


بمقايسه ضوابط ساخت ، نصب و كنترل مبحث   رل و ب ب و ي
با ضوابط طرح و اجراي صنعتي ساختمان  10

11مبحثا ها



11و  10تناقض بين ضوابط ساخت و نصب مبحث 



10مبحث -مشخصات فوالد مصرفي ي ر وال ثت 1ب



11مبحث -مشخصات فوالد مصرفي ي ر وال ثت 11ب



يمشخصات فوالد مصرفي ر وال ت
شده• وارد هاي فوالد مشخصات از اطمينان عدم مدون تعريف مدون عدم اطمينان از مشخصات فوالد هاي وارد شده  تعريف

به كارخانه ؟
اهد• خ باالي نه دا ژه پ از خ ب د ي دا ب نه ن زان ميزان نمونه برداري در برخي از پروژه دامنه بااليي خواهد  •

آيا واقعا نياز است؟. داشت
ا آ خا ا ال ف خا كا ش ض درجه بندي تضمين شده كارخانه فوالد سازي خارجي آيا مي  •

تواند مورد تاييد و اعتماد باشد؟
مالك كار واقع  )11يا10(در اين خصوص كدام مبحث•

گردد؟



10مبحث-برشكاري ري ببر

كه براي ساخت  )تيرآهن، ناوداني و نبشي(برش نيمرخ هاي فوالدي 
مهاربندها، تيرها، ستون و اتصاالت آن ها مصرف مي شوند، در  
ا ا ا ا ا ا اظ صورت موافقت مهندس ناظر مي تواند با اره يا برش دستي انجام  اف

در هر صورت كليه ناصافي هايي كه بر اثر برش به وجود مي  . گيرد
شود ف ط ب زدن سنگ با بايد آيد، بايد با سنگ زدن برطرف شودآيد،



11مبحث-برشكاري ري ثبر 11ب



ريبرشكاري بر
فقط ورقهاي با ضخامت  )گيوتين(برش سرد :10مبحث• رب ين(برش ب)يو ي ه ور

)ميلي متر 10تا (ميلي متر  12مساوي يا كمتر از 
با رعايت  ) ميلي متر15(16برش قيچي تا ضخامت:11مبحث• يچيب ر(برش ي ي)ي ر ب

ضوابط ارائه شده  
فقط برش شعله ريلي و برش نيمرخ ها با اره فقط  :10مبحث• رب ب رخ ي برش و ي ري برش

در صورت موافقت مهندس ناظر
برش حرارتي شعله گاز ؛ اشعه ليزر ، قيچي و اره  :11مبحث• رب و يچي يزر ز ي ر ر برش

بدون در نظر گرفتن موافقت ناظر
رموافقت ناظر ؟• و



10مبحث-سوراخكاري ري ثورا 1ب



11مبحث-سوراخكاري ري ثورا 11ب



11مبحث-سوراخكاري ري ثورا 11ب



ريسوراخكاري ورا
فقط:10مبحث• كردن منگنه ، مته بوسيله فقط سوراخكاري سوراخكاري فقط بوسيله مته ، منگنه كردن فقط  :1مبحث

براي ايجاد سوراخ ابتدايي
ت:11حث• ا جاز شده ان ب ايط ش عايت با دن ك نگنه منگنه كردن با رعايت شرايط بيان شده مجاز است:11مبحث•
سوراخكاري حرارتي؟        •
سوراخكاري حرارتي به وسيله برش دستي؟•
نسوراخكاري به وسيله اره كردن؟      •
سوراخكاري بوسيله جت آب؟   •



10مبحث-جوشکاری ری 10بجو



11مبحث-جوشکاری ری 11بجو



ریجوشکاری جو

در:10مبحث• شده معرفي صفر جوشكاري جهت ممنوع دماي دماي ممنوع جهت جوشكاري صفر معرفي شده در  :1مبحث
درجه است و مباحث   -18اين عدد  228صورتي كه در نشريه 

نشريه به جوشكاري به است228مرتبط شده .ارجاع .ارجاع شده است228مرتبط به جوشكاري به نشريه
-15دما :  11مبحث •

؟ ف ؟ ا خ ل الك ا ا 15ا18ك -15يا  -18كدام دما مالك عمل خواهد بود ؟ صفر ؟•
آيا جوشكاري در  228بدون در نظر گرفتن نشريه:10مبحث•

معرض رطوبت يا باران منعي ندارد؟



نصب 10مبحث-پيش ب 10بپيش 



نصب 11مبحث-پيش ب 11بپيش 



بپيش نصب پيش
بداند:10مبحث• الزم نظارت دستگاه كه صورتي در در صورتي كه دستگاه نظارت الزم بداند:1مبحث

ا11 ا ال الزامي است:11مبحث•



ها پيچ تنيدگی 10مبحث-پيش ی پيچ  ي 10ب پيش 



ها پيچ تنيدگی 10مبحث-پيش ی پيچ  ي 10ب پيش 



ها پيچ تنيدگی 11مبحث-پيش ی پيچ  ي 11ب پيش 



هرپيش تنيدگي به وسيله چرخش اضافه مهره ا ش چر ي و ب ي ي پيش
پيش• تركمتر با بايد هم باز مهره اضافه چرخش از بعد آيا بعد از چرخش اضافه مهره باز هم بايد با تركمتر پيش  آيا

تنيدگي كنترل گردد؟

ميزان چرخش مورد نياز از جدول خوانده مي شود يا مشخصات  •
طرح؟



ها پيچ تنيدگی 10مبحث-پيش ی پيچ  ي 10ب پيش 



ها پيچ تنيدگی 11مبحث-پيش ی پيچ  ي 11ب پيش 



11مبحث 11ب



يپيش تنيدگي ي پيش
دارد؟• نهايي حد تنيدگي پيش نيروي پيش تنيدگي حد نهايي دارد؟نيروي

؟ ا ا ا آ ش قا ا اال گ پيش تنيدگي باالتر از مقادير مصوب شده آيا مجاز است؟•

آيا پيش تنيدگي باالتر از مقادير مصوب شده آسيبي به پيچ  •
يوارد مي كند؟ ر و



10مبحث -آماده سازي سطح و رنگ آميزي يزي ر و ح بزي





11مبحث -آماده سازي سطح و رنگ آميزي يزي آ ر و ح زي ثآ 11ب



حآماده سازي سطح زي آ
پاشي:10مبحث• ماشه وسيله به فقط سازي آماده آماده سازي فقط به وسيله ماشه پاشي:1مبحث

ا11 ا ط ف ا خ بسته به مشخصات فني طرح يا برس سيمي يا  :11مبحث•
ماسه پاشي

زآيا ماسه پاشي واقعا در هر پروژه اي نياز است؟• پروژ ر ر و ي پ



دربحث ساخت و 11و10كاستي هاي مبحث ب ي ووي رب
برپايي



ساخت• حوزه ضوابط رساني بروز نصبعدم مبحثو، كنترل كنترل مبحث  و ، نصبعدم بروز رساني ضوابط حوزه ساخت
مباحث مرتبط به طراحيمشابه  10

عدم استفاده از تجارب و اطالعات متخصصين مرتبط در حوزه  •
ا اخ بازرسي ، ساخت و برپاييا

عدم سمت و سوي مطالعات و تحقيقات دانشگاهي به بحث  •
يساخت و برپايي و نظارت پ
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• SSPC: The Society for Protective CoatingsSSPC: The Society for Protective Coatings, 
which was formerly known as the Steel 
Structures Painting CouncilStructures Painting Council.




