرهاتَرّادس اػشفبد ٜاص وٛدّش ثذٞ ٖٚیچ ػّٕیبر اضبفی  ٚایؼبد فشْ sثٛػیّ ٝدػشٍب ٜخٓ وٗ،و ٓٞ ٝصٔبٖ ٘ ٚیشٚی صیبدی سا كشف ٔیٕٙبیذ  ٓٞ ٚدلز وبفی سا
ٔغبثك ثب آ٘چ ٝدس آییٗ ٘بٔ ٝثشٗ آٔذ ٜسا ٘ذاسد،آسٔبسٛسٞب وبٔال" دس أشذاد  ٓٞلشاس ٌشفش ٚ ٝفبكّٔ ٝیٍّشدٞب دس وٙبس  ٓٞثب ٕٞذیٍش وبٔال" ٔؼبٚی ٔیـ٘ٛذ.
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ب – هسیتْای اقتصادی:
 .0ثش خالف اسلبَ دٛؿـی ؤ ٝحذٚدیز اػشفبد ٜدس ثؼضی ٔحّٟب اص ػّٕ:ٝ
اِف  -اسلبالر سیشٞب  ٚػشٞ ٖٛب.
ة  -دس عٔ َٛؼبدَ د ٚثشاثش اسسفبع ٔمغغ اص ثش سىیٌ ٝب.ٜ
ح -دس ٔحّٟبیی و ٝأىبٖ سـىیُ ٔفلُ دالػشیىی ٔٛػٛد ثبؿذ .سا داسد( ثٙذ  6-2-1-5-20آئیٗ ٘بٔ ٝآئیٗ ٘بٔ ٝثشٗ ایشاٖ)
اسلبَ ٔىب٘یىی دس ٞش ٔٛلؼیز لبثُ اػشفبد ٜثٛد ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ دِیُ أىبٖ اػشفبد ٜاص آسٔبسٛس ثذ ٖٚضبیؼبر فشأ ٓٞیٍشدد
(هعوَآل  % 15آرهاتَرّا ی خزیذاری ضذُ در ّز پزٍصُ تِ ضایعات تثذیل هی گزدد).
 .۲ثب سٛػ ٝث ٝضشائت اػٕبِی دس ٔجحض  ، 9ع َٛاسلبَ دٛؿـی ثب اػٕبَ ضشائت افضایؾ ٔی یبثذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٘ؼجز ٚصٖ اسلبَ اٚسِخ
افضایؾ خٛاٞذ داؿز ثغٛس ٔظبَ ثشای آسٔبسٛس  32ثب ضشائت ٔشثٛعٚ ٝصٖ اسلبَ اٚسِخ حذٚد  13ویٌّٛشْ ٔیجبؿذ.
 .8ثب سٛػ ٝث ٝػجىی ٚصٖ اسلبَ ٔىب٘یىی (٘ؼجز ٚصٖ اسلبَ ٔىب٘یىی ث ٝاسلبَ اٚسِخ  6ثٔ 100 ٝی ثبؿذ) ٚصٖ ػبص ٜثغٛس ٔحؼٛػی وبٞؾ
خٛاٞذ یبفز و ٝدس ٘شیؼ ٝأىبٖ عشاحی ثٟی ٝٙدس ٔمبعغ ثٚ ٝػٛد ٔی آیذ ( 13ویٌّٛشْ ٚصٖ اسلبَ اٚسِخ دس ٔمبثُ ٌ 600شْ ٚصٖ اسلبَ
ٔىب٘یىی ثشای آسٔبسٛس  )32و ٝدس ٘شیؼ ٝوبٞؾ ٞضی ٝٙسا دس دی خٛاٞذ داؿز.

.۴

عجك ثٙذ  2-2-5-20آئیٗ ٘بٔ ٝثشٗ ٘ؼجز آسٔبسٛس ث ٝثشٗ ٘جبیؼشی ثیـشش اص % 6ثبؿذ ایٗ ٔحذٚدیز دس ٔحُ ٚكّٞ ٝب ٘یض ثبیؼشی سػبیز ٌشدد ِٚی دس

ساػشبی سػیذٖ ث ٝایٗ ٔٙظٛس ٘بچبسا“ ثبیؼشی اثؼبد ٔمبعغ ثشٙی سا ثضسٌشش دس ٘ظش ٌشفز (افضایؾ ٞضی ٝٙثشٗ).عثق هحاسثات،استفادُ اس کَپلیٌگ تاعث
کاّص سغح هقغع ستًَْا ٍ در ًتیجِ کاّص  3الی  5درصذی کل تتي هصزفی هیگزدد(کِ اضافِ هیطَد تِ آى ،کاّص ّشیٌِ قالة تٌذی
ًٍیش کاّص ضخاهت پی رادیِ تِ علت سثک ضذى ساسُ)

.5استفادُ اس ٍصلِ هکاًیکی تاعث افشایص  0/5الی  2درصذی هساحت هفیذ ٍ کاّص فضای هزدُ ًاضی اسکاّص سغح هقغع ستَى
ٍ ارسش افشٍدُ چطوگیز ًاضی اس آى هیگزدد(.تَیضُ در پزٍصُ ّای تجاری ٍ اداری ٍ فضاّای هزتَط تِ پارکیٌگ)
ٔ .6غبثك ثٙذ  3-2-2-5-20آئیٗ ٘بٔ ٝدس ٔحُ اسلبَ اٚسِخ ع َٛاسلبَ سا ثبیؼشی ثشاثش  1/3عٚ َٛكّٞ ٝبی وــی دس ٘ظش ٌشفز و ٝافضایؾ ٞضیٛٔ ٝٙاد
اِٚی ٝسا دس دی داسد.
ٔ .7غبثك ثٙذ  4-3-2-5-20سؼذاد خبٔٛسٟبی ٔلشفی دس ٔحُ اسلبَ اٚسِخ سمشیجب ث ٝد ٚثشاثش افضایؾ ٔی یبثذ و ٝثبػض افضایؾ ٞضیٔ ٝٙیٍّشد ٔلشفی
خٛاٞذ ؿذ ِٚی ثب اػشفبد ٜاص اسلبَ ٔىب٘یىی و ٝع َٛثؼیبس وٛسبٞی داسد (٘ؼجز ع َٛاسلبَ ٔىب٘یىی ث ٝع َٛاسلبَ اٚسِخ ثشاثش  4ث 100 ٝاػز  ٚثغٛس
ٔظبَ اسلبَ ٔىب٘یىی ثشای لغش  32ثشاثش  76mmاػز) ٘یبص ثٔ ٝلشف خبٔٛر ثیـشش ٚػٛد ٘ذاسد صیشا ع َٛاسلبَ ٔىب٘یىی وٕشش اص فبكّ ٝد ٚخبٔٛر
ٔشٛاِی اػز  ٚدس ٘شیؼ ٝكشف ٝػٛیی دس ٔلشف ٔیٍّشد سا دس دی خٛاٞذ داؿز .
 .8دس اسلبَ اٚسِخ ثشای دس أشذاد  ٓٞلشاس دادٖ ٔحٛس ٔیٍّشدٞب ثبیؼشی ثب خٕىبسی  ٚایؼبد فشْ  sایٗ أىبٖ فشاٌ ٓٞشدد (افضایؾ ٞضیِٚ )ٝٙی دس اسلبَ
ٔىب٘یىی دٔ ٚیٍّشد دس أشذاد یىذیٍش لشاس ٔی ٌیش٘ذ.
 . 9كشف ٝػٛیی  ٚػٌّٛیشی اص ٚاسدار آسٔبسٛس
 . 10وبٞؾ ػغح ٔمغغ ػش ٚ ٖٛدس ٘شیؼ ٝوبٞؾ ثشٗ ٔلشفی ٚ ٚصٖ آسٔبسٛس  ٚدس ٘شیؼ ٝأىبٖ عشاحی ثٟیٝٙ
 . 11كشف ٝػٛیی دس ٔٛاد اِٚی( ٝآسٔبسٛس) ث ٝدِیُ وبٞؾ ضبیؼبر.
. 12وبٞؾ ػبیض ثشٗ ٞب دس ػغح ٔمبعغ  ٚاعٕیٙبٖ اص حذاوظش اػشفبد ٜاص فضبی عجمبر ثٛیظ ٜدس دشٚصٞ ٜبی ٌشاٖ لیٕز ٔب٘ٙذ ثشع ٞبی سؼبسی  ٚاداسی.
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چٌاًچِ ٍزى هقذار هیلگرد ّنپَضاًی در حاالت هختلف را در یک ًوَدار ترسین کٌین ًوَدار ضکل زیر تذست خَاّذ آهذ:

ؿىُ( :اِف) ٚصٖ ٔمذاس ٔیٍّشد ٓٞدٛؿب٘ی دس ػشٔ ٚ ٖٛیٍّشدٞبی سحشب٘ی سیش  ٚدی (ة) ٔیٍّشدٞبی افمی فٛلب٘ی دس سیش  ٚدی،
ثشای ٔیٍّشدٞبی ثب ٔمبٔٚز  fy=400 MPaدس ثشٗ ٔؼِٕٛی

ٞضیٔ ٝٙشٛػظ آسٔبسٛس دس ٚكّ ٝدٛؿـی ٔیٍّشدٞبی سحشب٘ی  ٚفٛلب٘ی دس د ٚحبِز اػشب٘ذاسد  ٚػبیش حبالر ثشای ثشٗٞبی ٔخشّف ثب ٞضیٚ ٝٙكّٔ ٝىب٘یىی
ػبیٍضیٗ دس ٕ٘ٛداس كفح ٝثؼذ ثب یىذیٍش ٔمبیؼ ٝؿذ ٜا٘ذ( .لیٕز سٕبْ ؿذٔ ٜیٍّشد ویّٛیی  18200سیبَ فشم ٌشدیذ ٜاػز(.

سجلش:ٜدس سٚؽ وٛدّی ًٙػّٕیبر سص ٜٚوبسی ثش سٚی ٔیٍّشدٞب،عی فشآیٙذ خبف سٛػظ دػشٍبٞ ٜبی ٚیظ ٜای ا٘ؼبْ ٔیـٛد وٝ
ػّٕیبر سص ٜٚص٘ی سا ث ٝسٚؽ ٘ٛسد ػشد ا٘ؼبْ ٔیذٞذ.دسایٗ سٚؽ ثشاد ٜثشداسی اص سٚی ٔیٍّشد كٛسر ٍ٘شفش ٚ ٝاص اػشمبٔز
ٔیٍّشد وبػشٕ٘ ٝیـٛد.

٘ىش :ٝعجك ٘ظشی ٝفٙی ٔشوض سحمیمبر سأ،ٜؼىٗ  ٚؿٟشػبصی،ثشای ثؼشٗ آسٔبسٛس سص ٜٚؿذ ٜث ٝوٛدّش ٘یبصی ث ٝآچبس ٔخلٛف ٚ
٘یشٚػٙغ ٕ٘یجبؿذ  ٚثؼش ٝؿذٖ سب آخشیٗ سص ٜٚثٔ ٝؼٙی ثؼش ٝؿذٖ كحیح وٛدّش ٔیجبؿذ  ٚوٙششَ چـٕی دس ایٗ ٔٛسد وفبیز
ٔیٕٙبیذ.
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ٕٞب٘غٛس و ٝدس ٕ٘ٛداس ٔالحظٔ ٝیٌشدد ٚكّٔ ٝىب٘یىی ثشای ٔیٍّشدٞبی داسای لغش ثیـشش اص ٔ 20یّیٕشش )(Φ20ثشای سٕبٔی حبالر
؛الشلبدی ٔ ٚمش ٖٚث ٝكشفٔ ٝیثبؿذ .ثذیٟی اػز دس كٛسر افضایؾ لیٕز فٛالد ،ثشای ٔیٍّشدٞبی وٛچىشش ٘یض كشف ٝالشلبدی
خٛاٞذ داؿز.

دس ػذ َٚصیش ث ٝكٛسر خالك ٝاسلبَ اٚسِخ  ٚاسلبَ ٔىب٘یىی ثب یىذیٍش ٔمبیؼ ٝؿذ ٜا٘ذ:
ردیف

اتصال اٍر لپ

اسلبَ ٔىب٘یىی

ًذارد

دارد

۲

اهکاى استفادُ در ّز پَسیطي ساسُ تتٌی

ًذارد

دارد

8

ضایعات آرهاتَر

اس  5%تا 15%

ًذارد

۴

ّشیٌِ تزش آرهاتَر

دارد

ًذارد

5

اهکاى تتي ریشی هغلَب

تِ دلیل تزاکن آرهاتَر

ث ٝدِیُ آسایؾ ٔٙظٓ آسٔبسٛسٞب ث ٝػِٟٛز

6

در اهتذاد ّن قزار گزفتي آرهاتَرّا در هحل

0

ًَع اتصال/ضزایظ ٍیضُ
اهکاى استفادُ در سایش ّای تاالتز اس 36

ا٘ؼبْ ٔی ٌیشد

اهکاًپذیز ًیست
اتصال
7

تعذاد خاهَت ّای هصزفی در هحل اتصال

8

ًسثت ٍسى کَپلز تِ ٍسى آرهاتَر ّوپَضاًی

فقظ تا ایجاد فزمS

9

ًسثت عَل کَپلز تِ عَل آرهاتَر ّوپَضاًی

ٔی ٌیش٘ذ

اهکاًپذیز است

دس حذ اػشب٘ذاسد

حذاقل 1/5تزاتز تعذاد
استاًذارد

در اتصال اٍرلپ

ثذ ٖٚػّٕیبر اضبفی دس أشذاد  ٓٞلشاس

(ثذِیُ وٛسبٞشش ؿذٖ ع َٛاسلبَ)
% 0/06

(سثکتز ضذى ّز اتصال تِ هیشاى ٍ %4%سى آرهاتَر ّوپَضاًی)
( % 0/05کَتاُ تز ضذى عَل اتصال تِ هیشاى  %%5عَل آرهاتَرّوپَضاًی)
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هعزفی ًَ 2ع کَپلز کارگطای دیگز:
ػال ٜٚثش وٛدّیٍٟٙبی فٛق ؛ ٛ٘ 2ع دیٍش اص وٛدّیٛٔ ًٙسد اػشفبدٌ ٜش ٜٚكٙؼشی رس ٜوبٚؽ ٔیجبؿٙذ و ٝریال" ث ٝسٛضیح ٔخشلشی آٟ٘ب ٔیذشداصیٓ:

 -2کَپلز اًتْایی STE

 -1کَپلز پیچی STL
 -وٛدّش دیچی STL

ث ٝػٛٙاٖ یه ٔحل َٛاػشظٙبیی اص سِٛیذار ا٘حلبسی ٌش ٜٚكٙؼشی رس ٜوبٚؽ ٔیجبؿذ.

 ٚثشای سٛػؼ ٝػبصٜٞبی ٔٛػٛد ،ا٘ؼبْ سؼٕیشار ،ػجشاٖ اؿشجبٞبر اػشایی ٚحشی دس ػبخز  ٚػبصٞبی ػذیذ اص وبسثشد فشاٚا٘ی ثشخٛسداساػز.

دس ٔٛالؼی و ٝع َٛآسٔبسٛس ثٙب ث ٝدالیُ ٔخشّف وٛسب ٜثٛد ٚ ٜأىبٖ اسلبَ اٚسِت ٔمذٚس ٕ٘یجبؿذ  ٚچبس ٜای ػض ؿىبفشٗ ٔ ٚشالؿی ٕ٘ٛدٖ ثشٗ

ػٟز ایؼبد حذ ٘لبة اٚسِت ثبلی ٕ٘ی ٔب٘ذ اصوٛدّش  STLاػشفبد ٜداؿش ٚ ٝسذا ْٚآسٔبسٛسثٙذی سا أىبٖ دزیش ٔی ػبصد.

وٛدّشٞبی  STLثش د ٌٝ٘ٛ ٚسِٛیذ ٔیـ٘ٛذ دس ٌ٘ ٝ٘ٛخؼز آسٔبسٛس ا٘شظبس سٛػظ سؼذادی دیچ ٔخلٛف دس داخُ وٛدّش ٟٔبس ٔی ٌشدد  ٚعشف دْٚ
وٛدّش ؤ ٝغبثك وٛدّش اػشب٘ذاسد سص ٜٚوبسی ؿذ ٜاػز  ٚثب اػشفبد ٜاص یه آسٔبسٛس سص ٜٚؿذ ، ٜأىبٖ افضایؾ ع َٛآسٔبسٛس ا٘شظبس سا فشأ ٓٞی ٕ٘بیذ.

دس ٘ٛع د ْٚسٕبْ ع َٛوٛدّش سٛػظ سٛػظ دیچٟبی ٔخلٛف ٟٔبس ٔیٍشد٘ذ وٞ ٝش یه ػبیٍب ٜخبف اػشفبد ٜخٛد سا دس ػبص ٜداس٘ذ.
9
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ٚكّٔ ٝىب٘یىی  STLاص ٘ظش فٙی ٘یشٚی الصْ ثشای ایؼبد ٚكّ ٝثب ثٟشٌ ٜیشی اص ٘یشٚی اكغىبوی ثیٗ غالف فّضی ٚكّٔ ٚ ٝیٍّشد آػذاس ٚ
ٕٞچٙیٗ اص عشیك دسٌیشی فیضیىی دیچٞب  ٚػذاسٔ ٜیٍّشد سبٔیٗ ٔیٌشدد .ایٗ سىٙیه ثبػض ایؼبد ٔمبٔٚز الصْ دس ٍٙٞبْ وـؾ ،فـبس ٚ
ٕٞچٙیٗ ٘یشٞٚبی دیٙبٔیىی ٔی ؿٛد.

 کَپلر اًتْایی STEسؼشثیبر ث ٝدػز آٔذ ٜاص صِضِٞ ٝبی ؿذیذ دس ػٟبٖ ٘ـبٖ ٔیذٞذ و ٝحؼبػششیٗ ٘بحی ٝدس ػیؼشٓ لبثٟبی خٕـی ٔحُ اسلبَ سیش ث ٝػشٖٛ
ٔیجبؿذ  ٚسػبیز ٘ى شدٖ اكٔ َٛشثٛط ث ٝؿىُ دزیشی دس ٘بحی ٝچـٕ ٝاسلبَ،ث ٝدِیُ ٚػٛد ثشؽ صیبد دس سشویت ثب خٕؾ دس ایٗ ٘بحیٔ ٝیشٛا٘ذ
ثبػض ثشٚص ؿىؼز دس ایٗ ٘ٛاحی ٌشدد.
ثشای ػبِٟبی ٔشٕبدی اسلبَ سیشٞبی ثبْ ث ٝػش ٖٛعججم ٝآخش ،سیش ث ٝػش ٖٛدس عجم ٝآخش،ػش ٖٛث ٝدی  ٚكفح ٝػش ٖٛث ٝدی(ا٘ىش ثِٛز) اص عشیك
لالثٟبی خٓ اػشب٘ذاسد(90دسػ ٚ )ٝیب لالة ٘یٓ دایش(ٜلالة ا٘شٟبیی  180دسػ )ٝسبٔیٗ ٔیٍشدیذ.أب سٚؽ ػبد ٚ ٜثؼیبس ٔٛطشسشی سحز
ػٛٙاٖ"ٟٔبس ا٘شٟبیی" ٔیشٛا٘ذ ػبیٍضیٗ سٚؽ ػٙشی لالة ٌشدد.

سغییشار اخیش آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ثشٙی  ٚث ٝخلٛف ٔالحضبر ٔشثٛط ث ٝعشاحی ِشص ٜای(ٔب٘ٙذ فلُ  21سآییٗ ٘بٔ،)ACI ٝثغٛس لبثُ سٛػٟی حؼٓ
ٔیٍّشد ٔلشفی ث ٝخلٛف آسٔبسٛسٞبی ػشضی سا افضایؾ داد ٜا٘ذ.ایٗ ٔٛضٛع ثبػض ایؼبد ٔـىالسی دس ٔیضاٖ سشاوٓ آسٔبسٛسٞب،آسٔبسٛسثٙذی
 ٚثشٗ سیضی ٔیٍشددٚ.كّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی رس ٜوبٚؽ ثٛػیّ ٝحزف لالثٟب ٕٞ ٚچٙیٗ وٓ وشدٖ عٟٔ َٛبسی  ٚدس ػیٗ حبَ وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی
وبسٌشی،سٛا٘ؼش ٝاػز ایٗ دبسادٚوغ سا حُ ٕ٘بیذ.
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آییي ًاهِ تتي ایراى تِ استفادُ از ٍصلِ هکاًیکی اًتْایی تصریح دارد:

اػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی و ٝسحُٕ ٘یش ٚدس آٖ ثش ٔجٙبی سئٛسی ٔخشٚط ثشؽ دس ثشٗ كٛسر ٔیٍیشد تاعث کاّص در حذٍد ۲1
درصذ طَل هْاری (ثش اػبع آییٗ ٘بٔ ٝثشٗ ایشاٖ حذالُ عٟٔ َٛبسی افمی آسٔبسٛس فـبسی ثبیذ حذالُ ٔؼبدَ 20ثشاثش لغش آسٔبسٛس ثبؿذ سب
سٙؾ ٕٔبػی ثیٗ آسٔبسٛس  ٚثشٗ ػٛاثٍٛی ٟٔبس آسٔبسٛس دس ثشٗ ثبؿذ)  ٚکاّص  ۴1درصذ تراکن آرهاتَرّا ٔیٍشددٕٞ.چٙیٗ ٚكّٝ
ٔىب٘یىی ا٘شٟبیی أىبٖ ٌؼششؽ  ٚسٛػؼ ٝػبص ٜسا دس آیٙذ ٜایؼبد ٔیىٙذ.
ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی ثبػض وبٞؾ اسائ ٝدسبیُ  ٚػضئیبر ٔیٍشدد  ٚایذ ٜآَ ا٘ٛاع دشٚطٞ ٜب ٔیجبؿذ.ضٕٗ آ٘ى ٝسٕبٔی ضٛاثظ ٔشثٛط دس
ثخؾ  12.6آییٗ ٘بٔ ٝثشٗ ثشای عشاحی ٟٔبسٞبی ا٘شٟبیی  ٚػبیٍضیٙی ث ٝسٚؽ لالة سا سبٔیٗ ٔیٕٙبیذ.

استفادُ از ٍصلِ ّای هکاًیکی در دیَارّای دیافراگوی

دیَار دیافراگوی چیست؟
دیٛاسٞبی دیبفشإٌی یب دٚغبثی ،دیٛاسٞبی ثشٙی ٔؼّح یب غیشٔؼّح ػبخش ٝؿذ ٜدس صیش سشاص ػغح صٔیٗ ٞؼشٙذ و ٝثٙٔ ٝظٛس ٍٟ٘ذاسی دیٛاسٜی ٌٛدٞب یب
آةثٙذی وف ػذٞب ٛٔ ٚاسدی و ٝاػشای دیٛاسٞبی عِٛی وٓػشم  ٚػٕیك دس صیش ػغح خبن ٔٛسد ٘یبص ثبؿذ ،اػشا ٔیؿ٘ٛذ.
ثشای احذاص ایٗ دیٛاسٞب ػٕٔٛبً اص دػشٍبٞ ٜیذسٚفشص یب دػشٍبٌ ٜشاة و ٝاص ٕٟٔششیٗ دػشٍبٜٞبی حفبسی دس ػبخز دیٛاسٞبی دیبفشإٌی ٞؼشٙذ،
اػشفبدٔ ٜیؿٛد.
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آرهاتَ رتٌذی:
ػجذٞبی آسٔبسٛسثٙذی ثب سٛػ ٝث ٝظشفیز ػشطمیُ ٞبٔ ،الحظبر اػشایی  ٚع َٛدبُ٘ ٞب عشاحی ٔی ؿٛد ٕٔ.ىٗ اػز د ٚیب ػ ٝػجذ
ٔؼضا عجك ٘مـٞ ٝبی ٔشثٛع ٝثبفش ٝؿذ ٚ ٜدس دبُ٘ وبس ٌزاؿش ٝؿٛد ٕٞ.چٙیٗ ث ٝدِیُ ػذْ أىبٖ ػبی ٌزاسی ٔیٍّشد ا٘شظبس ثب عَٛ
ٔٛسد ٘یبص ثش سٚی ػجذ دیٛاس دیبفشإٌی ٕ٘ی سٛاٖ اص سٚؽ ٔؼٕٚ َٛكّ ٝوشدٖ ٔیٍّشدٞب اػشفبد ٜوشد؛ ثٙبثشایٗ ثشای اسلبَ
آسٔبسٛسٞبی ف٘ٛذاػی ٚ ٖٛػمف عجمبر ث ٝدیٛاس دیبفشإٌی ثبیذ اص اسلبالر ٔىب٘یىی اػشفبد ٜؿٛد.
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هَارد کارترد دیَار دیافراگوی
•ػٟز سحُٕ ٘یشٞٚبی ػب٘جی  ٚثبسٞبی ػٕٛدی
•دس ػٟز سغییش  ٚسأخیش دس حشوز ؿجىٝی ػشیبٖ آة (ػیبالر)
هسایای رٍش دیَارُ ی دیافراگوی
 ػشػز اػشای وبس ثؼیبس صیبد اػز. -دسػ ٝایٕٙی وبس ثؼیبس ثبالػز ثٛیظ ٜػٟز دیـٍیشی اص سیضؽ ػبص ٜػب٘جی ٘ ٚفٛر آة  ٚأىبٖ ٌٛدثشداسی ػٕیكسش ٔٙبػت ٔیجبؿذ.

 .فرآیٌذ تَلیذ ٍصلِ ّای هکاًیکی:
دس سِٛیذ وٛدّشٞب اص آِیبط CKث ٝػٛٙاٖ ٔٛاد اِٚی ٝاػشفبدٔ ٜیـٛد  ٚدس ٔشاحُ ٔخشّف سِٛیذ اص ٔبؿیٗ آالر ا٘ٚیٛسػبَ CNC ٚ
اػشفبدٔ ٜیـٛد.
دس ٞش ٔشحّ ٝاص سِٛیذ وٛدّش اثؼبد ٔـخق ؿذ ٜوٙششَ  ٚدغ اص سبییذ ٚاحذ  QCثشای سىٕیُ دشٚػ ٝػبخز ثٔ ٝشحّ ٝثؼذ ٔٙشمُ
ٔیٍشدد .
ٚاحذ وٙششَ ویفیز اص ٔشحّٚ ٝسٚد ٔٛاد اِٚی ٝث ٝوبسخب٘ ٝسب دبیبٖ ثؼش ٝثٙذی ٔحلٟ٘ َٛبیی ثغٛس ٔؼشٕش  ٚدلیك ثش وّی ٝفشآیٙذٞب
٘ظبسر  ٚوٙششَ داسد  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػز وٌ ٝش ٜٚرس ٜوبٚؽ ثب اعٕیٙبٖ اص ویفیز ٔحلٛالر سِٛیذی خٛدٔ،غبثمز آٟ٘ب سا ثب
آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔ ، ACIمشسار ّٔی ػبخشٕبٖ  ٚآییٗ ٘بٔ ٝثشٗ ایشاٖ ثغٛس  %100سضٕیٗ ٔیٕٙبیذ.
الصْ ث ٝسٛضیح اػز ػٙغ وٛدّشٞبی سِٛیذی ٌش ٜٚكٙؼشی رس ٜوبٚؽ فٛالد آِیبطی ٔ 1.1191ی ثبؿذ
سغییشار اخیش آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ثشٙی  ٚث ٝخلٛف ٔالحضبر ٔشثٛط ث ٝعشاحی ِشص ٜای(ٔب٘ٙذ فلُ  21دسآییٗ ٘بٔ،)ACI ٝثغٛس لبثُ
سٛػٟی حؼٓ ٔیٍّشد ٔلشفی ث ٝخلٛف آسٔبسٛسٞبی ػشضی سا افضایؾ داد ٜا٘ذ.
ایٗ ٔٛضٛع ثبػض ایؼبد ٔـىالسی دس ٔیضاٖ سشاوٓ آسٔبسٛسٞب،آسٔبسٛسثٙذی  ٚثشٗ سیضی ٔیٍشددٚ.كّٔ ٝىب٘یىی رس ٜوبٚؽ ثٛػیّٝ
حزف سٚؽ اٚسِت  ٚلالثٟب ٕٞ ٚچٙیٗ وٓ وشدٖ عٟٔ َٛبسی  ٚدس ػیٗ حبَ وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی وبسٌشی،سٛا٘ؼش ٝاػز ایٗ
دبسادٚوغ سا حُ ٕ٘بیذ.
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سَال :آیا رٍش ٍصلِ هکاًیکی تا رٍضی کِ ّن اکٌَى در ایراى تِ رٍش فَرجیٌگ یا جَش سر تِ سر هعرٍف ضذُ است
دارای هسایای یکساى است؟

خیر ،جَش سر تِ سر دارای هعایة تسیاری است کِ ریال" تَضیح دادُ هیطَد:
هعایة جَش سر تِ سر) ( Gas Pressure Welding

ٔغبِت ریُ فمظ ػٟز آؿٙب ٕ٘ٛدٖ ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔحششْ ثب ٔؼبیت ایٗ سٚؽ ثیبٖ ٔیٍشدد  ٚثٞ ٝیچ ٚػ٘ ٝمذ  ٚثشسػی ؿی ٜٛوبس ٞیچ یه
اص ؿشوشٟب  ٚافشاد فؼبَ دس اسائ ٝخذٔبر ػٛؽ ػش ث ٝػش دس ایشاٖ ٕ٘ی ثبؿذ.
دس اثشذا الصْ اػز اؿبس ٜوٛسبٞی ث ٝا٘ٛاع ػٛؿىبسی ٞبی ٔؼبص ٔغبثك ثب ثٙذ ٔ 6-1-4-21-9مشسار ّٔی ػبخشٕبٖ چبح ػبَ  1392داؿش ٝثبؿیٓ.

ٚ :9-21-4-1-6كّ ٝػٛؿی ٔیٍّشدٞب ثبیذ ث ٝكٛسر یىی اص سٚؽ ٞبی اسلبَ ػٛؿی ٘ٛن ثٛ٘ ٝن خٕیشی (ػٛؽ اِىششیىی
سٕبػی) یب اسلبَ ػٛؿی رٚثی ثب اِىششٚد (ػٛؽ ثب لٛع اِىششیىی) ا٘ؼبْ ؿٛدٔ .مبٔٚز ایٗ ٚكّٞ ٝب دس وـؾ ثبیذ حذالُ ثشاثش
 ) 1.47 ) fyd Abثبؿذٍٔ ،ش آ٘ى ٝاِضأبر ثٙذ  2-2-4-21-9سبٔیٗ ؿذ ٜثبؿذ.

ٔغبثك ایٗ ثٙذ ٔمشسار ّٔی ػبخشٕبٖ دٛ٘ ٚع اسلبَ ػٛؽ ٔیُ ٌشد ٔٛسد سبییذ ٔی ثبؿذ.
 -1اسلبَ ػٛؿی ٘ٛن ثٛ٘ ٝن خٕیشی (ػٛؽ اِىششیىی سٕبػی) و ٝفمظ دس ؿشایظ وبسخب٘ ٝای ٔؼبص اػز.
 -2اسلبَ ػٛؿی رٚثی ثب اِىششٚد (ػٛؿی ثب لٛع اِىششیىی)
ث٘ ٝظش ٔی سػذ ثب سٛػ ٝث ٝثبصٍ٘شی ٔمشسار ّٔی دس ػبَ  ٚ 1392ثب سٛػ ٝث ٝػبثم ٝچٙذ ػبِ ٝاػشفبد ٜاص ػٛؿىبسی ػش ث ٝػش ثب ٌبص اوؼی

اػشیّٗ()GPWدس ایشاٖ ایٗ سٚؽ ٛٙٞص ػبیٍبٞی دس ٔمشسار ّٔی ػبخشٕبٖ ٘ذاسد.
اسلبَ ػٛؿی ٔؼشفی ؿذ ٜدس وـٛسٔبٖ و ٝث ٝػٛٙاٖ یه سٚؽ ثشای ٚكّ ٝآسٔبسٛسٞب ٔؼشفی ٔی ٌشدد ث٘ ٝبْ سٚؽ gas pressure
(weldingػٛؿىبسی ثب فـبس ٌبص و ٝث ٝغّظ سٛػظ یىی اص اسائ ٝوٙٙذٌبٖ ایشا٘ی ایٗ سٚؽ ٘بْ فٛسػی ًٙثش آٖ ٟ٘بد ٜا٘ذ )
دس طادٗ ؿٙبخشٔ ٝی ؿٛد .ایٗ سىِٛٛٙطی ٔشثٛط ث ٝد 1960 ٝٞثٛد ٝ٘ ٚ ٜسٟٙب دس وـٛسٞبی كبحت سىِٛٛٙطی ث ٝػٛٙاٖ یه سٚؽ ٔشذاٚ َٚ
ػبیٍضیٗ اسلبَ ٔىب٘یىی وبسثشد ٘ذاسد ،حشی دس وـٛس سِٛیذ وٙٙذ ٜفیىؼچشٞبی ػٛؿىبسی ٘یض دغ اص ٚلٛع صِضِ kobe ٝدس طادٗ ٚ
ثشسػی ٘شبیغ ٘ب ٔغّٛة حبكُ اص سفشبس ایٗ اسلبَ ،اػشفبد ٜاص آٖ ثب سػبیز ضٛاثظ  ٚدػشٛساِؼُٕ ٞبی ثؼیبس دلیك  ٚػخشٍیشا٘ٔ ٝؼبص ٔی ثبؿذ.

آسٔبسٛس ػٛؽ وبسی ؿذ ٜث ٝسٚؽ Gas pressure
weldingو ٝظبٞشا اسلبَ خٛثی ثشلشاس ؿذ ٜاػز.

ؿىؼز آسٔبسٛس ػٛؿىبسی ؿذ ٜث ٝسٚؽ Gas pressure
weldingدغ اص سٞب ؿذٖ اص دػز ادشاسٛس
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ثب سٛػ ٝث ٝػذْ أىبٖ ا٘ذاصٌ ٜیشی دبسأششٞبی فیضیىی ٔ ٚىب٘یىی دس ایٗ سٚؽ  ٚدخبِز ػٛأُ ٔشؼذد دس ا٘ؼبْ ػٛؿىبسی ٕٞ ٚچٙیٗ سؼٕیغ خغبٞبی
ٔشؼذد ا٘ؼب٘یٔ،حیغی ٔ ٚبؿیٗ آالر ،لبثّیز اػشٕبد ث ٝایٗ سٚؽ ث ٝؿذر وبٞؾ ٔی یبثذ.

عًامل مًثر در کاَش قابلیت اطمیىان ريش فًرجیىگ مختصرا" بٍ شرح ریل می باشىذ :
.1

ٟٔبسر ادشاسٛس ػٛؿىبسی

 .2ػذْ اػشا  ٚیب اػشای ٘بلق دػشٛساِؼُٕ ٞبیPQR ،WPS
 .3ػذْ أىبٖ وٙششَ حشاسر حبكُ اص ؿؼّ ٝاوؼی اػشیّٗ
 .4صٔبٖ حشاسر دٞی ث ٝآسٔبسٛس ثغٛس سمشیجی ثٛد ٚ ٜادشاسٛس ثب سٛػ ٝث ٝسؼشث ٝؿخلی ػُٕ ٔی وٙذ.
 .5ع َٛحشاسر دادٖ آسٔبسٛسثلٛسر سمشیجی ٔ ٚغبثك ثب سؼشث ٝادشاسٛس اػز  ٚاثضاسی ثشای وٙششَ آٖ ٚػٛد ٘ذاسد.
 .6أىبٖ وٙششَ دسػ ٝحشاسر آسٔبسٛس دس حیٗ حشاسر دادٖ ٚػٛد ٘ذاسد  ٚایٗ دسحبِی اػز و ٝسػیذٖ ث ٝدسػ ٝحشاسر ٔغّٛة یه دبسأشش

ثؼیبس

اكّی ٛٔ ٚطش دس أشضاع د ٚآسٔبسٛس دس فلُ ٔـششن اسلبَ آٟ٘ب ث ٝیىذیٍش ٔیجبؿذ.

 .7سبطیش دٔبی ٔحیظ دس ػشد ؿذٖ ٔحُ ػٛؽ  ٚدس ٘شیؼ ٝؿىٙٙذ ٜؿذٖ آٖ.
ٔ .8یضاٖ فـبس ػیؼشٓ ٞیذسِٚیه ثشای فـشدٕٛ٘ ٜدٖ د ٚآسٔبسٛس  ٚایؼبد أشضاع ثیٗ آٟ٘ب اسسجبط ٔؼشمیٓ ثب ٔیضاٖ دسػ ٝحشاسر ٔحُ اسلبَ داسد  ٚایٗ ثٝ
ٔؼٙبی آٖ اػز و ٝدس كٛسر ٔشغییش ثٛدٖ دٔبی ٔحُ اسلبَ و ٝث ٝكٛسر سمشیجی  ٚسؼشثی سٛػظ ادشاسٛس سؼییٗ ٔیـٛد  ٚاػٕبَ فـبس یىؼبٖ سٛػظ
ػیؼشٓ ٞیذسِٚیه اسلبالر حبكّ ٝثٞ ٝیچٛػ ٝیىؼبٖ ٘جٛد ٚ ٜاص ٘ظش ویفی یىٛٙاخز ٘خٛاٙٞذ ثٛد .

 .9ث ٝدِیُ سٛٙع  ٚػذْ یىٛٙاخشی دشٚػ ٝسِٛیذ آسٔبسٛسٞب ٕٞ ٚچٙیٗ سفشبس ٔشفبٚر دس ثشاثش حشاسر دٞی  ،أىبٖ سػیذٖ ث٘ ٝشیؼٔ ٝغّٛة ثؼیبس
وبٞؾ ٔی یبثذ.
 .10ػال ٜٚثش ٔٛاسد فٛق اِزوش  ٚثب سٛػ ٝثٔ ٝحذٚدیشٟبی ثٙذ  21.1.7.1آییٗ ٘بٔٔ ACI 318-11 ٝحذٚدیشٟبی اٚسِخ ٕٞچٙبٖ ثشای اسلبالر ػٛؿی
ٚػٛد داسد ِزا ٘ ٝسٟٙب ضبیؼبر ٔیٍّشد وبٞؾ ٕ٘ی یبثذ ثّىٞ ٝضیٞ ٝٙبی اػشایی ٘ؼجز ث ٝاٚسِخ افضایؾ ٘ـبٖ ٔیذٞذ ،ثب سػبیز ایٗ ثٙذ آییٗ ٘بٔ ٝحشی
أىبٖ افضایؾ عٔ َٛیٍّشد ا٘شظبس ثب ایٗ سٚؽ ٚػٛد ٘خٛاٞذ داؿز ِٚی ٔشبػفب٘ ٝؿب ٞذ اػشای ایٗ سٚؽ ػٟز افضایؾ عٔ َٛیٍّشد ا٘شظبس دس ثؼضی
دشٚطٞ ٜب ٞؼشیٓ.

ثب سٛػ ٝث ٝػٛأُ ٔٛطش دس وبٞؾ ویفیز ػٛؽ ثب ایٗ سٚؽ ،لبثّیز اػشٕبد ث ٝایٗ سٚؽ حذالُ سب  %50وبٞؾ ٔی یبثذ  ٚایٗ ثذاٖ ٔؼٙی
اػز و ٝاص ٞش  100ػذد ػٛؽ ا٘ؼبْ ٌشفش ٝسؼذاد  50ػذد غیش لبثُ لج َٛخٛاٞذ ثٛد  .سٟٙب سا ٜحل َٛاعٕیٙبٖ اص ویفیز ػٛؽ ا٘ؼبْ سؼز
اِٚششاػ٘ٛیه )ٔ (UTی ثبؿذ و ٝثب سٛػ ٝثٞ ٝضیٞ ٝٙبی ػٍٙیٗ ا٘ؼبْ آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ دػز یبثی ث ٝاِضأبر ٔٛسد ٘ظش ٔشوض سحمیمبر
سأ،ٜؼىٗ  ٚؿٟشػبصی و ٝثشای ایٗ سٚؽ سذٚیٗ ٌشدیذ ٜاػز  ،ثؼیبس دؿٛاس  ٚدش ٞضی ٝٙخٛاٞذ ثٛد  ٚدس ٘شیؼٞ ٝشٌ ٝ٘ٛسٛػی ٝالشلبدی
ثشای اػشفبد ٜاص آٖ سا ٔٙشفی ٔی ٕ٘بیذ.
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ًوًَِ ّای ضکست اتصاالت جَضی )  (GPWدر زلسلِ کَتِ شاپي:

ػّی سغٓ ا٘ؼبْ ػٛؿٟب ث ٝدػز ادشاسٛسٞبی صثذ ٜطادٙی ٘ ٚظبسر دلیك ثش ا٘ؼبْ ایٗ ػٛؿٟب  ٚا٘ؼبْ سؼشٟبی وٙششِی ٔ ،الحظٔ ٝیٍشدد ٘شبیغ
حبكّ ٝاص ایٗ سٚؽ فبػؼ ٝثبس ثٛد ٚ ٜثٞ ٝیچ ٚػ ٝلبثُ اعٕیٙبٖ ٘یؼز  ،ثب فشم ایٗ و ٝویفیز ا٘ؼبْ ػٛؽ افشاد  ٚؿشوشٟبی ٔؼشی ایٗ
سٚؽ دس ایشاٖ ثب ویفیز طادٙی یىؼبٖ ثبؿذ ٔ ،شبػفب٘٘ ٝشیؼٟ٘ ٝبیی چیضی ؿجی ٝث٘ ٝشبیغ صِضِ ٝوٛث ٝطادٗ خٛاٞذ ثٛد.

ضًابط استفادٌ از يصلٍ مکاویکی آرماتًر در آییه وامٍ ACI 318-11
دس آییٗ٘بٔ ACI318-08 ٝثب سٛػ ٝث ٝػّٕىشدٞبی ٔٛسد ا٘شظبس اص ػبص ،ٜثحض ٔشثٛط ثٚ ٝكّ ٝآسٔبسٛسٞبی دس د ٚثخؾ ٔٛسد اؿبس ٜلشاس ٌشفش ٝاػز.
دس فلُ  12ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثحض وبُٔ دس خلٛف ٚكّ ٝآسٔبسٛسٞب ٔغشح ؿذ ٜاػز و ٝحٛص ٜؿٕ َٛآٖ ٔشثٛط ث ٝوّی ٝػبصٜٞبی ثشٙی ث ٝػض
وبسثشدٞبی ِشصٜای ٔیٌشدد .دس فلُ ٘ 21یض ضٛاثظ دیٍشی ػال ٜٚثش ضٛاثظ فلُ  12اسائ ٝؿذ ٜاػز و ٝؿشایظ ٔشثٛط ثٚ ٝلٛع سغییش ؿىُٞبی
غیشاسسؼبػی  ٚثبسٞبی سفز  ٚثشٌـشی صِضِ ٝسا ِحبػ ٔیٕ٘بیذ .الصْ ث ٝروش اػز و ٝدس  ،ACI318-11دس ٔٛسد ضٛاثظ ػبیش اػضبء  ٚاػضاء ٘یض ایٗ
سٚؽ سػبیز ؿذٜ
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 ٚدس فلُ  21ضٛاثظ عشاحی ِشصٜای ث ٝضٛاثظ ػٕٔٛی ٔغشح ؿذ ٜدس ثخؾٞبی لجُ افضٚد ٜؿذ ٜاػز.
ثش ایٗ اػبع ،دس ادأ ٝاثشذا ث ٝثحض ضٛاثظ ػٕٔٛی ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی دس ایٗ آییٗ٘بٔ ٝدشداخشٔ ٝیؿٛد  ٚػذغ ضٛاثظ ٔشثٛط ث ٝعشاحی ِشصٜای ثٝ
آٖ افضٚد ٜخٛاٞذ ؿذ.
 -0ضَاتط عوَهی استفادُ از ٍصلِّای هکاًیکی در ACI 318-11
آییٗ٘بٔٞٝب ث ٝكٛسر وّی ث ٝثیبٖ حذالُ ٔمبٔٚز ٚكّٔ ٝىب٘یىی ٔیدشداص٘ذ .دس آییٗ٘بٔ ٚ ACI-318-11 ٝدس ثٙذ ٔ ،12.14.3.2مبٔٚز یه
ٚكّٔ ٝىب٘یىی وبُٔ دس فـبس  ٚیب وـؾ ثشاثش ٔ 1/25مبٔٚز ٔـخل ٝحذ ػبسیؿذٌی آسٔبسٛس ( )fy1.25دس ٘ظش ٌشفشٔ ٝیؿٛد (ٚكّٔ ٝىب٘یىی
اػشب٘ذاسد) .ثٙبثشایٗ ا٘شظبس ٔیسٚد و ٝلجُ اص صٚاَ ٔمذاسی ػبسی ؿذٌی دس آسٔبسٛس ایؼبد ٌشدد .ثش اػبع حذالُ ٔمبٔٚز دس ٘ظش ٌشفش ٝؿذ ٜثشای
ٚكّٞٝب ،ث ٝكٛسر وّی فشم ٔیٌشدد و ٝاػشای ٚكّٔ ٝیبٖ د ٚآسٔبسٛس ٔٛػت وبٞؾ دس ٔمبٔٚز ػبصٜای ٔٛسد ا٘شظبس ،ػخشی  ٚیب
ؿىُدزیشی آسٔبسٛس ٕ٘یٌشدد ٚ ٚضؼیز ثب لجُ اص اػشای ٚكّ ٝسفبٚسی ٕ٘یوٙذٕٞ .چٙیٗ فشم ٔیٌشدد و ٝاػشای ٚكّٛٔ ٝػت ایؼبد یه
٘مغ ٝضؼف و ٝػّٕىشد وّی ػبص ٜسا ثٔ ٝخبعشٔ ٜیا٘ذاصدٕ٘ ،یؿٛد.
آییٗ٘بٔٞٝب ٔؼٕٛالً ث ٝثیبٖ حذالُ ٔمبٔٚز ٔٛسد ا٘شظبس ٔیدشداص٘ذِٚ ،ی ث ٝكٛسر ٔـخق دس خلٛف ػبیش ضؼفٞبی ثبِم ٜٛؤٕ ٝىٗ اػز ثٝ
كٛسر ٔؼشمیٓ ٔٛػت ایؼبد ضؼف ٌشد٘ذ كحجشی ثٔ ٝیبٖ ٕ٘یآٚس٘ذ .اص ایٗ دػشٔ ٝیسٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبس ٜوشد،
الصْ ث ٝروش اػز وٛٔ ٝاسد صیش ثیـشش دس فلُ  21آییٗ٘بٔ ٝؤ ٝشثٛط ث ٝعشاحی ِشص¬ٜای ػبصٜٞبی ثشٙی ٔیثبؿذ ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٔیٌیشد:
 -1دس كٛسسیى ٝوش٘ؾ ٞبی غیش خغی دس ػضٛٔ ٛسد ا٘شظبس ثبؿذٔ ،ب٘ٙذ ٔحُ سـىیُ ٔفلُ دالػشیه دس ػبصٜٞبی ٚالغ دس ٔٙبعك ِشصٜخیضٚ ،كّٝ
ٔىب٘یىی ٘جبیذ ٔٛػت ث ٝوبٞؾ ػخ شی عِٛی ٔؤطش ػضٌ ٛشدد  ٚؿشایظ وش٘ـی ػض ٛسا دس عشاحی دچبس سغییش وٙذ.
 -2دس كٛسسیى ٝوش٘ؾٞبی غیش خغی دس ػضٛٔ ٛسد ا٘شظبس ثبؿذٔ ،ب٘ٙذ ٔحُ سـىیُ ٔفلُ دالػشیه دس ػبصٜٞبی ٚالغ دس ٔٙبعك ِشصٜخیضٚ ،كّٔ ٝىب٘یىی ٘جبیذ
ٔٛػت ایؼبد ؿىبف  ٚیب ثشیذٌی دس آسٔبسٛس ٚكّ ٝؿذٌ ٜشدد .دس ایٗ حبِز ٕٔىٗ اػز و ٝلجُ اص ٚلٛع ػبسیؿذٌی آسٔبسٛس دچبس دبسٌی ٌشدد.

 -3دس كٛسر ٚػٛد ثبسٞبی دیٙبٔیىی ،ثبسٞبی خؼشٍی  ٚدس دٔبٞبی دبییٗٛ٘ ،ع ٚكّٔ ٝىب٘یىی ثبیذ ث ٝسشسیجی ا٘شخبة ٌشد٘ذ و ٝاص اطشار ؿیبس  ٚیب
ثشیذٌی دس آسٔبسٛس اػشٙبة ٌشدد.
 -4دس كٛسسیى ٝأىبٖ ایؼبد وش٘ؾٞبی غیش خغی عی سحشیىبر حبكُ اص صِضِٚ ٝػٛد داسد ،ؿىُدزیشی ٔؼٕٛػ ٝآسٔبسٛس ٚ ٚكّٔ ٝىب٘یىی ثبیذ ثٝ
سشسیجی ثبؿذ و ٝثب سغییش ؿىُٞبی غیشخغی دس ایٗ ٔؼٕٛػ ،ٝصٚاَ اص ثشٗ آغبص ٌشدد.
ث ٝكٛسر وّی ضٛاثظ ٚكّٔ ٝىب٘یىی دس فـبس ٔب٘ٙذ ضٛاثظ ٔغشح ؿذ ٜدس خلٛف وـؾ ٔیثبؿذ .ثب ایٗ حبَ ٔغبثك ثٙذ  12.16.4آییٗ٘بٔ ACI ٝدس
كٛسسیىٚ ٝكّ ٝفمظ سحز اطش ثبسٞبی فـبسی لشاس داؿش ٝثبؿذ ،ثب سػبیز ؿشایغی اػبص ٜدادٔ ٜیؿٛد و ٝاص ٚكّ ٝفـبسی ٘ٛن ثٛ٘ ٝن دس آٟ٘ب اػشفبدٜ
ؿٛد .دس ػشٖٞٛبی سحز اطش ثبسٞبی فـبسیٚ ،كّٞٝبی ٔىب٘یىی ٘ٛن ثٛ٘ ٝن ثبیذ ث ٝسشسیجی ثبؿٙذ ؤ ٝمبٔٚز ٔـخل ٝحذ ػبسیؿذٌی  Fyسا دس
فـبس  ٚحذالُ  Fy25/1سا دس وـؾ فشا ٓٞآٚسد٘ذ.
دس ادأ ٝثٙذٞبی آییٗ٘بٔ ACI 318-11 ٝث ٝسفىیه ٞش ثخؾ ،آٚسدٔ ٜیؿٛد.
-0-0

ٍصلِ هکاًیکی ٍ هْار هیلگردّا در ACI 318-11
آییٗ٘بٔ ACI 318-11 ٝدس ثٙذ  12.1.1اػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی سا ٔؼبص ٔیدا٘ذ  ٚدس ثٙذ  12.6.1ؿشایظ اػشفبد ٜاص ٚكّٝ
ٔىب٘یىی ا٘شٟبیی سا ثیبٖ وشد ٜاػز.
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آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.0.0
وـؾ یب فـبس ٔحبػج ٝؿذ ٜدس آسٔبسٛسٞب دس ٞش ٔمغغ اص اػضبی ثشٙی ثبیذ دس ٞش ٚػٔ ٝمغغ سٛػظ عٌ َٛیشایی ،لالةٔ ،یٍّشد آػذاس داسای ػش
(ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی) یب ٞش دػشٍبٔ ٜىب٘یىی یب سشویجی اص آٟ٘ب لبثُ دػشیبثی اػز .لالةٞب  ٚػشٞب (ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی) ٘جبیذ ثشای ٟٔبس
وشدٖ آسٔبسٛسٞبی سحز فـبس ثىبس س٘ٚذ.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :0۲.6.0
عٟٔ َٛبسی ٔیٍّشدٞبی آػذاس داسای ػش (ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی) دس وـؾ ،ldt ،ثبیذ عجك ثٙذ  12.6.2سؼییٗ ؿٛد .اػشفبد ٜاص ػشٞب (ٚكّٝ
ٔىب٘یىی ا٘شٟبیی) ثشای ٟٔبس وشدٖ ٔیٍّشدٞبی آػذاس ثبیذ ثلٛسسی ٔحذٚد ؿٛد و ٝلؼٕزٞبی اِف سب ع سا ثشآٚسد ٜوٙذ:
اِفٔ Fy -یٍّشد ٘جبیذ اص  MP420ثیـشش ثبؿذ.
ة -ؿٕبس ٜآسٔبسٛس ٘جبیذ اص  Φ36ثیـشش ثبؿذ.
ح -ثشٗ ثبیذ ثب ٚصٖ ٔؼِٕٛی ثبؿذ.
رٔ -ؼبحز ثبسثش خبِق ػش (ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی) ٘ Abrgجبیذ وٕشش اص  Ab4ثبؿذ.
ص -دٛؿؾ آصاد ثشای ٔیٍّشد ٘جبیذ وٕشش اص  db2ثبؿذ.
ع -فبكّ ٝآصاد ثیٗ ٔیٍّشدٞب ٘جبیذ وٕشش اص  db4ثبؿذ.

ؿىُ ٔ -2یٍّشد آػذ اس داسای ػش (ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی) أشذاد یبفش ٝسب ٚػ ٝدٚسسش ٞؼش ٝػش ٖٛثب عٟٔ َٛبسی ثضسٌشش اص ldt

ؿىُ ٟٔ -3بس وشدٖ ٔیٍّشدٞبی داسای ػش
آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.6.۴
اػشفبد ٜاص ٞش ٚػیّ ٝیب اسلبَ ٔىب٘یىی (ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی) و ٝلبدس ثٟٔ ٝبس ٔیٍّشدٞبی آػذاس سب سػیذٖ ث Fy ٝثبؿذ ٔؼبص اػز ،ث ٝؿشعی
و٘ ٝشبیغ آصٔبیـٍبٞی ٘ـبٖ دٙٞذ ٜوفبیز چٙیٗ اسلبَ یب اثضاسی ،ث ٝسأییذ ٘بظش ػبخشٕبٖ ثشػذٟٔ .بس ٔیٍّشدٞبی آػذاس ٔیسٛا٘ذ سشویجی اص ٟٔبس
ٔىب٘یىی (ٚكّٔ ٝىب٘یىی ا٘شٟبیی) ثؼال ٜٚعٟٔ َٛبسی اضبفٝی ٔیٍّشدٞبی آػذاس ثیٗ ٔمغغ ثحشا٘ی ٚ ٚػیّ ٝیب اسلبَ ٔىب٘یىی ثبؿذ.
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ٍ -۲-0صلِ هکاًیکی ٍ ٍصلِ هیلگردّا در کطص در ACI 318-11
آییٗ٘بٔ ACI 318-11 ٝدس ثٙذ  12.14.2ػٔ ٝحذٚدیز وّی ثشای اػشفبد ٜاص ٚكّ ٝدٛؿـی سلشیح وشد ٜاػز )1( .ثشای لغش ثبالی ٕ٘ 36یسٛاٖ اص
ٚكّ ٝدٛؿـی اػشفبد ٜوشد (ٌ )2شٔ ٜٚیٍّشدٞب سا سحز ؿشایغی خبف ٔیسٛاٖ ثٛػیّٚ ٝكّ ٝدٛؿـیٚ ،كّٕٛ٘ ٝد  )3( ٚفبكّٔ ٝیٍّشدٞبیی و ٝدس
اػضبی خٕـی سٛػظ ٚكّٞٝبی دٛؿـی غیش سٕبػی ٚكّٔ ٝیؿ٘ٛذ دس ػٟز ػشضی داسای ٔحذٚدیز ٞؼشٙذ.
آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.0۴.۲.0
ٚكّٞٝبی دٛؿـی ٘جبیذ ثشای ٔیٍّشدٞبی ثضسيسش اص  Φ36ثىبس س٘ٚذ .ثؼض آ٘چٔ ٝـٕ َٛثٙذٞبی  15.8.2.3 ٚ 12.16.2ؿ٘ٛذٔ( .یٍّشد فمظ
سحز فـبس ثبؿذ  ٚدس ٔىبٖٞبی خبف)
آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.0۴.۲.0
عٚ َٛكّٞ ٝبی دٛؿـی آسٔبسٛسٞب دس یه ٌش ٜٚثبیذ ثش ٔجٙبی عٚ َٛكّ ٝدٛؿـی الصْ ثشای ٞش یه اص ٔیٍّشدٞبی ٔٛػٛد دس ٌش ٜٚثٛدٚ ٜ
ٔغبثك ثٙذ ( 12.4ثشای ٌشٜٞٚبی  3سبیی  20دسكذ  ٚثشای ٌشٜٞٚبی  4سبیی  33دسكذ) افضایؾ داد ٜؿٛدٚ .كّٞٝبی ٞش یه اص ٔیٍّشدٞبی
ٔٛػٛد دس یه ٌش٘ ٜٚجبیذ سٚی یىذیٍش ٕٞذٛؿب٘ی داؿش ٝثبؿٙذ .وُ ٌشٜٞٚب سا ٘جبیذ ثب یىذیٍش ٚكّ ٝدٛؿـی ٕ٘ٛد.
آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.0۴.۲.8
ٔیٍّشدٞبیی و ٝدس اػضبی خٕـی سٛػظ ٚكّٞٝبی دٛؿـی غیش سٕبػی ٚكّٔ ٝیؿ٘ٛذ٘ ،جبیذ دس ػٟز ػشضی داسای
فبكّٝای ثضسيسش اص یه دٙؼٓ عٚ َٛكّ ٝدٛؿـی الصْ  mm150 ٚثبؿٙذ.
آییٗ٘بٔ 11-318 ACI ٝدس ثٙذ  12.14.3.1اػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی ثؼٛٙاٖ ٚػیّٝای و ٝثشٛاٖ سٛػظ آٖ ٔیٍّشدٞب سا ٚكّ ٝوشد ٔٛسد سأییذ لشاس دادٜ
اػز  ٚدس ثٙذ  12.4.3.2آٚسد ٜاػز و ٝیه ٚكّٔ ٝىب٘یىی وبُٔ ثبیذ حذالُ  Fy1.25سا دس وـؾ یب فـبس سأٔیٗ وٙذ (ٚكّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) ٚ
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی و ٝایٗ ٔمبٔٚز سا سأٔیٗ ٘ىٙٙذ سا سٟٙب ثشای ٔیٍّشدٞبی ٔ ٚ Φ16یٍّشدٞبی وٛچهسش ٔغبثك ثٙذ ٔ 12.15.5یسٛاٖ اػشفبدٕٛ٘ ٜد.
آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.0۴.8.0
اػشفبد ٜاص ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی  ٚػٛؽ ٔؼبص اػز.
آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.0۴.8.۲
دس كٛسر ٘یبص ،یه ٚكّٔ ٝىب٘یىی وبُٔ ثبیذ حذالُ  Fy1.25سا دس وـؾ یب فـبس سأٔیٗ وٙذ.
آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.0۴.8.۲
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی یب ػٛؽ ؿذ ٜو ٝضٛاثظ ثٙذٞبی  12.14.3.2یب  12.14.3.4سا سػبیز ٕ٘یوٙٙذ ،سٟٙب ثشای ٔیٍّشدٞبی ٚ Φ16
ٔیٍّشدٞبی وٛچهسش ٔغبثك ثٙذ ٔ 12.15.5ؼبص ٞؼشٙذ.
آییيًاهِACI-318-11تٌذ:0۲.05.5
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی یب ػٛؽ ؿذٜای و ٝضٛاثظ ثٙذٞبی  12.14.3.2یب  12.14.3.4سا ثشآٚسد٘ ٜىٙٙذ ،اٌش ضٛاثظ ثٙذٞبی  12.15.5.1سب  12.15.5.3سا
سػبیز وٙٙذٔ ،یسٛا٘ٙذ ثشای آسٔبسٛسٞبی  ٚ Φ16آسٔبسٛسٞبی وٛچهسش ثىبس س٘ٚذ.
ٚ :12.15.5.1كّٞٝب ثبیذ دس فبكّ ٝحذالُ ثشاثش  mm600ث ٝكٛسر یه دس ٔیبٖ لشاس داد ٜؿ٘ٛذ.
ٍٙٞ : 12.15.5.2بْ ٔحبػج٘ ٝیشٞٚبی وــی و ٝدس ٞش ٔمغغ لبثُ سؼییٗ اػز ،سٙؾ دس آسٔبسٛس ٚكّ ٝؿذ ٜثبیذ ثشاثش ٔمبٔٚز ٔـخلٚ ٝكّ ٝفشم
ؿٛد ،أب ٘جبیذ ثضسٌشش اص  Fyثبؿذ .سٙؾ دس آسٔبسٛس ٚكّ٘ ٝـذ ٜثبیذ ثشاثش  F¬yضشثذس ٘ؼجز وٛسبٞششیٗ ٌیشایی دغ اص ٔمغغ ث ld ٝثٛد ٚ ٜاص  F¬yوٕشش ثبؿذ.
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٘ :12.15.5.3یشٚی وــی وُ ؤ ٝی سٛا٘ذ دس ٞش ٔمغغ ثٛػٛد آیذ ،ثبیذ حذالُ ٔؼبدَ د ٚثشاثش ٔمذاس الصْ ثش اػبع سحّیُ ٘ ٚیض حذالُ ثشاثش 140
 MPaضشثذس ٔؼبحز وُ آسٔبسٛس سؼجی ٝؿذ ٜثبؿذ.
ٔغبثك ثٙذ  12.15.6آییٗ٘بٔٚ ACI 318 ٝكّ ٝلغؼبر وــی فمظ ثٛػیّٚ ٝكّٞٝبی ٔىب٘یىی (ٚكّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد)  ٚیب ػٛؽ ٔؼبص اػز ٚ
ٕ٘یسٛاٖ اص ٚكّ ٝدٛؿـی ثشای ٚكّٔ ٝیٍّشدٞب اػشفبدٕٛ٘ ٜد.
لغؼبر وــی ث ٝلغؼبسی اعالق ٔی ٌشد٘ذ ؤ ٝمذاس ٘یشٚی وــی دس آٟ٘ب ث ٝحذی اػز و ٝدس وُ ػغح ٔمغغ آٟ٘ب دس وـؾ لشاس ٔیٌیشد؛ ػغح
سٙؾ وــی دس آسٔبسٛسٞب ث ٝحذی اػز و ٝآسٔبسٛسٞب ثبیذ ث ٝكٛسر وبُٔ ٔؤطش ثبؿٙذ  ٚیب ایٙى ٝدٛؿؾ ثشٙی ا٘ذوی دس سٕبٔی ٚػٛد ػضٚ ٛػٛد
داؿش ٝثبؿذ .ثشای ٔظبَ ٔیسٛاٖ ث ٝإِبٖ دبی لٛعٞب ،وؾٞبی آٚیضاٖ ٔٙشمُوٙٙذ ٜثبس ث ٝػبص ٜسىیٌٝبٞی فٛلب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝاػضبی وــی اكّی دس
خشدبٞب اؿبس ٜوشد.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :0۲.05.6
ٚكّٞٝبی ٔٛػٛد دس اػضبی اػضای وــی ثبیذ ثب یه ٚكّٝی ٔىب٘یىی یب ػٛؽ ؿذٜی وبُٔ ٔ ٚغبثك ثٙذٞبی  12.14.3.2یب  12.14.3.4ایؼبد ؿذ،ٜ
ٚ ٚكّٞٝبی ٔؼبٚس ٔیٍّشدٞب ثبیذ دس فٛاكُ  mm 750ث ٝكٛسر یه دس ٔیبٖ لشاس داد ٜؿ٘ٛذ.
ٍ -8-0صلِ هکاًیکی ٍ ٍصلِ هیلگردّا در فطار در ACI 318-11
دس كٛسر اػشفبد ٜاص ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ثشای ٔیٍّشدٞبی سحز فـبس ایٗ ٚكّٔ ٝىب٘یىی ثبیذ حذالُ  Fy1.25سا سأٔیٗ وٙذ.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :0۲.06.8
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی یب ػٛؽ ؿذ ٜثىبس سفش ٝدس فـبس ثبیذ ضٛاثظ ثٙذٞبی  12.14.3.2یب  12.14.3.4سا ثشآٚسد ٜوٙذ.
ٍ -۴-0صلِ هکاًیکی ٍ ٍصلِ هیلگردّا در ستَى در ACI 318-11
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی و ٝدس ػش ٖٛاػشفبدٔ ٜیٌشد٘ذ ثبیذ ثشٛا٘ٙذ دس وـؾ  ٚفـبس حذالُ  Fy1.25سا سأٔیٗ وٙٙذ.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :0۲.07.8
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی یب ػٛؽ ؿذ ٜثىبس سفش ٝدس ػش ٖٛثبیذ ضٛاثظ ثٙذٞبی  12.14.3.2یب  12.14.3.4سا ثشآٚسد ٜوٙذ.
 -۲ضَاتط لرزُ ای ٍصلِّای هکاًیکی در ACI 318-11
آییٗ٘بٔ ACI 318-11 ٝاػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی سا دس ا٘ٛاع لبةٞبی خٕـی ٔؼبص دا٘ؼش ٝاػز ٔ ٚحذٚدیزٞبی اػٕبِی ثشای ٚكّ ٝدٛؿـی سا
ثشای آٖ لبئُ ٘ـذ ٜاػز  ٚفمظ ثشای لبة خٕـی ٚیظٔ ٜحذٚدیزٞبیی سا اػٕبَ ٕ٘ٛد ٜاػز.
ثش اػبع سمؼیٓثٙذی كٛسر ٌشفش ٝدس فلُ  21آییٗ٘بٔ ACI 318 ٝدس خلٛف ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ،دٛ٘ ٚع ٚكّ ٝسحز ػٛٙاٖ سیخ ٚ( 1كّٝ
ٔىب٘یىی اػشب٘ذاسد)  ٚسیخ ٚ( 2كّٔ ٝىب٘یىی ِشصٜای یب سحىیٓیبفش )ٝدس ٘ظش ٌشفشٔ ٝیؿ٘ٛذ.
ػبصٜٞبیی و ٝعی سحز اطش سغییش ؿىُٞبی غیشاسسؼبػی لشاس ٔی ٌیش٘ذ ،سٙؾ وــی دس آسٔبسٛسٞب ٕٔىٗ اػز و ٝث ٝحذ ٔمبٔٚز ٟ٘بیی ثشػٙذ .ثٙبثشایٗ
اص ٚكّ ٝسیخ ٚ( 2كّٔ ٝىب٘یىی ِشصٜای یب سحىیٓیبفش )ٝا٘شظبس ٔیسٚد و ٝدس ایٗ ػغح اص سٙؾ وــی ،اص ٔمبٔٚز وبفی دس ثشاثش ؿىؼز ثشخٛسداس
ثبؿذ .ایٗ دس حبِی اػز وٚ ٝكّ ٝسیخ ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) اص ٔمبٔٚز وبفی ثشای سأٔیٗ ٔمبٔٚز حذ ٟ٘بیی آسٔبسٛس ثشخٛسداس ٕ٘یثبؿذ.
ثٙبثشایٗ اػشفبد ٜاص ٚكّ ٝسیخ  1دس ٘مبعی و ٝدس آٟ٘ب سغییش ؿىُٞبی غیشاسسؼبػی ا٘شظبس ٔیسٚدٔ ،ؼبص ٕ٘یثبؿذ.
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ٔغبثك ثٙذ  21.1.6.2آییٗ٘بٔٚ ،ACI ٝكّ ٝسیخ ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) ٘جبیذ دس فبكّ 2 ٝثشاثش ػٕك ٔمغغ اص ٚػ ٝػش ٚ ٖٛیب سیش دس لبثٟبی خٕـی
ٚیظ ٜث ٝوبس ثشد ٜؿٛد .ث ٝػال ٜٚاػشفبد ٜاص ٚكّ ٝسیخ ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) دس ٘مبعی و ٝأىبٖ ػبسیؿذٌی  ٚیب ایؼبد سغییش ؿىُٞبی
غیشاسسؼبػی ٚػٛد داسد ٔؼبص ٕ٘یثبؿذ .ثب ایٗ ٚػٛدٚ ،كّ ٝسیخ ٚ( 2كّٔ ٝىب٘یىی ِشصٜای یب سحىیٓیبفشٔ )ٝیسٛا٘ذ ثذٞ ٖٚیچ ٔحذٚدیشی دس وّی٘ ٝمبط
ػبص ٜث ٝوبس ثشد ٜؿٛد .ایٗ ضٛاثظ دس خلٛف دیٛاسٞبی ثشؿی ٚیظ ،ٜسیشٞبی ٕٞجٙذ  ٚدیبفشآٌٞبی ٚیظ٘ ٜیض لبثُ وبسثشد اػز .دس خلٛف ا٘شمبَ ثبس
ٔیبٖ دیبفشآٌ  ٚاػضبی لبئٓ ػیؼشٓ ثبسثش ػب٘جی اػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی سیخ ٚ( 2كّٔ ٝىب٘یىی ِشصٜای یب سحىیٓیبفش )ٝاِضأی اػز (ثٙذ
.)21.11.7.4دس ػیؼشٓٞبی غیش ٚیظ( ٜث ٝػض ػیؼشٓٞبی ثشٗ دیؾػبخش ،)ٝثب سٛػ ٝث ٝػغح ػّٕىشد ٔٛسد ا٘شظبس ػٕالً اػشفبد ٜاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی سیخ 2
(ٚكّٔ ٝىب٘یىی ِشصٜای یب سحىیٓیبفش )ٝاِضأی ٘یؼز ٚ ٚكّٔ ٝىب٘یىی سیخ ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) ٘یض ٔیسٛا٘ذ دس وّی٘ ٝمبط ث ٝوبس ثشد ٜؿٛد.
ٍ -0-۲صلِّای هکاًیکی در قابّای خوطی ٍیصُ ٍ دیَارّای سازُای ٍیصُ در ACI 318-11
ثغٛس وّی آییٗ٘بٔ ACI 318-11 ٝدس فلُ  21ثٙذ  21.1.6.1دٛ٘ ٚع ٚكّٔ ٝىب٘یىی ٘ٛع ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) ٛ٘ ٚع ٚ( 2كّٔ ٝىب٘یىی
ِشصٜای یب سحىیٓیبفش )ٝسا سؼشیف وشد ٜاػز.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :۲0.0.6.0
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ثبیذ ث ٝد ٚدػشٚ ٝكّٞٝبی ٔىب٘یىی ٘ٛع  2 ٚ 1سمؼیٓ ؿ٘ٛذ:
اِف) ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ٘ٛع  1ثبیذ ٔغبثك ثٙذ  12.14.3.2ثبؿٙذ.
ة) ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ٘ٛع  2ثبیذ ٔغبثك ثٙذ  12.14.3.2ثٛدٔ ٚ ٜمبٔٚز وــی ٔـخلٝی ٔیٍّشد ٚكّ ٝؿذ ٜسا سأٔیٗ وٙٙذ.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :۲0.0.6.۲
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ٘ٛع ٘ 1جبیذ دس فبكّٝای ٔؼبدَ د ٚثشاثش ػٕك ػض ٛاص ٚػ ٝػش ٖٛیب سیش دس لبةٞبی خٕـی ٚیظ ،ٜیب دس ٔمبعؼی و ٝسؼّیٓ
ؿذٖ آسٔبسٛسٞب دس اطش سغییش ٔىبٖٞبی ػب٘جی غیشاالػشیه ٔحشُٕ ثبؿذ ثىبس س٘ٚذٚ .كّٔ ٝىب٘یىی ٘ٛع  2سا ٔیسٛاٖ دس ٞش ٔٛلؼیشی ثىبس ثشد.
 ACI 318-11دس لبةٞبی خٕـی ٔؼِٕٛی ٔ ٚشٛػظ اػشفبد ٜاص ٚكّٛ٘ ٝع ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) سا دس سٕبْ ٘مبط ػبصٔ ٜب٘ٙذ ٔحُ ثشخٛسد سیش
 ٚػشٔ ٖٛؼبص ٔیدا٘ذ أب ثشای لبة خٕـی ٚیظٔ ٜحذٚدیزٞبیی سا ٔغبثك ثٙذ  21.1.6.2اػٕبَ وشد ٜاػز.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :۲0.0.6.۲
ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ٘ٛع ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) ٘جبیذ دس فبكّٝای ٔؼبدَ د ٚثشاثش ػٕك ػض ٛاص ٚػ ٝػش ٖٛیب سیش دس لبةٞبی خٕـی ٚیظ ،ٜیب دس

ٔمبعؼی و ٝسؼّیٓ ؿذٖ آسٔبسٛسٞب دس اطش سغییش ٔىبٖٞبی ػب٘جی غیش االػشیه ٔحشُٕ ثبؿذ ثىبس س٘ٚذٚ .كّٔ ٝىب٘یىی ٘ٛع ٚ( 2كّٔ ٝىب٘یىی ِشصٜای یب
سحىیٓ یبفش )ٝسا ٔیسٛاٖ دس ٞش ٔٛلؼیشی ثىبس ثشد.
ٍ -۲-۲صلِ هکاًیکی در اعضای خوطی قاب خوطی ٍیصُ
 11-318 ACIدس لبةٞبی خٕـی ٔؼِٕٛی ٔ ٚشٛػظ اػشفبد ٜاص ٚكّٛ٘ ٝع ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) سا دس سٕبْ ٘مبط ػبصٔ ٜب٘ٙذ ٔحُ ثشخٛسد سیش  ٚػشٔ ٖٛؼبص ٔیدا٘ذ أب دس ثٙذ
 21.5.2.4ثشای اػضبی خٕـی لبة خٕـی ٚیظٔ ٜحذٚدیزٞبیی سا ٔغبثك ثٙذ  21.1.6اػٕبَ وشد ٜاػز.

ٍ -8-۲صلِ هکاًیکی در اعضای قاب خوطی ٍیصُ تحت تار خوطی ٍ هحَری

 11-318 ACIدس لبةٞبی خٕـی ٔؼِٕٛی ٔ ٚشٛػظ اػشفبد ٜاص ٚكّٛ٘ ٝع ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) سا دس سٕبْ ٘مبط ػبصٔ ٜب٘ٙذ ٔحُ ثشخٛسد سیش ٚ
ػشٔ ٖٛؼبص ٔیدا٘ذ أب دس ثٙذ  21.6.3.3ثشای اػضبی لبة خٕـی ٚیظ ٜسحز ثبس خٕـی ٔ ٚحٛسیٔ ،حذٚدیزٞبیی سا ٔغبثك ثٙذ  21.1.6اػٕبَ وشد ٜاػز.
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آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :۲0.6.8.8

ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ثبیذ ٔغبثك ثٙذ ٚ ٚ 21.1.6كّٞٝبی ػٛؽ ؿذ ٜثبیذ ٔغبثك ثٙذ  21.1.7ثبؿٙذ .اػشفبد ٜاص ٚكّٞٝبی دٛؿـی سٟٙب دس داخُ ٘لف
عٔ َٛیب٘ی ػضٔ ٛؼبص ثٛد ٚ ٜثبیذ ث ٝػٛٙاٖ ٚكّٞٝبی دٛؿـی وــی عشاحی ؿذ ٜدس داخُ آسٔبسٛسٞبی ػشضی (ٔغبثك ثٙذ ٔ )21.6.4.3 ٚ 21.6.4.2حلٛس ؿ٘ٛذ.
ٍ -۴-۲صلِ هکاًیکی در تیرّای کَپلِ ٍ دیَارّای سازُای ٍیصُ

 11-318 ACIدس لبةٞبی خٕـی ٔؼِٕٛی ٔ ٚشٛػظ اػشفبد ٜاص ٚكّٛ٘ ٝع ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) سا دس سٕبْ ٘مبط ػبصٔ ٜب٘ٙذ ٔحُ ثشخٛسد سیش ٚ
ػشٔ ٖٛؼبص ٔیدا٘ذ أب دس ثٙذ  21.9.2.3ثشای سیشٞبی وٛدّ ٚ ٝدیٛاسٞبی ػبصٜای ٚیظٔ ،ٜحذٚدیزٞبیی سا ٔغبثك ثٙذ  21.1.6اػٕبَ وشد ٜاػز.

ٍ -5-۲صلِ هکاًیکی در دیافراگنّا ٍ خرپاّای سازُای

 11-318 ACIدس لبةٞبی خٕـی ٔؼِٕٛی ٔ ٚشٛػظ اػشفبد ٜاص ٚكّٛ٘ ٝع ٚ( 1كّٔ ٝىب٘یىی اػشب٘ذاسد) سا دس سٕبْ ٘مبط ػبصٔ ٜب٘ٙذ ٔحُ ثشخٛسد سیش ٚ
ػشٔ ٖٛؼبص ٔیدا٘ذ أب دس ثٙذ  21.6.3.3ثشای اػضبی لبة خٕـی ٚیظ ٜسحز ثبس خٕـی ٔ ٚحٛسیٔ ،حذٚدیزٞبیی سا ٔغبثك ثٙذ  21.1.6اػٕبَ وشد ٜاػز.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :۲0.00.7.۴
دس ٔىبٖٞبیی و ٝاص ٚكّٔ ٝىب٘یىی ثشای ا٘شمبَ ٘یشٞٚبی ثیٗ دیبفشآٌ  ٚاػضای لبئٓ ػیؼشٓ ٔمب ْٚدس ثشاثش ٘یشٞٚبی صِضِ ٝاػشفبد ٜؿٛد ،ثٚ ٝكّٛ٘ ٝع ٘ 2یبص اػز.

ٍ -6-۲صلِ هکاًیکی در اعضای طراحی ًطذُ تِ عٌَاى تخطی از سیستن هقاٍم در تراتر ًیرٍّای جاًثی
اػضبی عشاحی ٘ـذ ٜث ٝػٛٙاٖ ثخـی اص ػیؼشٓ ٔمب ْٚدس ثشاثش ٘یشٞٚبی ػب٘جی ،اػضایی ٞؼشٙذ و ٝاص ٘ظش ٔمبٔٚز دس ػیؼشٓ ثبسثش ػب٘جی دس ٔحبػجبر
ٚاسد ٕ٘یٌشد٘ذِٚ ،ی ٔیسٛا٘ٙذ سغییش ؿىُ ٞبی ػب٘جی ػبص ٜسا ثذ ٖٚصٚاَ سحُٕ ٕ٘بیٙذ .ثش ایٗ اػبع ایٗ اػضب دس ٚالغ اػضبیی ؿىُدزیش ِٚی ثب
ٔمبٔٚز وٓ ٞؼشٙذ و ٝدس ثیـشش ٔٛاسد ثبسثشی طمّی ػبص ٜسا سأٔیٗ ٔیٕ٘بیٙذ.
آییيًاهِ  ACI-318-11تٌذ :۲0.08.۴.0

ٔلبِح ثبیذ ٔغبثك ثٙذٞبی  21.1.5.5 ،21.1.5.4 ،21.1.5.2 ،21.1.4.3 ،21.1.4.2ثبؿٙذٕٞ .چٙیٗ ٚكّٞٝبی ٔىب٘یىی ثبیذ ضٛاثظ ثٙذ ٚ 21.1.6
ٚكّٞٝبی ػٛؽ ؿذ ٜثبیذ ضٛاثظ ثٙذ  21.1.7.1سا ثشآٚسد ٜػبص٘ذ.

کَپلر رزٍُ هستقین پس از تست کطص
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وّی ٝوٛدّشٞبی سِٛیذی ٌش ٜٚكٙؼشی رس ٜوبٚؽ ث ٝاػشٙبد آییٗ ٘بٔ ACI-318 ٝاص ٘ٛع د ْٚثٛد ٚ ٜث ٝسلشیح آییٗ ٘بٔ ٝدس ٞش
دٛصیـٙی دس ػبص ٜلبثُ اػشفبدٔ ٜیجبؿٙذ:
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ؿشوز رس ٜوبٚؽ داسای سىِٛٛٙطی ا٘حلبسی ؿشوز أشیىبیی ثبساػذالیغ ثضسٌششیٗ ٔ ٚؼشجشسشیٗ سِٛیذوٙٙذٚ ٜكّٞ ٝبی
ٔىب٘یىی دس ػٟبٖ:
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 ٕٝ٘ٛ٘ آ٘بِیض آصٔبیـٍبٞی ٚكّٞ ٝبی ٔىب٘یىی ؿشوز رس ٜوبٚؽ:

٘ شبیغ ٕ٘ ٝ٘ٛآصٔبیؾ وـؾ  100سٙی ثش سٚی ٚكّٞ ٝبی ٔىب٘یىی ؿشوز رس ٜوبٚؽ سا ٔالحظٔ ٝیٕٙبییذ:
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ثشخی اص سبییذیٞ ٝب ٔ ٚؼٛصٞب:
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ثشخی دشٚطٞ ٜب ی ا٘ؼبْ ؿذ ٜدس ػغح ػٟب٘ی ٔ ٚؼٛصٞبی ػٟب٘ی اسای ٝؿذ ٜثشای وٛدّش:
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