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 الف
 
 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " کرمان / ابارق

پلکان برقی و پیاده رو متحرک (الزامات اولیه طراحی) “  /ابتدا و انتهای پلکان برقی 
  ٢٩٨#بروبه٣٩ص١٥“ 

 
 #٦٥ص٣"راه خروج از بنا و فرار از حریق (الزامات)"  /ابتدا و انتهای مسیر خروج 

  ٦٤٨بروبه
ایوان، بالکن و سکو واقع در مسیر ورود و خروج " /تهای مسیر دسترس ابتدا یا ان

  ١٤٧#بروبه ٤٧ص٤عمومی فضاها)"  (الزامات
" لوله کشی گاز (الزامات نصب اجزای سیستم)"  /ابتدای لوله رابط انشعاب 

 ١١٧٣بروبه#٣٠ص١٧
" لوله کشی گاز (الزامات نصب اجزای سیستم)"  /ابتدای لوله کشی رابط 

 ١١٧٣بروبه#٢٩ص١٧
" الزامات نصب تجهیزات ایمنی"  /ابتدای لوله کشی گاز ساختمان های خاص 

 ١٠١بروبه#٢٥ص١٧
 ٤٠٣بروبه #٢١ص٣"تصرف آموزشی آ (دسته بندی تصرف)"  /ابتدایی تا دبیرستان 

 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " سمنان / ابر
 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " سمنان / ابرسج
 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]متوسط[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " زدی / ابرکوه
 ٤٠٢#بروبه ٢٦ص٤)" ۱-گروه ن( انباری میان خطر تصرف" / ابریشم

 ١٣٠ص٢٨٠٠ ]متوسط[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " اصفهان / شمیابر 
 ١٧٣٦#بروبه

  ١٥٠١#بروبه ٢٩ص٤ ]١-ن[ "حروف اختصاری تصرف"/  ٢-٣-٤جدول  / انبار /ابریشم 
" بار زنده کف انبارهای اجناس/ " ٣-٦جدول پ  / ابریشم و منسوجات ابریشمی

  ١٥١٧#بروبه ١٤٧ص٦
 ٢١٣#بروبه ٥ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  بازرسی و آزمایش" / ابزار
 ١٥٧ص٢بدون مصالح یا دستمزدی (کار برگ ب)"  قرارداد اجرای ساختمان" / ابزار

 ١٠٤٦#بروبه
 ٢٩ص٤ ]١-ص["حروف اختصاری تصرف"/  ٢-٣-٤جدول  / صنایع تولید / ابزار

  ١٥٠١#بروبه
" روشنایی محوطه و بیرون ساختمان (المپ، کنتور، موتور)" /ابزار الکترونیک قدرت 

 ٦٨٨بروبه # ٦٢ص١٩
  ٦٦جوشکاری) ج صابزار اندازه گیری ( 

  ٢٠٨ابزار اندازه گیری جوش گوشه ج ص 
" آزمایش معایب فلز جوش و فلز پایه" ج  / ابزار اندازه گیری دقیق

 ١٧٢٧#بروبه٢١٠ص
 ٣٥ص٥” مالت ساختمانی (استاندارد ها و ویژگی ها)“  /ابزار اندازه گیری دقیق 

 ١٣٠٧#بروبه
 ٣٣٨بروبه# ٤٨ص)" الزامی در کارگاه ها(تابلوها و عالئم ایمنی " / ابزار ایمنی

"تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش (سیستم لوله  / ابزار آالت نصب
 ٣٦٥بروبه#١٤٣ص١٧کشی گاز)" 

عینی جوش" ج  -" وسایل بازرسی چشمی  /ابزار بازرسی چشمی جوش 
  ١٤٣٢#بروبه٢٠٦ص

  ٢١٢#بروبه٢٠١" بازرسی عینی بعد از جوشکاری" ج ص /ابزار بازرسی عینی جوش 
چراغ ، کولیس، متر، گیر جوشبازرس جوش باید مجهز به ابزاری شامل اندازه 

   باشد. ذره بینو  قوه
"مشخصات فنی عملیات جوشکاری لوله و اتصاالت پلی اتیلن  /ابزار برش و تراش 

 ١٢٥٨بروبه#١٣٢ص١٧(جوشکاری شبکه گازرسانی)" 
  ٢٢ص٧ابزار پایش (گودبرداری و پایش) 

  ابزار پایش  ٧-٣-٤-٤
برای انجام پایش ابزار مناسبی وجود دارد که لیست این ابزار باید توسط 

  .گردد ذیصالح انتخاب متخصص
انحراف ها، کشش سنج ها، نشست سنج این ابزارها به طور معمول شامل  {

ها و غیره شتاب نگارها و پیزومتر، سلول های بارگذاریها، کجی سنج ها، سنج 
  می باشند.}

  ١١٣٥#بروبه٦٤" ج ص )تمیزکاری(" گل جوش  /ابزار تمیز کاری گل جوش 
  ١١٣٥#بروبه٦٤" ج ص )تمیزکاری(" گل جوش  /ابزار تمیزکاری 
 ٦٨ص٩"عملیات پرداخت (تصمیم گیری در خصوص مراحل اجرا)"  /ابزار جاروزنی 

  ٩٧٧بروبه#
  ٢٣١بروبه# ٩٩ص٩)" بتن خود تراکم (اجرا" /ابزار چوبی 
 ٨١٢بروبه# ١١٨ص١٣(الزامات)"  سیستم جریان ضعیف" / ابزار دقیق
 ١#بروبه ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /ابزار دقیق 
 ٦٥ص٢٨٠٠” اجزای مکانیکی و برقی (ضوابط خاص)/ “ ٢-٤جدول  / ابزار دقیق

 ١٧٣٤#بروبه
 ١٤٢٠#بروبه ١٩ص١١)" واشر ویژه (اتصاالت پیچی " / یری کششابزار دقیق اندازه گ
 ٥٨٩#بروبه ٢٢ص٧" دستگاه پایش (تعداد و نوع)"  /ابزار دقیق پیچیده 

 ٥٨٩#بروبه ٢٢ص٧" دستگاه پایش (تعداد و نوع)"  /ابزار دقیق ساده 
 ٢٣١بروبه# ٩٩ص٩)" بتن خود تراکم (اجرا" /ابزار فلزی 

 ١٤٨ص٦" بار زنده کف انبارهای اجناس/ " ٣-٦جدول پ  / ابزار کار فلزی سبک
  ١٥١٧#بروبه

  ٦٨ردن قطعات فوالدی ج ص ابزار کشش و جفت ک
  ٢٨٧بروبه# ٦٧ص٩"پرداخت سطح (مراحل عملیات)"  /ابزار ماله کشی دسته بلند 

 ٦٧ص٩"پرداخت سطح (مراحل عملیات)"  /ابزار ماله کشی دستی و مکانیکی 
  ٢٨٧بروبه#
  ٦٦ه گذاری ج صانابزار نش

از این ابزارها برای رسم خط برش، بر طبق اندازه گیری های انجام شده، استفاده 
می شود. هنگام کار با مشعل برشکاری، به خط نشانه ای نیاز می باشد که بر اثر 

سنبه و  سوزن خط کشیشعله محو نشود. ابزار های نشانه گذاری عبارتند از 
الزم جهت تعيين محل سوراخ . به کمک سنبه نشان می توان نشانه های اننش

  کاری ها را روی قطعات مشخص نمود.
روش دیگری برای نشانه گذاری فلز به منظور برشکاری با مشعل استفاده از سنگ 
صابون است. اثر این سنگ مانند اثر گچ است، اما در دمای باالی برشکاری نمی 

ه ابزار سوزد. بنابر این مناسب است همیشه چند قطعه سنگ صابون در جعب
  موجود باشد.
  ١٣٧٤#بروبه ١٨ص١١(مقاطع فوالدی گرم نورد شده)"  نصب " / ابزار نمایشگر نیرو

 ١٠٤١بروبه# ١٦٩ص٩"قالب (بار قائم وارده)"  / ابزار و وسایل و تجهیزات
 ٩٧١بروبه#١ص٢٠(کلیات)"  تابلوها"عالئم و  / ابزارپیام رسانی محیطی

 ٢٥٣#بروبه ٢٢ص٧" برنامه پایش (گودبرداری و پایش)"  / ابزارگذاری
  ٢١ص٧) هدف ابزارگذاری و پایش ( 

  ابزارگذاری و پایشاهداف  ٧-٣-٤-١
غیره) به منظور  و دیواره گود، ابنیه اطرافها و  ساختمانپروژه مورد نظر (  پایش-

  تأمین اهداف ذیل صورت می گیرد.
به منظور ابزار دقیق : اطالعات بدست آمده از تاييد پارامترهای طراحی ١-١-٤-٣-٧

ها و غیره يير مکان پی تغو  نشست، دیوار، شیب، هارفتار گود سنجیصحت 
در طول و پس از ساخت برای مقایسه با مقادیر پیش فرض حین طراحی 
استفاده می شود و در صورت مغایرت، داده های جدید جهت طراحی استفاده 

  می گردد.
نظارت بر : ابزار دقیق برای رزیابی عملکرد در طول ساخت و سازا ٢-١-٤-٣-٧

و سازه های مجاور ، ها پی، های نگهبان سازه، ها، شیب هاعملکرد ساخت گود
  .اخت قرار گیرند، استفاده می شودغیره که ممکن است تحت تأثیر روش س

: ابزار دقیق می تواند به عنوان ارزیابی عملکرد سازه های موجود ٣-١-٤-٣-٧
شرایط حساس و یا در  بازسازیکنترلی برای ارزیابی وضعیت سازه ها جهت 

  استفاده شود.
: قبل از آن که مشکالت بالقوه تشخیص روند کوتاه مدت و بلند مدت ٤-١-٤-٣-٧

باشد، ابزار دقیق می تواند نشانه  در طول زمان توسط ناظران قابل مشاهده
  را نشان دهد.بلند مدت در دوره های کوتاه مدت و  رفتار سازههای اولیه 

از  هشدار دهندهعالمت : ابزار دقیق می تواند به عنوان اولین ایمنی ٥-١-٤-٣-٧
بکار رود، ابزار دقیق و پایش می تواند نقش مهمی ا امن نوضعیت بالقوه یک 

  ایمنی در مناطق اطراف ساخت و ساز ایفا کند. بر کاهش نگرانی های عمومیدر 
می تواند به عنوان سندی معتبر نتایج ابزار دقیق : حمایت قانونی ٦-١-٤-٣-٧

رابطه بین تأثیر ساخت و ساز بر سازه های اطراف را نشان دهد. در صورت 
، داده های ابزار دقیق می تواند جهت اثبات یا رد ارتباط آسیب در دادخواهی

مناطق اطراف محل مورد نظر با فعالیت های ساخت و ساز، مورد استفاده قرار 
انحراف ها، کشش سنج ها، نشست سنج ور معمول شامل این ابزارها به ط گیرد.
ها و غیره شتاب نگارها و پیزومتر، سلول های بارگذاریها، کجی سنج ها، سنج 

  می باشند.
 ٢٢ص٢٢(نگهداری)  ابزارهای تزئینی

  ابزارهای تزئینی ١٠-٤-٣-٢٢
 ابزارهای تزئینیو دیگر  تزئینات سفالی، روکش های دیوارهاها،  گچ بریکلیه  

نما باید در شرایط مناسبی نگهداری شده و اتصاالت آنها باید از نظر استحکام 
 باشد. کنترل و در شرایط ایمنی قرار داشته

 ١#بروبه ٢٢ص٢٢(نگهداری)"  ابزارهای تزئینی" /ابزارهای تزئینی 
اتصاالت پیچی (عملکرد اصطکاکی یا تحت کشش “  /ابزارهای مورد استفاده 

 ٢٣#بروبه ١٨ص١١” مستقیم)
 ٢٧٨ص١٠"رواداری جوش (قطعات فوالدی)"  /ابزارهمباد کردن برای جوشکاری 

  ٦٧٣بروبه#
  ٥٩ص٢(کاردان ها و دیپلمه فنی و معمار تجربی) ابطال پروانه اشتغال 

حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا » پروانه اشتغال«در موارد زیر  ٩-١١
  یا ابطال خواهد شد:اعتبار آن معلق 

  ».پروانه اشتغال«فوت دارنده  ١-٩-١١
  نشده باشد.رفع حجر تا زمانی که » پروانه اشتغال«حجر دارنده  ٢-٩-١١
عدم پرداخت وجوه و عوارض و یا » پروانه اشتغال«عدم تمدید یا تجدید  ٣-٩-١١

  ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.مقرر
و مجازاتی مجازات انتظامی به » پروانه اشتغال«محکومیت قطعی، دارنده  ٤-٩-١١

انقضای مدت محرومیت تا  باشد،محرومیت از حقوق اجتماعی که کیفر تبعی آن 
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  .اجتماعیاز حقوق 
رای قطعی شورای به موجب » پروانه اشتغال«در صورتی که دارنده  ٥-٩-١١

  ).محرومیت از کار محکوم به محرومیت کار شود، (در مدت انتظامی 
وزارت مسکن عدم توجه به ابالغیه ها و اطالعیه های قانونی در صورت  ٦-٩-١١

  و شهرسازی.
  یا اخراج از آن.» استانکانون «قطع عضویت کاردان های فنی از  ٧-٩-١١
شده  معلقشود یا اعتبار آن پروانه اشتغال فاقد اعتبار در صورتی که  ٨ - ٩ -۱۱

باشد، در این صورت دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارها و مسوولیت 
 ته است اجازه فعالیت خواهد داشت.هایی که قبال به عهده گرف

  ٧١#بروبه ١٣٠ص٢)" ظرفیت اشتغالی ( "اشخاص حقوق /ابطال پروانه اشتغال 
 ١١٩٩#بروبه ١٣٠ص٢"مجری (موارد عمومی)"  /قرارداد  ابطال

 ١٢٠١#بروبه ٤٨ص٢" (مقررات حاکم) مجریان حقوقی" / ابطال قرارداد
 ١٣٦٠#بروبه ٦٥ص٢(مقررات عمومی)"  ناظران حقیقی" /قرارداد  ابطال
(طراحی سیستم لوله کش گاز  تهیه نقشه های سیستم لوله کشی " /ابعاد 

 ٤٦١بروبه#٢٨ص١٧ساختمان)" 
 ٧٢٦#بروبه ٤٦ص١١)" ساختمان بتنی پیش ساخته (محدودیت ها " /ابعاد 
 ٨٤بروبه# ١٨٢ص٩(اصول پایه طراحی)"  اعضای پوسته ای" /ابعاد 
 ٨٧بروبه# ١٨٢ص٩پایه طراحی)" (اصول  اعضای صفحه ای" /ابعاد 
 ٣٣١بروبه# ٦٤ص ٢٠)" تابلو (مجوز " /ابعاد 
 ٣٣٤بروبه# ٦٤ص"تابلو عالئم (معابر و محوطه بیرون ساختمان)"  / ابعاد
/ "حداقل دمای بتن (با توجه به دمای محیط و حداقل اندازه  ٢-٨-٩"جدول  /ابعاد 

 ٣٤بروبه# ٨٣ص٩اعضا و قطعات)" 
 ١٤٢ص١٠"سوراخ دسترسی (برای جوشکاری و برش بال تیر در محل اتصال)"  /ابعاد 

 ٧٩٩بروبه#
 ٧٩ص٦(بار باد به روش استاتیکی)"  gC ،giC اثر جهشی باد،ضریب " / ابعاد

  ٩٠٤#بروبه
 ١٤٢٤بروبه# ١٨٩ص١٠"ورق تقویتی جان یا ورق مضاعف (مقررات تکمیلی)"  /ابعاد 
/  ١-٥-١١جدول ) “ / D٣رواداری ها (پانل پیش ساخته سبک سه بعدی “  /ابعاد 

 ١٥٦٧#بروبه ٩٠ص١١
(محدودیت  ICFعایق ماندگار سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب “  / ابعاد

 ٨١٥#بروبه ٦٥ص١١ “ها) 
  ٩٤٦#بروبه ١٠٣ص٥” عایق حرارتی (روش های آزمون ها)“  /ابعاد 
 ١٠٠٢#بروبه ٥٩ص٥” فرآورده سفالی و آجر (استاندارد ها و ویژگی ها)“  /ابعاد 
 ١٢٣٣#بروبه ٤٨ص١١” مدارک اختصاصی (ساختمان بتنی پیش ساخته)“  / ادابع

 (سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب عایق ماندگارمصالح رابط “  /ابعاد 
(ICF" ١٢٦٤#بروبه ٦٦ص١١ 

 ١٣٩١#بروبه ٥ص١١” نقشه کارگاهی (تعریف)“  / ابعاد
پهنای mm٢٢٠تا١٤٠وارتفاعm١حداقل عرض[ "راه پله موقت (نکات و الزامات) "/ابعاد 

 ٦٤٥#بروبه ٥٤ص١٢ ] mm٢٨٠کف
  ٥٤ص١٣ ابعاد اتاق ترانسفورماتور

   اتاق ترانسفورماتورابعاد  ٣-٣-٣-٥-١٣
  باید به موارد زیر توجه شود:  انتخاب ابعاد اتاق ترانسفورماتوردر 

آینده در  توسعه و رشد باربا توجه به  الف) ابعاد اتاق ترانسفورماتور را باید
بیشتر بدون لزوم  با قدرت ترانسفورماتورهایانتخاب کرد تا امکان استفاده از 

. برای همین منظور صرفنظر از باشددر اتاق فراهم  تغييرات ساختمانیانجام 
احتمال استفاده از آینده قدرت پیش بینی شده اولیه، چنانچه در 

می  باشدکیلوولت آمپر وجود نداشته  ۶۳۰بیشتر از  قدرت ترانسفورماتورهای با
، یا باشداحتمال وجود داشته این توان از اتاق کوچک استفاده کرد ولی اگر 

باید از اتاق ترانسفورماتور بزرگ یا خیلی  باشدمقدار این بیش از  قدرت اولیه
اطراف  فضای آزاد دربزرگ (بسته به مورد) استفاده شود. در هر حال 

  . باشدمتر کمتر  ٠٫٨نباید از  ترانسفورماتور
جهت خنک  تهویه طبیعی ارتفاع اتاق ترانسفورماتور مهم ترین عامل درب) 

کردن آن به شمار می رود، برای همین منظور ارتفاع اتاق نباید از مقادیر داده 
  ) ۳-۳-۵-۱۳(جدول شماره  باشدکمتر اندازه اتاق ها شده برای هر کدام از 

بمنظور خنک کردن ترانسفورماتور استفاده شود،  تهویه مکانیکینچه از پ) چنا
(جدول  باشدارتفاع اتاق نباید از مقادیر داده شده برای هر کدام از اتاق ها کمتر 

  ). ۳-۳-۵-۱۳شماره 
شبکه بندی ( مشخصات ساختمان  شرایط معماری وت) چنانچه به علت 

ق به ابعاد ذکر شده امکان پذیر اتااحداث نامناسب، وجود ستون ها و غیره) 
مقررات تغيير داد (به هرحال  دید مجری صالحرا با آن ها ممکن است  باشدن

  ).باشددر طول و عرض اتاق بیشتر  -۱۰٪تغيير نباید از این 
 ٣٣ص١٠"تعيين سطح مقطع کل و خالص (الزامات مقاطع فوالدی)"  / ابعاد اسمی
 ٤٢٣بروبه#

"تعيين سطح مقطع کل و خالص (الزامات مقاطع فوالدی)"  /ابعاد اسمی سوراخ 
 ٤٢٣بروبه# ٣٣ص١٠

"سوراخ در اتصاالت پیچی (محدودیت ابعادی و دامنه  / سمی سوراخ پیچابعاد ا
 ٧٩٩بروبه# ١٦٠ص١٠کاربرد)" 

 ٢ص٨سمی واحد مصالح بنایی (تعریف) اابعاد 
  بناییسمی واحد مصالح اابعاد  ٣-٢-١-٨

برابر است با ابعاد مشخصه، به اضافه نصف  واحد مصالح بناییابعاد اسمی 
ا بندهایی که در اطراف آن قرار دارد (به تعریف واحد مصالح یضخامت بند 

  بنایی مراجعه شود).

 "انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)" / ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور
 ١٥٧٠بروبه# ٥٢ص١٣

انشعاب برق فشار " / ٣-٣-٥-١٣جدول  / ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور خشک
 ١٥٧٠بروبه# ٥٢ص١٣ "متوسط (اختصاصی)

 ١٣٦١#بروبه ٩ص٢٨٠٠” نامنظمی (در ارتفاع)“ /ابعاد افقی 
 #١٣٨ص٣"فرار اضطراری و نجات (کلیات و الزامات)"  /ابعاد افقی آزاد چاه پنجره 

 ١٠٠١بروبه
  ٥٧٠#بروبه ٤٦ص٤" در ورودی اصلی" /ابعاد الزامی پاگرد 

 ١٠٧بروبه# ١٦٢ص١٣ (مالحظات عمومی)" الكترود زمین" /ابعاد الکترود 
  ١٥٧٧بروبه# ١٦٤ص١٣"الکترود زمین و حداقل اندازه آن"  /ابعاد الکترود صفحه ای 
 #١٣٧ص٣"فرار اضطراری و نجات (کلیات و الزامات)"  /ابعاد آزاد مفید بازشو 

 ١٠٠١بروبه
"آزمایش آتش و ارتباط آن با پدیده آتش سوزی در ساختمان"  / ابعاد آزمایش
 ١٦٨بروبه # ٢٠٧ص٣
 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥ (ابعاد چاه، چاهک و کابین)ور ابعاد آسانس

 ٥٩ص٤)" اندازه ی الزامی"آشپزخانه ( / ابعاد آشپزخانه مابین دیوار اصلی
  ١٨٣#بروبه
 ١٩٨#بروبه٢٩ص٦ )"متمرکز ( بار زنده  " /ابعاد بارمتمرکز 
(ساختمان بنایی محصور شده بازشو و تقویت کننده های اطراف آن  " / ابعاد بازشو

 ٢١٦#بروبه ٥٤ص٨ ]متر ٢٫٥حداکثر [با کالف)" 
 ٥٦٣بروبه# ٢٦٧ص٩"دال (بازشو)"  /ابعاد بازشو 
 ]متر ٢٫٥حداکثر [ )" "ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (بازشو / ابعاد بازشو

  ٧١٩#بروبه ٩٧ص٢٨٠٠
” بازشو و تقویت کننده اطراف آن (ساختمان بنایی غیر مسلح)“  / ابعاد بازشو
 ٢١٦#بروبه ٧١ص٨

  ١٦٠٢#بروبه٢٢ص١٥“ آسانسور)  -موتورخانه (جانمایی “  /ابعاد بازشو در موتورخانه 
 ٤ص٢١"پدافند غیرعامل (معماری)"  / ی فضای امنابعاد بازشو و پیش بین

  ٢٨٤بروبه#
 ١٦٠٦#بروبه٦٨ص١٥” ابعاد آسانسور“ / ابعاد بزرگ کابین

  ٧٥٩#بروبه٣٣٤الزامات)" ج ص" ستون دوبل (مرکب،  /ابعاد بست یا تسمه افقی 
حداکثر یک سوم ضخامت [ "لوله و مجرای مدفون در بتن (کلیات)" /ابعاد بیرونی 

 ١١٨٠بروبه# ١٧٣ص٩ ]کل قطعه
  ٨٧١بروبه #٩٥ص٣"شیبراه (راه خروج)"  /ابعاد پاگرد 
 ٥٧٦#بروبه ٢٣ص٨(ساختمان با مصالح بنایی)"  درز انقطاع " / ابعاد پالن
 ٢٩٧بروبه #٩١ص٣"پلکان (راه خروج الزامات)"  / ابعاد پلکان
 ٢٩٧بروبه #٩١ص٣"پلکان (راه خروج الزامات)"  / ابعاد پله

 ٢١ص٢١"دسترسی مجموعه زیستی (پدافند غیرعامل)"  / ابعاد پله در فضای باز
 ٥٨٦بروبه#

)" الزامات عمومی( استخر و دیگر امکانات ورزشی" / خشکابعاد پنجره سونای 
 ٦٥#بروبه ٧٧ص٤
  ١٣٧٤#بروبه ٢٦ص٧(پی سطحی) "  نشست یکنواخت پی " / ابعاد پی

 ٣٢ص١٤مکانیکی (کلیات و نصب در ارتفاع)" نصب دستگاه " /ابعاد پی دستگاه 
  ١٣٧٨#بروبه

” ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (پالن ساختمان)“ /ابعاد پیش آمدگی 
  ٧٢٠#بروبه ٨٨ص٢٨٠٠

"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  / ابعاد پیش ورودی
 ٢٧٣بروبه # ١٩٦ص٣اختصاصی)" 

 ٨٧ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" /ابعاد پیش ورودی فضای دوش 
  ٤٠٩#بروبه

 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” ابعاد آسانسور“ / ابعاد پیشنهادی چاه آسانسور
 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” ابعاد آسانسور“ / ابعاد پیشنهادی چاهک آسانسور
 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” اد آسانسورابع“ / ابعاد پیشنهادی کابین آسانسور

 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” ابعاد آسانسور“ /ابعاد پیشنهادی موتورخانه آسانسور 
 ٤٥در  ٣٠حداقل  ["شرایط نصب تابلو (واکنش و تخلیه اضطراری)" / ابعاد تابلو 

 ٨٥٤بروبه# ٤٤ص٢٠ ] سانتیمتر
 ٣٣١بروبه# ٦٤ص ٢٠)" تابلو (مجوز " /ابعاد تذکرات و هشدار ایمنی و عمومی 

 ١٢٨٠بروبه# ٢٠٣ص٩" ییمقاومت اتکا" / ابعاد تکیه گاه
  ٤٥١#بروبه ٢٤ص٢٢"توری (نگهداری)"  /ابعاد توری 

و کانال  فضای قرارگیری دستگاه تهوی"فضای نصب تأسیسات(  /ابعاد توری سیمی 
  ١٠٢٥#بروبه ٧٥ص٤)" قائم و افقی-تأسیساتی 

  ٤٩١#بروبه٦٢٩" جوش خوب" ج ص  /ابعاد جوش 
 ١٦٩ص١٣" ن اساسییالكترود زم" / ابعاد چاهک یا دریچه بازدید الکترود اساسی

  ١٠٧بروبه#
 ٩٧٩بروبه#١٢٠ص١٧"عملیات عایقکاری گرم لوله"  /ابعاد چشمه 
-١١جدول ) “ / D٣سبک سه بعدی  رواداری ها (پانل پیش ساخته“  /ابعاد چشمه 
 ١٥٦٧#بروبه ٩٠ص١١/  ١-٥

  ٩٧٩بروبه#١٢٠ص١٧"عملیات عایقکاری گرم لوله"  /ابعاد چشمه توری سیمی 
 ٥٤٨#بروبه ١٥ص٨ ]٢٥٠×٢٥٠×٦٠تا  ٢٠٠×٢٠٠×٥٠[ (ویژگی)" خشت " / ابعاد خشت

  ٩٤٦#بروبه ١٠٢ص٥” عایق حرارتی (روش های آزمون ها)“  /ابعاد خطی آزمونه 
 ٢٩٤بروبه #١٤٠ص١٩کاربرد)"  -"پل حرارتی (کلیات  /ابعاد داخلی ساختمان 

 ١٢٤٥بروبه # ٢٨ص١٩(محیط)"  ی پوسته خارجیمساحت اجزا" /ا ابعاد داخلی فض
 ١٥٩ص٩)" قالب و قالب بندی (رواداری/ " ١-١٢-٩جدول  /ابعاد داخلی قالب بسته 
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 ١٥٣٨بروبه#
 ١٨٦ص٩"مشخصات هندسی (اصول تحلیل و طراحی)"  /ابعاد در نظر گرفته شده 

 ١٢٦٠بروبه#
  ١١٤ج ص ابعاد درز جوش و پخی مناسب

دو قطعه و همچنین می دهد که فاصله لبه ان حالتی را نش، الف – ٨ – ٤شکل 
زیرا جوش ، این حالت برای جوشکاری خوب نیست .زاویه پخی لبه ها کم باشد

عملیات جوشکاری انجام  تفاله و خاکستر جوشکاری پس از، بین دو لبه پل زده
از روی جوش برای جوش آن ها  د و حذفاندر محل ریشه اتصال باقی می م
  .طرف دوم وقت گیر خواهد بود

دهنده فرم صحیح لبه ها قبل از شروع به جوشکاری ان نش، ب – ٨ – ٤شکل 
 .این جوش باعث امتزاج و ترکیب خوب مصالح در ریشه خواهد شد .می باشد

  .حالت به حداقل مقدار خود خواهد رسیدتولید خاکستر جوشکاری در این 
می دهد که چگونه فاصله زیاد لبه ها در هنگام ان نش، پ – ٨ – ٤شکل 

ه ها برای اینکه از اندر کارخ .می گرددآن  ریزش جوش از زیر جوشکاری باعث
معین استفاده می اندازه  ریزش جلوگیری کنند از تسمه های فاصله دهنده با

   .کنند
  ٩ – ٤شکل 

  

 ١٤٢٩بروبه# ٢٠ص٢١"ورودی مجموعه زیستی (پدافند غیرعامل)"  /ابعاد دروازه   
و  فیاتاق برق فشار متوسط و ضع یاجزا" /ابعاد درهای اتاق تابلوی برق 

 ٣٨بروبه# ٥٨ص١٣" آن اتیخصوص
 ١٠٣ص١٤(الزامات و نصب)  گرم کننده برقی سونا" /تهویه سونا  ابعاد دریچه 
 ١١٢٥#بروبه

" محدودیت نصب وسایل گازسوز پرمصرف در  / ٢-٧-١٧جدول  /ابعاد دریچه 
  ١٢١٢بروبه#٦٥ص١٧مترمربع"  ۶۰واحدهای کوچکتر از 

  ١٧٧به#برو٢٦ص١٥“دریچه اضطراری)  –آسانسور (درها  “ /ابعاد دریچه اضطراری 
"  / ٢-٧-١٧جدول  / ابعاد دریچه دایمی که مستقیما به هوای آزاد راه دارد

 ۶۰محدودیت نصب وسایل گازسوز پرمصرف در واحدهای کوچکتر از 
 ١٢١٢بروبه#٦٥ص١٧مترمربع" 

  ٢٩٧بروبه #٩٣ص٣"پلکان برای بام (الزامات)"  /ابعاد دریچه دسترس به بام 
 ٢١٨بروبه# ٦٣ص٩"باکت یا جام (انتقال بتن)"  /ابعاد دهانه بازشو 

 ٢٩٧بروبه #٩١ص٣"پلکان (راه خروج الزامات)"  / ابعاد راه پله
 اتیو خصوص فیاتاق برق فشار متوسط و ضع یاجزا" /ابعاد راهرو های داخلی 

 ٣٨بروبه# ٥٨ص١٣" آن
 ٧٥٥بروبه # ٤٩ص١٩(تعریف و ابعاد)"  سایبان" /ابعاد سایبان 
زیاد و خیلی زیاد) مناطق با خطر نسبی ، ساختمان بنایی مسلح(ابعاد ستون 
 ٤٢ص٨

  میلی متر در نظر گرفته شود. ۳۰۰کمتر از نباید  ستون بناییابعاد اسمی یک  
قالب و قالب بندی / " ١-١٢-٩جدول  /ابعاد ستون بتنی و تیر و ضخامت دال 

 ١٥٣٨بروبه# ١٥٩ص٩)" (رواداری
 "انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)" / ابعاد سطح مقطع دریچه مشبک

 ١٥٧٠بروبه# ٥٣ص١٣
"سوراخ در اتصاالت پیچی (محدودیت ابعادی و دامنه کاربرد)"  /ابعاد سوراخ پیچ 

 ٧٩٩بروبه# ١٥٩ص١٠
 ٨٤٢بروبه# ٢٨٧ص٩"شالوده (محدود کردن حرکت نسبی)"  /ابعاد شالوده 

"سنگدانه یا مصالح سنگی (مصالح مصرفی در بتن)"  /ابعاد شن مصرفی در بتن 
 ٧٩٦بروبه# ١٦ص٩

 ٨٧١بروبه #٩٤ص٣"شیبراه (راه خروج)"  /ابعاد شیبراه 

 ٤٥١ه#بروب ٢٣ص٢٢"توری (نگهداری)"  /ابعاد صفحات توری 
 ١٦٠٢#بروبه٢١ص١٥“ آسانسور)  -موتورخانه (جانمایی “ / ابعاد طراحی موتورخانه

  ١٣٥٥بروبه# ٢٨٩ص١٠ون (الزامات)" "ناشاقولی ست /ابعاد عرضی 
"عالئم و برچسب ایمنی (لوله حمل سیالت خطرناک)"  /ابعاد عالمت ایمنی لوله 

 ٩٧١بروبه# ٥٦ص
"عالئم و برچسب ایمنی (لوله حمل سیالت  / ایمنی ی وشتهابعاد عالمت ن

 ٩٧١بروبه# ٥٦صخطرناک)" 
"عالئم و برچسب ایمنی (لوله  / ٥جدول  /ابعاد عالمت و نوشته ی ایمنی لوله 

  ٩٧١بروبه# ٥٦صحمل سیالت خطرناک)" 
 ٤٠٩#بروبه ٨٧ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" / ابعاد فضای بهداشتی

  ١٠١٩#بروبه ٦١ص٤(اندازه)"  فضای بهداشتی" /ابعاد فضای بهداشتی 
 ١٠١٩#بروبه ٦١ص٤(اندازه)"  فضای بهداشتی" / ابعاد فضای دوش

 ١١٦بروبه# ٥٤ص١٦"انتخاب شیر (شیر لوله کشی)"  /ابعاد فلنج 
 ١٦ص١١” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /ابعاد قطعات سازه ای 

 ١٣٧٤#بروبه
 #بروبه ٤٩ص١١” بتنی پیش ساخته) ه ساخت (ساختماننقش“  /ابعاد قطعه بتنی 
١٣٩٠ 

میلی متر و حداکثر پهنای  ١٥٠حداقل[ (ویژگی)"سنگ  " / قطعه سنگ مصرفیابعاد 
 ٧٩١#بروبه ١٤ص٨ ] دیوار
” مساحت کابین آسانسور“الف /  ١-٢-٢-٢-١٥جدول  / ابعاد کابین
  ١٢٤٦#بروبه١٦ص١٥

  ١٧٩#بروبه١١ص١٥آسانسور تخت بر (الزامات) “ /ابعاد کابین آسانسور حمل بیمار 
  ١٧٩#بروبه١١ص١٥“آسانسور حمل بیمار (الزامات) “ /ابعاد کابین آسانسور حمل بیمار 

آسانسور حمل صندلی چرخ دار “ /ابعاد کابین آسانسور حمل صندلی چرخدار 
  ١٧٩#بروبه١٠ص١٥”(الزامات) 

 ٣٣ص١٦دوش (ابعاد و الزامات)" “ /کابین دوش (مربعی، مثلثی، دایره ای)  ابعاد
 ٦١٥بروبه#

” ابعاد آسانسور“ / ٣جدول  /ابعاد کاربردی آسانسور بیمارستانی 
  ١٦٠٦#بروبه٦٢ص١٥
شی دفنی با استفاده از لوله پلی اتیلن (اجرای لوله کشی گاز)" "لوله ک /ابعاد کانال 
 ١١٦٦بروبه#١١١ص١٧

و  فیاتاق برق فشار متوسط و ضع یاجزا" /ابعاد کانال ها و یا بازشوهای عبور 
 ٣٨بروبه# ٥٨ص١٣" آن اتیخصوص

 ٥٣ص١٣ "انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)" /ابعاد کانال هوای خروجی 
 ١٥٧٠بروبه#

 ]میلی متر ٣٠٠حداقل ["شالوده (محدود کردن حرکت نسبی)"  /ابعاد کالف 
 ٨٤٢بروبه# ٢٨٧ص٩

 ٥٦ص٨” کالف بندی قائم (ساختمان بنایی محصور شده با کالف)“  /ابعاد کالف قائم 
 ١٠٩٧#بروبه

 ٦٤٧بروبه #١٠٨ص٣"راه خروج راه خروج (عالمت گذاری)"  /ابعاد کلمات و حروف 
” )رواداری نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده “  /کلی پالن ستون گذاری  ابعاد

  ١٥٦٣#بروبه ٢٥ص١١
 ١٣٩٣#بروبه ٥ص ١١)" (تعریف تی نقشه های محاسبا"  / ابعاد کلی مقطع

 ١٠١٨#بروبه ٦٦ص٤)" گودال باغچه ( فضای باز" /ابعاد گودال باغچه 
"راه خروج قابل دسترس (فضای پناه گرفتن)"  /ابعاد الزم برای صندلی چرخدار 

  ٦٥٤بروبه #١١١ص٣
"بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه گازرسانی پلی اتیلن"  /ابعاد لوله مصرفی 

 ٢١٣بروبه#١٣٥ص١٧
"سنگدانه یا مصالح سنگی (مصالح مصرفی در بتن)"  /اسه مصرفی در بتن ابعاد م

 ٧٩٦بروبه# ١٦ص٩
(الیه  مقاومت حرارتی الیه های هوا و قطعات ساختمانی" / ابعاد متداول آجر

 ١٦٨١بروبه #٩٩ص١٩هوای محبوس و عناصر ساختمانی متداول)" 
 ١٨٧بروبه#١٠٥ص١٧"آماده سازی مسیر (اجرای لوله کشی گاز)"  /ابعاد محل حفاری 

 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” ابعاد آسانسور“ / ابعاد مربوط به سرعت باالتر
 ٢ص٨) تعریف ابعاد مشخصه (

  مشخصه ابعاد ٢-٢-١-٨
محاسبات گفته می شود که کلیه  بندو  آجربه ابعادی از اجزای ساختمان مانند 

 .بر مبنای آن ها صورت می گیرد ابعاد
  ٥٠٤#بروبه٢٨ص١٥چاه آسانسور (رواداری اجرای چاه) “ /ابعاد مفید چاه آسانسور 

 ٨٨بروبه# ١٨٢ص٩"اعضای میله ای (اصول پایه طراحی)"  / ابعاد مقطع
"طراحی بر اساس حالت حدی مقاومت (طراحی سازه فوالدی)"  /ابعاد مقطع 
 ٩٢٥بروبه# ٣ص١٠

 ٥٦ص٨” ف بندی قائم (ساختمان بنایی محصور شده با کالف)کال“  /ابعاد مقطع 
 ١٠٩٧#بروبه

 ١١٢ص٢٨٠٠” ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (کالف بندی قائم)“ /ابعاد مقطع 
 ٧٢٤#بروبه

 "اعضای تحت خمش در قاب  /ابعاد مقطع عضو خمشی 
 ٨٤بروبه# ٣٢٣ص٩(ساختمان با شکل پذیری متوسط)" ٠٫١٥
 ]میلی متر ٣٠٠اقل حد["شالوده (محدود کردن حرکت نسبی)"  /ابعاد مقطع کالف 

 ٨٤٢بروبه# ٢٨٧ص٩
میلی  ٣٠٠حداقل ["شالوده (محدود کردن حرکت نسبی)"  /ابعاد مقطع کالف رابط 

 ٨٤٢بروبه# ٢٨٧ص٩ ]متر
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ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (کالف بندی “ /مقطع کالف قائم بتن آرمه  ابعاد
 ٧٢٤#بروبه ١١٢ص٢٨٠٠” قائم)
"انتظارات از طراحی و اجرا و بهره داری ساختمان (کارکرد مناسب  / ابعاد مناسب

 ١١٩#بروبه ١ص٤و پایدار)" 
 ١٦٠٢#بروبه٢١ص١٥“ آسانسور)  -موتورخانه (جانمایی “ /ابعاد موتورخانه 

“ آسانسور)  -موتورخانه (جانمایی “ /ابعاد موتورخانه مشترک آسانسور کششی 
  ١٦٠٢#بروبه٢١ص١٥

  ١٣٦٣#بروبه ١٥٧ص٥" نانو مواد (تعریف)  /ابعاد نانومتری 
 ٩٧٠بروبه# ٤٠ص ”عالئم نورانی (مسیر خروج)“ /ابعاد نشانه نورانی 

  ١٢٨١بروبه# ٣٤ص٩"مقاومت بتن (کلیات)"  /ابعاد نمونه استوانه ای استاندارد 
 ٦١ص١٣" نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)" / ابعاد نیروگاه برق اضطراری

 ١٤١٢بروبه#
 –پلکان برقی و پیاده رو متحرک (ویژگی های سازه “  / ابعاد و ارتفاع چاهک

 ٢٩٩#بروبه٤٥ص١٥“  انتخاب)
 ١٠١٥#بروبه ١٥٢ص٤(الزامات کلی)"  فضای اقامت" / ابعاد و ارتفاع داخلی
  ١٠٤٢بروبه# ١٦٧ص٩(اسناد مدارک فنی)"  "قالب بتن / ابعاد و اندازه اعضا

 ٩ص٢"سازمان میراث فرهنگی (تطبیق با مقررات ملی)"  /ابعاد و اندازه تابلو 
  ٧٤٤#بروبه

 ٧٠٧#بروبه ١٠ص١١” ساخت (قطعات فوالدی گرم نورد شده)“  /ابعاد و اندازه قطعه 
” عایق رطوبتی (آزمایش های استاندارد)“  / ابعاد و جرم واحد سطح _ اندازه گیری

  ٩٤٨#بروبه ٩٢ص٥
 ٢٦٣#بروبه ٢٦ص٥" بلوک گچی (آزمایش های استاندارد)"  /ابعاد و رواداری 
 ٢٧ص٥” ش دار گچی (آزمایش های استاندارد)صفحات روک“  /ابعاد و رواداری 
 ٨٨٩#بروبه

 WFP""اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسری  /ابعاد و ضخامت 
 ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠

اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی “ /رق انتهایی ابعاد و ضخامت و
BSEEP ١٧بروبه# ٢٥٠ص١٠  

"اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و  / ابعاد و ضخامت ورق تکی جان
  ١٥بروبه# ٢٥٢ص١٠" BFPزیرسری 

"اتصال گیردار پیچی به کمک ورق  /ابعاد و ضخامت ورق روسری و زیرسری 
 ١٥بروبه# ٢٥١ص١٠" BFPروسری و زیرسری 

"اتصال گیردار جوشی به کمک ورق  /ابعاد و ضخامت ورق روسری و زیرسری 
 ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠" WFPروسری و زیرسری 

ابعاد و مساحت محل "توقفگاه خودرو ( / ابعاد و مساحت محل توقف خودرو
 ٤٥٥#بروبه ٧٠ص٤)" توقف خودرو

"ارائه طرح و محاسبه، نقشه و مدارک فنی  /و موقعیت تمام قطعات سازه ای ابعاد
 ٤٩بروبه# ٦ص٩(ساختمان بتن آرمه)" 
"مقاومت در برابر آتش (هدف و دامنه کاربرد)"  /ابعاد و نوع تصرف ساختمان 

 ١٢٨٧بروبه #١٤٧ص٣
 ١٢٦٦بروبه#٣٧ص١٧" مصالح مستعمل"  /لوله ها ی فوالدی  ابعاد و وزن

 ٢ص٨ابعاد واقعی (تعریف) 
  ابعاد واقعی ٤-٢-١-٨

، جرز، آجرابعاد واقعی عبارت است از ابعاد اندازه گیری شده عناصر بنایی مانند 
 .واریدو  ستون

"آرماتور طولی / فشار و خمش / (ساختمان با تغييرشکل زیاد)"  /ابعاد هندسی 
 ١٦٤بروبه# ٣٣١ص٩

” کرسی چینی (ساختمان بنایی محصور شده با کالف)“  /ابعاد هندسی کرسی چینی 
 ١٠٨٧#بروبه ٤٩ص٨

" ج )ضوابط پذیرش(  ISO 5817" عیوب داخلی جوش مطابق  /ابعاد یک حفره 
  ٩٨٢بروبه#٣٠٤ص

 ١٥٦٦#بروبه ٥٧ص١١“ ) ساختمان بتنی پیش ساخته (رواداری“  /ابعادی 
 ٧٥ص٥" بتن خودمتراکم شونده (استاندارد ها و ویژگی ها)"  /ابقاپذیری 

 ٢٣١#بروبه
 ٢٣١بروبه# ٩٧ص٩"بتن خود متراکم (طرح مخلوط)"  / ابقاپذیری

 ٦٤٨بروبه #٦٤ص٣"راه خروج از بنا و فرار از حریق (دامنه کاربرد)"  /ابالغ 
  ٩٦#بروبه ١٤٩ص٢(ابالغ رسمی)"  اقامتگاه و ابالغ" /ابالغ غیر کتبی 

طبیعی (وظایف و مسئولیت مهندس ناظر)"  " لوله کشی گاز /ابالغ کاربر مجری 
  ١١٧٥بروبه#١٥ص١٧

)" تصرف مسکونی اقامتی م (دسته بندی و تعریف " /ابالغ مقررات اختصاصی 
 ٤١٠#بروبه ٢٠ص٤

 ٩٦#بروبه ١٥ص٢٢(مسئول نگهداری ساختمان، بازرس)"  اضطراریاقدام " /ابالغیه 
  ١٣ص٢٢(بازرس، مسئول نگهداری)  ابالغیه تخلف

  تخلفابالغیه  ١-١٢-٢-٢٢
هرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود یا شواهدی درباره 
تخلف از آن بدست آورد، باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذیصالح، اخطاریه 

مسئول نگهداری است را تنظیم نموده و به  ۲۲-۲-۱۲-۲ای که متن آن مطابق بند 
  تحویل دهد. ساختمان

(الزامات عمومی  ٤ف و دامنه کاربرد مبحث هد" /ابالغیه وزیر راه و شهرسازی 
 ١٤٥١#بروبه ٦ص٤" ساختمان)
  ١١ص٢٢(مسئول نگهداری ساختمان)  ابالغیه ها و حکم ها

  ابالغیه ها و حکم ها  ٤-٦-٢-٢٢

ساختمان، انجام کلیه دستورالعمل های اجرائی مطابق با مسئول نگهداری 
ابالغیه ها و حکم های صادره توسط مراجع ذیصالح برای اطمینان از اجرای 

  مقررات این مبحث را بر عهده دارد.
 ٥٢٧#بروبه ٤ص١٢(تعریف) حفاظت  " / ابنیه
 ٩٨#بروبه ١٠ص٤(روش ساخت و الزامات)"  الزامات اجرایی" / ابنیه

 ١#بروبه ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /ابنیه اطراف 
 ١٢٣٣#بروبه ٨ص٤(الزامات عمومی ساختمان)"  مدارک فنی" /ابنیه تاریخی 

 ١٤٣#بروبه ٤ص١٢(تعریف)" ایمنی " /داخل یا مجاور کارگاه  ابنیه
هدف و دامنه کاربرد  " / ابنیه فنی شامل پل ها ، سدها و سازه های نیروگاه ها

  ١٤٥٢#بروبه ١ص٧)" (پی و پی سازی ٧مبحث
 ١٣٠ص٢٨٠٠ ]متوسط[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " اصفهان / آباد دیابوز 

 ١٧٣٦#بروبه
 ]متوسط[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " هرمزگان / (بوم سوز) یابوموس

 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠
 ٧٤٤#بروبه ٩ص٢"سازمان میراث فرهنگی (تطبیق با مقررات ملی)"  / ابهام

(طرح و اجرای ساختمان بتن  ٩"هدف و دامنه کاربرد مبحث /ابهام در آيين نامه 
 ١٤٥٢بروبه# ١ص٩آرمه)" 
  ٥٣٣#بروبه ١٤٨ص٢٢(هیأت حل اختالف)"  حل اختالف" /ابهام در قرارداد 
(طرح و اجرای ساختمان بتن آرمه)"  ٩"هدف و دامنه کاربرد مبحث / ابهام در مبحث
 ١٤٥٢بروبه# ١ص٩

"پرداخت مطالبات مجری (صاحبکار)"  / ام یا اختالف نظر در صورت هزینهابه
  ٢٨٧#بروبه ١٤٣ص٢

(طرح و اجرای ساختمان های  ١٠"هدف و دامنه کاربرد مبحث  /ابهام یا مسکوت 
 ١٤٤٩بروبه# ١ص١٠فوالدی)" 

" (الزامات عمومی ساختمان) ٤هدف و دامنه کاربرد مبحث " /ام یا مسکوت ابه
  ١٤٥١#بروبه ٧ص٤

(طرح و اجرای ساختمان بتن  ٩"هدف و دامنه کاربرد مبحث /ابهام یا مسکوت 
 ١٤٥٢بروبه# ١ص٩آرمه)" 

 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " زنجان / ابهر
 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " اصفهان / انهیاب
  ٧٣٨#بروبه ٣٧ص١٨ ”ساختمان مراکز فرهنگی (مقررات اکوستیکی)“ / اپرا

  ٢٢٠#بروبه ٤٦ص١٢" باالبر (نحوه حمل قطعات)"  /اپراتور 
  ٤٩١#بروبه١١" ج ص(SAW)" جوش زیرپودری  /اپراتور 

(آزمایش های قبل از  D٣پانل پیش ساخته سبک سه بعدی “  /اپراتور بتن پاش 
 ٢٧٦#بروبه ٨٧ص١١“ اجرا) 

 ١٣٤٨بروبه# ٢٩ص٩"میلگرد کامپوزیتی (تعریف)"  / اپوکسی
 ١٣٤٨بروبه# ٢٩٥ص٩"میلگرد کششی (طول گیرایی)  /اپوکسی 
” پوشش میلگرد (ساختمان بنایی مسلح،مناطق با خطر نسبی کم)“  / اپوکسی

 ٣١٥#بروبه ٣٩ص٨
(ضریب هدایت موثر)"  ضرایب هدایت حرارت مصالح متداولجدول / " / اپوکسی

  ١٦٧٦بروبه #٩٠ص١٩
  ١٥٥٦بروبه# ٢٧٤ص١٠/ "ضخامت رنگ (قطعات فوالدی)"  ٥-٤-١٠جدول  /اپوکسی 

 ١٣٠ص٥” پلیمر (دسته بندی بر مبنای مکانیک تغيير شکل)“  /اپوکسی پلی یورتان 
 ٣٠٤#بروبه
" عایقکاری گرم لوله یا عایق کاری با قیر (لوله کشی گاز)"  /اپوکسی پودر 
 ٩٥٢بروبه#١٢٠ص١٧

 ٩٥٠بروبه#١١٥ص١٧"عایق کاری لوله (لوله کشی گاز)"  /اپوکسی پودر 
یا نوارپیچی (لوله کشی گاز)"  "عایقکاری سرد لوله /اپوکسی دو جزئی 

 ٩٥٢بروبه#١١٦ص١٧
 ٩٥٠بروبه#١١٥ص١٧"عایق کاری لوله (لوله کشی گاز)"  / اپوکسی دوجزئی

(ضریب هدایت موثر)"  مصالح متداول ضرایب هدایت حرارتجدول / " / اپیسه
 ١٦٧٦بروبه #٩١ص١٩

 ١٥ص٤اتاق (تعریف) 
اتاق: فضایی دارای نور و تهویه مستقل مطابق الزامات مربوط، که به وسیله 
دیوارها، در، پنجره، سقف و کف از سایر فضاها و محیط خارج ساختمان جدا 

  یا اشتغال در نظر گرفته شده است.شده و مطابق ضوابط مربوط، برای اقامت 
"راه خروج در تصرف مسکونی (ضوابط اختصاصی هتل و خوابگاه)"  /اتاق 

 ٦٥٣بروبه #١١٢ص٣
 ٨٠٣بروبه #٦٨ص٣"سه گانه راه خروج (کلیات)"  /اتاق 
 ٥٤ص٤)" اقامت  یالحاق شده به اتاق و فضا یفضا"فضای اقامت (  / اتاق

 ١٠١٥#بروبه
 ١٠٢٢#بروبه ٣٤ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  فضای دسترسی" / اتاق
 ٦٨ص١٣" سیستم تأمین ایمنی" / ٣-٦-٥-١٣روشنایی ایمنی / جدول  / اتاق

 ١٥٧٢بروبه#
(تاسیسات مکانیکی)"  تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / یمسکون / اتاق

 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤
 ٢٤ص٢٢(نگهداری و مراقبت از ساختمان)"  امنیت ساختمان" /ای اتاق اجاره 

 ١١١#بروبه
(کلیات و دامنه کاربرد)"  دستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه" /اتاق ادارات 
 ٥٩٠#بروبه ٩٦ص١٤
ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری (مقررات / “ ١-٦-٢-١٨جدول  /اتاق اداری 

 ٧١٢#بروبه  ٣٥ص١٨ ”اکوستیکی)
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” دسته بندی آکوستیکی فضای مختلف/ “  ٢-٥-جدول پ / اداری و دفتری اتاق
  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨

"سیستم کشف و اعالم حریق (مکان الزامی نصب)"  / تابلوی کنترلاتاق استقرار 
 ٨٢٢بروبه #٥٦ص٣

 ١٠١٥#بروبه ٥٢ص٤)"  فضای اقامت (اندازه فضای" /اتاق اقامت 
 ١٠١٥#بروبه ٥٥ص٤"فضای اقامت (در و پنجره)"  /اتاق اقامت 
 ٨١ص٤عمومی)"  الزامات( فضانورگیری و تهویه "/  ٦-٤جدول  / اتاق اقامت

  ١٥٠٢#بروبه
 ٨٥ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" /اتاق اقامت در هر واحد مسکونی 

 ٤٠٩#بروبه
(تصرف  ١-هتل، هتل آپارتمان، متل و مسافرخانه، گروه م" / اتاق اقامت مستقل
 ١٤٤٨#بروبه ٨٨ص٤مسکونی)" 

(تعریف)"  سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی" / اتاق اقامت، پختن و خوردن
 ١٥٠١#بروبه ١٧ص٤

 ٤٠٩#بروبه ٨٤ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" / اتاق الحاق شده
(تصرف  ١-آپارتمان، متل و مسافرخانه، گروه مهتل، هتل " / اتاق الحاق شده

 ١٤٤٨#بروبه ٨٨ص٤مسکونی)" 
 ١٥٧٢بروبه# ٦٧ص١٣" سیستم تأمین ایمنی" /اتاق امدادرسانی 
 ١١٩٠بروبه# ١٩٤ص١٣(کلیات)"  عمومی سیستم اعالم حریق" /اتاق امدادرسانی 

"فضای فرعی حادثه خیز (مقاومت در برابر  / ٣-٢-٣جدول  /اتاق انباشت زباله 
 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣آتش)" 

 / ٣-٢-٣جدول  /متر مربع  ٩اتاق انباشت زباله و ضایعات با مساحت بیش از 
 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣"فضای فرعی حادثه خیز (مقاومت در برابر آتش)" 

"فضای فرعی حادثه  / ٣-٢-٣جدول  / اتاق انباشت زباله و ضایعات در بیمارستان
 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣خیز (مقاومت در برابر آتش)" 

 ٤٣ص٤(الزامات کلی)"  فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس" / اتاق انتظار
 ١٠١٣#بروبه

 ١٠٨٨بروبه #٧٣ص٣راه خروج)"  -"کریدور (مقاومت در برابر آتش  / اتاق انتظار
نکات عمومی قابل توجه / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / انتظار و اطالعات اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" در طراحی سیستم روشنایی داخلی
نکات عمومی قابل توجه / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / انتظار و اطالعات اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" در طراحی سیستم روشنایی داخلی
 ٨٦٧بروبه # ١٥٩ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق انتهایی  

"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق انتهایی و اتاق زباله سوزی 
  ٨٦٧بروبه # ١٦٠ص٣
 ١٧٠٤بروبه# ٢٨ص٢١"مکان یابی (فضای امن)"  / درونیاتاق ان

 ”بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)" / ١-٥-٦جدول  / اتاق آسانسور
 ١٥٠٧#بروبه ٣٩ص٦

 ٨١ص٤عمومی)"  الزامات( نورگیری و تهویه فضا"/  ٦-٤جدول  /اتاق آشپزخانه 
  ١٥٠٢#بروبه

(تعریف)"  سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی" / اتاق آشپزخانه و خوردن
 ١٥٠١#بروبه ١٧ص٤

 ”تصرف آموزشی (مقررات آکوستیکی)/ “ ١-٤-٢-١٨جدول  / اتاق آموزش موسیقی
 ٤٠٢#بروبه ٢٩ص١٨

 ”تصرف آموزشی (مقررات آکوستیکی)/ “ ٣-٤-٢-١٨جدول  /اتاق آموزش موسیقی 
 ٤٠٢#بروبه ٣٠ص١٨

” دسته بندی آکوستیکی فضای مختلف/ “  ١-٥-جدول پ / اتاق آموزش موسیقی
  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨

 ١٣١٦بروبه # ٢٠٦ص٣"منحنی رشد آتش سوزی (اطالعات کلی)"  /اتاق با مبلمان 
  ٦بروبه# ٣١ص٢١"اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان (و بحران)"  /اتاق بحران 

مراکز بهداشتی درمانی (مقررات / “  ٣-٥-٢-١٨جدول  / اتاق بخش بستری
 ١٢٣٩#بروبه  ٣٣ص١٨ ”آکوستیکی)
  ١٤١٧بروبه #٦٣ص٣"واحد زندگی (تعریف)"  /اتاق برای زندگی فرد 

 ٩١ص٢١"تأسیسات برقی و مکانیکی (مالحظات، کلیات، انفجار)"  / اتاق برق
 ٣٤٧بروبه#
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" اعالم حریقسیستم " / اتاق برق

 # ١٨٧ص٣"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)"  / اتاق برق اضطراری
  ٨٠٦بروبه

 ١١٣ص١٣" IPسیستم صوتی و اعالم خطر تحت " / اتاق برق جریان ضعیف
 ٨١٧بروبه#

" IPسیستم صوتی و اعالم خطر تحت " /برقی تاسیسات اتاق برق فشار ضعیف 
 ٨١٧بروبه# ١١٣ص١٣

 ٤٠٦#بروبه ٩٠ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" /اتاق بستری 
 ٤٠٦#بروبه ٩١ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" /اتاق بستری 
مراقبتی (تصرف مراقبت تندرسی)"  -"راه خروج در تصرف درمانی  / اتاق بستری
 ٦٥١بروبه #١٢٠ص٣

  ١٧٧#بروبه١٥ص١٥“آسانسور (جانمایی) “ /اتاق بستری 
مراقبتی (تصرف مراقبت  -"راه خروج در تصرف درمانی  / اتاق بستری بیماران
 ٦٥١بروبه #١٢٠ص٣تندرسی)" 

مراقبتی (تصرف مراقبت  -"راه خروج در تصرف درمانی  / اتاق بستری یا خواب
 ٦٥١بروبه #١٢٠ص٣تندرسی)" 

 ٨٩ص١٨” دسته بندی آکوستیکی فضای مختلف/ “  ١-٥-جدول پ / اتاق بهداشت

  ١٦٥٦#بروبه
 ٣٩ص٦ ”بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)" / ١-٥-٦جدول  / اتاق بیمار

 ١٥٠٧#بروبه
نکات عمومی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  /ی عموم یو سالن ها یمارب اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی
(کلیات و دامنه کاربرد)"  ویژهدستگاه گرم کننده و خنک کننده " /اتاق بیماران 
 ٥٩٠#بروبه ٩٦ص١٤
 ١٠٨٨بروبه #٧٣ص٣راه خروج)"  -"کریدور (مقاومت در برابر آتش  / اتاق پذیرش
 ٤٣ص٤(الزامات کلی)"  فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس" /اتاق پذیرش

 ١٠١٣#بروبه
 ١٤٣٣بروبه#٢٤ص١٧" وسایل گازسوز گرمایشی (ممنوعیت نصب)"  /اتاق پروژکتور 

 ٣٧٨#بروبه ٤٨ص١٤(الزامات)"  تخلیه مکانیکی هوا" / اتاق پروژکتور فیلم و تصویر
 ١٨٧ص٣یستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)" "س / اتاق پمپ آتش نشانی

 ٨٠٦بروبه #
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" /تابلو برق  قاتا

 ١٤١٢بروبه# ٦١ص١٣" اضطراری)نیروی برق اضطراری (برق " / اتاق تابلو برق
اتاق برق فشار متوسط و  یاجزا" /اتاق تابلو برق فشار متوسط و فشار ضعیف 

 ٣٨بروبه# ٥٧ص١٣" آن اتیو خصوص فیضع
 ٥٤١بروبه # ١٧٥ص٣"خاموش کننده دستی (کلیات و الزامات)"  /اتاق تأسیسات 
مراقبتی (تصرف مراقبت تندرسی)"  -تصرف درمانی "راه خروج در  /اتاق تأسیسات 
 ٦٥١بروبه #١٢٢ص٣

 ١٢٤٧بروبه #١١ص٣"مساحت کف، خالص (تعریف)"  /اتاق تأسیسات مکانیکی 
"ضوابط تکمیلی ساختمان بلند (ضوابط تکمیل  /و البی  اتاق تجهیزات آسانسور

 ٩١٦بروبه #٥٩ص٣کشف و اعالم حریق)" 
"فضای فرعی حادثه خیز (مقاومت در  / ٣-٢-٣جدول  / اتاق تجهیزات سرد کننده

 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣برابر آتش)" 
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" /ضعیف  اتاق تجهیزات سیستم جریان
"ظرفیت راه خروج (بار تصرف)"  / ١-٥-٦-٣جدول  / اتاق تجهیزات مکانیکی

 ١٤٩٧بروبه #١٠٢ص٣
"ضوابط تکمیلی ساختمان بلند (ضوابط تکمیل  / اتاق تجهیزات مکانیکی، الکتریکی

 ٩١٦بروبه #٥٩ص٣کشف و اعالم حریق)" 
 ٨٦٧بروبه # ١٥٩ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق تخلیه 

 ٢بروبه# ٥٤ص١٣" ابعاد اتاق ترانسفورماتور" /اتاق ترانسفورماتور 
 ٥٥ص١٣" آن اتیاتاق ترانسفورماتور و خصوص یاجزا" /اتاق ترانسفورماتور 

 ٣٨بروبه#
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" / ماتوراتاق ترانسفور

 "انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)" / اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصی
 ١٥٧٠بروبه# ٤٤ص١٣

انشعاب برق فشار متوسط " / ٣-٣-٥-١٣جدول  /اتاق ترانسفورماتور خشک و روغنی 
 ١٥٧٠بروبه# ٥٢ص١٣ "(اختصاصی)

 ٩٤ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" / اریاتاق تصویر برد
 ٤٠٦#بروبه

نکات عمومی قابل توجه در طراحی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  /تنور اتاق
 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" سیستم روشنایی داخلی

 # ١٨٨ص٣"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)"  /اتاق جداسازی شده 
 ٨٠٦بروبه

 ٦١ص١٣" نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)" / در اتاق جداسازی شده با
 ١٤١٢بروبه#
ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری (مقررات / “ ١-٦-٢-١٨جدول  / اتاق جلسات

 ٧١٢#بروبه  ٣٥ص١٨ ”اکوستیکی)
ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری / “ ٣-٦-٢-١٨جدول  / اتاق جلسات

 ٧١٢#بروبه  ٣٦ص١٨ ”(مقررات اکوستیکی)
” دسته بندی آکوستیکی فضای مختلف/ “  ٢-٥-جدول پ / اتاق جلسات در اداری

  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨
 ٩٠ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" /اتاق چند تخت خوابی 

 ٤٠٦#بروبه
"فضای فرعی حادثه خیز  / ٣-٢-٣جدول  /اسیدی  اتاق حاوی سیستم باتری

 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣(مقاومت در برابر آتش)" 
اتاق حاوی سیستم های باتری اسیدی سربی، نیکل کادمیم (و مشابه آنها) با 

"فضای فرعی حادثه خیز  / ٣-٢-٣جدول  / لیتر ٤٠٠ظرفیت بیش از 
 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣(مقاومت در برابر آتش)" 

"اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان (مالحظات تأسیساتی  / اتاق حساس کنترلی
 ٦بروبه# ١٠٥ص٢١برقی و مکانیکی در برابر مقابله با انهدام)" 

 "" بخاری دیواری (محدودیت نصب وسایل گازسوز) / اتاق خواب
  ٢٣٩بروبه#٦١ص١٧
(محدودیت نصب وسایل گازسوز)"  " چراغ روشنایی / اتاق خواب
 ٥٠٦بروبه#٦٠ص١٧
 ٨٦٧بروبه#٦١ص١٧" شومینه (محدودیت نصب وسایل گازسوز)"  /اتاق خواب 
 ١٧٥بروبه #٦١ص٣"آژیر (زنگ اعالم حریق)"  /اتاق خواب 
 ٦٤٦بروبه #١٠٣ص٣"راه خروج (اشتغال فضا توسط در)"  /اتاق خواب 
 ٦٤٦بروبه #١٠٥ص٣از سایر فضاها)"  "راه خروج (عبور مسیر خروج /اتاق خواب 
 #١١٥ص٣"راه خروج تصرف مسکونی (خانه ی یک یا دو خانواری)"  /اتاق خواب 
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 ٦٥٠بروبه
 ١٠٠١بروبه #١٣٦ص٣"فرار اضطراری و نجات (کلیات و الزامات)"  / اتاق خواب
 ١٠١٥#بروبه ٥٥ص٤پنجره)"  "فضای اقامت (در و /اتاق خواب 
 ١٢١٨#بروبه ٣٠ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  محل دستگاه" / اتاق خواب

” سنگ ساختمانی (ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی)“  /اتاق خواب 
 ٧٩٢#بروبه ٤٢ص٥

  ١٧٧#بروبه١٥ص١٥“آسانسور (جانمایی) “ /اتاق خواب 
نکات عمومی قابل توجه در طراحی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / خواب اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" سیستم روشنایی داخلی
(تاسیسات  تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / خوابگاه هتل، / خواب اتاق

 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤مکانیکی)" 
ساختمان مسکونی (مقررات / “  ٣-٢-٢-١٨جدول  / اتاق خواب باالی اتاق خواب

 ٧٣٩#بروبه ٢٥ص١٨” آکوستیکی)
ساختمان مسکونی (مقررات / “  ٣-٢-٢-١٨جدول  / اتاق خواب باالی اتاق نشیمن

 ٧٣٩#بروبه ٢٥ص١٨” آکوستیکی)
 #١٣٧ص٣"فرار اضطراری و نجات (کلیات و الزامات)"  / اتاق خواب دارای یک در

 ١٠٠١بروبه
"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  / اتاق خواب نگهبان

 ٢٧٣بروبه # ١٩٧ص٣اختصاصی)" 
” ساختمان مسکونی (مقررات آکوستیکی)/ “  ١-٢-٢-١٨جدول  / اتاق خواب و مطالعه

 ٧٣٩#بروبه ٢٣ص١٨
دسته بندی آکوستیکی فضای / “  ٢-٥-جدول پ / و مطالعه در مسکونی اتاق خواب

  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨” مختلف
" منابع غیرمجاز تأمین هوای احتراق (روش های تامین  / اتاق خواب یا حمام
 ١٣١٤بروبه#٦٣ص١٧م جهت احتراق)" هوای الز

"راه خروج تصرف مسکونی (خانه ی یک یا دو خانواری)"  /اتاق خواب یا زندگی 
 ٦٥٠بروبه #١١٦ص٣

"راه خروج تصرف مسکونی (خانه ی یک یا دو  /ا فضای زندگی اتاق خواب ی
 ٦٥٠بروبه #١١٥ص٣خانواری)" 

 #١٢٣ص٣"راه خروج تصرف درمانی (مراقبت بازداشتی)"  /اتاق خواب یک نفره 
 ٦٥٠بروبه

"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  /اتاق خوابیدن 
 ٢٧٣بروبه # ١٩٧ص٣اختصاصی)" 

 ١٠٨٨بروبه #٧١ص٣راه خروج)"  -"کریدور (مقاومت در برابر آتش  /اتاق درس 
 ٤ص١٨(تعریف)" Ln"تراز فشارصدای کوبه ای معمول شده،  / اتاق دریافت

 ٣٨٤#بروبه
 ٨٦٧بروبه # ١٥٩ص٣ه و لباس (مقاومت در برابر آتش)" "شوت زبال /اتاق دسترسی 

"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق دسترسی به شوت زباله و لباس 
 ٨٦٧بروبه # ١٥٩ص٣

 ١٥٩ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  / دسترسی و انتهاییاتاق 
 ٨٦٧بروبه #

" اتاق دستگاه تهویه و تبرید (ضوابط اختصاصی فضای تاسیساتی و خدماتی)
  ١٤٩٨بروبه #١٣٦ص٣

(تاسیسات  تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / اداری / دفتر اتاق
 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤مکانیکی)" 

"فضای فرعی  / ٣-٢-٣جدول  / اتاق دیگ بخار (بویلر) با فشار بیش از یک اتمسفر
  ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣حادثه خیز (مقاومت در برابر آتش)" 

"اتاق دیگ بخار، زباله سوزی و کوره (ضوابط اختصاصی فضای  / اتاق دیگ بخار
 ٦بروبه #١٣٥ص٣تاسیساتی و خدماتی)" 

(ضوابط اختصاصی فضای تاسیساتی و اتاق دیگ بخار، زباله سوزی و کوره 
  ١٣٥ص٣خدماتی) 

 فضاهای تاسیساتی و خدماتیضوابط اختصاصی دیگر  ١٧ - ۶ - ٣
  اتاق های دیگ بخار، زباله سوزی و کوره   ١ - ١٧ - ٦ - ٣

 ۴۵، که مساحت آن بیش از اتاق های کورهو  زباله سوزی، های دیگ بخار اتاق
بی تی یو بر  ٤٠٠٠٠٠ظرفیت متجاوز از با  تجهیزات سوختیمتر مربع است و 

 خروج درگاه دسترسکیلو ژول بر ثانیه در آنها وجود دارد، دو  ۴۲۲۰۰۰یا  ساعت
مجاز است که  الزم است، دسترس خروجالزامی است. در جایی که دو درگاه 

های  باشد. درگاه دستگاه پله با کف متناوبیا یک  نردبانی ثابتیکی از آنها 
، از بلندترین اندازه افقی اتاقدسترس خروج باید با فاصله افقی برابر با نصف 

  یکدیگر جدا شوند.
 ٤٠٦#بروبه ٩٣ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" /تکن اتاق رخ

  ٨٦٧بروبه # ١٦٠ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  / اتاق زباله سوز
 # ١٥٩ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق زباله سوزی 
 ٨٦٧بروبه

 ٨١٣بروبه#  ١٩٠ص١٤نصب)"  –"سیستم خورشیدی (کلیات  /اتاق زیر شیروانی 
 ١٤٥٧بروبه #١٢ص٣"هوابند (تعریف)"  /اتاق زیر شیروانی 

 ١٠١٥#بروبه ٥٤ص٤)" فضای اقامت ( واقع در زیرزمین" / اتاق زیرزمین
 ٨٠٦بروبه # ١٨٨ص٣"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)"  /اتاق ژنراتور 

 # ١٨٧ص٣"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)"  /اتاق ژنراتور برق 
 ٨٠٦بروبه
 ٧٧٦#بروبه ١٥٤ص٢)" نحوه اندازه گیری( سطح زیربنا" /اتاق سرایدار 
 ٧٦٨بروبه #١٣٦ص٣"سردخانه"  / اتاق سردشده

 ١٤٤٧بروبه #١٢ص٣"هتل (تعریف)"  /اتاق سکونت مسافران 
 ٨٠٢بروبه# ١٣٢ص١٣"سونای خشک"  /اتاق سونا 
 ١١٢٥#بروبه ١٠٣ص١٤(الزامات و نصب)  برقی سوناگرم کننده " /اتاق سونا 

 ٧٦٦#بروبه ١٥٤ص٥” سرب (تعریف و دسته بندی)“  /اتاق عکس برداری پزشکی 
 ٤٠٦#بروبه ٩٣ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" / اتاق عمل

نکات عمومی قابل توجه در طراحی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / عمل اتاق
 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" سیستم روشنایی داخلی

"سامانه برق اضطراری و ایمنی (مقابله با نیروی انهدام)"  /اتاق عمل بیمارستان 
 ٧٥٢بروبه# ١٠٤ص٢١

 ١٠٣ص٢١(مقابله با نیروی انهدام)"  سامانه ارتباطی" /عمل بیمارستان ها اتاق 
 ٧٥٢بروبه#

 ٨٢٦بروبه# ١٤٥ص١٣(کلیات)"  سیستم نیروی برق" /اتاق عمل در بیمارستان 
بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف " / ١-٥-٦جدول  /اتاق عمل، آزمایشگاه 

 ١٥٠٧#بروبه ٣٩ص٦ ”ها)
 ١٢٤٤بروبه #٦٠ص٣"مرکز کنترل یا اتاق فرمان (اعالم حریق)"  / فرماناتاق 
نکات عمومی قابل توجه در طراحی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / فرمان اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٨٧ص١٣" سیستم روشنایی داخلی
 #٥٧ص٣"سیستم کشف و اعالم حریق (مکان الزامی نصب)"  /اتاق کارکنان 
 ٨٢٢بروبه
 ٤٠٢#بروبه ٢٩ص١٨ ”تصرف آموزشی (مقررات آکوستیکی)“ /اتاق کامپیوتر 
 ١٠٢ص٢١"مالحظات تأسیسات برقی (مقابله با نیروی انهدام)"  /اتاق کنترل 

 ١٣١٠بروبه#
 ١٨٨ص٣"راه خروج (ساختمان بلند مرتبه / آتش سوزی)"  /اتاق کنترل آتش نشانی 

 ٦٤٦بروبه #
(کلیات)"  عمومی سیستم اعالم حریق" /مکانیکی تاسیسات اتاق کنترل موتور خانه 

 ١١٩٠بروبه# ١٩٤ص١٣
"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان  / کنترل و فرماندهی آتش نشانیاتاق 

 ٨٠٦بروبه # ١٨٦ص٣بلند)" 
 ١٩٣ص١٣(کلیات)"  عمومی سیستم اعالم حریق" /ساختمان اتاق کنترل و مدیریت 

 ١١٩٠هبروب#
(تاسیسات  تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / اداری / کنفرانس اتاق

 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤مکانیکی)" 
نکات عمومی قابل توجه در / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / کنفرانس اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" طراحی سیستم روشنایی داخلی
 ٢٣٩#بروبه ٩٩ص١٤(الزامات)"  بخاری برقی" /اتاق کوچک 
"مصالح نازک کاری دیوار و سقف (واکنش در برابر  / ٢-٣-٧-٣جدول  /اتاق کوچک 

 ١٢٦٧بروبه #١٤٠ص٣آتش)" 
"اتاق دیگ بخار، زباله سوزی و کوره (ضوابط اختصاصی فضای  / اتاق کوره

 ٦بروبه #١٣٥ص٣تاسیساتی و خدماتی)" 
"فضای فرعی حادثه خیز (مقاومت در برابر  / ٣-٢-٣جدول  / اتاق کوره زباله سوز

 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣آتش)" 
"فضای فرعی  / ٣-٢-٣جدول  / متر ٩ق ماشین لباسشویی با مساحت بیش از اتا

 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣حادثه خیز (مقاومت در برابر آتش)" 
بارزنده (گسترده یکنواخت " / ١-٥-٦جدول  / اتاق محل تجمع و راهرو مرتبط با آن

 ١٥٠٧#بروبه ٣٨ص٦ ”و متمرکز کف ها)
 ١٥٧٢بروبه# ٦٧ص١٣" سیستم تأمین ایمنی" /اتاق مدیریت بحران 
"مالحظات تأسیسات برقی (مقابله با نیروی انهدام)"  / اتاق مدیریت بحران

 ١٣١٠بروبه# ١٠٢ص٢١
"اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان (و بحران)"  /اتاق مدیریت ساختمان 

 ٦بروبه# ٣١ص٢١
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" / اتاق مراکز تلفن
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" /مکانیکی تاسیسات اتاق مربوط به 

مالحظات تأسیساتی برقی و مکانیکی در (  ماناتاق مرکز کنترل و مدیریت ساخت
  ١٠٥ص٢١) برابر مقابله با انهدام

  اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان - ٢١-٧-٣-٥
، ارتباط با عملکرد سامانه های تخلیه دوداین اتاق برای کنترل  - ٢١-٧-٣-٥-١
می باشد. برای  کنترل آتش سوزی و تخلیه افرادها،  هشدار دهندهساکنین، 

پانل های تکرار کننده اعالم ، امدادرسانیو  مخابراتی، اتاق های حساس کنترلی
، به صورت مجزا از هم در نمایشگر تصویری نشان دهنده محل حریقو یا  حریق

های مختلف  در موقعیت عملکرد سامانه حریقنظر گرفته شوند تا امکان اطالع 
  فراهم گردد.

و یا نمایشگر تصویری نشان  الم حریقپانل های تکرار کننده اع -٢-٥-٣-٧-٢١
به دهنده محل حریق باید در نزدیکی  نشانی  آتش  مأمور  دسترسی  نقطه 

مجاورت البیر قرار گیرند. اگ ساختمان در  کنترل  باشد، باید آن را  مرکز 
البیتوسط  ز  ا واسط  سطح  ا  ی جدا نموده و برای مرکز کنترل حریق،  راهرو 

  سازه مقاوم اجرا نمود.
  ٣١ص٢١ کز کنترل و مدیریت ساختمان (و بحران)اتاق مر 
  اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان (و بحران) -٢١-٢-٥

بحران مدیریت  برای  خاص  فضایی  و طراحی  یابی  ، در ساختمان مکان 
  الزامی بوده و باید دارای ویژگی های زیر باشد: 

مناسبالف.  چیدمان    .٢١-٧-١-٧برای تجهیزات بند  طراحی 
ر -ب نفجا ا موج  پیامدهای  بر  ا بر ایمنی الزم در  و    .مقاومت 
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نفوذ دود -پ و  آتش  بر  ا ر ب در    . مقاوم 
امنیتیتسهیالت الزم برای  -ت و  ایمنی  متخصصین  حضور  و    .دسترسی 
دسترسی -ث   به منظور جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز. طراحی 

یکی (مالحظات، "تأسیسات برقی و مکان /اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان 
 ٣٤٧بروبه# ٩١ص٢١کلیات، انفجار)" 

 ١٥٧٢بروبه# ٦٦ص١٣" سیستم تأمین ایمنی" /ساختمان اتاق مرکز کنترل و مدیریت 
 ٤٠٩#بروبه ٨٤ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" / اتاق مستقل اقامت
(تصرف  ١-هتل، هتل آپارتمان، متل و مسافرخانه، گروه م" / اتاق مستقل اقامت
 ١٤٤٨#بروبه ٨٨ص٤مسکونی)" 

هتل، هتل آپارتمان، متل و " / تاق مستقل در داخل سوئیت یا آپارتمانا
 ١٤٤٨#بروبه ٨٨ص٤(تصرف مسکونی)"  ١-مسافرخانه، گروه م

"ترانسفورماتور (مالحظات تأسیساتی برقی و مکانیکی در  /اتاق مستقل مخصوص 
 ٣٨٧بروبه# ١٠٥ص٢١برابر مقابله با انهدام)" 

(تاسیسات مکانیکی)"  تخلیه هوای آشپزخانه خانگی" /اتاق مسؤل نگهداری 
 ٣٧٩#بروبه ٥٤ص١٤

و  فیاتاق برق فشار متوسط و ضع یاجزا" /اتاق مشترک برق فشار متوسط 
 ٣٨بروبه# ٥٧ص١٣" آن اتیخصوص

اتاق برق  یاجزا" /اتاق مشترک ترانسفورماتور تابلوبرق فشار متوسط و ضعیف 
  ٣٨بروبه# ٥٧ص١٣" آن اتیو خصوص فیفشار متوسط و ضع

 ٣٨ص٦ ”بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)" / ١-٥-٦جدول  / اتاق مطالعه
 ١٥٠٧#بروبه

روشنایی / جدول  / شدت نوشتن و خواندن کتاب و مجله و روزنامه / مطالعه اتاق
" نکات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی/ " ٥ ٢پ 
 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣

نکات عمومی قابل / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / یشگاهو آزما ینهمعا اتاق
 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی

فضای الحاق شده به اتاق و فضای "فضای اشتغال (  / اتاق منضم به فضای اشتغال
 ١٠١٤#بروبه ٥٧ص٤)" اشتغال

 یالحاق شده به اتاق و فضا یفضا"فضای اقامت (  / منضم به فضای اقامت اتاق
 ١٠١٥#بروبه ٥٤ص٤)" اقامت 

/ "راه خروج در تصرف آموزشی   مورد استفاده دانش آموزان سال دوم دبستاناتاق 
 ٦٥١بروبه #١١٨ص٣استقرار کالس درس)"  -فرهنگی (کلیات  -

(کلیات و دامنه کاربرد)"  ه ویژهدستگاه گرم کننده و خنک کنند" /اتاق مهمان 
 ٥٩٠#بروبه ٩٦ص١٤

 #٥٥ص٣"سیستم کشف و اعالم حریق (مکان الزامی نصب)"  /اتاق مهمان 
 ٨٢٢بروبه
 ١٤٤٧#بروبه ٢٦ص١٨ ”هتل (مقررات آکوستیکی)“ /١-٣-٢-١٨جدول  / اتاق مهمان
 ١٤٤٧#بروبه ٢٧ص١٨ ”هتل (مقررات آکوستیکی)“ /٣-٣-٢-١٨جدول  / اتاق مهمان

 ”هتل (مقررات آکوستیکی)“ /٤-٣-٢-١٨جدول  / اتاق مهمان باالی اتاق مهمان
 ١٤٤٧#بروبه ٢٨ص١٨

 ”هتل (مقررات آکوستیکی)“ /٤-٣-٢-١٨جدول  / اتاق مهمان باالی سایر فضاها
  ١٤٤٧#بروبه ٢٨ص١٨

مراقبتی (تصرف مراقبت تندرسی)"  -"راه خروج در تصرف درمانی  /اتاق نشیمن 
 ٦٥١بروبه #١٢٠ص٣
 ٨١ص٤عمومی)"  الزامات( نورگیری و تهویه فضا"/  ٦-٤جدول  / اتاق نشیمن

  ١٥٠٢#بروبه
 تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / خوابگاه هتل، /یمن نش اتاق

 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤(تاسیسات مکانیکی)" 
ساختمان مسکونی (مقررات / “  ٣-٢-٢-١٨جدول  / اتاق نشیمن باالی اتاق خواب

 ٧٣٩#بروبه ٢٥ص١٨” آکوستیکی)
ساختمان مسکونی (مقررات / “  ٣-٢-٢-١٨جدول  / تاق نشیمن باالی اتاق نشیمنا

 ٧٣٩#بروبه ٢٥ص١٨” آکوستیکی)
توجه  نکات عمومی قابل/ " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  /یراییو پذ یمننش اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" در طراحی سیستم روشنایی داخلی
 سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی" / اتاق نشیمن و غذاخوری یا چند منظوره

 ١٥٠١#بروبه ١٧ص٤(تعریف)" 
دسته بندی آکوستیکی فضای / “  ٢-٥-جدول پ / اتاق نشیمن و کار در مسکونی

  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨” مختلف
” ساختمان مسکونی (مقررات آکوستیکی)/ “  ١-٢-٢-١٨جدول  / اتاق نشیمن وکار

 ٧٣٩#بروبه ٢٣ص١٨
  ٨٦٨#بروبه ٩٧ص١٤(کلیات)"  شومینه گازی" / نصب شومینهاتاق 
نکات عمومی قابل توجه در / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  /ی نقشه کش اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" طراحی سیستم روشنایی داخلی
 ٧٧٦#بروبه ١٥٤ص٢)" نحوه اندازه گیری( سطح زیربنا" /اتاق نگهبان 

 ١٧٦#بروبه٣٥ص١٥“آسانسور (آزمایش و تحویل گیری) “ /اتاق نگهبانی 
 #٢٢ص٣مراقبتی د (دسته بندی تصرف)"  -"تصرف درمانی  /اتاق نگهداری کودک 

  ٤٠٥بروبه
 #١٠٠ص٣"ظرفیت راه خروج (بار تصرف)"  / ١-٥-٦-٣جدول  /اتاق نماز خانه 
 ١٤٩٧بروبه
 ٨١١بروبه# ١٠٣ص١٣"سیستم تلفن"  /کابینت اطراف  واتاق و راهر

بارزنده " / ١-٥-٦جدول  / راهرو-انبار-سرویس اتاق و سایر فضای خصوصی شامل 
 ١٥٠٧#بروبه ٣٨ص٦ ”(گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)

بارزنده (گسترده " / ١-٥-٦جدول  /اتاق و سایر فضای هتل ، مهمانسرا وخوابگاه 
 ١٥٠٧#بروبه ٣٨ص٦ ”یکنواخت و متمرکز کف ها)

)" اقامت  یالحاق شده به اتاق و فضا یفضا"فضای اقامت (  / اتاق و فضای اقامت
 ١٠١٥#بروبه ٥٤ص٤

(الزامات عمومی)"  فضای اقامت چند منظوره" / اتاق و فضای اقامت چند منظوره
  ١٠١٦#بروبه ٥٥ص٤
 ١٥٥بروبه# ١٢٢ص١٣"آپارتمان و منازل مسکونی"  /ی مسکونی ااتاق و فض

 ٤١٣بروبه #٧٨ص٣"تعداد خروج (براساس بار تصرف)"  /اتاق و فضای موجود 
 ١٠٨٨بروبه #٧٣ص٣راه خروج)"  -"کریدور (مقاومت در برابر آتش  /اتاق واسط 

 ١٠٠#بروبه ٣١ص٢٢ت سکونت" "الزاما /اتاق های اجاره ای 
 ١٠١٤#بروبه ٥٧ص٤)" واقع در زیرزمین"فضای اشتغال ( / اتاق های زیرزمین

 ٤٥٨#بروبه ٣٠ص٢٢(الزامات)"  تهویه" /اتاق های مسکونی 
" وسایل گازسوز گرمایشی  /های نگهبان ها،  آسایشگاهو اتاق های نگهبانی 

 ١٤٣٣بروبه#٢٤ص١٧(ممنوعیت نصب)" 
 ٥٧٠#بروبه ٤٧ص٤" در ورودی اصلی" / اتاق هتل

 ١١٠٠بروبه #٨٧ص٣"کلون یا زنجیر ایمنی (در خروج)"  / هتل اتاق
 ١٩٦#بروبه ١١ص٤"واحد (تعریف)"  /اتاق هتل 

"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  / اتاق همجوار
 ٢٧٣بروبه # ١٩٦ص٣اختصاصی)" 

 ٩١ص١٦"اتصال غیر مستقیم (لوله کشی فاضالب ساختمان)"  / اتاق هوارسان
 ١٤بروبه#

 ٣٠١#بروبه ٦٦ص١٤(ساخت و کلیات)"  پلنوم" / اتاق هوارسان
"مرحله دوم طراحی، تهیه نقشه تفصیلی تأسیسات  /اتاق هوارسان،موتورخانه 

 ١٢٤٢بروبه# ١٩٥ص١٦بهداشتی" 
 ٩١ص٢١"تأسیسات برقی و مکانیکی (مالحظات، کلیات، انفجار)"  /اتاق هواساز 

 ٣٤٧بروبه#
/ "تأسیسات برقی و مکانیکی  ٢-٧-٢١شکل  / اتصال انعطاف پذیر و لرزه گیر
 ٣٤٧بروبه# ٩٠ص٢١، انفجار)" (مالحظات، کلیات

 ٧٥٤بروبه# ٩٥ص٢١"سامانه سرمایش و گرمایش"  /اتاق هواساز 
بارزنده (گسترده یکنواخت و " / ١-٥-٦جدول  / پمپ و نظایر آن -اتاق هواساز

 ١٥٠٧#بروبه ٣٩ص٦ ”متمرکز کف ها)
" سیستم تأمین ایمنی" / ٣-٦-٥-١٣روشنایی ایمنی / جدول  /اتاق یا سالن اجتماعات

 ١٥٧٢بروبه# ٦٨ص١٣
 ١٣٣٨#بروبه ٣٢ص٤"میان طبقه (مساحت)"  /تاق یا فضای زیرین خود ا

 ١٢٢٧بروبه#  ١٥٥ص١٤"مخزن دفنی (سوخت مایع)"  / اتاقک ارتفاع
 ٥٨#بروبه ٣١ص٤(کلیات)"  ختمانارتفاع و مساحت مجاز سا" / اتاقک آسانسور
 ١٨٠بروبه# ٢٧ص٢١"آسانسور و راه پله (پدافند غیرعامل)"  / اتاقک آسانسور
 ٦٥٠بروبه #١٢٣ص٣درمانی (مراقبت بازداشتی)"  "راه خروج تصرف /اتاقک بازرسی 

  ٤٤٩بروبه# ٣٢ص١٦"توالت شرقی"  /اتاقک توالت شرقی 
  ٤٤٩بروبه# ٣١ص١٦"توالت غربی (نصب)"  /اتاقک توالت غربی 

 ٤٤٩بروبه# ٣٢ص١٦"توالت غربی (نصب)"  /معلولین اتاقک توالت 
 ٢٩٧بروبه #٩٣ص٣ "پلکان برای بام (الزامات)" /اتاقک خرپشته 
  ٦٤٤#بروبه ٤٩ص٤راه پله (کلیات و الزامات)  /اتاقک خرپشته 

 ١٠٢٥بروبه# ٥ص١٦"فضای نصب لوازم بهداشتی"  /اتاقک خصوصی 
  ٦١٥بروبه# ٣٤ص١٦دوش (ابعاد و الزامات)" “ /ویژه معلولین اتاقک دوش 

 ١٠٢٢#بروبه ٣٤ص١٤سات مکانیکی)" (تاسی فضای دسترسی" /اتاقک زیر کف 
 ٩٤ص٥” عایق رطوبتی (بسته بندی، حمل و نگهداری)“  / اتاقک کامیون
  ٩٤٨#بروبه

 ١٢٢٧بروبه#  ١٥٥ص١٤ن دفنی (سوخت مایع)" "مخز  /اتاقک محل نصب مخزن 
 ١٧٦#بروبه١٩ص١٥“ آسانسور (تاثیرات بر سازه ساختمان) “ /اتاقک موتورخانه 

  ٧٢٨#بروبه ٩٧ص٤(مقررات خاص)"  ۸بلند گروه  ساختمان" /اتاقک یا جعبه کنتور 
 ٢٢٠بروبه #٢ص٣(تعریف)"  باالبر" /اتاقک یک سکو 
 ٧١ص" خط در تابلوهای واقع در معابر و محوطه های بیرونی" / اتباع خارجی

 ٥٤٩بروبه#
 ١٢٢ص٦  ]کیلوگرم بر متر مکعب ٨٠٠[ " جرم مخصوص مواد/ " ١-١-٦جدول پ  / اتر

  ١٥١٢#بروبه
 ٤٩٢#بروبه١٤٨" ج ص (سرد شدن، انقباض) " جوش شیاری / اتساع
  ٤٩٢#بروبه١٤٨" ج ص (سرد شدن، انقباض) " جوش شیاری /اتساع 

ا پوشش رسی ژئوسینتتیکی آستر رسی ژئوسینتتیکی ی“  /اتساع الیه رسی 
 ١٨١#بروبه ١٨٣ص٥” (تعریف)

” آستر رسی ژئوسینتتیکی یا پوشش رسی ژئوسینتتیکی (تعریف)“  /اتساع و ترمیم 
 ١٨١#بروبه ١٨٣ص٥
” آستر رسی ژئوسینتتیکی یا پوشش رسی ژئوسینتتیکی (تعریف)“  /ورم اتساع و ت
 ١٨١#بروبه ١٨٣ص٥

 ٦٠٨بروبه#٧١ص١٧" دودکش دستگاه های گازسوز ساختمان"  /اتسمفریک 
 ١٥٩٣#بروبه ١٢٤ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" اتصال 
  ٧ص ١٤(تعریف)  اتصال

به لوله، لوله به فیتینگ یا شیر، فیتینگ به فیتینگ  چگونگی متصل کردن لوله
  یاشیر، در هر سیستم لوله کشی با کمک یک قطعه واسط یا بدون آن.

  ٢٢ص١ )(تعریف  اتصال
  )۱۰اتصال: ( ٩-٢-١

  مجموعه اجزایی که دو یا چند عضو را به هم متصل می نمایند.

www.ro
oboon.ir

t.m
e/ro

oboon



8 

 ٩٧ص١٦اتصال (کلیات) 
  اتصال  ١٦-٤-٣-٤
  الف) کلیات 

اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در لوله کشی فاضالب ) ۱(
  بهداشتی ساختمان باید طبق الزامات این قسمت از مقررات انجام شود.

 )۵-۴-۱۶انواع اتصال باید در فشار آزمایش پس از نصب، به ترتیبی که در "() ۲(
  آزمایش " مقرر شده است، آب بند و گازبند باشند. 

پیش از اتصال، دهانه های لوله و فیتینگ باید از مواد اضافی پاک شود و ) ۳(
سطوح داخلی لوله و فیتینگ از هرگونه مواد اضافی، که ممکن است در برابر جریان 
فاضالب ایجاد مانع کند، کامال تمیز شود. دهانه انتهای لوله و فیتینگ باید کامال 

  سطح مقطع لوله باشد. باز باشد و سطح داخلی فیتینگ برابر 
  هنگام اجرای اتصال نباید مواد درزبندی، از درز محل اتصال، وارد لوله شود.) ۴(

  ب) اتصال لوله و فیتینگ چدنی سر کاسه دار
  ) اتصال باید از نوع کنف و سرب باشد. ١(
فاصله بین سر کاسه و انتهای بدون سر کاسه لوله یا فیتینگ، که در داخل آن ) ۲(

قرار می گیرد، باید کامال خشک و تمیز باشد و ابتدا در آن کنف کوبیده شود. کنف 
  رشته منظم و تاب داده شده باشد.  ۱۰تا  ۷درزگیر به صورت طناب و شامل 

یز و عاری از مواد خارجی باشد، ) سرب درزگیری باید دارای کیفیت یکنواخت، تم٣(
سرب مذاب روی کنف کوبیده شده ریخته شود. سرب ریزی باید به طور پیوسته و 

  بدون آنقطاع صورت
میلی متر باشد. فاصله سطح باالی قسمت  ۲۵گیرد. عمق سرب ریزی نباید کمتر از 

  میلی متر باشد. ٣سرب ریزی شده از لبه سر کاسه نباید بیش از 
پایان سربریزی باید سطح باالی آن کوبیده شود تا سرب داغ همه حفره پس از ) ۴(

  ها و گوشه ها را کامال پر کند.
تا پایان آزمایش لوله کشی فاضالب، هیچ گونه مواد رنگی نباید سطح درزبندی ) ۵(

  را بپوشاند.
  پ) اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون سر کاسه

ه به هم متصل می شوند باید کامال صاف سطح خارجی دوسر لوله یا فیتینگی ک) ۱(
باشد. لبه آنتهایی دو سرباید، با قطر خارجی کامال مساوی باشند، مقابل یکدیگر و 

  کامال روی هم قرار گیرند.
یک الستیک آب بندی مخصوص، به شکل لوله و مقاوم در برابر اثر فاضالب، ) ۲(

  ه یا فیتینگ قرار گیرد.طبق دستور کارخانه سازنده لوله، باید روی دو سر لول
آب بندی و درزبندی الستیک آب بندی روی قسمت آنتهایی هر سر لوله یا ) ۳(

فیتینگ باید با استفاده از بست های حلقوی، از تسمه های فوالدی زنگ ناپذیری 
انجام گیرد که با پیچ و مهره روی الستیک آب بندی محکم می شوند. تسمه های 

ارخانه سازنده باشد و سفت کردن پیچ و مهره باید طوری فوالدی باید طبق دستور ک
  باشد که روی محیط الستیک آب بندی فشار یکنواختی وارد شود.

  ت) اتصال لوله و فیتینگ فوالدی گالوانیزه
  اتصال لوله و فیتینگ باید از نوع دنده ای باشد.) ۱(
  ر باشد:نوع دنده لوله یا فیتینگ باید طبق یکی از استانداردهای زی) ۲(
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  ) P . V . Cث) اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی( 
)اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی ممکن است با چسب مخصوص و یا به کمک ١(

  حلقه الستیکی و در حالت سرد صورت گیرد. 
بق دستور کارخانه اتصال چسبی باید با چسب مخصوص و در حالت سرد و ط) ۲(

سازنده لوله صورت گیرد. حداقل دمای محیط مجاز برای اجرای اتصال چسبی لوله 
  و فیتینگ پی وی سی،

درجه سلسیوس باالی صفر است مگر این که سازنده چسب شرایط دیگری را  ٥
  تعيين کرده باشد .

روان کننده ) اتصال به کمک حلقه الستیکی باید در حالت سرد با استفاده از مواد ٣(
پیشنهادی کارخانه سازنده و بدون اضافه کردن مواد خارجی انجام گیرد . در این 
اتصال انتهای بدون سر کاسه لوله یا فیتینگ در داخل دهانه سر کاسه دار قطعه 
دیگر که در آن یک حلقه الستیکی قرار می گیرد با فشردن (پوش فیت) آب بند و 

  گاز بند می شود .
  )ppه و فیتینگ پلی پرو پیلن (ج) اتصال لول

) اتصال باید به کمک حلقه الستیکی در حالت سرد با استفاده از مواد روان کننده ١(
  پیشنهادی کارخانه سازنده و بدون اضافه کردن مواد خارجی انجام گیرد .

) در این اتصال انتهای بدون سر کاسه لوله یا فیتینگ در داخل دهانه سر کاسه ٢(
دیگر که در آن یک حلقه الستیکی قرار می گیرد با فشردن (پوش فیت) دار قطعه 

  آب بند و گاز بند می شود .
  ) حلقه الستیکی باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد .٣(

  )PEچ) اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن (
  ) اتصال باید در حالت گرم و بدون اضافه کردن مواد خارجی انجام شود .١(
اتصال با ذوب کردن لبه دهانه های دو قسمت لوله و فیتینگ صورت گیرد  )٢(

ابتدا دهانه دو قطعه در قالب مخصوص قرار می گیرد و گرم می شود . بر اثر گرم 
  شدن سطوح مقابل هم ذوب و در هم تنیده و یکپارچه می شود .

  ) دمای ذوب باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد .٣(
های زیر مجاز کشی فاضالب بهداشتی ساختمان استفاده از انواع اتصاللهح) در لو
  نیست:

  اتصال با سیمان یا بتن؛) ۱(

  اتصال با خمیرهای قیردار؛) ۲(
  های با قطرهای متفاوت؛های الستیکی برای لولهاتصال با رینگ) ۳(
 ) استفاده از چسب برای اتصال لوله و فیتینگ پالستیکی ناهمجنس٤(

 صال لوله فاضالب به لوازم بهداشتیخ) ات
اتصال انشعاب خروجی فاضالب لوازم بهداشتی به شاخه افقی فاضالب باید با ) ۱(

درجه باشد و جریان فاضالب از لوازم بهداشتی به آن به طور  ۱۵زاویه بیش از 
  ریزشی (ثقلی) صورت گیرد. 

ی، لوله قائم یا اتصال انشعاب خروجی فاضالب لوازم بهداشتی به شاخه افق) ۲(
باید کاماًل آب بند و گازبند  اتصاللوله اصلی افقی باید قابل جدا شدن باشد. این 

  باشد. 
  ٥٥ص١٦(لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)  اتصال
 اتصال ٨-٤-٣-١٦

  الف) کلیات
) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا شیر، فیتینگ به فیتینگ یا شیر، در لوله ١(
فوالدی گالوانیزه، مسی و پالستیکی که در توزیع آب سرد و آب گرم  شی هایک

می رود، باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات  مصرفی ساختمان به کار
  صورت گیرد. 

) مقرر ١٦-٣-٩-٢همه اتصاالت باید در زیر فشار آزمایش پس از نصب، که در () ۲(
  قاوم باشد.شده است، آب بند و گاز بند و م

پیش از اتصال، دهانه لوله باید در سطح عمود بر محور بریده شود، براده ها ) ۳( 
لبه های دهانه جدا گردد و داخل لوله از هر گونه مواد اضافی که  و مواد اضافی از

مانع جریان آب می شود، کامال پاک و تمیز گردد. دهانه انتهای لوله باید کامال باز 
آن برابر سطح مقطع داخلی لوله یا فیتینگ مورد نظر برای  و سطح مقطع داخلی

  اتصال باشد.
  ب) اتصال در لوله کشی فوالدی گالوانیزه

میلی متر باید از نوع  ۵۰اتصال اجزای لوله کشی فوالدی گالوانیزه تا قطر نامی ) ۱(
  باشد. اتصال دنده ای

 ۱۰۰و  ۸۰و  ۶۵در اتصال اجزای لوله کشی فوالدی گالوانیزه در قطرهای نامی ) ۲(
  می توان از اتصال دنده ای یا فلنجی استفاده کرد.  میلی متر

میلی متر باید  ۱۵۰و  ۱۲۵اتصال اجزای لوله کشی فوالدی گالوانیزه در قطر نامی ) ۳(
  فلنجی باشد.  از نوع اتصال

  طبق یکی از استانداردهای زیر باشد:اتصال دنده ای باید ) ۴(
ISO     7.1 
EN    10226-1 
ISIRI    1798 

در اتصال فلنجی، جنس فلنج باید چدنی، چدن چکش خوار یا فوالدی گالوانیزه ) ۵(
) انتخاب فلنج" باشد. نوع دندة فلنج باید بر ١٦-٣-٤-٥و طبق "( از نوع دنده ای

 اساس یکی از استانداردهای 
انتخاب شود. واشر آب بندی بین دو فلنج متقابل نباید برای ) ۴) "ب" (٨-٤-٣-١٦(

  آب آشامیدنی اثر زیان اور داشته باشد. 
اتصال دنده ای که دنده های آن طبق استانداردهای دیگر باشد، به شرطی ) ۶(

مشخصات و اندازه های دنده طبق یکی از استانداردهای مقرر  مجاز است که از نظر
  و مورد تاييد باشد.  )۴) "ب" (۸-۴-۳-۱۶شده در (

  پ) اتصال در لوله کشی مسی
در اتصال لحیمی مويينگی سطوح اتصال دو قطعه را باید کامال تمیز کرد و ) ۱(

را باید تا دمای ذوب گرم کرد، به طوری که فاصله مويينه بین  مفتول لحیم کاری
  دو قطعه را در تمام سطوح اتصال (گیر) پر کند. 

اتصال لحیمی مويينگی، در شرایط عادی، مفتول لحیم کاری باید از نوع نرم در ) ۲(
درجه سلسیوس باشد. مفتول  ۴۲۷باشد. دمای ذوب لحیم کاری نرم باید کمتر از 

) ۹۵-۵آنتیموان ( -مس یا قلع  -نقره، قلع  -لحیم کاری ممکن است از آلیاژهای قلع 
درصد باشد  ٠٫٢سرب آن بیش از  باشد. استفاده از مفتول لحیم کاری که میزان

  مجاز نیست 
) در اتصال لحیمی مويينگی، مفتول لحیم کاری باید مطابق یکی از استانداردهای ٣(

  زیر باشد
ISO     2016  
DIN     1707 
EN      9453,1254 
ASTM   B 32 

در اتصال فیتینگ فشاری، فیتینگ های انتخابی باید طبق استانداردهای مقرر ) ۴(
 "پ" باشد.  )۴-۴-۳-۱۶در ( شده

در اتصال لحیمی مويينگی و اتصال فینینگ فشاری، در لوله کشی مسی، ) ۵(
دیگر به شرطی مجاز است که مفتول لحیم کاری و طول  استفاده از استانداردهای

اتصال فشاری، طبق استانداردهای مقرر  اتصال لحیمی و نوع دنده و اندازه آن در
  اييد باشد. شده باال و مورد ت

  ت) اتصال در لوله کشی پالستیکی 
) اتصال لوله به لوله ، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در لوله کشی پالستیکی ١(

  مکانیکی، چسبی و جوشی صورت می گیرد. به سه روش
اتصال مکانیکی باید از نوع دنده ای یا فشاری باشد، اتصال دنده ای یا فشاری ) ۲(

جنس برنجی یا فوالدی با روکش قلع یا آب کروم، طبق توصیه  از با کمک واسط،
کارخانه سازنده باید صورت گیرد. نوع اتصال باید مطابق یکی از استانداردهای زیر 

  باشد:
ISO    21003-3 
EN    12502 
ASTM  F1807,F2098,F2159,F1974 
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) به لوله یا  PVC – C) اتصال لوله یا فیتینگ پلی وینیل کلراید کلردار شده ( ٣(
) باید با چسب مخصوص و در  PVC - Cفیتینگ پلی وینیل کلراید کلردار شده (

حالت سرد صورت گیرد. نوع چسب و روش اتصال باید طبق دستور کارخانه سازنده 
 لوله باشد. 

اتصال جوشی لوله به لوله و لوله به فیتینگ باید با گرم کردن سطح تماس آن ) ۴(
  کارخانه سازنده لوله یا فیتینگ باشد. ها و طبق دستور

اتصال جوشی، چسبی یا اتصال مکانیکی لوله های پالستیکی باید مطابق ) ۵(
صورت گیرد. توصیه کارخانه سازنده باید مطابق یکی از  توصیه کارخانه سازنده

  استانداردهای معتبر باشد.
  ث) اتصال دو لوله نا همجنس

فوالدی به لوله یا فیتینگ مسی باید با واسطه یک فیتینگ ) اتصال لوله یا فیتینگ ۱(
فیتینگ مورد تاييد دیگر صورت گیرد. اتصال فیتینگ واسط به لوله مسی  برنجی یا

باید از نوع لحیمی مويينگی یا از نوع فشاری باشد. اتصال فیتینگ برنجی واسط 
  باشد.گالوانیزه، باید از نوع دنده ای  به لوله یا فیتینگ فوالدی

اتصال لوله پالستیکی به لوله یا فیتینگ فوالدی یا مسی باید به کمک یک ) ۲(
فوالدی با روکش آب کروم یا یک واسط پالستیکی دنده ای یا  واسط برنجی یا

  واسط مورد تاييد دیگر، صورت گیرد.
  ١٨٥#بروبه٣٢" ج صانجوش در ساختمانواع  " کاربرد /اتصال 
 ٢١بروبه# ٩٢ص١٣و انشعاب از سیم" اتصال " /اتصال 
  ١١٦١بروبه# ١٢٩ص١٦"لوله کشی آب باران (اتصال)"  /اتصال 
 ١٤٣٧بروبه# ٢٠٨ص١٠"وصله ستون (الزامات طراحی، موقعیت)"  /اتصال 
 ٥٥ص٨” اتصال کالف افقی (ساختمان بنایی محصور شده با کالف)“  / اتصال

  ١٥#بروبه
 ٢٦٣#بروبه ٢٣ص٥” بلوک گچی (تعریف)“  /اتصال 
 ٦٢٦#بروبه ٦٨ص٨” دیوار باربر (ساختمان بنایی غیر مسلح)“  /اتصال 
	٦٣٥#بروبه ٢٧ص٨” دیوار غیر سازه ای و تیغه (ساختمان با مصالح بنایی)“  / اتصال
 ٧٢٦#بروبه ٤٦ص١١” ی پیش ساخته (مصالح اتصاالت)ساختمان بتن“  /اتصال 
(دامنه  ICFسیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار “  /اتصال 

 ٨١٥#بروبه ٦٤ص١١ “کاربرد) 
 ٣٦#بروبه ١٢٧ص١٤(کلیات)"  اجرای لوله کشی" / درجه ۴۵تصال ا

 ١٤٨ص١٣" به زمیناتصال مقاومت الکتریکی " /اتفاقی فاز به زمین اتصال 
 ١٢٨١بروبه#

 ٢٥بروبه# ١٤٥ص١٠"اتصاالت جوشی و پیچی (محدودیت)"  /اتصال اتکایی 
 ٤٩٧بروبه# ١٤٤ص١٠"جوش و پیچ (آرایش در محل اتصال)"  /اتصال اتکایی 
  ١٣٧٤#بروبه ١٥ص١١” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصال اتکایی 

"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی  /اتصال اجزای لوله کشی فوالدی گالوانیزه 
 ٨بروبه# ٥٦ص١٦در ساختمان)" 

 ١١٥٠بروبه# ٣٠ص١٦"لوازم بهداشتی (دسترسی)"  /اتصال از نوع فشاری 
 ١٢٩ص١٦"لوله کشی آب باران (اتصال)"  /اتصال از نوع کنف و سرب باشد 

 ١١٦١بروبه#
 ICFسیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار  “ /اتصال استاندارد 

 ٨١٥#بروبه ٧١ص١١ “(مالحظات اجرایی) 
بست تسمه ای، انسجام دهنده و مهاربندها (سیستم “  / اتصال اسکلت به شالوده

 ٢٥٧#بروبه ٣٧صLSF)“ ١١قاب فوالدی سبک یا 
 ”(نصب قطعات) LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک “  /اتصال اسکلت به شالوده 

 ٨٢٠#بروبه ٣٧ص١١
(نصب  LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک “  /وار ید یاتصال اسکلت به الوک تحتان

 ٨٢٠#بروبه ٣٧ص١١ ”قطعات)
(نصب  LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک “  /ن یر یز  یاتصال اسکلت به ناودان

 ٨٢٠#بروبه ٣٧ص١١ ”قطعات)
  ١٦٠#بروبه ١٩ص١١)" اتصاالت پیچی( آچار تنظيم " /اتصال اصطکاکی 
  ٥٠٧#بروبه ١٨ص١١)" پیچیاتصاالت ( چرخش مهره " /اتصال اصطکاکی 
 ٨٦بروبه# ٥٣ص١٠"اعضای ساخته شده (اعضای فشاری)"  /اتصال اصطکاکی 
 ٤٩٧بروبه# ١٤٤ص١٠"جوش و پیچ (آرایش در محل اتصال)"  / اتصال اصطکاکی
 ١١٤٨بروبه# ١٩٣ص١٠" لغزش اتصاالت" /اتصال اصطکاکی 
  ١٣٧٤#بروبه ١٥ص١١” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصال اصطکاکی 
 ٢٧٤ص١٠/ "ضخامت رنگ (قطعات فوالدی)"  ٥-٤-١٠جدول  /اتصال اصطکاکی 

 ١٥٥٦بروبه#
 اتصاالت جوشی و پیچی" /اتصال اصطکاکی با پیچ پرمقاومت یا جوش 

  ٢٥بروبه# ١٤٤ص١٠(محدودیت)" 
 ٢٧٤ص١٠/ "ضخامت رنگ (قطعات فوالدی)"  ٥-٤-١٠جدول  / کياصطکااتصال 

 ١٥٥٦بروبه#
 ٢٨٩بروبه# ٩٦ص١٣"پریز"  /اضافی اتصال 

اتصاالت (الزامات عمومی)"  مبانی طراحی" /اتصال اعضای با نیروی محوری 
 ١١٩٠بروبه# ١٤٠ص١٠

  ٦ص١٣ " زمین (جرم کلی زمین)"  /الکترود زمین به جرم کلی زمین اتصال 
 ٧٠٠بروبه#

هم بندی اصلی برای " /اتصال الکترودهای زمین حفاظتی، عملیاتی و صاعقه گیر 
  ١٥٧٥بروبه# ١٥١ص١٣" هم ولتاژ کردن

"روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن  /اتصال الکتروفیوژن 
 ٦٨٦بروبه#١٣٤ص١٧به روش الکتروفیوژن" 

 ١٠٤بروبه#  ٥ص١٣ " (تعریف)الکترود زمین "  / الکتریکیاتصال 

 ١٥بروبه# ٨٨ص١٣کابل برق فشار ضعیف" اتصال " /اتصال الکتریکی 
 ٩٩٤بروبه# ٨٩ص١٣متوسط / فشار ضعیف)" "فاصله کابل (فشار  / الکتریکیاتصال 

"لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فوالدی (اجرای لوله  /اتصال الکتریکی 
 ١١٦٧بروبه#١٠٧ص١٧ "کشی گاز)

 ١٢٥٩بروبه# ٨٨ص١٣"مشخصات کابل (توصیه سازنده)"  /الکتریکی کابل اتصال 
 [ (تأسیسات گاز رسانی، بازرسی)"اتصال زمین" /اتصال الکتریکی لوله کشی گاز 

 ١٣#بروبه ٦٠ص٢٢ ]ماهه ٣بازدی های دوره ای 
  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال انتهای بدون سر کاسه لوله یا فیتینگ 

  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /لوله یا فیتینگ  اتصال انتهای بدون سر کاسه
"جوش گوشه (سطح مقطع مؤثر، محدودیت)"  /اتصال انتهایی اعضای محوری 

 ٤٩٤بروبه# ١٤٩ص١٠
"جوش گوشه (سطح مقطع مؤثر، محدودیت)"  /ه کششی اتصال انتهایی تسم

 ٤٩٤بروبه# ١٤٨ص١٠
 ١٦٢٦بروبه#١٤١ص١٧"حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده"  /اتصال اند فداشونده 

  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال انشعاب خروجی فاضالب 
"سامانه /  ٣-٧-٢١شکل  / اهاتصال انعطاف پذیر کانال در محل نصب دستگ

 ٧٥٤بروبه# ٩٥ص٢١سرمایش و گرمایش" 
 ٧١ص١٦"دهانه خروج آب (حفاظت)"  /اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی 

  ١٦١٤بروبه#
"دهانه خروج آب  /زیع آب آشامیدنی به فالش والو اتصال آب از شبکه تو

 ١٦١٤بروبه# ٧١ص١٦(حفاظت)" 
انشعاب آب برای مصارف دیگر “ /اتصال آب برای تغذیه ماشین رخت شویی 

 ١٣٥بروبه# ٧٢ص١٦” (تغذیه آب)
انشعاب آب “ /اتصال آب برای تغذیه ماشین رخت شویی و ماشین ظرف شویی 

  ١٣٥بروبه# ٧٢ص١٦” برای مصارف دیگر (تغذیه آب)
"ضوابط تکمیلی ساختمان بلند (ضوابط تکمیل  /اتصال آخرین کانال هوا به پلنیوم 

 ٩١٦بروبه #٥٩ص٣کشف و اعالم حریق)" 
(طراحی، ساخت و نصب هود)  تخلیه هوای آشپزخانه تجاری" /اتصال آویز 
  ١٥٨٩#بروبه   ٥٥ص١٤

 ١١٤٠بروبه# ١٨ص١٦"گیره اتصال به تیرآهن (تعریف)"  /اتصال آویز به سقف 
 ١٤٠ص١٦” بست و تکیه گاه لوله افقی (لوله چدنی و مسی)“ /اتصال با اسکلت فلزی 

 ٢٥٨بروبه#
 ٢٥بروبه# ١٤٥ص١٠"اتصاالت جوشی و پیچی (محدودیت)"  /با پیچ  اتصال

 ٧٣بروبه# ٢٦٤ص١٠"اصالح سوراخ (اتصال با پیچ)"  /اتصال با پیچ 
 ٧٠٨بروبه# ٢٥٩ص١٠"ساخت قطعات فوالدی (کلیات)"  /اتصال با پیچ ها 
  ٢٦٠ص١٠(ساخت، نصب و کنترل)  اتصال با جوش
  اتصال با جوش ٤-٤-٤-١٠

نامه جوشکاری آيين برای برقراری اتصاالت جوشی رعایت مشخصات مندرج در 
، رعایت موارد زیر الزم می عالوه بر مفاد آيين نامه مذکور الزم است *ساختمانی

 باشد.
نوع الکترود ، قبل از شروع جوشکاریها  جوشباید برای انواع  پیمانکارالف) 
ها  نحوه آماده سازی لبهها،  تعداد پاس، ولتاژو  جریان شدتآن،  قطرو  مصرفی
بر روی  کاردان ارشد جوشکاریدیگر را توسط مهندس یا  اطالعات اجراییو تمام 

ثبت نموده و در تمام مدت جوشکاری » WPS -دستورالعمل جوشکاری «برگه های 
برگه های «دهد.  و ناظرین قرار سرپرست کارگاه جوشکاری، جوشکاردر اختیار 

  رسیده باشند.  مهندس ناظرباید قبال به تأييد » دستورالعمل جوشکاری
ارزیابی  جوشکاران ماهر، توسط نقشه ها و مدارک فنیشکاری باید طبق ب) جو

گواهینامه چنانچه مهندس ناظر الزم بداند باید جوشکاران دارای  شده انجام گردد و
یا مراجع ذیصالح دیگر بوده و یا  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیاز  جوشکاری

  از آنها به عمل آید.  قبل از انجام کار توسط مهندس ناظر آزمایش الزم
، زنگ زدگی، گرد و خاک( مواد زایداز  سطوح مورد نظرپ) قبل از جوشکاری باید 

  پاک شود.  و غیره) کامال رنگ
 سیوسصفر درجه سلزیر  دمای محیط جوشکاریت) جوشکاری به طور کلی در 

 جریان هوا یکنواخت و ثابتممنوع است. در صورتی که  جریان بادخصوصا در 
میلی متر با وسایل مناسب  ۱۰۰حداقل  شعاعرا به  محیط جوشکاریبوده و بتوان 

محیط جوشکاری حفاظت  به نحوی گرم کرد که با دست کامال محسوس باشد و
  گردد، جوشکاری بالمانع است. 

از آنچه در نقشه ذکرشده انجام شود، مگر با تأييد مهندس ث) جوشکاری نباید بیش 
  .ناظر و طراح

و  جوش کاملها باید طوری انتخاب شوند که نوع الکترودو  شدت جریانج)  
نقشه ها بوده و قطعات مورد اتصال به قدر کافی ذوب  مطابق نفوذ کافیدارای 

 گودافتادگیو  گیبرید، قسمت های برآمده، عاری از شیارشوند. سطح جوش باید 
  باشد.

انجام شود، قبل از انجام عبور بعدی،  جوشکاری در بیش از یک عبورچ) چنانچه 
  ، پاک گردد. برس سیمیو  چکش گل زنبه کمک  پوسته عبور قبلی باید

به هم جوش می شوند نباید  جوش گوشهح) بین قطعاتی که مستقیما به طریق 
 میلی متر موجود باشد. ۲درزی بیش از 

خ) ترتیب عملیات جوشکاری باید به نحوی انجام گیرد که قطعات مربوطه از شکل 
-۱۰بیشتر از حد رواداری های بند  اعوجاجو  تاب برداشتناز  اصلی خارج نشده و

  بیشتر نگردد.  }پاسخیاب ٦٧٣و  ١٠مبحث  ٢٧٥فحه ص{ ۴-۶
بازرس توسط  کنترل کیفیت چشمیباید آزمایش های جوش ها د) بر روی تمام 

این آزمایش ها به مهندس ناظر و کارفرما گزارش شود. در  انجام و نتیجه جوش
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های غیر مخرب جوش ارایه شده است. نتیجه تمام  میزان آزمایش ۱-۴-۱۰جدول 
این آزمون ها باید در پرونده های مخصوص ثبت شده و در اختیار مهندس ناظر 
قرار گیرند. تفسیر مهندس ناظر از نتایج آزمایش قطعی محسوب می گردد. مهندس 
ناظر می تواند مستقیما آزمایش های کنترل کیفیت بر روی قطعات انجام داده و 

  های الزم توسط پیمانکار را بنماید. تکرار و تجدید آزمایش دستور یا
الزم به  جوش های کارگاهیذ) روش اجرا باید طوری ترتیب داده شود که مقدار 

انجام شده و اتصال  جوش در کارخانهکه ساخت قطعات با  حداقل برسد، به طوری
  صورت گیرد. پیچ پرمقاومتدر کارگاه حتی المقدور توسط 

 غیرمخرب جوش هنگام تولید و نصب  میزان آزمایش های ۱-۴-۱۰ل جدو

  نوع آزمایش  نوع جوش مورد آزمایش

  بازرسی چشمی  ه جوش هاصددرصد کلی-١
vt 

ای لب به لب عرضی صددرصد جوش ه-٢
بال های کششی*، اعضای کششی خرپاها، 
(یک ششم) عمق جان تیرها در مجاورت بال 

و جوش شیاری ورق روسری و  *کششی
زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به 

  ستون

  پرتونگاری یا فراصوت
(UT یاRT)  

ای لب به لب طولی هده درصد جوش -٣
  بال های کششی و اعضای کششی خرپاها

  پرتونگاری یا فراصوت
(UT یاRT)  

ش های لب به لب بیست درصد جو-٤
اعضای عرضی و طولی در بال های فشاری و 
  فشاری خرپاها و ستون ها

  پرتونگاری یا فراصوت
(UT یاRT)  

ش های لب به لب بیست درصد جو-٥
فوق نمی  ٢عرضی جان تیرها که شامل بند 

باشد و جوش های لب به لب طولی جان 
  تیرها

  پرتونگاری یا فراصوت
(UT یاRT)  

ه درصد جوش گوشه بال به جان و د-٦
  سخت کننده ها

 رنگ نافذ
(pt)  

ای گوشه اتصاالت صددرصد جوش ه-٧
  رنگ نافذ  مهاربندی ها و اتصاالت تیر به ستون*

تواند دستور تقلیل آزمایشات  * در صورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر می
  درصد صادر نماید. ۳۰را تا حداقل 

  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال با خمیر قیردار 
 ١٩بروبه# ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن"  /اتصال با خمیر قیردار 

  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال با ذوب کردن لبه دهانه های 
 ٨بروبه# ٩٨ص١٦لیات)" "اتصال (ک /اتصال با رینگ الستیکی 
 ١٩بروبه# ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن"  /اتصال با رینگ الستیکی 

 ١٩بروبه# ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن"  /اتصال با سیمان و یا بتن 
 ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال با سیمان یا بتن 

  ٦٧١بروبه# ٢٨١ص١٠"رواداری ابعادی (قطعات فوالدی)"  /اتصال بادبندهای عرضی 
 ١٥٩٣#بروبه ١٢٣ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" /اتصال بازشو 
 ٥٨٥بروبه# ٦١ص١٦” دسترسی به شیر (لوله کشی آب سرد و گرم)“ / اتصال بازشو

 ٩٢ص١٠"ورق تقویتی در بال مقاطع اعضای خمشی (مالحظات)"  / اتصال بال به بال
 ١٤٢٤بروبه#

"اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده (الزامات عمومی لرزه ای)"  /اتصال بال به جان 
 ٢٧بروبه# ٢٤٢ص١٠

"ورق تقویتی در بال مقاطع اعضای خمشی (مالحظات)"  / اتصال بال به جان
  ١٤٢٤بروبه# ٩٢ص١٠

  ١٦٨ن تیر ورق (بدون اعوجاج) ج صاتصال بال به جا
" WUF-W"اتصال گیردار تقویت نشده جوشی  /اتصال بال تیر به بال ستون 

 ١٦بروبه# ٢٥٥ص١٠
"اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته  /اتصال بال تیر به بال ستون 

RBS  "(الزامات لرزه ای)١٨بروبه# ٢٤٣ص١٠ 
اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی “ /یی اتصال بال تیر به ورق انتها

BSEEP ١٧بروبه# ٢٤٧ص١٠ 
 ٨بروبه# ٩٧ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال باید از نوع کنف و سرب 

 ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال باید در حالت گرم 
 ساختمانی(سیم اتصال زمین)"" وسایل، تجهیزات و ماشین آالت  /اتصال بدنه 
  ١٤٣٥#بروبه ٤٢ص١٢

 ١٦١٣بروبه# ٦٦ص١٦"برگشت جریان (لوازم جلوگیری)"  /اتصال برداشت 
 ٤٩٧بروبه# ١٤٤ص١٠حل اتصال)" "جوش و پیچ (آرایش در م /اتصال برشی 
 ٣٥٢#بروبه ٢٧ص١٤(مقررات کلی و کلیات)" تأسیسات مکانیکی" / اتصال برق
 ١٥٧#بروبه٣٧ص١٥”سوزی(آسانسور)آتش “ / اتصال برق

 ١٠ص١٦اتصال برگشت جریان(تعریف) 
 اتصال برگشت جریان

ترتیبی از اتصال در لوله کشی آبرسانی که ممکن است در آن محل، برگشت  
 جریان روی دهد.

 ١٥٩٣#بروبه ١٢٣ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" /ال برنجی اتص
"اتصال (لوله های توزیع آب  /اتصال برنجی یا فوالدی با روکش قلع یا آب کروم 

  ٨بروبه# ٥٧ص١٦مصرفی در ساختمان)" 
  ١٥٩٣#بروبه ١٢٣ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" / برنزی اتصال

” لوله پالستیکی تک الیه و چند الیه قائم (بست)“ /اتصال بست به اجزای ساختمان 
  ١١٥٤بروبه# ١٣٨ص١٦

 ١٤٠ص١٦” بست و تکیه گاه لوله افقی (لوله چدنی و مسی)“ /بست به لوله  اتصال
 ٢٥٨بروبه#

 ٧٤١#بروبه ١٤ص٤(تعریف)"  ساختمان منفصل" /اتصال به بناهای پالک 
 ١٥٤ص١٣" هم بندی اصلی برای هم ولتاژ کردن" /به تابلو توزیع فرعی اتصال 

 ١٥٧٥بروبه#
" هم بندی اصلی برای هم ولتاژ کردن" /به ترمینال یا شینه هم بندی اضافی اتصال 

 ١٥٧٥بروبه# ١٥٤ص١٣
ساختار لوله رابط دودکش)"  –"لوله رابط دودکش (کلیات  /به دودکش قانم  اتصال

 ١١٥٦بروبه#  ١٤٦ص١٤
"راه خروج تصرف درمانی (مراقبت بازداشتی)"  / اتصال به راهروی دسترس خروج

 ٦٥٠بروبه #١٢٣ص٣
" تعيين ردیف مربوط به طوالنی ترین مسیر  /والتور قطر ابتدای لوله اتصال به رگ

 ٤٢٢بروبه#٢٩ص١٧(تعيين قطر لوله گاز)" 
 ٣٣٥بروبه# ٢٧ص٢٠ ""تابلو و عالئم (الزامات الکتریکی) / اتصال به زمین

الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ( سقف کاذب" /اتصال به سقف کاذب 
  ٧٨٧#بروبه ١٠٢ص٤)" ساختمان

"راه خروج راه خروج (عالمت گذاری)"  /ه سیستم نیروی برق اضطراری اتصال ب
 ٦٤٧بروبه #١٠٩ص٣

(الزامات)"  ساخت و قرارگیری ساختمان" / برق و بهداشت بآ شبکه به اتصال
 ٧٠٩#بروبه ٣٤ص٤

 ١٥٩٦بروبه#  ١٦٢ص١٤"لوله پرکن مخزن"  /اتصال به شیر برنجی 
"تابلوهای الزامی (ضوابط کلی)"  / ٣جدول  / اتصال به شیر سیستم آتش نشانی

 ١٦٩٥بروبه# ٢٠ص
 ٦٣ص١٦” ذخیره سازی و تنظیم فشار آب (مخزن ذخیره آب)“ /اتصال به شیلنگ 

 ٦٤٠بروبه#
)" ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (میلگرد میانی" /ف قائم اتصال به کال
  ٧٢٥#بروبه ١٠٢ص٢٨٠٠

 ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی"  / اتصال به کمک حلقه الستیکی
 ١٩بروبه#

 ٧٥ص١٦(آب گرم مصرفی)  اتصال به لوازم بهداشتی
  اتصال به لوازم بهداشتی ٥-٨-٣-١٦

الف) اتصال لوله آب گرم مصرفی به لوازم بهداشتی که مصرف کننده آب گرم 
  هستند، باید به شیر طرف چپ باشد.

  ١٦١٤بروبه# ٧١ص١٦"دهانه خروج آب (حفاظت)"  / اتصال به لوازم بهداشتی
 ٩ص١١” سوراخکاری (قطعات فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصال به وسیله پیچ و مهره 

 ٨٠٠#بروبه
 ٢٨٩بروبه# ٩٦ص١٣"پریز"  / به هادی حفاظتیاتصال 

وله ها (قطر نامی لوله مسیر ل“ /اتصال بین انتهای این لوله و شیر برداشت آب 
 ١٦١٢بروبه# ٤٣ص١٦آبرسانی)" 
 ١٥بروبه# ١٠ص١٦"اتصال قابل انعطاف (تعریف)"  /اتصال بین دو لوله 

 شیر اطمینان" / اتصال بین دهانه تخلیه شیر اطمینان و نقطه دریافت تخلیه سیال
  ٨٧٣#بروبه ٩٠ص١٤(کلیات)" 

 ٩٧ص١١“ سیستم قالب تونلی (مالحظات طراحی) “  /اتصال بین سقف و دیوار باربر 
 ٨٢١#بروبه

  ١٣١٣بروبه# ١٩ص١٣ " FELVنابع تغذیه م"  /اتصال بین فاز و بدنه 
 ٩٩ص٤)" الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان"دیوار ( /اتصال بین الیه 
  ٦٢٤#بروبه

در برابر اضافه حفاظت برقی ( تاسیسات "  / بین هادی فاز و هادی خنثیاتصال 
 ٣٤٥بروبه# ٢٢ص١٣)" برق فشار ضعیف تاسیسات ولتاژ در 

"تابلو برق (بازرسی تجهیزات الکتریکی با کاربرد  /اتصال بين مس و آلومینیوم 
 ٣٣٢#بروبه ٥٩ص٢٢عمومی)" 

ضریب اطمینان / " سازه نگهبان (روش های  /اتصال بين مهار و نمای خاک مسلح 
 ٧٤٩#بروبه ٤٣ص٧ ]١٫٥[طراحی)"

(دامنه  ICFسیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار “  /تصال پانل ا
 ٨١٥#بروبه ٦٤ص١١ “کاربرد) 

 ١٤١١بروبه# ١٧٠ص٩"نیروی بر کنش ناشی از باد (بر قالب افقی بتن)"  / اتصال پایه
"اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده (الزامات عمومی لرزه ای)"  /اتصال پشت بند 

 ٢٧بروبه# ٢٤٣ص١٠
 ٣٠١#بروبه١٠٠ص١١“ پله (سیستم قالب تونلی) “  /اتصال پله 

 ١٥٣ص١٠"جوش انگشتانه و کام (سطح مقطع مؤثر، محدودیت)"  /اتصال پوششی 
 ٤٨٩بروبه#

 ١٤٩ص١٠شه (سطح مقطع مؤثر، محدودیت)" "جوش گو /اتصال پوششی 
 ٤٩٤بروبه#

 ١٤٤ص١٠"ترکیب پیچ و پرچ (کار جدید و تعمیر ساختمان)"  /اتصال پیچ اصطکاکی 
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 ٣٩٣بروبه#
 ٢٦٥ص١٠"پیچ اصطکاکی (بستن و محکم کردن)"  /اتصال پیچ پر مقاومت 

 ٣٢١بروبه#
 ١٣٩ص١٦” تکیه گاه لوله افقی (لوله چدنی و مسی) بست و“ /اتصال پیچ و مهره 

 ٢٥٨بروبه#
 ١٤٠ص١٦” بست و تکیه گاه لوله افقی (لوله چدنی و مسی)“ /اتصال پیچ و مهره ای 

 ٢٥٨بروبه#
/ "تأسیسات برقی و مکانیکی (مالحظات، کلیات،  ١-٧-٢١شکل  /اتصال پیچی 

  ٣٤٧بروبه# ٩٠ص٢١انفجار)" 
نصب (مقاطع “  /اتصال پیچی بدون کشش مستقیم سوراخ های هم محور پیچ 

  ١٣٧٤#بروبه ١٥ص١١” فوالدی گرم نورد شده)
 اتصاالت/ " ١-١٣-٣-١٠جدول  / اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری

  ٢٧بروبه# ٢٤١ص١٠ ")(الزامات لرزه ای گیردار از پیش تأييد شده
 ١٨ص١١)" اتصاالت پیچی( چرخش مهره " /اتصال پیچی تحت کشش مستقیم 

  ٥٠٧#بروبه
"سوراخ در اتصاالت پیچی (محدودیت ابعادی و دامنه کاربرد)"  /اتصال پیچی ساده 

 ٧٩٩بروبه# ١٥٩ص١٠
ساختمان بنایی (  میلگرد افقی در دیوار " /اتصال پیوسته سقف یا کف به دیوار 

 ١٣٤٤#بروبه ٤١ص٨متوسط)" خطر نسبی مناطق با ، مسلح
"تأسیسات برقی و مکانیکی (مالحظات، کلیات، انفجار)"  /اتصال تاسیسات 

 ٣٤٧بروبه# ٨٩ص٢١
/  ٢-٧-٢١شکل  / استفاده از اتصاالت انعطاف پذیر و لرزه گیراتصال تجهیز با 

  ٣٤٧بروبه# ٩٠ص٢١"تأسیسات برقی و مکانیکی (مالحظات، کلیات، انفجار)" 
"تأسیسات برقی و مکانیکی (مالحظات،  / اتصال تجهیزات به سازه تکیه گاهی

 ٣٤٧بروبه# ٨٩ص٢١کلیات، انفجار)" 
 ١٤٩بروبه# ١٨٨ص١٦"آب خاکستری"  /اتصال تخلیه 

 ٩٢ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  مخزن انبساط سیستم گرمائی" /ه آب یتخل اتصال
 ١٢٢٧#بروبه

  ١٢٢٧بروبه#  ١٥٤ص١٤"مخزن دفنی (سوخت مایع)"  /اتصال تخلیه مخزن 
 ١٢٢٧بروبه#  ١٥٤ص١٤"مخزن دفنی (سوخت مایع)"  /اتصال تخلیه مخزن محصور 

  ٨٤١#بروبه ٥٠ص١١بتنی پیش ساخته)" (ساختمان شالوده  " / اتصال تر
 ٣٠١#بروبه١٠٠ص١١“ پله (سیستم قالب تونلی) “  /اتصال تر 

  ٨٤١#بروبه ٥٠ص١١(ساختمان بتنی پیش ساخته)" شالوده  " /اتصال تر و خشک 
 ٤٦ص١١” ساختمان بتنی پیش ساخته (مصالح اتصاالت)“  /اتصال تر و خشک 
 ٧٢٦#بروبه

بست تسمه ای، انسجام دهنده و “  /اتصال تسمه مهاربند قطری به گوشه قاب 
 ٢٥٧#بروبه ٣٨صLSF)“ ١١مهاربندها (سیستم قاب فوالدی سبک یا 

در برابر اضافه ولتاژ در حفاظت برقی ( تاسیسات "  / تصادفی هادی فازاتصال 
 ٣٤٥بروبه# ٢٢ص١٣)" برق فشار ضعیف تاسیسات 

 ٢٥بروبه# ١٤٥ص١٠"اتصاالت جوشی و پیچی (محدودیت)"  /اتصال تکیه گاه 
 ١٣٨ص١٦"لوله مسی قائم (بست و تکیه گاه لوله قائم)  /اتصال تکیه گاه 

 ١١٧٩بروبه#
 ١٢٩ص١٤(کلیات)"  اجرای لوله کشی" /ای ساختمان اتصال تکیه گاه به اجز

 ٣٦#بروبه
 ١٣٦ص١٦"بست و تکیه گاه (نکات ایمنی لوله کشی)"  /اتصال تکیه گاه به دیوار 

 ٢٥٨بروبه#
"اندازه گذاری لوله فاضالب (سایر نکات  /شاخه افقی لوله فاضالب اتصال توالت به 

 ١٣٠بروبه# ١٧٢ص١٦و الزامات)" 
ساختمان با مصالح “ / اتصال تیر آهن سقف طاق ضربی به کالف افقی بتن آرمه

  ٧١٦#بروبه ١١٨ص٢٨٠٠” بنایی کالف دار (اتصال سقف به تکیه گاه)
  ٢١٦ص١٠(قاب خمشی متوسط)  اتصال تیر به ستون

  اتصال تیر به ستون ٣-٨-٣-١٠
خمشی متوسط که نیروهای جانبی قاب های کلیه اتصاالت تیر به ستون در  

  را تحمل می کنند، باید دارای شرایط زیر باشند. لرزه ای 
تیر به ستون باید توانایی تحمل تغيير شکل های دورانی  اتصاالت خمشیالف) 

رادیان را بدون کاهش قابل توجه در مقاومت خود دارا  ٠٫٠٢حداقل به میزان 
قاب های باشند. برای احراز این شرط الزم است اتصاالت خمشی به کار رفته در 

د. خمشی متوسط از طریق آزمایشات توصیه شده توسط مراجع معتبر تاييد شون
اتصاالت از پیش تأييد در صورت عدم دسترسی به آزمایشات فوق استفاده از 

  بالمانع می باشد.  ۱۳-۳-۱۰ارائه شده در بخش  شده
مفصل ب) اتصال تیر به ستون باید به گونه ای طراحی شود که شرایط ایجاد 

تیر فراهم نماید. انجام این امر می تواند از طریق ضعیف  را در داخل پالستیک
کردن مقطع تیر در فاصله ای محدود از بر ستون صورت گیرد. روش های دیگر 

ارائه  ۱۳-۳-۱۰شده بخش  برای دستیابی به منظور فوق در اتصاالت از پیش تأييد
  شده است.

) اتصال uVمقاومت برشی مورد نیاز () و uMمقاومت خمشی مورد نیاز (پ)  
ثقلی ضریبداری که با نیروی زلزله  تعادل استاتیکی بارهای باید با در نظر گرفتن

  ناشی از لنگر خمشی لرزه ای ترکیب می شوند و اثرات 
pMyRpr= C prM  ۱۰شکل ( در محل های تشکیل مفصل پالستیک، تعيين شوند-
 می باشد. ۲-۸-۳-۱۰مطابق تعاریف بند  prCو  p, M yR). که در آن، ۱-۸-۳

  
  نمودار پیکرۀ آزاد تیرهای باربر جانبی ۱-۸-۳-۱۰شکل 

  ٢٢٢ص١٠(قاب خمشی ویژه)  اتصال تیر به ستون
  اتصال تیر به ستون ٤-٩-٣-١٠

که نیروهای جانبی لرزه ای قاب های خمشی ویژه در تیر به ستون کلیه اتصاالت 
  را تحمل می کنند،

  زیر باشند.شرایط باید دارای 
 تغيير شکل های دورانیالف) اتصاالت خمشی تیر به ستون باید توانایی تحمل  

رادیان را بدون کاهش قابل توجه در مقاومت خود دارا  ٠٫٠٤ حداقل به میزان
باشند. برای احراز این شرط الزم است اتصاالت خمشی به کار رفته در قاب های 

ع معتبر تأييد شوند. مراج از طریق آزمایشات توصیه شده توسطخمشی ویژه 
در صورت عدم دسترسی به آزمایشات فوق استفاده از اتصاالت از پیش تاييدشده 

 بالمانع می باشد. ۱۳-۳-۱۰ارائه شده در بخش 
مفصل ب) اتصال تیر به ستون باید به گونه ای طراحی شود که شرایط ایجاد 

ضعیف د از طریق تیر فراهم نماید. انجام این امر می توان را در داخل پالستیک
در فاصله ای محدود از برستون صورت گیرد. روش های دیگر  کردن مقطع تیر

ارائه  ۱۳-۳-۱۰شده بخش  برای دستیابی به منظور فوق در اتصاالت از پیش تأييد
  شده است.

مقاومت برشی ) و uM( مقاومت خمشی مورد نیازخمشی ویژه قاب های پ) در  
اتصال باید عینا مشابه مقاومت های مورد نیاز اتصال تیر به   )uV( مورد نیاز

  نظر گرفته شود. ستون در قاب های خمشی متوسط در
  ١٠٣٦#بروبه٤٤٩" قاب خمشی فوالدی ویژه" ج ص  /اتصال تیر به ستون 
"آرماتور عرضی / اعضای تحت خمش / (ساختمان با شکل  /اتصال تیر به ستون 

 ١٦٥بروبه# ٣٢٩ص٩پذیری زیاد)" 
 ٧٨٥#بروبه ٧٤ص٨” سقف تخت (ساختمان بنایی غیر مسلح)“  / اتصال تیر چوبی

  ١١٤٠بروبه# ١٨ص١٦"گیره اتصال به تیرآهن (تعریف)"  /اتصال تیرآهن سقف 
” یر سازه ای و تیغه (ساختمان با مصالح بنایی)دیوار غ“  /اتصال تیغه به دیوار 

 ٦٣٥#بروبه ٢٧ص٨
"اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده (الزامات عمومی لرزه ای)"  /اتصال جان به بال 

 ٢٧بروبه# ٢٤٢ص١٠
 ٢٣١ص١٠"تیر، ستون و مهاربندی (قاب مهاربندی شده واگرا)"  /جان به بال  اتصال

 ٤٦٥بروبه#
  ٦٧١بروبه# ٢٨١ص١٠"رواداری ابعادی (قطعات فوالدی)"  /اتصال جان به بال 

" WUF-W"اتصال گیردار تقویت نشده جوشی  /اتصال جان تیر به بال ستون 
 ١٦بروبه# ٢٥٥ص١٠

"اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته  /اتصال جان تیر به بال ستون 
RBS  "(الزامات لرزه ای)١٨بروبه# ٢٤٤ص١٠ 

اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی “ /اتصال جان تیر به ورق انتهایی 
BSEEP ١٧بروبه# ٢٤٧ص١٠ 

 ١٤٩ص١٠"جوش گوشه (سطح مقطع مؤثر، محدودیت)"  /اتصال جان و بال تیر ورق 
 ٤٩٤بروبه#

  ٢٨٧#بروبه٤٧٢" پرکننده (اتصاالت جوشی)" ج ص  /اتصال جوش 
 ٣٠٣ص٩"وصله میلگرد (ضوابط کلی و موارد شامل)"  /اتصال جوش با وصله 

 ١٤٣٩بروبه#
 ٣٠٣ص٩"وصله میلگرد (ضوابط کلی و موارد شامل)"  /اتصال جوش پهلو به پهلو 

 ١٤٣٩بروبه#
  ١٠٣٦#بروبه٤٤٩" قاب خمشی فوالدی ویژه" ج ص  /ستون اتصال جوش تیر به 

جوش لب به لب (اجرای سیستم لوله  / " ١-٦-٥-١٧شکل  /اتصال جوش لب به لب 
  ٤٩٦بروبه#٤٩ص١٧کشی گاز طبیعی)" 
 ٣٠٣ص٩"وصله میلگرد (ضوابط کلی و موارد شامل)"  /اتصال جوش نوک به نوک 

 ١٤٣٩بروبه#
 ٨٦بروبه# ٥٣ص١٠"اعضای ساخته شده (اعضای فشاری)"  / اتصال جوشی

"تعيين سطح مقطع کل و خالص (الزامات مقاطع فوالدی)"  /اتصال جوشی 
  ٤٢٣بروبه# ٣٣ص١٠

  ١٥٩٣#بروبه ١٢٣ص١٤(کلیات)"  لوله کشی مصالح" / اتصال جوشی
 ٣٠١#بروبه١٠٠ص١١“ پله (سیستم قالب تونلی) “  /اتصال جوشی 

 ١٢٢ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" /الف  ٤-٣-١٠-١٤جدول / جوشی اتصال
 ١٥٩٣#بروبه

 ٣٠٣ص٩"وصله میلگرد (ضوابط کلی و موارد شامل)"  /اتصال جوشی با وصله 
 ١٤٣٩بروبه#

 اتصاالت/ " ١-١٣-٣-١٠جدول  /اتصال جوشی به کمک ورق های روسری و زیر سری
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 ٢٧بروبه# ٢٤١ص١٠ "(الزامات لرزه ای) گیردار از پیش تأييد شده
 ٣٠٢ص٩"وصله میلگرد (ضوابط کلی و موارد شامل)"  /اتصال جوشی پهلو به پهلو 

 ١٤٣٩بروبه#
"وصله میلگرد (ضوابط کلی و موارد شامل)"  /اتصال جوشی ذوبی با الکترود 

 ١٤٣٩بروبه# ٣٠٢ص٩
 ٢٦بروبه#٩٤ص١٧"اتصاالت فوالدی"  /الدی بدون درز جوشی فواتصال 

"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی  /اتصال جوشی لوله به لوله و لوله به فیتینگ 
  ٨بروبه# ٥٧ص١٦در ساختمان)" 

 /اتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند با آمادگی یا بدون آمادگی سر میلگرد 
 ١٤٣٩بروبه# ٣٠٣ص٩"وصله میلگرد (ضوابط کلی و موارد شامل)" 

"وصله میلگرد (ضوابط کلی و موارد شامل)"  /اتصال جوشی نوک به نوک خمیری 
 ١٤٣٩بروبه# ٣٠٢ص٩

"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  /چسبی  اتصال جوشی،
 ٨بروبه# ٥٧ص١٦

 ١٥٩٣#بروبه ١٢٣ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" / چدنی اتصال
 ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال چسبی 

 ١٩بروبه# ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی"  /اتصال چسبی لوله 
  ١٦٨اتصال چند نیمرخ (جوش، سرد شدن) ج ص

 ٧١ص٤)" ورود و خروج"توقفگاه خودرو ( / اتصال حیاط یا معبر عمومی به توقفگاه
 ٤٥٦#بروبه
 ٢٥بروبه# ١٤٥ص١٠"اتصاالت جوشی و پیچی (محدودیت)"  / به ستون اتصال خرپا

 ٣٧٦#بروبه ٣٥ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  دهیتخلیه چگال" /اتصال خروجی 
 ٨٤١#بروبه ٥٠ص١١(ساختمان بتنی پیش ساخته)" شالوده  " /اتصال خشک 

 ٤٦ص١١” ساختمان بتنی پیش ساخته (مصالح اتصاالت)“  /اتصال خشک 
 ٧٢٦#بروبه

 ١٦١٤بروبه# ٧٠ص١٦"دهانه خروج آب (حفاظت)"  /اتصال خألشکن به شیلنگ 
(تعریف و الزامات عمومی)"  اتصال خمشی گیردار" /اتصال خمشی کامال گیردار 

 ١٢بروبه# ١٤١ص١٠
 ١٤١ص١٠(تعریف و الزامات عمومی)  اتصال خمشی گیردار

٣-١-٩-٢-١٠ (   اتصال خمشی (گیردار
  اتصاالت خمشی (گیردار) عبارتند از: انواع

به اتصالی گفته  کامال گیردار. اتصال خمشی گیردارالف) اتصال خمشی کامال  
چرخش نسبی بین اعضای متصل شده به یکدیگر ناچیز  که در آن شودمی 

است. این نوع اتصاالت به منظور حفظ زاویه بین اعضای متصل شده به یکدیگر 
  برخوردار باشند. باید در حالت های حدی از مقاومت و سختی کافی

می . اتصال خمشی نیمه گیردار به اتصالی گفته نیمه گیردارب) اتصال خمشی 
  که از طریق آن دشو

اگرچه لنگرها منتقل می شوند، لیکن چرخش نسبی بین اعضای متصل شده به 
یکدیگر ناچیز نبوده و غیر قابل صرفنظر می باشد. در هنگام استفاده از این نوع 

تغيير شکل بایستی در تحلیل سازه در نظر گرفته  اتصال ویژگی های پاسخ نیرو
شکل یک اتصال نیمه گیردار باید به شیوه شود. ویژگی های پاسخ نیرو تغيير 

تحلیلی یا بر اساس نتایج آزمایشگاهی معتبر تعيين گردد. اتصاالت نیمه گیردار 
باید در حالت های حدی از مقاومت، سختی و ظرفیت تغيير شکل کافی 

  برخوردار باشند.
(تعریف و الزامات عمومی)"  اتصال خمشی گیردار" /اتصال خمشی نیمه گیردار 

 ١٢بروبه# ١٤١ص١٠
 / ٣جدول  / تش نشانی ساختمانآاتصال خودروی آتش نشانی به تجهیزات 

  ١٦٩٥بروبه# ٢١ص"تابلوهای الزامی (ضوابط کلی)" 
روش تحلیل استاتیکی معادل (ضریب “محدودیت ارتفاع /  /تصال خورجینی ا

 ١٧٣٢#بروبه ٣٦ص٢٨٠٠ ”) Ruرفتار ساختمان،
  ب فحهص٢٨٠٠اتصال خورجینی 

که در آن تیرها از دو سمت ستون عبور داده نوعی اتصال تیر به ستون است 
معاونت  ٣٢٤شده و برای ایجاد اتصال از جزئیات خاصی که در نشریه شماره 

  آورده شده، استفاده می گردد.برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
"دیوارسازه ای، دیافراگم و خرپا (ساختمان با تغييرشکل  /اتصال دال به دستک 

  ٦٣٩بروبه# ٣٣٥ص٩زیاد)" 
 ٩بروبه# ٢٦٢ص١٠نصب و کنترل)" "اتصال با جوش (ساخت،  /اتصال در کارگاه 

"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در  /اتصال در لوله کشی پالستیکی 
  ٨بروبه# ٥٧ص١٦ساختمان)" 

"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  / لوله کشی مسیاتصال در 
 ٨بروبه# ٥٦ص١٦

 ١٤#بروبه ٨ص١٤(تعریف)"  اتصال فیتینگ فشاری" /اتصال در لوله کشی مسی 
ناحیه حفاظت شده اعضا (تعریف و الزامات عمومی)" “ /اتصال در محل ضربدری 

 ١٣٥٣بروبه# ١٩٨ص١٠
"بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه گازرسانی پلی  / در ناحیه ذوب تصالا

 ٢١٣بروبه#١٣٥ص١٧اتیلن" 
)" طراحی، ساخت و نصب هود(  تخلیه هوای آشپزخانه تجاری" /اتصال دریچه 
 ١٥٨٩وبه#بر ٦١ص١٤

” )یف طوقه تنوره (تعر " /اتصال دریچه خروجی محصوالت احتراق 
 ٩٣٣بروبه#٥ص١٧

" لوله مسی (مواد  /گاز  خانگی به سیستم لوله کشیاتصال دستگاه های گازسوز 
 "و مصالح مصرفی در لوله کشی گاز طبیعی ساختمان)

 ١١٧٨بروبه#٣٥ص١٧
 ٥٦ص١٦ختمان)" "اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در سا / اتصال دنده ای

 ٨بروبه#
 ٢٠بروبه# ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون سر کاسه"  /اتصال دنده ای 

 ٣٦#بروبه ١٢٧ص١٤(کلیات)"  اجرای لوله کشی" /دنده ای  اتصال
 ١١٦بروبه# ٥٥ص١٦"انتخاب شیر (شیر لوله کشی)"  /اتصال دنده ای 
 ١١٧بروبه# ٥٣ص١٦"انتخاب فلنج"  /اتصال دنده ای 
 ١١٨بروبه# ٤٧ص١٦"انتخاب مصالح (کلیات)"  / اتصال دنده ای
 ١٥٩٦بروبه#  ١٦٣ص١٤"لوله پرکن مخزن"  / اتصال دنده ای
 ٥٩ص١٦(الزامات اجرای کار)"  "لوله کشی آب مصرفی در ساختمان / اتصال دنده ای

 ١١٦٣بروبه#
 ١١٧٨بروبه# ١١٨"لوله کشی هواکش فاضالب (نکات اجرائی)" ص /اتصال دنده ای 
 ١٥٩٣#بروبه ١٢٠ص١٤(کلیات)"  کشی مصالح لوله" /اتصال دنده ای 

 ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال دنده ای لوله و فیتینگ 
"انتخاب شیر (شیر لوله  / اتصال دنده ای و یا چدنی مخصوص اتصال فلنجی

  ١١٦بروبه# ٥٤ص١٦کشی)" 
"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  /اتصال دنده ای یا فلنجی 

  ٨بروبه# ٥٧ص١٦
 ١٢٢ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" /الف  ٤-٣-١٠-١٤جدول / ایدنده اتصال

 ١٥٩٣#بروبه
 ٥٢ص١٠"اعضای با مقطع نبشی تک (اعضای فشاری)"  /اتصال دو انتهای عضو 

 ٨١بروبه#
 ٩٩ص١١“ ) دیوار و سقف بتن درجا (سیستم قالب تونلی“  /اتصال دو قالب مجاور 

 ٦٣٨#بروبه
 ٨ص١١” برشکاری (قطعات فوالدی گرم نورد شده)“  / قطعه ستوناتصال دو 

  ٢٤٩#بروبه
"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  / اتصال دو لوله نا همجنس

 ٨بروبه# ٥٨ص١٦
 ٤٩٢بروبه# ١٤٦ص١٠"جوش شیاری (سطح مقطع، محدودیت)"  /اتصال دو میلگرد 

ستگاه های گازسوز ساختمان" " دودکش د /اتصال دودکش به کوره 
  ٦٠٨بروبه#٧١ص١٧

"سایر موارد (وسایل پیشگیری از خطرات گاز)"  /اتصال دودکش به وسایل گازسوز 
 ٧٥٦بروبه#١٥٣ص١٧
" تعيين قطر دودکش مشترک و لوله رابط"  /کش مستقل یا مشترک اتصال دود
  ٤٢٤بروبه#٧٣ص١٧

  ١٦ص٨(ویژگی) اتصال دهنده 
های دیوار و مهارهایی که با سیم های فوالدی ساخته می شوند و دیگر  بست

ست ها و مهارهای فوالدی، تا تعيين استاندارد الزم برای آنها باید مطابق با ب
ست ها و مهارهای ساخته بمعتبر بین المللی تهیه و استفاده شوند.  استاندارهای

ردگی باید حداقل مقاومت شده از مس، برنج یا دیگر فلزات مقاوم در برابر خو
  مگاپاسکال را داشته باشند  ۲۰۰تسلیم 

"قاب مهاربندی شده همگرای ویژه (الزامات عمومی لرزه ای)"  /اتصال دهنده 
 ١٠٣٨بروبه# ٢٢٨ص١٠

 ١٢٤ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" جوش و فلنجی  اتصال دهنده ای یا
 ١٥٩٣#بروبه

 ١٦١بروبه# ١٥٢ص٩"آرماتور (جایگذاری و بستن)"  /اتصال دهنده فوالدی 
 "مشخصات اصلی الکتریکی تابلو" /دازه دهنده قابل پیاده کردن هم اناتصال 

 ١٢٥٦بروبه# ٧٣ص١٣
 ١٢٥٩بروبه# ٨٨ص١٣"مشخصات کابل (توصیه سازنده)"  /دهنده کابل اتصال 

 ٨٤٠بروبه# ٢٨٥ص٩"شالوده (انتقال نیرو)"  /اتصال دهنده مکانیکی 
"سامانه برق اضطراری و ایمنی (مقابله با نیروی  /اتصال دیزل ژنراتور اضطراری 

  ٧٥٢بروبه# ١٠٤ص٢١انهدام)" 
 ٤١#بروبه ٦٤ص٢٨٠٠)” اجزای غیر سازه ای (دیوار خارجی “ /اتصال دیوار به سازه 

 ٩٦ص١١“ سیستم قالب تونلی (مالحظات طراحی) “  /اتصال دیوار به سقف 
 ٨٢١#بروبه

 ٩٧ص١١“ سیستم قالب تونلی (مالحظات طراحی) “  /اتصال دیوار به سقف 
 ٨٢١#بروبه

 ٩٠ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" / اتصال دیوار به کف
 ٤٠٦#بروبه

 ٩٩ص١١“ ) دیوار و سقف بتن درجا (سیستم قالب تونلی“  /اتصال دیوار پوششی نما 
 ٦٣٨#بروبه

” دیوارجداگر (ساختمان بنایی غیر مسلح)“  /اتصال دیوار جداگر به دیوار باربر 
 ٦٣٨#بروبه ٧٠ص٨
 ٩٩ص١١“ ) دیوار و سقف بتن درجا (سیستم قالب تونلی“  /ار خارجی اتصال دیو

 ٦٣٨#بروبه
 ٢٥ص٢١"نمای ساختمان (پدافند غیرعامل)"  / اتصال دیوار خارجی به سازه

  ١٣٩٨بروبه#
"ضوابط روش مقاومت کالفی"  /اتصال دیوار خارجی و ستون به کالف افقی 

 ٩١٦بروبه# ٨٣ص٢١
"پل حرارتی (ضریب انتقال حرارت، اتصال داخلی  /و خارجی  اتصال دیوار داخلی
 ٢٩٢بروبه #١٤٩ص١٩خارجی)" 

سیستم قالب تونلی (مالحظات “  /به سقف اتصال دیوار داخلی و خارجی سازهای 
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 ٨٢١#بروبه ٩٧ص١١“ طراحی) 
" لوله پلی اتلین (مشخصات مواد و مصالح مصرفی در  /اتصال رابط لوله فوالدی 
 ١١٥٤بروبه#٩٣ص١٧لوله کشی گاز)" 

 ١٠٦٦بروبه# ١١١ص١٣" کابل پشتیبان شبکه کامپیوتر" /رک فرعی اتصال 
 ٤٩٤بروبه# ١٤٩ص١٠ؤثر، محدودیت)" "جوش گوشه (سطح مقطع م /اتصال رویهم 
 ٢٤٩#بروبه ١٧ص١٢ "(ایمنی)و جوشکاری با گاز و برق برشکاری  " /اتصال زمین 
 ٦١٤بروبه#٨٤ص١٧برداری (نکات قابل توجه)" " دوره بهره  /اتصال زمین 

 ٨٠٤بروبه#  ٤ص١٣ " (تعریف)زمین اتصال سیستم "  /زمین اتصال 
وسایل، تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی(پوشش و زره کابل  " /اتصال زمین 
  ١٤٣٥#بروبه ٤١ص١٢ "برق)
 " وسایل، تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی(سیم اتصال زمین)" / اتصال زمین
  ١٤٣٥#بروبه ٤٢ص١٢
 ١٢٣#بروبه ٥٦ص٢٢)" تأسیسات برقی، بازرسی(انجام آزمون ها " / اتصال زمین
 ٢٠٩#بروبه ٥٣ص٢٢(بازدید عینی)"  بازدید عینی از تأسیسات برقی" / اتصال زمین

 ٣٤١بروبه #٦٢ص٣ی اعالم حریق (محل نصب)" "تابلوی مرکز  /اتصال زمین 
 ١٠٦٨#بروبه ٦٠ص٢٢(بازرسی و نگهداری)"  کابل، کانال و باس داکت" /اتصال زمین 
 ١١١٧#بروبه ١٠٤ص١٤ "(الزامات و نصب) و پمپ حرارتی کولر گازی" /اتصال زمین 

 ١٤٤٤بروبه# ١٦٠ص١٣" زمیناتصال هادی " /زمین اتصال 
 ١٧٦#بروبه٣٦ص١٥“آسانسور (آزمایش و تحویل گیری) “ / اتصال زمین

  ٥٨ص١٣ زمیناتصال 
  زمین اتصال  ١٣-٥-٤

باید در  ۱۰-۱و بخصوص ردیف پ  ۱کلیه مقررات ذکر شده در پیوست شماره 
نیز باید در انجام  ۸-۱ وپ ۷-۱و همچنین ردیف های پ  احداث الكترود زمین

  اتصاالت مراعات شوند.
 ٥٩ص١٣ "الكترود یا الکترودهای زمین پست ترانسفورماتور" /زمین اساسی اتصال 

 ١٠٧بروبه#
 ٨٠٤بروبه#  ٤ص١٣ " (تعریف)زمین اتصال سیستم "  / زمین ایمنیاتصال 
استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و " /زمین ایمنی اتصال 

 ٦٧بروبه# ١٧١ص١٣(کلیات)"  ایمنی
 ١٦١ص١٣" زمیناتصال ترمینال یا شینه اصلی " /زمین باهادی مس اتصال 

 ٣٩٦بروبه#
 ١٤٤٤بروبه# ١٦٠ص١٣" زمیناتصال هادی " /زمین به الکترود زمین اتصال 
 ١٤٧ص١٣" به زمیناتصال مقاومت الکتریکی " / زمین پست برق یا نیروگاهاتصال 

 ١٢٨١بروبه#
 ٦٤بروبه# ١٣٠ص١٣"استخر"  / زمین تابلوی تغذیه کننده مدار برقاتصال 
  ٤ص١٣ " (تعریف)زمین اتصال سیستم "  /زمین حفاظت سیستم اتصال 

 ٨٠٤بروبه#
اتصال مقاومت الکتریکی " / ١-٢-١شکل پ  /اتصال زمین حفاظتی مکرر و اضافی 

 ١٢٨١بروبه# ١٤٧ص١٣" به زمین
در حفاظت برقی ( تاسیسات "  / زمین در تجهیزات شبکه برق فشار متوسطاتصال 

  ٣٤٥بروبه# ٢١ص١٣)" برابر اضافه ولتاژ در پست های برق
 ١١٢٦#بروبه ١٠٦ص١٤(الزامات و نصب)"  گرم کننده تابشی" /اتصال زمین دستگاه 

 ٧ص١٣ " زمیناتصال ترمینال یا شینه اصلی "  / زمین صاعقه گیراتصال 
 ٣٩٦بروبه#

 ٨٠٤بروبه#  ٤ص١٣ " (تعریف)زمین اتصال سیستم "  / زمین صاعقه گیراتصال 
 ٨٠٤بروبه#  ٤ص١٣ " (تعریف)زمین اتصال سیستم "  / زمین عملیاتیاتصال 
 ١٥٧٥بروبه# ١٥١ص١٣" هم بندی اصلی برای هم ولتاژ کردن" /زمین عملیاتی اتصال 
 ١٢٤٤بروبه# ١١٢ص١٣"مرکز داده"  /زمین عملیاتی مرکز کامپیوتر اتصال 

  ٦٠ص٢٢رسی) (تأسیسات گاز رسانی، بازاتصال زمین
   اتصال زمین ١٠-٢-٨-٢٢
مسئول نگهداری نباید به منظور اتصال زمین استفاده شود.  لوله کشی گازاز 

اتصال الکتریکی لوله کشی سه ماهه،  ای بازدیدهای دورهباید طی  ساختمان
را بررسی نماید و در صورت وجود هرگونه اتصال الکتریکی نسبت به برطرف  گاز

  نمودن آن توسط افراد ذیصالح اقدام نماید.
 ١٤١ص١٠(تعریف و الزامات عمومی)  اتصال ساده
  اتصال ساده ١٢--٩-٢-١٠

انعطاف  اتصال ساده تیرها، شاه تیرها و خرپاها به اتصالی گفته می شود که 
عکس العمل ) بوده و می توان آنها را فقط در برابر برش ( دورانیبدون قید ( پذیر

) و اثرات ناشی از آن طراحی نمود. اتصال های ساده باید شرایط آزادی تکیه گاه 
دوران در انتهای اعضا را تأمین نمایند. برای تأمین این شرایط، برخی تغيير شکل 

  صال مجاز می باشد.های غیر االستیک با رعایت محدودیت های مربوطه در ات
  ٢٢ص١ )(تعریف  اتصال ساده
  )۱۰اتصال ساده: ( ١٠-٢-١

اتصال ساده به اتصالی گفته میشود که در آن اتصال تیرها، شاه تیرها و خرپاها،  
انعطاف پذیر (بدون قید دورانی) بوده و می توان آنها را فقط در مقابل برش 

  (عکس العمل های تکیه گاه) محاسبه نمود. 
 ٧٩٨بروبه# ١٥٩ص١٠"سوراخ در اتصاالت پیچی (انواع)"  /ساده اتصال 

  ٤٠٧عطاف پذیر ج ص آن اتصال ساده با نبشی نشیمن

  ٤٠٣اتصال ساده تیر با نبشی جان ج ص   
  ٤٠٤ج صان اتصال ساده تیر با نبشی ج

  ٤١١اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده ج ص  
  نشیمن های تقویت شده (تنش فشاری تماسی)

 ٨٤١#بروبه ٥١ص١١(ساختمان بتنی پیش ساخته)" شالوده  " /اتصال سازه به شالوده   
  ١٣٩٦#بروبه٨ص١٥” (تعریف) نگهدارنده ریل“ /اتصال سازه و دیواره چاه آسانسور 

  ٣٢٣#بروبه١٧٠" پیچیدگی (کنترل، ترتیب جوشکاری)" ج  /اتصال سپری 
 ١٤٥ص١٠"جوش شیاری (سطح مقطع، محدودیت)"  /اتصال سپری و کنج 

 ٤٩٢بروبه#
  ١٤٣٨#بروبه٤٧١ن به باال" ج ص" وصله ستون پايي /اتصال ستون 
 ٢٤٩#بروبه ٨ص١١” برشکاری (قطعات فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصال ستون 

"آرماتور طولی و عرضی / اعضای تحت فشار و خمش /  /اتصال ستون به شالوده 
 ١٦٤بروبه# ٣٢٥ص٩(ساختمان با شکل پذیری متوسط)" 

 ٩٣٨بروبه# ٢٤٤ص٩"طول موثر قطعات فشاری"  / اتصال ستون به شالوده
” برشکاری (قطعات فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصال ستون به صفحه زیر ستونی 

  ٢٤٩#بروبه ٨ص١١
  ١٤١ص١٠(الزامات عمومی)  کف ستون اتصال ستون به

  کف ستوناتصال ستون به  ١٠-٢-٩-١-٤
متناسب با نوع اتصال (ساده یا خمشی باید برای  ستون به کف ستوناتصال  

طراحی گردد. برای نیروی محوری فشاری،  پای ستونانتقال نیروهای موجود در 
از طریق فشار مستقیم تماسی ستون ها قال نیروی فشار کف تهنگامی که ان

انتقال شده و سطح تماس آنها برای  گونیاانجام می شود، باید انتهای ستون 
صاف و آماده شده باشد. به عالوه باید اتصال کافی بین ستون و  نیروی فشاری

کف ستون موجود باشد تا قادر به انتقال نیروهای حین ساخت و یا هر نیروی 
  احتمالی دیگر باشد.

  ١٢٠٠#بروبه٥١٨" ورق پای ستون" ج ص /ل ستون به ورق پای ستون اتصا
 ٨٤٠بروبه# ٢٨٥ص٩"شالوده (انتقال نیرو)"  /اتصال ستون و شالوده 

 ٧٦٣بروبه# ٩٧ص١٠"سخت کننده عرضی (اعضای برشی)"  /اتصال سخت کننده 
شکل  I"سخت کننده تیر پیوند  /اتصال سخت کننده انتهایی و میانی به تیر پیوند 
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  ٧٦٣بروبه# ٢٣٩ص١٠(قاب مهاربندی شده واگرا)" 
"سخت کننده تیر پیوند قوطی  / اتصال سخت کننده انتهایی و میانی به تیر پیوند

 ٧٦٢بروبه# ٢٣٩ص١٠شکل (قاب مهربندی شده واگرا)" 
شکل (قاب مهاربندی شده  I"سخت کننده تیر پیوند  / اتصال سخت کننده به بال

 ٧٦٣بروبه# ٢٣٩ص١٠واگرا)" 
شکل (قاب مهاربندی شده  I"سخت کننده تیر پیوند  /اتصال سخت کننده به جان 

 ٧٦٣بروبه# ٢٣٩ص١٠واگرا)" 
"جوش گوشه (سطح مقطع مؤثر،  /ال سخت کننده ها به جان تیر ورق اتص

 ٤٩٤بروبه# ١٤٩ص١٠محدودیت)" 
 ١٢٢٧بروبه#  ١٥٥ص١٤"مخزن دفنی (سوخت مایع)"  /اتصال سر ریز 
 ١٤٩بروبه# ١٨٨ص١٦"آب خاکستری"  /اتصال سرریز 
 ٣٨ص١٦والو، فالش تانک)"  شستشوی توالت و یورینال (فالش“ /اتصال سرریز 

 ٨٥٦بروبه#
  ١٣٩٨بروبه# ٢٤ص٢١"نمای ساختمان (پدافند غیرعامل)"  / اتصال سست به سازه

" لوله مسی (مواد و مصالح مصرفی در لوله کشی گاز  /اتصال سیستم لوله کشی 
 ١١٧٨بروبه#٣٥ص١٧ ]متر ٥/١حداکثر [" طبیعی ساختمان)

 ٢١بروبه# ٩٣ص١٣و انشعاب از سیم" اتصال " /به ترمینال  سیم مداراتصال 
 ٨٧ص١٦” ضالب، لوله قائم، دوخم (اتصال)شاخه افقی فا“ /اتصال شاخه افقی 

 ٨٣٩بروبه#
 ٢٣ص١٦"هواکش لوله قائم فاضالب (تعریف)"  /اتصال شاخه افقی فاضالب 

  ١٤٥٩بروبه#
شکل / "لوله قائم فاضالب (لوله  /به لوله قائم فاضالب اتصال شاخه افقی فاضالب 

 ١١٥٩بروبه# ٨٨ص١٦کشی فاضالب ساختمان)" 
"لوله قائم فاضالب (لوله  / اتصال شاخه افقی فاضالب به لوله قائم و یا دوخم 

 ١١٥٩بروبه# ٨٩ص١٦کشی فاضالب ساختمان)" 
(حفاظت در برابر  شبکه آب آتش نشانی ساختمان" /اتصال شبکه آب شهری 

 ٨٤٤#بروبه ٧٥ص٢٢حریق)" 
"طراحی لوله  /اتصال شبکه لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی و آب سر مصرفی 

 ٩٢٩بروبه# ٤١ص١٦کشی توزیع آب مصرفی (کلیات)" 
  ٨٦٣#بروبه ٦٧ص٧)" ییمالحظات ساخت و اجرا(  شمع " / اتصال شمع

 ١١٦بروبه# ٥٥ص١٦"انتخاب شیر (شیر لوله کشی)"  /اتصال شیر به لوله مسی 
 ٩١ص١٤(کلیات)"  شیر اطمینان" / اتصال شیر تخلیه به لوله کشی فاضالب

 ٨٧٣#بروبه
 ١١٧ص٥” یراق آالت ساختمانی (استاندارد ها و ویژگی ها)“  /اتصال شیشه 
 ١٤٦٥#بروبه
 ١٦١٤بروبه# ٧٠ص١٦ه خروج آب (حفاظت)" "دهان /اتصال شیلنگ 

 ١٦١٤بروبه# ٧٠ص١٦"دهانه خروج آب (حفاظت)"  /اتصال شیلنگ به خألشکن 
 ١٨ص١٢” سیلندر گاز تحت فشار (مراقبت و نگهداری)“  / اتصال شیلنگ به سیلندر

  ٨٣٠#بروبه ١٩و
بست صفحات پوششی سازه ای “  /اتصال صفحه پوشش به اعضای فوالدی 

 ٨٨٩#بروبه ٤٠ص LSF)“ ١١(سیستم قاب فوالدی سبک یا 
  ١١٥٠بروبه# ٣٠ص١٦"لوازم بهداشتی (دسترسی)"  /اتصال صلب 

 ٣٢١بروبه# ٢٦٤ص١٠"پیچ اصطکاکی (بستن و محکم کردن)"  /اتصال صلب تر 
  ٤٢١اتصال صلب تیر به ستون (جوش) ج ص

در اتصاالت گیردار (صلب) تیر به ستون از جوش شیاری برای اتصال بال به ستون 
  استفاده می شود.

 ١٠٤ص ١٦"لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان (آزمایش)" /اتصال ضعیف 
 ١١٧١بروبه#

طراحی، ساخت و نصب (  تخلیه هوای آشپزخانه تجاری" /اتصال عرضی و طولی 
 ١٥٨٩#بروبه ٦٠ص١٤)" هود

"آرماتور عرضی / فشار و خمش / (ساختمان با تغييرشکل  /اتصال عضو به شالوده 
 ١٦٥بروبه# ٣٣٣ص٩زیاد)" 

 ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن"  /ال غیر مجاز لوله کش آب باران اتص
 ١٩بروبه#

 ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن"  / اتصال غیر مجاز لوله کشی آب باران
  ١٩بروبه#

 ٩١ص١٦(لوله کشی فاضالب ساختمان)  ماتصال غیر مستقی
  اتصال غیر مستقیم ٧-٢-٤-١٦

الف) الزامات این قسمت از مقررات به مواردی اختصاص دارد که لوله خروجی از 
برخی لوازم و دستگاه های مصرف کننده آب نباید مستقیما به لوله فاضالب 

  ساختمان متصل شود. 
که در آماده سازی، تولید، حمل و نقل انتقال فاضالب خروجی از دستگاه هایی ) ۱(

و نگهداری مواد خوراکی به کار می روند، جز سینک اشپزخانه، به لوله کشی فاضالب 
  ساختمان باید با فاصله هوایی و از نوع غیر مستقیم باشد.

انتقال فاضالب خروجی از دستگاه ها و لوازم مربوط به تاسیسات آبیاری ) ۲(
لوله تخلیه شیر اطمینان، ضد عفونی و استریل، به لوله فضاهای سبز، استخر شنا، 

  کشی فاضالب ساختمان باید با فاصله هوایی و از نوع غیر مستقیم باشد.
انتقال فاضالب خروجی از دستگاه ها و لوازم مربوط به تصفیه آب، فیلترها، ) ۳(

دیگ های آب گرم، و تاسیسات گرمایی و سرمایی، به لوله کشی فاضالب ساختمان 
  باید با فاصله هوایی و از نوع غیر مستقیم باشد. 

در اتاق هوارسان، که فضای اتاق به عنوان پلنوم هوای ورودی به دستگاه عمل ) ۴(
می کند، تبخیر آب سیفون کفشوی می تواند موجب انتقال هوای آلوده داخل 

شبکه لوله کشی فاضالب به سیستم هوارسانی شود. در این حالت اتصال کفشوی 
صب سیستم پرکن سیفون، به شبکه فاضالب باید از نوع غیر مستقیم باشد و یا با ن

  تبخیر احتمالی آب هوابند سیفون به طور مداوم جبران گردد.
ب) فاضالب خروجی از نوع غیر مستقیم باید با فاصله هوایی به یک دریافت کننده 
فاضالب، از قبيل کفشوی، حوضچه فاضالب، کانال آب رفت روی کف و یا علم 

افت کننده باید سیفون و هواکش فاضالب ریزش کند. لوله خروجی پس از این دری
  داشته باشد و پس از آن به لوله کشی فاضالب ساختمان متصل شود.

اگر لوله فاضالب با اتصال غیر مستقیم، قبل از ریختن به یک دریافت کننده، ) ۱(
میلی متر( با اندازه  ۱۴۰۰میلی متر (با اندازه گیری افقی) یا بیش از  ۷۶۰بیش از 

  و قائم) فاصله داشته باشد باید روی آن سیفون نصب شود. گیری کل طول افقی 
  فاصله هوایی باید دست کم دو برابر قطر داخلی لوله فاضالب ورودی باشد.) ۲(
) دریافت کننده فاضالب غیر مستقیم باید سیفون، صافی یا شبکه قابل برداشتن ٣(

  داشته باشد و در محلی آشکار و در دسترس نصب شود. 
کننده فاضالب غیر مستقیم باید در فضایی با تعویض هوا و قابل دریافت ) ۴(

دسترسی نصب شود. دریافت کننده نباید در حمام ، توالت، آنبار و فضاهای بدون 
  دسترسی و تعویض هوا نصب شود.

علم فاضالب باید سیفون مستقل داشته باشد. فاصله قائم بین دهانه ورودی ) ۵(
  میلی متر است.  ۱۰۵۰و حداکثر  ۴۵۰اقل فاضالب به علم و سیفون آن حد

) قطر لوله خروجی از دریافت کننده دست کم باید برابر قطر لوله فاضالب غیر ٦(
مستقیم باشد و فاضالب باید به کمک یک قیف یا وسیله مشابه طوری در آن بریزد 

  که موجب تراوش نشود. 
درجه سلسیوس باشد،  ۶۰ز پ) لوله تخلیه دیگ بخار یا آب گرم، که دمای آن باالتر ا

نباید آب را مستقیما به داخل شبکه لوله کشی فاضالب بریزد. اتصال این لوله به 
شبکه لوله کشی فاضالب باید به طور غیر مستقیم، با فاصله هوایی و استفاده از 

  دریافت کننده ای باشد که در آن فرصت کاهش دما وجود داشته باشد،
رخت شویی و ماشین ظرف شویی باید با اتصال ت) فاضالب خروجی از ماشین 

  غیر مستقیم به لوازم بهداشتی دیگر، کفشوی یا علم فاضالب بریزد
  ) سینک آشپزخانه نیاز به اتصال غیر مستقیم ندارد. ١(

ث) فاضالب آشپزخانه مکان های عمومی مانند رستوران، هتل و غیره، باید به چربی 
ربی آن، به شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی گیر مجهز باشد و پس از جدا شدن چ

  ساختمان هدایت شود. 
  برای سینک و ماشین ظرف شویی خانگی چربی گیر الزم نیست) ۱(

 ٧ص١٦"تاسیسات بهداشتی (حفاظت اجزای ساختمان)"  /اتصال غیر مستقیم 
  ٣٤٨بروبه#

  ١٠ص١٦اتصال غیر مستقیم فاضالب (تعریف) 
 اتصال غیر مستقیم فاضالب 

لوله فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی و مصرف کننده های دیگر که مستقیما 
به لوله فاضالب بهداشتی ساختمان متصل نمی شود. فاضالب از این لوله با 

یکی از لوازم بهداشتی، یا هر دریافت کننده فاصله هوایی به داخل یک سیفون، 
 فاضالب، مانند ترنچ روی کف یا کف شوی، می ریزد.

 ٥٥ص٢٢)" تأسیسات برقی، بازرسی(انجام آزمون ها " /اتصال فاز به وسط 
  ١٢٣#بروبه

"لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان  /اتصال فاضالب بهداشتی ساختمان 
 ٨٢ص١٦(طراحی، انتخاب مصالح، و اجرای لوله کشی ساختمان)" 

  ١١٧١بروبه#
 ١١٦٠بروبه# ١١٤ص١٦شترک فاضالب و هواکش" "لوله قائم م /اتصال فاضالب توالت 

"لوله کشی فاضالب (کلیات، طراحی)"  /اتصال فاضالب ساختمان به شبکه شهری 
 ١١٧٠بروبه# ٨٢ص١٦

  ١٠ص١٦اتصال فشاری (تعریف) 
 اتصال فشاری 
هر نوع اتصال که به کمک یک واشر یا خمیر آب بندی صورت گیرد و در آن  

 دهانه ی یک لوله یا فیتینگ به داخل لوله یا فیتینگ دیگر وارد و فشرده شود.
  ١١٥٠بروبه# ٣٠ص١٦"لوازم بهداشتی (دسترسی)"  /اتصال فشاری
 ٥٦ص١٦"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  / اتصال فلنجی

 ٨بروبه#
 ١١٦بروبه# ٥٤ص١٦"انتخاب شیر (شیر لوله کشی)"  /اتصال فلنجی 
 ١٥٩٣#بروبه ١٢٣ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" /اتصال فلنجی 

/  ١-١٣-٣-١٠جدول  / لچکی اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق
 ٢٧بروبه# ٢٤١ص١٠ "(الزامات لرزه ای) گیردار از پیش تأييد شده اتصاالت"

/  ١-١٣-٣-١٠جدول  / اتصال فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی
 ٢٧بروبه# ٢٤١ص١٠ "(الزامات لرزه ای) گیردار از پیش تأييد شده اتصاالت"

اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده “/  ٢-١٣-٣-١٠شکل  /ت پیچی شاتصال فلنجی ه
 ١٧بروبه# ٢٤٩ص١٠ BSEEPاز ورق لچکی 

/ "طراحی بر اساس حالت حدی مقاومت  ١-٢-١-١٠جدول  /اتصال فوالد و بتن 
 ٩٢٥بروبه# ٣ص١٠(طراحی سازه فوالدی)" 

"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  /اتصال فیتینگ برنجی 
 ٨بروبه# ٥٧ص١٦

  ٨ص١٤(تعریف)  اتصال فیتینگ فشاری
، یا به کمک یک گشاد کردن دهانه لوله، که با لوله کشی مسینوعی اتصال در  

قطعه واسط (برنجی یا پالستیکی) و پیچ کردن یک مهره به دهانه لوله، شیر یا 
  نده ای متصل می شود.دستگاه، با اتصال د
"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  / اتصال فیتینگ فشاری
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 ٨بروبه# ٥٧ص١٦
 ٣٦#بروبه ١٢٧ص١٤(کلیات)"  اجرای لوله کشی" /فیتینگ فشاری  اتصال

 ١٠ص١٦اتصال قابل انبساط (تعریف) 
 اتصال قابل انبساط  

هر نوع اتصال به صورت قطعه آنبساط، حلقه آنبساط، خم یا دو خم با لوله ی 
 پذیر سازد.برگشت، که انقباض و انبساط لوله را امکان 

  ١٠ص١٦اتصال قابل انعطاف (تعریف) 
 اتصال قابل انعطاف 

هر نوع اتصال بین دو لوله که به یکی از آن ها امکان خم شدن یا حرکت بدهد، 
 در حالی که لوله ی دیگر بدون خم شدن و حرکت باقی بماند.

 ٦٤ص٨” ساختمان بنایی غیر مسلح (الزامات عمومی)“  /اتصال قسمت پیشامده 
 ٧٢٩#بروبه

ساختمان بنایی محصور شده با کالف (الزامات عمومی “  /سمت پیشامده قاتصال 
 ٧٣٠#بروبه ٤٦ص٨” )طرح و اجرا

 ”مسئولیت کنترل کیفیت (لوله کشی گاز)“  /های مجزا به یکدیگر  اتصال قسمت
 ١٢٥٥بروبه#٥٦ص١٧

 ٧٠٨بروبه#  ١٤٧ص١٤"ساخت لوله رابط دودکش"  /اتصال قطعات 
"مراحل انجام آزمایش مقاومت و نشتی (سیستم لوله کشی گاز)"  /اتصال قطعات 
 ١٢٣٨بروبه#١٤٧ص١٧

"مراحل انجام آزمایش مقاومت و نشتی (سیستم لوله  /اتصال قطعات به یکدیگر 
 ١٢٣٨بروبه#١٤٧ص١٧کشی گاز)" 

بست تسمه ای، انسجام دهنده و مهاربندها (سیستم قاب “  /تصال قطعات الوک ا
 ٢٥٧#بروبه ٣٨صLSF)“ ١١فوالدی سبک یا 
"دودکش با مصالح بنائی با دمای پايين (تأسیسات  / اتصال قطعات معبر دود

  ٦٠٧بروبه#  ١٤٤ص١٤مکانیکی)" 
"جعبه اتصال (حفاظت کاتدی در شبکه لوله  /اتصال کابل ارتباطی بین تجهیزات 

 ٤٨٢بروبه#١٤٢ص١٧کشی گاز)" 
 ١٥هبروب# ٨٨ص١٣کابل برق فشار ضعیف" اتصال " /کابل برق فشار ضعیف اتصال 

  ٨٨ص١٣اتصال کابل برق فشار ضعیف 
) با ۹-۵-۲-۷-۱۳(ردیف اتصال کابل های برق فشار ضعیف در مورد  ١٠-٥-٢-٧-١٣

استفاده شود. پیچی یا کابلشو های ترمینال باید از آن ها سطح مقطع توجه به 
اتصال حداقل دو عدد پیچ داشته باشند و یا  یاواعی باشند که ها باید از انکابلشو
اتصال آن مناسب انجام شود. استفاده از کابلشوهایی که کمک پرس به آن ها 

  ) انجام می شود به طور کلی ممنوع است.قلع و سرب ( کمک لحیم فقط به ها 
سنگ یر و یا از ز محوطه های مفروش کابل از زیر جاده ها،  چنانچه ١١-٥-٢-٧-١٣

یک طول کابل یا جاده برای کل زیر سطح مفروش ها عبور کند، باید در چین 
و غیره پیش بینی شود. ) فشارقوی PVCلوله محافظ از جنس پالستیک صلب (

  . باشد(یک و سه دهم) کمتر  ١٫٣نباید از حدود قطر لوله به قطر كابل نسبت 
حفاظت کابل در برابر از داخل لوله، باید برای محل های ورود و خروج کابل در 

  در نظر گرفت. بالشتک، نوعی ساييدگی ناشی از تماس با لبه لوله
درز انبساط ساختمان در عبور از هادی های الکتریکی کابل ها و سایر  ١٢-٥-٢-٧-١٣

  آسیب نرساند.آن ها به حرکت درز انبساط باید طوری اجرا گردند که 
 ١٥بروبه# ٨٨ص١٣کابل برق فشار ضعیف" اتصال " /اتصال کابلشو 

 ١٠٦٦بروبه# ١١١ص١٣" کابل پشتیبان شبکه کامپیوتر" / کاربراناتصال 
 ٩٨ص١١) " سیستم قالب تونلی( شالوده  " /بین دیوار و شالوده اتصال کافی 
 ٨٤١#بروبه

(سیستم قاب بست صفحات پوششی سازه ای “  /اتصال کامل قطعات پوشش 
 ٨٨٩#بروبه ٤٠ص LSF)“ ١١فوالدی سبک یا 

 ١٠٧٨#بروبه ٧٢ص١٤)" طراحی و ساخت (  کانال" /اتصال کانال هوا به دستگاه 
 ١٦٤ص١٠"اتصاالت اصطکاکی (مقاومت کششی و برشی)"  /اتصال کششی 

 ٢٣بروبه#
"پل حرارتی (ضریب انتقال، اتصال  / اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بنایی

 "(  ٢٩٤بروبه #١٤٧ص١٩متداول کف مجاور
"پل حرارتی (ضریب  /اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بنایی دارای عایق از داخل 

 ٢٩٤بروبه #١٤٧ص١٩انتقال، اتصال متداول کف مجاور)" 
"پل حرارتی (ضریب انتقال، اتصال  / اتصال کف با عایق از داخل با دیوار داخلی

 "(  ٢٩٤بروبه #١٤٨ص١٩متداول کف مجاور
 ٩٣ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" / تصال کف به دیوارا

 ٤٠٦#بروبه
"اتصال غیر مستقیم (لوله کشی فاضالب  /اتصال کفشوی به شبکه فاضالب 

  ١٤بروبه# ٩١ص١٦ساختمان)" 
  ٥٥ص٨(ساختمان بنایی محصور شده با کالف)  ف افقیاتصال کال

راز، کالف ها باید به یکدیگر متصل شوند تا کالف بندی به صورت تدر هر  -١
  .ای باشدپیوسته  شبکه به هم

 همپوشانیمیلی متر  ۵۰۰ها باید به اندازه  كالف یمحل تالقها در میلگرد -۲
  .داشته باشند تا اتصال کالف ها بخوبی تأمین گردد

به قطر بیش عبور لوله یا دود کش نباید در هیچ جا منقطع باشد. کالف افقی  -٣
مجاز نمی باشد. بدیهی است لوله یا درون کالف از یک ششم عرض كالف از 

دودکش باید از وسط کالف عبور نموده و نباید باعث قطع میلگردها گردد. 
  باید با عایق حرارتی پوشانده شوند. دودکشو لوله آب گرم ن همچنی

ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (اتصال " /اتصال کالف افقی به ستون بتنی 
 ٧١٦#بروبه ١١٠ص٢٨٠٠)" کالف افقی

ساختمان با مصالح بنایی " /اتصال کالف افقی به ستون فوالدی و دیوار آجری 
  ٧١٦#بروبه ١١١ص٢٨٠٠)" کالف دار (اتصال کالف افقی

  ٥٦ص٨الف) (ساختمان بنایی محصور شده با کاتصال کالف قائم 
های  ، به کالفمحل های تقاطعباید به نحوی مناسب در کلیه کالف های قائم 

یابد میلگردهای  نمیافقی متصل شوند. در نقاط تقاطعی که کالف قائم ادامه 
 مهارمیلی متر در داخل کالف افقی  ۴۰۰طولی کالف قائم باید حداقل به اندازه 

  .گردد
"ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (اتصال کالف قائم)"  / اتصال کالف قائم
 ٧١٧#بروبه ١١٦ص٢٨٠٠

)" ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (اتصال کالف افقی" /اتصال کالف قائم و افقی 
 ٧١٦وبه#بر ١٠٩ص٢٨٠٠

ساختمان با مصالح بنایی کالف " / اتصال کالف ها به ستون فوالدی و دیوار آجری
 ٧١٦#بروبه ١٠٨ص٢٨٠٠)" دار (اتصال کالف افقی

 ١٤٥ص١٠"جوش شیاری (سطح مقطع، محدودیت)"  /اتصال کنج و سپری 
 ٤٩٢بروبه#

 ١١٠١بروبه# ٧٦ص١٣" کلید خودکار (اتوماتیک)" /اتصال کوتا و اضافه بار 
) الکترومغناطیسیامواج حفاظت در برابر تداخل ( برقی تاسیسات "  / کوتاهاتصال 

 ٣٤٥بروبه# ٢٦ص١٣" 
 ٣٦٢بروبه# ٣٤ص١٣ " تجهیزات حفاظتی " / کوتاهاتصال 

  ٤٧٩بروبه# ٨ص١٣ " (تعریف)کوتاه اتصال جریان "  /اتصال کوتاه 
  ٥٠٨#بروبه٤" چسبیدن نوک الکترود به فلز (اتصال کوتاه)" ج ص  /اتصال کوتاه 

  ١١٠١بروبه# ١٠ص١٣ " خودکار (کلید اتوماتیک)کلید "  / کوتاهاتصال 
 ١٢٣#بروبه ٥٦ص٢٢)" تأسیسات برقی، بازرسی(انجام آزمون ها " /اتصال کوتاه 

 ٣٦٤بروبه# ٨٥ص١٣" تجهیزات مصرف" /کوتاه اتصال 
  ١٠٥٥بروبه# ١٥٤ص١٣" کوتاهاثر اتصال قطع خودکار مدار در " /کوتاه اتصال 
 ١٠٦٨بروبه# ٨٧ص١٣" کشیکابل و کابل " /کوتاه اتصال 
 ٧٨ص١٣" )RCDکلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (" / کوتاهاتصال 

 ١١٠٢بروبه#
 ١٥٨٤بروبه# ٢٠١ص١٣(کلیات)"  مبانی عمومی بانک خازن" /کوتاه اتصال 
 ١٢٥٦بروبه# ٧٢ص١٣ "الکتریکی تابلومشخصات اصلی " /کوتاه اتصال 

 ١١٠١بروبه# ٧٥ص١٣" کلید خودکار مینیاتوری" اتصال کوتاه احتمالی 
 ١١٠١بروبه# ٧٦ص١٣" کلید مجزا کننده زیربار" /اتصال کوتاه احتمالی 

 ١٠٣٥بروبه# ٧٥ص١٣ ”فیوز" /نه هادی فاز با بد یکوتاه بین یک هاداتصال 
 ٧٦ص١٣" کلید خودکار (اتوماتیک)" /کوتاه بین یک هادی فاز با بدنه هادی اتصال 

 ١١٠١بروبه#
 ٥٧ص٢٢)" تأسیسات برقی، بازرسی(انجام آزمون ها " /ک فاز اتصال کوتاه ت
  ١٢٣#بروبه

)" تأسیسات برقی، بازرسی(انجام آزمون ها " /اتصال کوتاه فاز با هادی حفاظتی 
  ١٢٣#بروبه ٥٧ص٢٢
انجام آزمون ها " / اه هادی فاز با هادی های خنثی و اتصال زمیناتصال کوت
  ١٢٣#بروبه ٥٦ص٢٢)" تأسیسات برقی، بازرسی(

" دودکش دستگاه های گازسوز ساختمان"  /اتصال کوره به دودکش 
  ٦٠٨بروبه#٧١ص١٧

 ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال گالوانیزه لوله و فیتینگ 
"مقاطع مختلط به همراه ورق فوالدی شکل داده شده (مقاومت  /اتصال گل میخ 

  ١٢٧٧بروبه# ١٢٤ص١٠خمشی)" 
 ١٣٠٠بروبه# ٢٨٦ص١٠"مقطع جوش (رواداری)"  / اتصال گونیا
  ٢٢ص١ )(تعریف  اتصال گیردار

  )۱۰اتصال گیردار: ( ١١-٢-١
اتصال گیردار به اتصالی گفته می شود که در آن اتصال قادر به انتقال لنگر بدون 

  ایجاد دوران محسوسی در بین اعضاء اتصالی می باشد.
 ٨٦٢#بروبه ٥٩٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " / اتصال گیردار

"اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده (الزامات عمومی لرزه ای)"  /اتصال گیردار 
 ٢٧بروبه# ٢٤٣ص١٠

 ٩٣٨بروبه# ٢٤٤ص٩"طول موثر قطعات فشاری"  /اتصال گیردار 
 ١٤٢٣بروبه# ٢١٨ص١٠)" "ورق پیوستگی (قاب خمشی متوسط /اتصال گیردار 

 "BFPاتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و زیرسری " /اتصال گیردار پیچی 
 ١٥بروبه# ٢٥٠ص١٠

"اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و زیرسری  / B F P–اتصال گیردار پیچی 
"BFP ١٥بروبه# ٢٥١ص١٠ 

"اتصال گیردار پیچی به  /اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و زیرسری 
 ١٥بروبه# ٢٥١ص١٠ BFP"مک ورق روسری و زیرسری ک

  ٢٥٠ص١٠ BFP اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و زیرسری
  ) BFPورق های روسری و زیرسری( اتصال گیردار پیچی به کمک ١٠-٣-١٣-٤

، اتصاالت گیردار پیچی به کمک ۱-۱۳-۳-۱۰عالوه بر تأمین الزامات عمومی بخش 
  ) باید دارای شرایط زیر باشند. ۳-۱۳-۳-۱۰روسری و زیرسری (شکل رق های و
  برای انجام جوشکاری مجاز نمی باشد.  تعبیه سوراخ دسترسی) در دو انتهای تیر ۱(
باید برابر فاصله از بر ستون تا دورترین  ناحيه محافظت شده) در دو انتهای تیر، ۲(

  ردیف پیچ در
  روی بال تیر نسبت به بر ستون به عالوه عمق تیر در نظر گرفته شود. 

) در روی تیر باید در محل دورترین ردیف hSمحل تشکیل مفصل پالستیک () ۳(
  پیچ در روی بال
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  تیر نسبت به بر ستون، در نظر گرفته شود. 
بر  باشند. عالوه ۶-۳-۱۰مطابق الزامات بخش  مهار جانبی) تیرها باید دارای ۴(

، در دو انتهای تیر، تعبيه مهارجانبی در فاصله ای بین انتهای  ٦-٣-١٠الزامات بخش 
قاب های ناحیه محافظت شده تیر تا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در 

در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحیه محافظت  خمشی با دال بتنی سازه ای
میلی متر  ۳۰۰به فاصله حداکثر برابر  در بتنبرشگیرهای فوالدی مدفون شده دارای 

  باشند، تعبيه مهار جانبی در محل های مذکور الزامی نیست. 
و دارای برشگیرهای فوالدی سازه ای ) در قاب های خمشی ویژه با دال بتنی ۵(

 مصالح انعطاف پذیرمیلی متر از طریق  ۲۵فاصله حداقل برابر  مدفون در بتن، در
دو بال ستون جلوگیری ) باید از اتصال دال بتنی به هر دو طرف هر یونولیت (نظیر 

 به عمل آید.
میلی متر بین ورق های  ۶ هبه ضخامت مجموع ورق های پرکننده) استفاده از ۶(

  مجاز است.  اتصال و بال تیر
جوش نفوذی با به بال ستون باید از نوع  اتصال ورق های روسری و زیرسری) ۷(

میلی متر  ۲۷حداکثر برابر  قطر پیچبا  پیچیتیر از نوع بال های  و به نفوذ کامل
در پشت جوش نفوذی تسمه های  تسمه پشت بندباشد. در صورت استفاده از 

  برداشته شوند. پشت بند باید پس از انجام جوشکاری
جوش باید از نوع نفوذی با نفوذ کامل یا  اتصال ورق تکی جان به بال ستون) ۸(

 wt( wt٨٫٠در هر دو طرف نباید از  ضخامت جوش های گوشهباشد.  گوشه دو طرفه
  میلی متر کمتر در نظر گرفته شود. ۸ضخامت ورق تکی جان است) و 

سوراخ لوبیایی باید از نوع پیچی و دارای  اتصال ورق تکی جان به جان تیر) ۹( 
  باشد. کوتاه افقی

  کیلوگرم تجاوز نماید  ۲۵۰نباید از  جرم واحد طول تیر) ۱۰( 
  میلی متر تجاوز نماید. ۱۰۰۰نباید از  عمق مقطع تیر) ۱۱(
  میلی متر تجاوز نماید. ۳۰نباید از  ضخامت بال مقطع تیر) ۱۲(
خمشی ویژه قاب های در  ۹) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۱۳( 

  د. کمتر در نظر گرفته شو خمشی متوسط قاب هایدر  ۷و از 
خمشی با دال بتنی قاب های در  شکل و صلیبی Hستون های ) عمق مقطع ۱۴(

میلی متر و در غیاب  ۱۰۰۰برشگیر فوالدی مدفون در بتن نباید از  سازه ای و دارای
ستون های میلی متر تجاوز نماید. عمق و پهنای مقطع  ۴۰۰دال بتنی سازه ای از 

  میلی متر تجاوز نماید.  ۷۰۰ ساخته شده از ورق نباید از قوطی شکل
تعداد پیچ و نیز مشخصات و  ابعاد و ضخامت ورق های روسری و زیرسری) ۱۵(

به بال تیر باید بر اساس مقاومت خمشی مورد نیاز اتصال  ورق هااین  های اتصال
پ) تعيين شود. در تعيين مقاومت های -٣-٨-٣-١٠تیر به ستون (مطابق الزامات بند 
) را برای طراحی ϕ، ضریب کاهش مقاومت (۲-۱۰طراحی بر اساس الزامات فصل 

 ٠٫٩ ، کنترل لهیدگی، کنترل گسیختگی کششی و برش قالبی می توان برابرپیچ ها
 و زیرسری برابر یک در نظر گرفت. روسریورق های و برای کنترل کشش در 

و نیز مشخصات و تعداد پیچ های اتصال این  ورق تکی جان ابعاد و ضخامت) ۱۶(
باید بر اساس مقاومت برشی مورد نیاز اتصال تیر به ستون (مطابق  ورق به جان تیر

اسمی و ضریب کاهش مقاومت های پ) تعيين شود. -۳-۸-۳-۱۰الزامات بند 
 ٢-١٠نظیر آن باید بر اساس الزامات فصل پیچ های ) ورق تکی جان و ϕمقاومت (

   تعيين شود.

  
  )BFPاتصال گیردار پیچی به کمک ورق های روسری و زیر سری ( ۳-۱۳-۳-۱۰شکل 

  ٢٥٤ص١٠ WUF‐W اتصال گیردار تقویت نشده جوشی
  )  WUF-Wاتصال گیردار تقویت نشده جوشی (  ٦-١٣-٣-١٠

، اتصاالت گیردار تقویت نشده ۱-۱۳-۳-۱۰عالوه بر تأمين الزامات عمومی بخش 
  ) باید دارای شرایط زیر باشند. ٥-١٣-٣-١٠جوشی (شکل 

برای انجام جوش نفوذی بال تعبیه سوراخ های دسترسی ) در دو انتهای تیر، ۱( 
  ، الزامی است.۲-۱۰مطابق الزامات فصل  تیر به بال ستون،

فاصله از بر ستون تا یک باید برابر ناحيه محافظت شده ) در دو انتهای تیر، ۲( 
  بعد از آن در نظر گرفته شود. برابر عمق مقطع تیر

) در روی تیر باید در محل بر ستون در نظر hSمحل تشکیل مفصل پالستیک () ٣( 
 ).hS=٠گرفته شود (

باشند. عالوه بر  ۶-۳-۱۰مطابق الزامات بخش  مهار جانبی) تیرها باید دارای ۴(
دو انتهای تیر تعبیه مهار جانبی در فاصله بين انتهای ، در  ٦-٣-١٠الزامات بخش 

قاب های خمشی ناحیه محافظت شده تا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در 
، در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحیه محافظت شده با دال بتنی سازه ای

یلی متر م ۳۰۰به فاصله حداکثر برابر  برشگیرهای فوالدی مدفون در بتندارای 
  باشند، تعبيه مهار جانبی در محل های مذکور الزامی نیست.

باشد.  جوش نفوذی با نفوذ کاملباید از نوع  اتصال بال های تیر به بال ستون) ۵( 

  برای این جوش
  رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست.

مستقیم اتصال ) در این نوع اتصاالت، انتقال برش باید از طریق دو عامل، یکی ۶( 
  جان تیر به بال

ستون و دیگری اتصال ورق تکی جان به بال ستون صورت گیرد. اتصال جان تیر 
به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. اتصال ورق تکی جان 
به بال ستون می تواند از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه صورت 

جان به بال ستون می تواند از طریق  تکیصال ورق گیرد. مقاومت برشی طراحی ات
جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه صورت گیرد. مقاومت برشی طراحی 

باشد که در  ٠٫٦RyFy)( hptp اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید حداقل برابر 
ضخامت آن است. اتصال ورق تکی جان به جان  tpارتفاع ورق تکی جان و  hpآن 
 ۲باید از طریق جوش گوشه به ضخامت برابر ضخامت ورق تکی جان منهای تیر 

میلی متر انجام پذیرد. ضخامت ورق تکی جان باید حداقل برابر ضخامت جان 
را  ۳-۱۳-۳-۱۰مقطع تیر باشد. ورق تکی جان باید محدودیت های ابعادی جدول 

ضابطه طراحی خاصی تأمین نماید. به جز الزامات این بند برای انتقال برش رعایت 
  الزامی نیست.

محدودیت های ابعادی ورق تکی جان در اتصال گیردار تقویت  ۳-۱۳-۳-۱۰جدول 
 ) WUF-Wنشده جوشی ( 

  محدودیت  شرح  ردیف
هم پوشانی ورق جان با   ١

 ≥ mm ≤ a ٦  mm١٢  سوراخ های دسترسی

°  شیب پهنای ورق جان  ٢ 	 	 ° 

٣  
فاصله قایم انتهای 

ورق جان به جوش 
جان تیر تا سوراخ 

  دسترسی
mm١٢  ٢٥ mm ≤ e ≤  

برگشت عمودی انتهای   ٤
  mm ≤ b 25  ورق جان

٥  
انتهای پهنای ورق جان 
به انتهای سوراخ های 

  دسترسی
50 mm ≤ d  

میلی  ۱۰۰۰آنها حداکثر برابر  عمق مقطعشکل بوده و  Iها باید از نوع مقاطع تیر) ۷( 
  متر باشد. 

  کیلوگرم تجاوز نماید. ۲۵۰تیر نباید از  واحد طولجرم ) ۸(
  میلی متر تجاوز نماید ۳۰ها نباید از ضخامت بال مقطع تیر) ۹( 
و از  قاب های خمشی ویژهبرای  ۷آن نباید از  نسبت دهانه آزاد تیر به عمق) ۱۰( 
  کمتر در نظر گرفته شود. قاب های خمشی متوسطبرای  ۵
 پهنای ستون های با مقطع صلیبیو عمق  شکل Hستون های ) عمق مقطع ۱۱(

  ۱۰۰۰شکل نباید از 
شکل  ستون های با مقطع قوطیمیلی متر تجاوز نماید. همچنین عمق و پهنای 

  میلی متر تجاوز نماید. ۷۰۰نباید از 
  در نظر گرفته شود.  ٤٫١باید برابر  prC) در این گونه اتصاالت ضريب ۱۲ 

"اتصال گیردار تقویت نشده جوشی  / WUF-Wجوشاتصال گیردار تقویت نشده   
WUF-W "١٦بروبه# ٢٥٦ص١٠ 

"اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسری  / WFPاتصال گیردار جوش 
"WFP ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠ 

  ٢٥٢ص١٠ WFPاتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسری 
  ) WFPروسری و زیرسری (ورق های اتصال گیردار جوشی به کمک  ٥-١٣-٣-١٠

-۱۳-۳-۱۰اتصاالت گیردار جوشی به کمک ورق های روسری و زیرسری (شکل  کاربرد
محدود می شود. در این نوع اتصاالت عالوه  قاب های خمشی متوسط)، فقط به ۴

  ، باید الزامات زیر تأمین گردد. ١-١٣-٣-١٠عمومی بخش  الزاماتبر 
اری مجاز نمی برای انجام جوشک سوراخ های دسترسی) در دو انتهای تیر، تعبيه ۱( 

  باشد. 
باید برابر فاصله از بر ستون تا انتهای  ناحيه محافظت شده) در دو انتهای تیر، ۲(

(هر کدام که بزرگتر است) بعالوه نصف عمق تیر بعد  زیر سری و ورق های روسری
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  از آن، در نظر گرفته شود.
رق های ) در روی تیر باید در محل انتهای وhS( محل تشکیل مفصل پالستیک) ٣(

  روسری و
 بزرگتر است)، در نظر گرفته شود. زیرسری (هر کدام که

باشند. عالوه بر  ۶-۳-۱۰مطابق الزامات بخش  مهار جانبی) تیرها باید دارای ۴(
در دو انتهای تیر، تعبيه مهار جانبی در فاصله بين انتهای  ٦-٣-١٠الزامات بخش 

ناحیه محافظت شده تا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در قاب های خمشی 
با دال بتنی سازه ای در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحیه محافظت شده 

ی متر باشند، میل ۳۰۰دارای برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن به فاصله حداکثر 
  تعبيه مهار جانبی در محل های مذکور الزامی نیست. 

به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با  اتصال ورق های روسری و زیرسری) ۵(
  نفوذ کامل و به

تیر از نوع جوش گوشه باشد. در صورت استفاده از تسمه های پشت بند بال های 
اید پس از انجام جوشکاری جوش های نفوذی، تسمه های پشت بند ب در پشت

  برداشته شوند. 
باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ  اتصال ورق (یا ورق های) جان به بال ستون) ۶(

گوشه باشد. در صورت استفاده از ورق تکی جان ، جوش گوشه باید  کامل یا جوش
  دو طرفه باشد. 

  وشه باشد. باید از نوع جوش گ اتصال ورق (یا ورق های) جان به جان تیر) ۷(
  میلی متر تجاوز نماید. ۹۰۰نباید از  عمق مقطع تیر) ۸(
  میلی متر تجاوز نماید.  ۳۰تیر نباید از  ضخامت بال مقطع) ۹( 
  کمتر در نظر گرفته شود.  ۵مقطع آن نباید از  نسبت دهانه آزاد تیر به عمق) ۱۰(
خمشی با دال بتنی قاب های در  شکل و صلیبی Hستون های ) عمق مقطع ۱۱(

میلی متر و در  ۹۰۰برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن، نباید از  و دارایسازه ای 
ستون های میلی متر تجاوز نماید. عمق و پهنای  ۴۰۰از سازه ای غیاب دال بتنی 
  میلی متر تجاوز نماید.  ۷۰۰ ساخته شده از ورق نباید از قوطی شکل

و نیز مشخصات جوش های آنها  ی و زیرسریابعاد و ضخامت ورق های روسر ) ۱۲(
اساس مقاومت خمشی مورد نیاز اتصال تیر به ستون  به بال های تیر باید بر

پ) تعيين شود. در تعيين مقاومت های طراحی بر -۳-۸-۳-۱۰(مطابق الزامات بند 
) را برای تعيين مشخصات ϕ، ضریب کاهش مقاومت (۱۰-۲اساس الزامات فصل 
برابر  ضخامت ورق های روسری و زیرسریو برای تعيين  ٩٫٠بر جوش می توان برا
  یک در نظر گرفت. 

جان) و نیز جوش آن یا آنها به بال ستون ورق های ) ابعاد و ضخامت ورق (یا ۱۳( 
اساس مقاومت برشی مورد نیاز اتصال تیر به ستون (مطابق  و جان تیر باید بر

مقاومت های اسمی و ضریب کاهش شود.  پ) تعيين-۳-۸-۳-۱۰الزامات بند 
 مقاومت ورق (یا ورق های) جان و جوش های آن (یا

   تعيين شود. ۲-۱۰باید بر اساس الزامات فصل  )آنها

  
روسری و ورق های اتصال گیردار جوشی به کمک  ۴-۱۳-۳-۱۰شکل 

  )WFPزیرسری(
اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از “/  ٢-١٣-٣-١٠شکل  /اتصال گیردار فلنجی 
 ١٧بروبه# ٢٤٩ص١٠ BSEEPورق لچکی 

  ٢٤٥ص١٠ BUEEPاتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی
) و اتصال BUEEPاتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی( ٣-١٣-٣-١٠
  گیردار

  )BSEEPفلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی(
-۱۰، اتصاالت گیردار فلنجی (شکل ۱-۱۳-۳-۱۰عالوه بر تأمین الزامات عمومی بخش  
  زیر باشند. شرایط )، باید دارای ۲-۱۳-۳
جوش نفوذی بال تیر برای انجام تعبيه سوراخ های دسترسی ) در دو انتهای تیر، ۱(

  به ورق انتهایی
  مجاز نمی باشد.

  باید به شرح زیر در نظر گرفته شود. ناحيه محافظت شده) در دو انتهای تیر، ۲( 
در اتصال فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی برابر کوچکترین دو مقدار عمق تیر • 

 رستونپهنای بال تیر از ب و سه برابر
در اتصال فلنجی با استفاده از ورق لچکی برابر طول لچکی بعالوه کوچکترین دو • 

  تیر، از بر ستونعمق تیر و سه برابر پهنای بال  مقدار نصف
 bfb٣و  d/۲) باید برابر کوچکترین دو مقدار hS(محل تشکیل مفصل پالستیک ) ٣( 

  از بر ستون
) از بر ستون p+ t stLبرای اتصاالت فلنجی بدون استفاده از ورق های لچکی و برابر (

 dبرای اتصاالت فلنجی با استفاده از ورق های لچکی در نظر گرفته شود. که در آن 

ضخامت ورق  ptطول ورق لچکی در روی بال تیر و   stlپهنای بال تیر ، bfbعمق تیر، 
  انتهایی است. 

باشند. عالوه بر  ۶-۳-۱۰مطابق الزامات بخش مهار جانبی ) تیرها باید دارای ۴(
در دو انتهای تیر تعبيه مهار جانبی در فاصله ای بین انتهای  ۶-۳-۱۰الزامات بخش

قاب های خمشی ا نصف عمق تیر بعد از آن الزامی است. در ناحیه محافظت شده ت
، در صورتی که تیرها در فاصله بین دو انتهای محافظت شده با دال بتنی سازه ای

میلی متر  ۳۰۰به فاصله حداکثر برابر برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن دارای 
  باشند، تعبيه مهار جانبی در محل های مذکور الزامی نیست.

برابر عمق تیر از بر ١٫٥، در فاصله سازه ایخمشی با دال بتنی قاب های ر ) د۵( 
فوقانی تیر مجاز نمی باشد. همچنین در فاصله  برشگیر در روی بالستون، تعبیه 
) باید از یونولیت (نظیر مصالح انعطاف پذیر میلی متر از طريق  ۲۵حداقل برابر 

  اجتناب شود.اتصال دال بتنی به هردو طرف هر دو بال ستون 
نباید از بال تیر متصل شونده به آن کوچکتر در نظر گرفته پهنای ورق انتهایی ) ۶( 

 ۲۵نباید از بال تیر متصل شونده بعالوه پهنای موثر ورق انتهایی  شود. همچنین
  گرفته شود. میلی متر بزرگتر در نظر

ی تعبیه شوند. باید در امتداد جان تیر و در وسط ورق انتهایورق های لچکی ) ٧( 
ارتفاع  sthکوچکتر در نظر گرفته شود که در آن  sth٧٥٫١نباید از طول ورق های لچکی 

لچکی در روی بال تیر و نیز ورق های ها در امتداد محور ستون می باشد. لچکی 
میلی متر برش عمودی داشته و سپس به  ۲۵در انتهای ورق انتهایی باید حدودأ 

نباید کمتر از ضخامت جان خامت ورق های لچکی ضصورت مورب بریده شوند. 
hst مقطع تیر در نظر گرفته شود. لچکی ها باید دارای شرایط

ts
≤٠٫٥٦ E

Fy
  نیز باشند. 

  در باال و پايين ورق انتهایی مجاز است.ورق های پر کننده انگشتی ) بکار بردن ۸( 
برابر کوچکترین دو ، به فاصله حداقل تیرهای ساخته شده از ورق) در دو انتهای ۹( 

 مقدار عمق تیر و
 جوش نفوذی با نفوذ کاملسه برابر پهنای بال تیر، اتصال جان به بال باید از نوع 

دو طرفه نباید از  ضخامت جوش های گوشهباشد.  جوش گوشه دو طرفهیا 
wt٧٥٫٠)wt  میلی متر کمتر در نظر گرفته شود.۶ضخامت جان مقطع تیر است) و  
باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل بوده و  تیر به ورق انتهایی اتصال بال) ۱۰( 

میلی متر تقویت گردد.  ۸تیر با جوش گوشه به ضخامت حداقل  در وجه داخلی بال
  طراحی خاصی الزامی نیست.ه برای این جوش رعایت ضابط

. باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد اتصال جان تیر به ورق انتهایی) ۱۱( 
  ضخامتچنانچه 
میلی متر باشد، استفاده از جوش گوشه دو  ۱۰مقطع تیر کوچکتر یا مساوی  جان

میلی متر کمتر  ۸و  wt٨٫٠طرفه نیز مجاز است. ضخامت جوش های گوشه نباید از 
در نظر گرفته شوند. برای اتصال جان تیر به ورق انتهایی غیر از الزامات این بند، 

  الزامی نیست.رعایت ضابطه طراحی خاصی 
ها (در صورت استفاده) به ورق انتهایی باید از نوع جوش نفوذی  اتصال لچکی) ۱۲( 

میلی متر  ۱۰باشد. چنانچه ضخامت لچکی ها کوچکتر یا مساوی  با نفوذ کامل
باشد، استفاده از جوش گوشه دو طرفه نیز مجاز است. ضخامت جوش های گوشه 

میلی متر کمتر در نظر گرفته شود.  ۶ضخامت ورق لچکی است) و  st( st٠٫٧٥نباید از 
الزامات این بند، رعایت ضابطه طراحی  برای اتصال لچکی ها به ورق انتهایی غیر از

  خاصی الزامی نیست.
را با رعایت  ۲-۱۳-۳-۱۰) اتصاالت فلنجی باید محدودیت های ابعادی جدول ۱۳( 

  الزامات استثنای
  .زیر برآورده نمایند

استثناء: در قاب های خمشی ویژه با دال بتنی سازه ای و دارای برشگیر فوالدی 
فاصله بین دو ناحیه محافظت شده تیر، عمق مقطع تیر نباید از  مدفون در بتن در

  میلی متر کمتر در نظر گرفته شود. ۷۰۰
در قاب های خمشی ویژه  ۷مقطع آن نباید از  نسبت دهانه آزاد تیر به عمق) ۱۴(

  در قاب های ۵و از 
 شی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.خم

  محدودیت های ابعادی اتصاالت گیردار فلنجی ۲-۱۳-۳-۱۰جدول 
  BUEEP  BSEEP 

  هشت پیچی  چهار پیچی
  حداقل  پارامتر

(میلی 
  متر)

  حداکثر
(میلی 
  متر)

  حداقل
(میلی 
  متر)

  حداکثر
(میلی 
  متر)

  حداقل
(میلی 
  متر)

  حداکثر
(میلی 
  متر)

bft  10  25  10  25  15  30  
bfb  150  250  150  250  200  350  
d  340  1400  340  700  440  1000  
ft  12  60  12  50  20  70  
pb  180  300  180  300  240  400  

g  100  160  100  160  150  200  
fo, p fip  35  120  50  150  40  50  

bP  -  -  -  -  90  100  
 

  :در جدول فوق
bfb پهنای بال تیر =  

pb پهنای ورق انتهایی = 
d عمق تیر متصل شونده به ورق انتهایی =  

g فاصله افقی بین دو ردیف قائم پیچ =  
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bp  فاصله قائم بین دو ردیف پیچ در هر دو طرف بال تیر در اتصال فلنجی =
  هشت پیچی

fip فاصله قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ داخلی تا بر بال کششی تیر =  
foP فاصله قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ بیرونی تا بر بال کششی تیر =  

bft ضخامت بال مقطع تیر =  
pt ضخامت ورق انتهایی =  

  
الف) چهارپیچی بدون ورق سخت کننده ب) چهارپیچی با ورق سخت کننده پ) 

  هشت پیچی با ورق سخت کننده

 
  لچکی اتصال فلنجی هشت پیچی با استفاده از ورق هت) هندس

 اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی ۲-۱۳-۳-۱۰شکل 
)BUEEPو اتصال گیردار (  

  )BSEEP( فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی
میلی متر  ۱۰۰۰نباید از  شکل و صلیبی Hستون های با مقطع ) عمق مقطع ۱۵(

  تجاوز نماید.
تعداد پیچ های اتصال ورق و نیز مشخصات و  انتهاییابعاد و ضخامت ورق ) ۱۶( 

خمشی و برشی مورد نیاز اتصال مقاومت های به بال ستون باید بر اساس  انتهایی
پ) تعيين شود. در تعيين مقاومت های -٣-٨-٣-١٠تیر به ستون (مطابق الزامات بند 

ترل ، کنپیچ ها) را برای طراحی Фطراحی وسایل اتصال ضریب کاهش مقاومت (
و برای  ٠٫٩ لهیدگی و گسیختگی کششی و برش قالبی ورق انتهایی، می توان برابر

  کنترل خمش و برش در ورق انتهایی برابر یک در نظر گرفت.
اتصال گیردار “ /اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی 

 ١٧بروبه# ٢٤٩ص١٠ BSEEPفلنجی بدون استفاده از ورق لچکی 
اتصال گیردار “ /اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی 

 ١٧بروبه# ٢٤٩ص١٠ BSEEPفلنجی بدون استفاده از ورق لچکی 
(الزامات لرزه ای)  RBSاتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته 

  ٢٤٣ص١٠
  )RBSاتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته ( ٢-١٣-٣-١٠

، اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع ۱-۱۳-۳-۱۰عالوه بر تأمین الزامات عمومی بخش 
  زیر باشد.  شرایط)، باید دارای ۱-۱۳-۳-۱۰شکل ( کاهش یافته 

جوش نفوذی بال تیر برای انجام  تعبيه سوراخ های دسترسی) در دو انتهای تیر، ۱(
  ، الزامی است. ۲-۱۰، مطابق الزامات فصل به بال ستون

 a ,bدر نظر گرفته شود.  b+aباید برابر  ناحيه محافظت شده) در دو انتهای تیر، ۲(
  نشان داده شده است. ١-١٣-٣-١٠ در شکل

  در نظر گرفته شود. a+b= hS/۲باید برابر  محل تشکیل مفصل پالستیک) ٣(
باشند. عالوه بر  ۶-۳-۱۰) تیرها باید دارای مهار جانبی مطابق الزامات بخش ۴(

، در دو انتهای تیر، تعبيه مهار جانبی در فاصله ای بین انتهای ٦-٣-١٠الزامات بخش 
خمشی قاب های تا نصف عمق تیر بعد از آن، الزامی است. در  ناحیه کاهش یافته

، در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحيه حفاظت شده سازه ایبا دال بتنی 
میلی متر  ۳۰۰ابر به فاصله حداکثر بر برشگیرهای فوالدی مدفون در بتندارای 

  باشند، تعبیه مهارهای جانبی در محل های مذکور الزامی نیست.

باید از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل  اتصال بال های تیر به بال ستون) ۵( 
  جوش رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست. صورت گیرد. برای این

ذی با نفوذ کامل صورت باید از طریق جوش نفو اتصال جان تیر به بال ستون) ۶( 
حالت برای این جوش رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست.  گیرد. در این

، اتصال جان تیر به بال ستون می تواند از طریق یک قاب های خمشی متوسطدر 
نیز صورت گیرد. در این گونه موارد اتصال ورق تک  شده به جان تیر ورق تک پیچ

، یا سوراخ استاندارد در یکی سوراخ استانداردبا  اکیاصطکبه جان تیر باید از نوع 
در امتداد موازی با محور تیر در دیگری، و اتصال آن به بال  سوراخ لوبیایی کوتاهو 

باشد. در این حالت مقاومت برشی  جوش گوشه دو طرفهستون از نوع نفوذی یا 
ضخامت جوش تعيين شود.  ۳-۸-۳-۱۰مورد نیاز اتصال باید براساس الزامات بند 

 ضخامت ورق تک٧٥٫٠طرفین ورق تک به بال ستون باید حداقل برابر  های گوشه
  میلی متر باشد. ۱۰و ضخامت ورق تک باید حداقل برابر 

  کیلوگرم تجاوز نماید. ۴۵۰نباید از  جرم واحد طول تیر) ۷( 
  میلی متر تجاوز نماید. ۱۰۰۰نباید از  عمق مقطع تیر) ۸( 
  میلی متر تجاوز نماید.  ۵۰نباید از  ع تیرضخامت بال مقط) ۹( 
عمق پهنای میلی متر و  ۱۰۰۰شکل و صلیبی نباید از  H) عمق مقطع ستون های ۱۰(

میلی متر تجاوز  ۷۰۰از ورق نباید از  ستون های قوطی شکل ساخته شده مقطع
  نماید. 

در قاب های خمشی ویژه و  ۷) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۱۱(
  کمتر در نظر گرفته شود.  خمشی متوسط قاب هایدر  ۵از 
  زیر باید تأمین شوند.محدودیت های ) در ناحیه کاهش یافته تیر ۱۲(

R=
٤c٢+b٢

٨ C    ( ١٠-٣-١٣-١ ) 
٠٫٥ bbf≤ a≤ ٠٫٧٥ bbf   (٢-١٣-٣-١٠) 
٠٫٦٥ d≤ b≤ ٠٫٨٥ d  ( ١٠-٣-١٣-٣ )  
٠٫١ bbf ≤ c≤ ٠٫٢٥ bbf  (٤-١٣-٣-١٠) 

باید دارای مقاومت کافی در برابر  ناحيه کاهش یافتهها شامل تیرها و  ستون) ۱۳( 
باشند. همچنین  ترکیبات بار زلزله تشدید یافتهبارگذاری به استثنای  کلیه ترکیبات

باید اثرات مقطع کاهش یافته لحاظ شود.  تغيير مکان جانبی نسبی طبقهدر کنترل 
در کنترل تغيير مکان جانبی نسبی طبقه بجای مدل سازی ناحیه کاهش یافته می 

که ناحیه کاهش یافته لحاظ نشده  توان تغيير مکان جانبی نسبی را در حالتی
تشدید نمود. برای سایر مقادير  c= ٢٥٫٠ bfbبرای حالت نظیر  ۱ /۱است با ضریب 

c وان از تناسب بین آنها و می تbfb ٢٥٫٠ =c .بهره برد   

  

  )RBSاتصال گيردار مستقيم تير با مقطع کاھش يافته ( ١-١٣-٣-١٠شکل 

 # ١٧٨ص٣"دوربند پلکان محافظت در برابر دود (الزامات)"  / البی به پلکاناتصال 
 ٦١١بروبه

 ٤٩٢بروبه# ١٤٥ص١٠"جوش شیاری (سطح مقطع، محدودیت)"  /اتصال لب به لب 
 ٤٩٨#بروبه ١١ص١١” جوشکاری (قطعات فوالدی گرم نورد شده)“  / اتصال لب به لب

 ٢٤٧ص١٠ BSEEPاتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی “ /اتصال لچکی 
 ١٧بروبه#

  ١١٤٦#بروبه ٢٠ص١٤(تعریف)"  لحیم کاری سخت" /اتصال لحیمی 
 ١١٧٠بروبه#  ١٨٣ص١٤"لوله کشی سیستم تبرید"  /اتصال لحیمی 

  ١١ص١٦اتصال لحیمی بدون سرب (تعریف) 
  لحیمی بدون سرب اتصال 

 ٢/٠اتصالی که در آن مقدار سرب در مفتول لحیم کاری و در تنه کار بیش از 
 درصد نباشد. 

"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  /اتصال لحیمی مويينگی 
  ٨بروبه# ٥٦ص١٦

 ٥٢ص١٦انتخاب فیتینگ (لوله کشی آب سرد و گرم)" “ /اتصال لحیمی مويينگی 
  ١١٧بروبه#

  ٨ص١٤(تعریف)  اتصال لحیمی موئنیگی
. در این اتصال، ذوب کردن مفتول لحیم کاریبا  لوله کشی مسیاتصال در  ینوع

، فاصله بین سطح خارجی نری و سطح کشش موئینگیبا  لحیم ذوب شده
باید  دمای ذوب مفتول لحیم کاریداخلی مادگی لوله یا فیتینگ را پر می کند. 

 ۸۰۰درجه سلسیوس ( ۴۲۷باشد. اگر دمای ذوب کمتر از  دمای ذوب مسکمتر از 
" سخت"لحیم کاری " و اگر بیشتر باشد، لحیم کاری "نرمدرجه فارنهایت) باشد، 

  نامیده می شود.
 ٣٦#بروبه ١٢٧ص١٤(کلیات)"  اجرای لوله کشی" / اتصال لحیمی موئینگی
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  ١٥٩٦بروبه#  ١٦٣ص١٤"لوله پرکن مخزن"  /اتصال لحیمی موئینگی 
  ١٦١ص١٤"لوله پرکن مخزن"  /اتصال لحیمی موئینگی در لوله کشی مسی 

 ١٥٩٦بروبه#
 ١١٧٠بروبه#  ١٨٣ص١٤"لوله کشی سیستم تبرید"  / اتصال لحیمی موئینگی سخت

 ١١٧٠بروبه#  ١٨٣ص١٤"لوله کشی سیستم تبرید"  /اتصال لحیمی موئینگی نرم 
 ١١٥٠بروبه# ٣٠ص١٦"لوازم بهداشتی (دسترسی)"  /اتصال لحیمی، جوشی، دنده ای 

 ١٠٧٨#بروبه ٧٢ص١٤)" احی و ساخت طر(  کانال" /اتصال لرزه گیر 
  ١٠٧٨#بروبه ٧٢ص١٤)" طراحی و ساخت (  کانال" /اتصال لرزه گیر 

"لوله مسی (مشخصات مواد  /م پوند اتصال لوازم گازسوز با فشار حداکثر یک چهار
 ١١٧٨بروبه#٩٤ص١٧و مصالح مصرفی در لوله کشی گاز)" 

 ٤١ص١٠"تسمه لوال شده با خار مغزی (محدودیت ابعادی)"  /اتصال لوالیی 
 ٣٩٩بروبه#

 ١٢٣٢بروبه# ٩٢ص١٣"مدار سیم کشی (شکست / صدمه / برش)"  /لوله اتصال 
"لوله کشی  / اتصال لوله اصلی فاضالب ساختمان به لوله خارج از ساختمان

 ١١٧٠بروبه# ٨٢ص١٦فاضالب (کلیات، طراحی)" 
 ١٦١٤بروبه# ٧١ص١٦"دهانه خروج آب (حفاظت)"  / اتصال لوله آب

 ١١٨٧بروبه# ٣٧ص١٦"ماشین ظرفشویی"  /اتصال لوله آب از لوله کشی 
"ماشین  /به ماشین رخت شویی  اتصال لوله آب از لوله کشی آب آشامیدنی

 ١١٨٦بروبه# ٣٧ص١٦رختشویی" 
"لوله کشی آب مصرفی در ساختمان (الزامات  / اتصال لوله آب به مخازن ذخیره

  ١١٦٣بروبه# ٦٠ص١٦اجرای کار)" 
(کلیات و دامنه  دستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه" /اتصال لوله آب تغذیه 

 ٥٩٠#بروبه ٩٥ص١٤کاربرد)" 
وان (ابعاد و الزامات)" “ /اتصال لوله آب خروجی وان به لوله فاضالب ساختمان 

  ١٤٢١بروبه# ٣٥ص١٦
مسیر لوله ها (قطر نامی لوله آبرسانی)" “ /اتصال لوله آب رسانی به لوازم بهداشتی 

  ١٦١٢بروبه# ٤٣ص١٦
"توزیع آب مصرفی در ساختمان (دامنه کاربرد)"  /ال لوله آب ساختمان به کنتور اتص

 ٤٥٢بروبه# ٣٩ص١٦
 ٢٧ص١٤(مقررات کلی و کلیات)" تأسیسات مکانیکی" /اتصال لوله آب و فاضالب 

 ٣٥٢#بروبه
"مدار سیم کشی (شکست / صدمه /  /اتصال لوله به دستگاه های دارای لرزش 

 ١٢٣٢بروبه# ٩٢ص١٣برش)" 
 ٣٦#بروبه ١٢٧ص١٤(کلیات)"  اجرای لوله کشی" / فیتینگ اتصال لوله به

 ٢٠بروبه# ١١ص١٦"اتصال مکانیکی (تعریف)"  /اتصال لوله به لوله 
"لوله کشی و فیتینگ (لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان)"  /اتصال لوله به لوله 

  ١١٧٦بروبه# ٩٤ص١٦
 ١٥٩٣#بروبه ١٢٠ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" / لوله به لوله اتصال

"لوله کشی آب باران ساختمان (انتخاب لوله  /اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ 
 ١١٦٢بروبه# ١٢٦ص١٦و فیتینگ)" 

"اتصال (لوله های  / اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا شیر، فیتینگ به فیتینگ
 ٨بروبه# ٥٥ص١٦توزیع آب مصرفی در ساختمان)" 

  ٥٣٨اتصال لوله به ورق ج ص 

"اتصال (لوله های توزیع  /اتصال لوله پالستیکی به لوله یا فیتینگ فوالدی یا مسی   
 ٨بروبه# ٥٧ص١٦آب مصرفی در ساختمان)" 

اتلین (مشخصات مواد و مصالح " لوله پلی  /اتصال لوله پلی اتیلن به لوله فوالدی 
 ١١٥٤بروبه#٩٣ص١٧مصرفی در لوله کشی گاز)" 
 ٦٥ص١٦” تنظیم فشار آب (شیر اطمینان)“ /اتصال لوله تخلیه به لوله فاضالب 

 ٤٤٧بروبه#
"آب گرم کن (آب  /اتصال لوله تخلیه شیر اطمینان به شبکه لوله کشی فاضالب 

  ١٥١بروبه# ٧٧ص١٦ ]غیر مستقیم[گرم مصرفی)" 
  ٤٤٩بروبه# ٣٣ص١٦"توالت شرقی"  /اتصال لوله تخلیه فاضالب توالت شرقی 

"توالت غربی  /اتصال لوله تخلیه فاضالب توالت غربی به لوله فاضالب ساختمان 
  ٤٤٩بروبه# ٣١ص١٦(نصب)" 

"نصب لوازم بهداشتی (کلیات)"  /ال لوله خروجی فاضالب لوازم بهداشتی اتص
  ١٣٨١بروبه# ٢٨ص١٦

"دودکش با مصالح بنائی با دمای پايين (تأسیسات  / اتصال لوله رابط به دودکش
  ٦٠٧بروبه#  ١٤٥ص١٤ مکانیکی)"

" اندازه دودکش مشترک"  /اتصال لوله رابط به دودکش مشترک 
 ١٦٢١بروبه#٧٧ص١٧

" طراحی و اجرای دودکش (ضرورت ها)"  / اتصال لوله رابط دودکش مشترک
 ٩٣٠بروبه#٧٨ص١٧

 بروبه#١١٤ص١٧ ”لوله کشی رو کار (اجرای لوله کشی گاز)“ / اتصال لوله روکار و دفنی

١١٦٨ 
  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /ب به لوازم بهداشتی اتصال لوله فاضال

 ٦١٥بروبه# ٣٤ص١٦دوش (ابعاد و الزامات)" “ /اتصال لوله فاضالب تخلیه زیردوشی 
  ٥٣٤اتصال لوله فوالدی ج ص

در محل اتصال، عضو ممتد سوراخ نمی شود. سوراخ کردن لوله ها در گره اتصال 
  برای عبور سیال، در اتصاالت جوشی در لوله کشی ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
برعکس به خاطر تمرکز تنش ها در منطقه اتصال ممکن است تقویت هایی در 

و قوطی از داخل مشکل است،  گره اتصال الزم باشد که معموال چون تقویت لوله
این تقویت ها بیشتر از بیرون و به صورت روپوش کردن جدار لوله ممتد یا 

  استفاده از سخت کننده حلقوی انجام می پذیرد. 
اتصال مستقیم چند عضو در یک گره می تواند به صورت هم مرکز و یا خارج از 

تصال را به نمایش گذاشته نمونه هایی از دو ا ١١٠-١١مرکز سازمان داده شود شکل 
است در اتصاالت هم مرکز که محور همه اعضا ی وارد به اتصال از یک نقطه 
عبور می کند، معموال نیمرخ ها همپوشانی پیدا می کنند و برش و جفت و جور 
کردن اتصال پیچیده تر می شود. اتصاالت خارج از مرکز از نظر جزييات ساده تر 

یل لنگر خروج از مرکزیت، تنش های اضافی ایجاد هستند ولی در آن ها به دل
  می شود. 

وقتی که اعضا در گره اتصال به یکدیگر برخورد می کنند بهتر است ابتدا شاخه 
کششی مستقیما به ساقه متصل شده و سپس عضو فشاری با برش مناسب به 
گره جوش شود. این تمهیدات به این نیت انجام می گیرد که اتصال کششی 

تری برقرار گردد. کال مواردی که در باال به عنوان اثر خروج از مرکزیت و مناسب 
اثر همپوشانی ذکر شد بحث های نظری هستند. در عمل این اثرها چندان مهم 

  نیستند.
  ٣٤٨بروبه# ٣ص١٦" تأسیسات بهداشتی (تخریب)"  /اتصال لوله کشی آب 

  ١١٦١بروبه# ١٢٩ص١٦"لوله کشی آب باران (اتصال)"  /اتصال لوله کشی آب باران 
"لوله کشی آب باران (لوله قائم و افقی)"  /اتصال لوله کشی آب باران ساختمان 

  ١١٦٢بروبه#١٢٥ص١٦
(الزامات عمومی)"  بام مسطح" /وله کشی آب بام به شبکه فاضالب شهری اتصال ل

  ٢٢٣#بروبه ١٠٢ص٤
 -"لوله کشی آب باران ساختمان (دامنه و کاربرد  /اتصال لوله کشی به چاه جاذب 

 ١١٦٢بروبه# ١٢١ص١٦کلیات)" 
"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  /اتصال لوله کشی پالستیکی 

  ٨بروبه# ٥٧ص١٦
"لوله کشی توزیع آب مصرفی  /اتصال لوله کشی ساختمان به شبکه آب شهری 

 ١١٦٥ بروبه#٤٢ص١٦(نقشه ها و مدارک)" 
"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در  /اتصال لوله کشی فوالدی گالوانیزه 

 ٨بروبه# ٥٧ص١٦ساختمان)" 
"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  /لوله کشی مسی  اتصال

 ٨بروبه# ٥٧ص١٦
 ٣٥٢#بروبه ٢٧ص١٤(مقررات کلی و کلیات)" تأسیسات مکانیکی" /اتصال لوله گاز 

(کلیات  دستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه" /اتصال لوله گاز سوخت به دستگاه 
 ٥٩٠#بروبه ٩٦ص١٤و دامنه کاربرد)" 

  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /اتصال لوله و فیتینگ 
 ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /) peاتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن (

 ١٣١ص١٦"اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن"  /اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن 
 ١٩بروبه#

   ١٣١ص١٦ اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن
  ج) اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن

) اتصال باید با ذوب کردن لبه های دو قسمت اتصال (لوله و فیتینگ) با جای ١( 
دادن در قالب مخصوص و گرم کردن قالب تا دمای الزم برای ذوب انجام می 
شود. بر اثر گرم شدن سطوح مقابل هم ذوب و قابل در هم تنیدن و یک پارچه 

  شدن می شوند.
  سازنده لوله باشد: دمای ذوب باید طبق دستور کارخانه) ۲( 

  چ) در لوله کشی آب باران ساختمان استفاده از اتصال های زیر مجاز نیست: 
  اتصال با سیمان و یا بتن . ) ۱(
  اتصال با خمیرهای قیردار.) ۲(
  اتصال با رینگ های الستیکی برای لوله های با قطرهای متفاوت. ) ۳( 
  نگ های پالستیکی ناهمجنس.استفاده از چسب برای اتصال لوله ها و فیتی) ۴(

  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  /) ppاتصال لوله و فیتینگ پلی پرو پیلن (
  ١٣١ص١٦اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی 

  ( p . v . c)ث) اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی 
)اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی ممکن است با چسب مخصوص و یا به ١(

  کمک حلقه الستیکی و در حالت سرد صورت گیرد. 
اتصال چسبی باید با چسب مخصوص و در حالت سرد و طبق دستور ) ۲(

  کارخانه سازنده لوله
مجاز برای اجرای اتصال چسبی لوله و فیتینگ صورت گیرد. حداقل دمای محیط 

درجه سلسیوس باالی صفر است مگر این که سازنده چسب  ۵پی وی سی، 
  شرایط دیگری را تعيين کرده باشد. 

) اتصال به کمک حلقه الستیکی، باید در حالت سرد، با استفاده از مواد روان ٣(
واد خارجی انجام گیرد. کننده پیشنهادی کارخانه سازنده و بدون اضافه کردن م

در این اتصال انتهای بدون سر کاسه لوله یا فیتینگ در داخل دهانه سر کاسه 
دار قطعه دیگر که در آن یک حلقه الستیکی قرار می گیرد، با فشردن (پوش 
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  فیت) آب بند و گازبند می شود.
"اتصال  / اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی ممکن است با چسب مخصوص

  ٨بروبه# ٩٨ص١٦ (کلیات)"
  ٨بروبه# ٩٨ص١٦"اتصال (کلیات)"  / P . V . Cاتصال لوله و فیتینگ پی وی سی

"اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون  /اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون سر کاسه 
  ٢٠بروبه# ١٣٠ص١٦سر کاسه" 

   ١٣٠ص١٦ اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون سر کاسه
  پ) اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون سر کاسه 
) سطح خارجی دو سر لوله یا فیتینگی که به هم متصل می شوند باید کامال ١( 

ز نظر قطر خارجی کامال مساوی باشند و صاف باشد. لبه انتهای دو سر باید ا
  مقابل یکدیگر قرار گیرند. 

یک الستیک آب بندی مخصوص به شکل سر لوله و مقاوم در برابر اثر آب ) ۲(
  طبق دستور کارخانه سازنده، باید روی دو سر اتصال بطور مساوی قرار گیرد.

از بست  آب بندی و درزبندی الستیک روی دو قسمت اتصال با استفاده) ۳( 
حلقوی که از جنس فوالد زنگ ناپذیر است و توسط پیچ و مهره جمع شده و به 
الستیک فشار می آورد انجام شود. مشخصات و اندازه های بست فوالد رنگ 
ناپذیر باید طبق دستور و نظر کارخانه سازنده لوله باشد. برای آب بندی مطمئن، 

  افی و یکنواخت باشد.فشار بست روی سطح محیطی منطقه اتصال باید ک
  ت) اتصال لوله و فیتینگ فوالدی گالوانیزه

  ) اتصال لوله و فیتینگ باید از نوع دنده ای باشد.١( 
  : نوع دنده لوله و یا فیتینگ باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد) ۲( 
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ه ای که دنده های آن طبق استانداردهای دیگر باشد به شرطی ) اتصال دند٣(
  مجاز است که از نظر

 اندازه های دنده مشابه یکی از استانداردهای مقرر شده و مورد تاييد باشد. | 
 ١٢٩ص١٦"لوله کشی آب باران (اتصال)"  /اتصال لوله و فیتینگ چدنی سر کاسه دار 

  ١١٦١بروبه#
"اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون سر  /اتصال لوله و فیتینگ فوالدی گالوانیزه 

  ٢٠بروبه# ١٣٠ص١٦کاسه" 
 ١٣٨١بروبه# ٢٨ص١٦"نصب لوازم بهداشتی (کلیات)"  /اتصال لوله ورودی آب 

  ١١٥٠#بروبه ٤٨ص٢٢(بازرسی)"  لوازم بهداشتی" /اتصال لوله های آب سرد و گرم 
 ١١٥٠#بروبه ٤٨ص٢٢(بازرسی)"  لوازم بهداشتی" /اتصال لوله های فاضالب 

 ١١٥٠بروبه# ٣٠ص١٦"لوازم بهداشتی (دسترسی)"  /بهداشتی اتصال لوله های لوازم 
"لوازم بهداشتی (دسترسی)"  /اتصال لوله های لوازم بهداشتی از نوع فشاری 

 ١١٥٠بروبه# ٣٠ص١٦
 ١١٨"لوله کشی هواکش فاضالب (نکات اجرائی)" ص /هواکش اتصال لوله 

 ١١٧٨بروبه#
 ١١٠ص١٦"لوله هواکش و شیب آن (اتصال لوله هواکش)"  /اتصال لوله هواکش 

 ١١٨١بروبه#
"لوله هواکش و شیب آن (اتصال لوله  /اتصال لوله هواکش به تاج سيفون 

  ١١٨١بروبه# ١١٢ص١٦هواکش)" 
"لوله کشی هواکش فاضالب (نکات  /اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب 

 ١١٧٨بروبه# ١١٨اجرائی)" ص
"لوله هواکش و شیب آن (اتصال لوله هواکش)"  /لوله هواکش تا سیفون  اتصال

 ١١٨١بروبه# ١١٢ص١٦
"لوله هواکش و شیب آن (اتصال لوله هواکش)"  / اتصال لوله هواکش خشک

 ١١٨١بروبه# ١١١ص١٦
ت /"لوله هواکش  ٥-٢-٥-١٦شکل  /اتصال لوله هواکش خشک از لبه سرریز سیفون 

 ١١٨١بروبه# ١١٢ص١٦و شیب آن (اتصال لوله هواکش)" 
"لوله هواکش و شیب آن  / اتصال لوله هواکش خشک به شاخه افقی فاضالب

  ١١٨١بروبه# ١١٠ص١٦(اتصال لوله هواکش)" 
"هواکش مشترک (لوله کشی لوازم بهداشتی)"  /اتصال لوله هواکش مشترک 

 ١٤٥٩بروبه# ١١٢ص١٦
"لوله هواکش و شیب آن (اتصال لوله هواکش)"  /ش و شیب آن اتصال لوله هواک

 ١١٨١بروبه# ١١٠ص١٦
 ١٥٩٢#بروبه ٨٨ص١٤(کلیات)"  دیگ آب گرم و بخار" /اتصال لوله ی سوخت 

"اتصال (لوله های توزیع آب  /اتصال لوله یا فیتینگ پلی وینیل کلراید کلردار شده 
 ٨بروبه# ٥٧ص١٦مصرفی در ساختمان)" 

(کلیات)"  مصالح لوله کشی" /اتصال لوله یا فیتینگ پلی وینیل کلراید کلردار شده 
 ١٥٩٣#بروبه ١٢٥ص١٤

"اتصال (لوله های توزیع  /اتصال لوله یا فیتینگ فوالدی به لوله یا فیتینگ مسی 
  ٨بروبه# ٥٧ص١٦آب مصرفی در ساختمان)" 
 ١١٨٧بروبه# ٣٧ص١٦"ماشین ظرفشویی"  /اتصال ماشین به لوله آب مصرفی 

"پل حرارتی (ضریب  /اتصال متداول کف های مجاور خارج یا فضای کنترل شده 
 ٢٩٤بروبه #١٤٧ص١٩انتقال، اتصال متداول کف مجاور)" 

 ٨١٧بروبه# ١٠٦ص١٣" سیستم صوتی و اعالم خطر" /مخصوص اتصال 
  ١١ص١٦اتصال مستقیم (تعریف) 

  اتصال مستقیم
در لوله کشی توزیع آب، هر اتصال فیزیکی بین دو شبکه لوله کشی جداگانه،  

که یکی از این دو شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی و دیگری لوله کشی آب، 

حلول های شیمیایی یا هر سیال دیگر نامطمئن از نظر بهداشتی و بخار، گاز، م
ایمنی باشد و این اتصال فیزیکی، بر اثر اختالف فشار، موجب جریان سیال از 

  یک شبکه به شبکه دیگر شود.
  ٦٦ص١٦(لوله کشی و توزیع آب مصرفی)  اتصال مستقیم

 اتصال مستقیم ٢-٧-٣-١٦
آشامیدنی و لوله کشی آب غیر آشامیدنی  الف) اتصال مستقیم بین لوله کشی آب

مجاز نیست. مگر آن که با نصب لوازم مورد تاييد، از برگشت جریان جلوگیری 
  شود.

ب) اتصال مستقیم بین لوله کشی توزیع آب سرد و لوله کشی آب گرم مصرفی 
مجاز نیست، مگر آن که با نصب لوازم مورد تاييد از برگشت جریان جلوگیری 

  شود. 
صال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی که از شبکه آب شهری تغذیه پ) ات

می شود و شبکه لوله کشی آب آشامیدنی که از منابع خصوصی تغذیه می شود، 
  مجاز نیست.

ت) اتصال مستقیم لوله کشی آب آشامیدنی به لوله کشی فاضالب و آب باران 
  مجاز نیست.
بست تسمه ای، انسجام دهنده و مهاربندها (سیستم قاب “  /م یاتصال مستق

 ٢٥٧#بروبه ٣٨صLSF)“ ١١فوالدی سبک یا 
"مقاومت در برابر آتش (محافظت اعضای سازه ای)"  /اتصال مستقیم به ستون 

 ١٢٨٧روبهب # ١٦٥ص٣
الف / "مقاومت در برابر آتش (اجزای  -٢-٣-٣جدول  /اتصال مستقیم به ستون 

 ١٤٩٢بروبه #٣٧ص٣مختلف ساختمان)" 
 /اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی و لوله کشی آب غیر آشامیدنی 

  ٢٠بروبه# ٦٦ص١٦"اتصال مستقیم (لوله کشی و توزیع آب مصرفی)" 
گیردار از پیش  اتصاالت/ " ١-١٣-٣-١٠جدول  / اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی

 ٢٧بروبه# ٢٤١ص١٠ "(الزامات لرزه ای) تأييد شده
گیردار از  اتصاالت/ " ١-١٣-٣-١٠جدول  / اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته

 ٢٧بروبه# ٢٤١ص١٠ "(الزامات لرزه ای) پیش تأييد شده
-WUF"اتصال گیردار تقویت نشده جوشی  /ستون  اتصال مستقیم جان تیر به بال

W "١٦بروبه# ٢٥٥ص١٠  
"آب گرم کن (آب گرم  /اتصال مستقیم لوله تخلیه به شبکه لوله کشی فاضالب 

 ١٥١بروبه# ٧٧ص١٦ ]مجاز نیست[مصرفی)" 
 ١١٦٣بروبه# ١٣٤ص١٦"لوله کشی آب باران ساختمان(آزمایش)"  /اتصال معیوب 

 ١١٦٣بروبه# ١٣٤ص١٦"لوله کشی آب باران ساختمان(آزمایش)"  /آزمایش 
 ١١٦٤#بروبه ١٣١ص١٤)" آزمایش(لوله کشی تأسیسات مکانیکی " /اتصال معیوب 
 ١٣بروبه# ١٤١ص١٠"اتصال ساده (تعریف و الزامات عمومی)"  /اتصال مفصلی 
 ١٤٣٧بروبه# ٢٠٧ص١٠"وصله ستون (الزامات طراحی، موقعیت)"  /اتصال مفصلی 

  ١٢٠٠#بروبه٥١٨پای ستون" ج ص" ورق  /اتصال مفصلی پای ستون 
 ٤٩٤بروبه# ١٤٩ص١٠"جوش گوشه (سطح مقطع مؤثر، محدودیت)"  / اتصال مقید

  ١١ص١٦اتصال مکانیکی (تعریف) 
  اتصال مکانیکی  

اتصال لوله به لوله ، لوله به فیتینگ، فیتینگ به فیتینگ، به روشی غیر از اتصال 
های دنده ای، سرب و کنف، واشر و خمیر، لحیمی، جوشی یا سیمانی. اتصالی 

  ر آن، قطعات در امتداد محور به هم فشرده می شوند.که د
 ٥٧ص١٦"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در ساختمان)"  /اتصال مکانیکی 

  ٨بروبه#
)" طراحی، ساخت و نصب هود(  تخلیه هوای آشپزخانه تجاری" /اتصال مکانیکی 

 ١٥٨٩#بروبه ٦١ص١٤
 ١١٧٠بروبه#  ١٨٣ص١٤"لوله کشی سیستم تبرید"  /اتصال مکانیکی 

"پلی استایرن منبسط شده (واکنش در برابر آتش)"  /اتصال مکانیکی اندود 
 ٣٠٣بروبه #١٤٢ص٣

"قالب ماندگار بتن از جنس پلی استایرن (الزامات  /ه دیوار بتنی اتصال مکانیکی ب
 ١٠٤٤بروبه #١٤٣ص٣ایمنی در برابر آتش)" 

"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در  /اتصال مکانیکی دنده ای یا فشاری 
 ٨بروبه# ٥٧ص١٦ساختمان)" 

 ١١٧٠بروبه#  ١٨٣ص١٤"لوله کشی سیستم تبرید"  /مکانیکی لوله کشی مسی  اتصال
"اتصال (لوله های توزیع آب مصرفی در  /اتصال مکانیکی لوله های پالستیکی 

  ٨بروبه# ٥٧ص١٦ساختمان)" 
  ١٣٩٧#بروبه ٧٧ص٨)" ساختمان بنایی غیر مسلح( نما  " / اتصال مناسب
 ١٣٩٧#بروبه ٥٩ص٨” نما (ساختمان بنایی محصور شده با کالف)“  / اتصال مناسب

 ١٣٩٨بروبه# ٢٥ص٢١"نمای ساختمان (پدافند غیرعامل)"  / اتصال مناسب به سازه
 ١١٦١بروبه# ١٢٩ص١٦"لوله کشی آب باران (اتصال)"  /اتصال مواد درزبندی 

 ٢٣٠ص١٠ )قاب مهاربندی شده همگرای ویژه( اتصال مهاربندی
 مهاربندی هااتصال  ٣-١١-٣-١٠

اتصاالت مهاربندی ها، شامل اتصال تیر به ستون اگر بخشی  مقاومت مورد نیاز
  سیستم مهاربندیاز 

  شوند.باشد، باید به شرح زیر در نظر گرفته 
   مقاومت کششی مورد نیازالف)  

  باشد.  gAyFyRمقاومت کششی مورد نیاز اتصاالت مهاربندی ها باید حداقل برابر 
   مقاومت فشاری مورد نیازب) 

 gAcreF١٤٫١برابر  ١٫١مقاومت فشاری مورد نیاز اتصاالت مهاربندی ها باید حداقل 
  باشد. 
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   سازگاری اتصال با کمانش مهاربندی هاپ) 
، اتصاالت مهاربندی ها باید مهاربندی هابه منظور سازگاری اتصال با کمانش 
  یکی از الزامات زیر را برآورده نمایند. 

) اتصال اعضای مهاربندی باید دارای مقاومت خمشی مورد نیاز حداقل برابر , ١(
PMyR باشد که در آن،  ١٫١PM  لنگر خمشی پالستیک مقطع عضو مهاربندی حول

  محور کمانش بحرانی مقطع است.
 تغيير شکل های پس از کمانشحاصل از  سازگاری با دوران غیر االستیک) ۲( 

  در خارج از صفحه
مهاربندی از طریق مهیا نمودن شرایط کمانش بحرانی مهاربندی در خارج از 

) قبل ٢tبرابر ضخامت صفحه اتصال ( صفحه قاب و قطع مهاربندی به اندازه دو
از خط تکیه گاهی ورق اتصال (خط آزاد خمش). در این مبحث رعایت ضابطه 

  اتصال لبه آزاد ورقتکمیلی خاصی برای کنترل کمانش 
  الزامی نیست. 

همان تعاریفی هستند  Fy  ،Ry Fcre ،g A در بندهای (الف) و (ب)، پارامترهای ،
  به کار گرفته شده اند. ٢-١١-٣-١٠که در بند 

"اتصاالت مهاربندی (قاب مهاربندی شده واگرا)"  / مهاربندی به تیر پیوند اتصال
  ٢٧بروبه# ٢٣٧ص١٠

 ٢٣٧ص١٠ندی شده واگرا)" "اتصاالت مهاربندی (قاب مهارب /صلب مهاربندی  اتصال
  ٢٧بروبه#

" PP"لوله و فیتینگ پلی پروپیلن  /اتصال نر و ماده و به کمک حلقه الستیکی 
  ١١٧٩بروبه# ١٢٨ص١٦
"نمای ساختمان  / ی پیش ساخته بتنی به اعضای محیطی ساختماناتصال نما

  ١٣٩٨بروبه# ٢٥ص٢١(پدافند غیرعامل)" 
 ٣٦#بروبه ١٢٧ص١٤(کلیات)"  اجرای لوله کشی" /اتصال نوع جوشی 

"روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن به  /اتصال نهایی 
 ٦٨٦بروبه#١٣٤ص١٧روش الکتروفیوژن" 

"لوله کشی دفنی با استفاده از لوله پلی اتیلن (اجرای لوله کشی  /اتصال نهائی 
 ١١٦٦بروبه#١١١ص١٧گاز)" 

"لوله کشی دفنی با استفاده از لوله پلی اتیلن (اجرای لوله کشی  /تصال نهائی ا
 ١١٦٦بروبه#١١٢ص١٧گاز)" 

  ٢٢ص١ )(تعریف  اتصال نیمه گیردار
  )۱۰اتصال نیمه گیردار: ( ١٢-٢-١

اتصال نیمه گیردار به اتصالی گفته می شود که در آن اتصال قادر به انتقال لنگر  
  به همراه دوران قابل مالحظه بین اعضاء اتصالی می باشد.

١)" حفاظت ساختمان در مقابل حریق(  مبحث سوم" / احتمال آتش سوزی
 ١١٩٢بروبه#٢ص 

 ٩٢ص١٣اتصال و انشعاب از سیم 
ها، باید با استفاده  انشعابات از سیمو هم دیگر اتصاالت سیم ها به  ١٣-٧-٣-١٦

  انجام شود.  پیچیترمینال های از 
و همچنین اتصال های نوع دیگر، که ضمن انجام  ترمینال: استفاده از ۱تبصره 

  الزم را نیز تأمین کنند، مجاز است  عایق بندی، الکتریکی تضمین تداوم
عایق بندی الکتریکی و اتصال برای ایجاد  پیچیدن سیم ها به دور هم: ۲تبصره 
  ممنوع است. نوار چسب الکتریکیبا اتصال محل 
وسایل به  محل های اتصال سیم کشییا  محل انشعاببرای هر  ١٧-٣-٧-١٣

، نظیر چراغ، پریز، کلید، دستگاه و غیره، باید مدار کنترل کنندهیا  مصرف کننده
و  سر چپقیمانند آن استفاده شود. استفاده از  جعبه یا وسیله انتهاییاز نوعی 

 نظایر آن ممنوع است.
و نیز  سیم های چندالبا استفاده از  سیم کشی های نوع روکارانجام  ١٨-٣-٧-١٣

  ست.، اکیدا ممنوع امیخ معمولییا  بست های میخی
) فقط در مواردی می توان سیم ها و کابل های مخصوص (زیرگچیاز  ١٩-٣-٧-١٣

ثابت تا محل مصرف کننده  کشی طول انشعاب از محل سیماستفاده کرد که 
سیم کشی ها نوع این . در سایر موارد استفاده از باشدمتر ن ١٫٥(چراغ) بیش از 
   اکیدا ممنوع خواهد بود.در تاسیسات ها  و کابل کشی

ها، شینه های تابلوها و یا  اتصال سیم های مدارها به ترمینالدر  ٢٠-٣-٧-١٣
سیم ها بر اساس دیاگرام تابلو باید عالمت گذاری پایدار (کدگذاری) شده که 

  در مراحل اجرا، کنترل، آزمایش و بهره برداری امکان پذیر گردد. تشخیص مدارها
تعویض و اجرای مجدد سیم که  باشدسیم کشی باید به گونه ای  ٢١-٣-٧-١٣

  .باشددر همان لوله و یا مجرا امکان پذیر آینده در  کشی
سیم کشی روکار تاسیسات و  فاصله کنتور گاز طبیعی از کابل کشی ٢٢-٣-٧-١٣

  مقررات ملی ساختمان). ۱۷(مبحث  باشدسانتی متر  ۱۰باید حداقل  برقی
 ۵برابر  وله های گاز طبیعیفاصله سیم کشی های روکار از لحداقل  ١٣-٧-٣-٢٣

  مقررات ملی ساختمان) ١٧(مبحث  باشدسانتی متر می 
 ٣٧ص١١ ”(نصب قطعات) LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک “  /اتصال وادار به الوک 

 ٨٢٠#بروبه
(نصب  LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک “  /اتصال وادار به الوک در دیوارهای باربر 

 ٨٢٠#بروبه ٣٧ص١١ ”قطعات)
 ٩٢ص١٠"ورق تقویتی در بال مقاطع اعضای خمشی (مالحظات)"  /اتصال ورق 

 ١٤٢٤بروبه#
"اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده (الزامات  /اتصال ورق پیوستگی به بال و جان 

 ٢٧بروبه# ٢٤٢ص١٠عمومی لرزه ای)" 
"ورق تقویتی در بال مقاطع اعضای خمشی (مالحظات)"  /اتصال ورق تقویتی 

 ١٤٢٤بروبه# ٩٢ص١٠

 ١٤٩ص١٠"جوش گوشه (سطح مقطع مؤثر، محدودیت)"  /اتصال ورق تقویتی بال 
 ٤٩٤هبروب#

"اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و  / اتصال ورق تکی جان به بال ستون
  ١٥بروبه# ٢٥١ص١٠ BFP"زیرسری 

-WUF"اتصال گیردار تقویت نشده جوشی  /اتصال ورق تکی جان به بال ستون 
W "١٦بروبه# ٢٥٥ص١٠ 

"اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و  /اتصال ورق تکی جان به جان تیر 
  ١٥بروبه# ٢٥١ص١٠ BFP"زیرسری 

" WUF-W"اتصال گیردار تقویت نشده جوشی  /اتصال ورق تکی جان به جان تیر 
 ١٦بروبه# ٢٥٥ص١٠
"اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و  /جان به بال ستون  اتصال ورق

 ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠ WFP"زیرسری 
"اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسری  /جان به جان تیر  اتصال ورق

"WFP ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠ 
"اتصال گیردار جوشی به کمک ورق  /ورق روسری و زیر سری به بال ستون  اتصال

 ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠ WFP"روسری و زیرسری 
ی و "اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسر  /اتصال ورق روسری و زیرسری 

 ١٥بروبه# ٢٥١ص١٠ BFP"زیرسری 
"اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و  /اتصال ورق روسری و زیرسری 

 ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠ WFP"زیرسری 
"جوش گوشه (سطح مقطع  /ورق سخت کننده عرضی به جان تیر ورق  اتصال

 ٤٩٤بروبه# ١٥١ص١٠مؤثر، محدودیت)" 
 " لوله مسی (مواد و مصالح مصرفی در لوله کشی گاز طبیعی /اتصال وسایل گازسوز 

 ١١٧٨بروبه#٣٥ص١٧ "ساختمان)
” )یف لوله رابط دودکش (تعر  " /اتصال وسیله گازسوز به دودکش توسط لوله 

  ١١٥٦بروبه#٦ص١٧
 ١٠٧بروبه# ١٦٩ص١٣" ن اساسییالكترود زم" / هادی به صفحهاتصال 

  ٢٠بروبه# ١١ص١٦"اتصال مکانیکی (تعریف)"  /اتصال های دنده ای 
"لوله هواکش و شیب آن  /اتصال هر شاخه افقی هواکش به لوله قائم هواکش 

 ١١٨١بروبه# ١١١ص١٦(اتصال لوله هواکش)" 
  ١٢٠٠#بروبه٥٣٤" اتصال لوله فوالدی" ج ص /اتصال هم مرکز 
  ٨٢٨بروبه# ٨٤ص١٦"سیفون (کلیات)"  /اتصال هواکش 

پ / "لوله هواکش و  ٥-٢-٥-١٦شکل  /اتصال هواکش به شاخه افقی لوله فاضالب 
 ١١٨١بروبه# ١١١ص١٦شیب آن (اتصال لوله هواکش)" 

  ١٤٥٨بروبه# ١١٣ص١٦” هواکش تر (قطر نامی لوله)“ / اتصال هواکش خشک
سیستم مشترک “ / اتصال هواکش خشک به این لوله افقی مشترک فاضالب

	٨٢٥بروبه# ١١٦ص١٦” فاضالب و هواکش (اندازه لوله) 	
 ١٨٤#بروبه  ٧٥ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  آشکارساز دود" / اتصال هوای تازه
 ١٨٤#بروبه  ٧٥ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  آشکارساز دود" / اتصال هوای تخلیه

عملیات جوشکاری لوله و اتصاالت پلی اتیلن "مشخصات فنی  / جوشیا  اتصال
 ١٢٥٨بروبه#١٣٣ص١٧(جوشکاری شبکه گازرسانی)" 

" کافی بودن ظرفیت لوله کشی (نصب و راه اندازی  / اتصال یک دستگاه گازسوز
 ١٠٧٨بروبه#٦٠ص١٧ز)" وسایل گازسو

 / اتصال یک کانال هوای برگشتی یا محفظه پلنیوم به یک کانال عمودی یا رایزر
"ضوابط تکمیلی ساختمان بلند (ضوابط تکمیل کشف و اعالم حریق)" 

 ٩١٦بروبه #٥٩ص٣
 ١٤٩ص١٠"جوش گوشه (سطح مقطع مؤثر، محدودیت)"  / overlapاتصال 

 ٤٩٤بروبه#
 ١١٧٧بروبه# ١٠٨ص١٦"لوله کشی هواکش فاضالب (طراحی)"  /اتصال
 ١٤٠ص١٠(الزامات طراحی)  اتصاالت
 الزامات طراحی اتصاالت ٩-٢-١٠

این بخش به الزامات طراحی اتصاالت، شامل اجزای اتصال دهنده (ورق ها، 
شی نبسخت کننده در محل اتصاالت اعضا به یکدیگر،  قطعات تقویتی، ورق های

و لچکی های اتصال) و وسایل اتصال (جوش، پیچ و قطعات دندانه شده) ها 
  می پردازد. 

  مقررات این بخش تحت عناوین زیر ارائه می گردد. 
  الزامات عمومی ١-٩-٢-١٠
  جوش ها ٢-٩-٢-١٠
  و قطعات دندانه شدهپیچ ها  ٣-٩-٢-١٠
  نواحی تأثیرپذیر اجزای اتصال دهنده و وسایل اتصال ٤-٩-٢-١٠
  )لقمه هاورق های پرکننده ( ٥-٩-٢-١٠
  وصله ها ٦-٩-٢-١٠
  مقاومت اتکایی سطوح متکی به هم ٧-٩-٢-١٠
  و فشار مستقیم بر بتن و مصالح بناییستون ها کف  ٨-٩-٢-١٠
  میل مهارها و اقالم مدفون ٩-٩-٢-١٠
  و جان مقاطع اعضای تحت اثر بارهای متمرکزبال ها الزامات ویژه ١٠-٩-٢-١٠

 ٨٤١#بروبه ٥١ص١١(ساختمان بتنی پیش ساخته)" شالوده  " /ت اتصاال
 ١٣٩٧#بروبه ٢٨ص٨(ساختمان با مصالح بنایی)" نما  " / اتصاالت
 ٩بروبه# ٢٦١ص١٠"اتصال با جوش (ساخت، نصب و کنترل)"  /اتصاالت 
 ١١٤بروبه# ٢٦٨ص١٠(قطعات فوالدی)"  بنبار کردن، حمل و رفع معای"ا /اتصاالت 
 ٢١٨#بروبه ٦٢ص٢٢(بازرسی و نگهداری)"  باطری و شارژر باطری" / اتصاالت
 ٣٤٩#بروبه ٤٢ص٢٢(بازرسی)"  تأسیسات تبرید" / اتصاالت
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 ٤٦ص٢٢ازرسی)" (ب تأسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان" /اتصاالت 
 ٣٤٩#بروبه

 ٣٨٦#بروبه ٦١ص٢٢(بازرسی و نگهداری)"  ترانسفورماتور" / اتصاالت
 ٢٢٩ص١٠مهاربندی شده همگرای ویژه)"  "تیر،ستون و اتصاالت آن (قاب /اتصاالت 

 ٤٦٥بروبه#
 ٦٠٩#بروبه ٦٦ص٢٢)" دودکش و متعلقات (بازرسی" / اتصاالت
 ٦٢١#بروبه ٥١ص٢٨٠٠(تعریف و موارد شامل)"  دیافراگم و جمع کننده" / اتصاالت
 ١٠١ص٤)" الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان( سقف کاذب" /اتصاالت 

 ٧٨٧#بروبه
 ٩٢٧بروبه# ١٣ص١٠)" الزامات عمومی"طراحی سازه فوالدی ( / اتصاالت
 ٩٧١بروبه# ٥٦ص"عالئم و برچسب ایمنی (لوله حمل سیالت خطرناک)"  /اتصاالت 
  ١٠٣٦بروبه# ٢١٤ص١٠"قاب خمشی متوسط (الزامات تکمیلی لرزه ای)"  / اتصاالت
 ١٠٣٧بروبه# ٢١٢ص١٠)" لرزه ای الزامات تکمیلی( قاب خمشی معمولی" /اتصاالت 
 ١١٤٨بروبه# ١٩٣ص١٠" لغزش اتصاالت" /اتصاالت 
 ١١٦٠#بروبه ٤٢ص٢٢(بازرسی)"  لوله کشی" / اتصاالت
  ١١٩٠بروبه# ١٤٠ص١٠اتصاالت (الزامات عمومی)"  مبانی طراحی" /اتصاالت 
 ٨٤ص١٤(ساخت و مصالح)"  مصرفی مخزن تحت فشار آب گرم" / اتصاالت

 ١٢٢٧#بروبه
 ١٣٣٥بروبه# ٢٣٥ص١٠"مهاربندی، ستون، تیر (خارج از ناحیه پیوند)"  /اتصاالت 
 ٧ص١١” اجزاء سازه ای (ساختمان فوالدی با مقاطع گرم نورد شده)“  /ت اتصاال

 ٣٨#بروبه
  ٢٢٠#بروبه ٤٤ص١٢” باالبر (بازدیدهای دوره ای و معاینه فنی)“  / اتصاالت
  ٢٢٠#بروبه ٤٣ص١٢” باالبر (نصب و آماده سازی)“  /اتصاالت 
  ٥٦٢#بروبه ٤٩ص١٢” لح)داربست (تعریف، ظرفیت پذیرش، مصا“  /اتصاالت 
 ٧٢٦#بروبه ٥٤ص١١“ ) ساختمان بتنی پیش ساخته (اتصاالت “  /اتصاالت 
 ٧٢٦#بروبه ٤٦ص١١” ساختمان بتنی پیش ساخته (مصالح اتصاالت)“  /اتصاالت 
  ١٣٩١#بروبه ٥ص١١” نقشه کارگاهی (تعریف)“  /اتصاالت 

 ١١٧ص٥” یراق آالت ساختمانی (استاندارد ها و ویژگی ها)“  /اتصاالت 
 ١٤٦٥#بروبه

 ١٥٠٤#بروبه ١٢٩ص٥” پلیمر ساختمانی (دسته بندی)/ “  ١-١٧-٥جدول  /اتصاالت 
  ١٦٤ص١٠(اثر مشترک کشش و برش)  اتصاالت اتکایی
  اثر مشترک کشش و برش در اتصاالت اتکایی ٤-٣-٩-٢-١٠

تحت اثر توأم کشش و پیچ های مقاومت کششی طراحی و برشی طراحی  
کششی و برشی مطابق روابط حدی گسیختگی حالت های باید بر اساس  برش

 زیر تعيين شود.

مقاومت	کششی	طراحی  ( ١٠-٢-٩-٦ ) 

		مقاومت		برشی	طراحی  ( ١٠-٢-٩-٧ ) 
  :که در آن

Fnt  ١٫٣- fuv
 ϕ Fnv

 ≤ Fnt   ( ١٠-٢-٩-٨ ) 

Fnv  ١٫٣- fut
 ϕ Fnt

 ≤ Fnv   ( ١٠-٢-٩-٩ ) 
  می باشد.  ٠٫٧٥= ضریب کاهشی مقاومت و مساوی  

وقتی که نیروی کششی  ۱۰-۹-۲-۱۰= مقاومت کششی اسمی مطابق جدول 
  به تنهایی عمل نماید.

وقتی که نیروی برشی به  ۱۰-۹-۲-۱۰= مقاومت برشی اسمی مطابق جدول   
  تنهایی عمل نماید.

  = تنش برشی مورد نیاز 
  تنش کششی مورد نیاز=   
 nbA  سطح مقطع اسمی پیچ =  

درصد تنش  ۳۰تبصره: در مواردی که تنش کششی یا برشی مورد نیاز کمتر از 
  )، منظور کردن رابطه اندرکنش الزم نیست.ϕFn	 ٠٫٣≤fuطراحی متناظر باشد (

  ١٦٢ص١٠(مقاومت کششی و برشی)  اتصاالت اتکایی
در اتصاالت  مقاومت برشی طراحیو  مقاومت کششی طراحی ١٠-٢-٩-٣-٣

  اتکایی
ارتعاشات یا نوسانات در اثر  لقی و خستگیدر اتصاالت اتکایی که در آنها  

نیروی پیش را بدون ایجاد پیچ ها مسئله ساز نیستند، کافی است  بارگذاری
محکم نمود. سفت شدن اولیه هنگامی  سفت شدن اولیه، تنها تا حالت تنیدگی

عمولی با یک آچار معمولی تالش کامل خود را برای محکم است که یک کارگر م
، سفت شدن اولیه پس از اعمال روش های ماشینیکردن پیچ به کار برد. در 

  .می شودچند ضربه توسط دستگاه ایجاد 
) و مقطع دندانه نشده پیچ(  سطح مقطع اسمی پیچ، مقاومت ها در تعيين 

) مالک می باشند. ندانه های برجسته میله های با دغیر از  میله های دندانه شده
در میله های با دندانه های برجسته، سطح مقطع میله بدون دندانه مالک 

از میلگرد میل مهارهای کف ستون ها محاسبه می باشد. همچنین، در مواردی که 
 ناحیه رزوه شدهسطح مقطع اسمی  مقاومت هاساخته می شوند، در تعيين 
  سمی میلگرد می باشد)، مالک محاسبه خواهد بود.(که عموما کوچکتر از قطر ا

) و مقاومت برشی طراحی در اتصاالت اتکایی، مقاومت کششی طراحی (
  و قطعات دندانه شده از روابط زیر تعيين می گردند.پیچ ها ) (
 مقاومت کششی طراحی  )٤-٩-٢-١٠(
  مقاومت برشی طراحی  )٥-٩-٢-١٠(

  :در روابط فوق
  می باشد.٠٫٧٥= ضریب کاهشی مقاومت و مساوی  

 ntR مقاومت کششی اسمی =  
nvR مقاومت برشی اسمی =  
nbA (پیچ یا قطعه دندانه شده) سطح مقطع اسمی وسیله اتصال =  
 ntF  ۱۰-۹-۲-۱۰= تنش کششی اسمی مطابق مقادیر جدول  
 nvF  ۱۰-۹-۲-۱۰= تنش برشی اسمی مطابق مقادیر جدول  

  تنش اسمی (پیچ و قطعات دندانه شده) ۱۰-۹-۲-۱۰جدول 
تنش   نوع وسیله اتصال

کششی 
  اسمی

)ntF(  

تنش برشی اسمی 
)nvF در اتصاالت (

 اتکایی

٠٫٧٥ Fu   پیچ های معمولی
[١],[٢]  

[Fu ٠٫٤٥٥],[٣]  

پیچ های پرمقاومت در حالتی که 
قسمت دندانه شده  سطح برش از

  می گذرد

Fu [٤] ٠٫٧٥  Fu [٥] ٠٫٤٥  

پیچ های پرمقاومت در حالتی که 
سطح برش از قسمت دندانه شده 

  نمی گذرد

Fu [٤] ٠٫٧٥  Fu [٥] ٠٫٥٥  

قطعه دندانه شده طبق مشخصات 
تعيين شده ، در حالتی که سطح 
برش از قسمت دندانه شده می 

  گذرد

Fu ٠٫٧٥ 
[١],[٦]  

0.45 Fu  

دندانه شده طبق مشخصات قطعه 
تعيين شده ، در حالتی که سطح 
برش از قسمت دندانه شده نمی 

  گذرد

Fu ٠٫٧٥ 
[١],[٦]  

0.55 Fu  

  یادداشت ها:
  ] فقط بارگذاری استاتیکی۱[

برابر قطرشان بیشتر است، مقادیر  ۵] در پیچ های معمولی که طول گیره آنها از ۲[
  ۲فوق باید به ازای هر 

  اضافی گیره، یک درصد کاهش داده شود.میلی متر طول 
  ] قرار گرفتن دندانه ها در سطح برش مجاز است.۳[

پرمقاومت تحت اثر تنش کششی ناشی پیچ های ] برای تنش کششی اسمی ۴[
  از خستگی به آئین نامه های
  معتبر بین المللی رجوع شود.

یلی متر تجاوز م ۱۲۵۰] وقتی که فاصله اولین و آخرین پیچ در امتداد نیرو از ۵[
  ٪۲۰کند این مقادیر را باید 

  کاهش داد.
 هدندانه شده یک قطعه دندانه شده با حديد ه] مقاومت کششی اسمي ناحي۶[

  توپی بر اساس سطح مقطع آن در
، باید از سطح مقطع اسمی تنه (قبل از ناحیه توپی) DAقطر خارجی حدیده، 

  بیشتر باشد. yFضربدر 
 ١٥٧ص١٠قطعات دندانه شده (انواع، مشخصات)"  "پیچ و /اتصاالت اتکایی 

 ١٥٥٤بروبه#
 ٦٦٦بروبه# ٢٧٢ص١٠"رنگ آمیزی (حفاظت سازه فوالدی)"  /اتصاالت اتکایی 
 ٧٩٨بروبه# ١٥٩ص١٠"سوراخ در اتصاالت پیچی (انواع)"  /اتصاالت اتکایی 

الت پیچی (محدودیت ابعادی و دامنه کاربرد)" "سوراخ در اتصا /اتکایی  اتصاالت
  ٧٩٩بروبه# ١٥٩ص١٠

 ١٦٦ص١٠"جدار سوراخ پیچ (مقاومت اتکایی)"  /اتصاالت اتکایی و اصطکاکی 
  ٤٧٣بروبه#

"اجزای غیرسازه ای (پدافند  / اتصاالت اجزای غیر سازه ای و تزئینات داخلی
 ٤١بروبه# ٢٧ص٢١غیرعامل)" 

 ٢١٦ص١٠"اتصال تیر به ستون (قاب خمشی متوسط)"  /اتصاالت از پیش تأييد شده 
 ١١بروبه#

"فلنج (مشخصات مواد و مصالح لوله کشی گاز  / کتروفیوژناتصاالت از نوع ال
 ١٠٢٨بروبه#٩٥ص١٧طبیعی)" 
  ١٣٥بروبه#٤١ص١٧" انشعاب های فرعی"  / اتصاالت استاندارد

 ١٠٩٩بروبه#٤٢ص١٧وله کشی گاز) " کلکتور (اجرای سیستم ل /اتصاالت استاندارد 
" کلکتور (طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح)"  /اتصاالت استاندارد 

 ١٠٩٩بروبه#٣٠ص١٧
" کلکتور (اجرای سیستم لوله کشی گاز)  /اتصاالت استاندارد از لوله کلکتور 

 ١٠٩٩بروبه#٤٢ص١٧
" کلکتور (طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب  /اندارد از لوله کلکتور اتصاالت است

 ١٠٩٩بروبه#٣٠ص١٧مصالح)" 
  ١٦٥ص١٠) اثر مشترک کشش و برش(اتصاالت اصطکاکی 

  در اتصاالت اصطکاکی  برش اثر مشترک کشش و ١٠-٢-٩-٣-٦
در اتصاالت اصطکاکی، در صورت وجود توأم نیروی کششی و برشی، مقاومت 

باید به شرح زیر در  ۱۰-۹-۲-۱۰برشی اسمی بر اساس کنترل لغزش طبق رابطه 
  ضرب گردد. sckضریب کاهش 

Ksc=١-
Tu

DuTbnb
   ( ١٠-٢-٩-١١ ) 

 :که در آن

uT نیروی کششی مورد نیاز =  
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uD  و پیچ ها = نسبت پیش تنیدگی متوسط پیچ ها به پیش تنیدگی حداقل
  مساوی

bT ۷-۹-۲-۱۰= حداقل نیروی پیش تنیدگی پیچ طبق جدول  
bn  که نیروی کششی را تحمل می کنند. پیچ هایی = تعداد  

  ١٦٤ص١٠(مقاومت کششی و برشی)  اتصاالت اصطکاکی
  اتصاالت اصطکاکی مقاومت کششی طراحی و برشی طراحی در ٥-٣-٩-٢-١٠

مشابه  اعین اتصاالت اصطکاکیدر  پیچ های پرمقاومتطراحی  مقاومت کششی 
پر مقاومت در اتصاالت اتکایی بوده و از پیچ های مقاومت کششی طراحی 

پیچ های طراحی  مقاومت برشیتعيين می گردد.  ۳-۳-۹-۲-۱۰ضوابط بند 
تعيين می گردد.  بحرانیکنترل لغزش پرمقاومت در اتصاالت اصطکاکی بر اساس 

پر مقاومت در اتصاالت اصطکاکی بر اساس پیچ های مقاومت برشی طراحی 
ضریب کاهش  می باشد که در آن،  کنترل لغزش بحرانی مساوی 

 باشد مقاومت برشی اسمی به شرح زیر می مقاومت و 
  ( ١٠-٢-٩-١٠ ) 

 :که در آن
  = ضریب کاهش مقاومت به شرح زیر: 

استاندارد و سوراخ لوبیایی کوتاه در امتداد عمود بر راستای سوراخ های برای •  
  ١=ϕنیرو 

برای سوراخ های بزرگ شده و سوراخ لوبیایی کوتاه در امتداد موازی با راستای • 
  ٠٫٨٥=ϕ نیرو 

  ٠٫٧=ϕهای لوبیایی بلند  برای سوراخ• 
  = ضریب اصطکاک به شرح زیر:  
  ٠٫٣=μشده): نسطح فلس دار تمیز و رنگ (  Aبرای وضعیت سطحی کالس • 
(سطح تمیز شده با ماسه پاشی و رنگ نشده)  Bبرای وضعیت سطحی کالس • 
 :μ=٠٫٥  
uD و پیچ ها به پیش تنیدگی حداقل پیچ ها = نسبت پیش تنیدگی متوسط

  ١٫١٣مساوی 
fh  پرکننده در بین قطعات متصل به ورق های وجود = ضریب کاهش بخاطر

  یکدیگر به شرح زیر:
پرکننده در بین قطعات متصل به یکدیگر مساوی ورق های در صورت عدم نیاز به 

۱   
. در صورت استفاده فقط از یک ورق پرکننده در بین قطعات متصل به یکدیگر 

  ۱مساوی 
در صورت استفاده از دو یا تعداد بیشتری از ورق های پرکننده در بین قطعات 

  ٠٫٨٥متصل به یکدیگر مساوی 
 bT ۷-۹-۲-۱۰= حداقل نیروی پیش تنیدگی پیچ طبق مقادیر جدول  
sn تعداد صفحات لغزش =  

 ١٦٤ص١٠"اتصاالت اصطکاکی (مقاومت کششی و برشی)"  /اتصاالت اصطکاکی 
 ٢٣بروبه#

 ٦٦٦بروبه# ٢٧٢ص١٠"رنگ آمیزی (حفاظت سازه فوالدی)"  /اتصاالت اصطکاکی 
 ٧٩٨بروبه# ١٥٩ص١٠االت پیچی (انواع)" "سوراخ در اتص /اتصاالت اصطکاکی 
"سوراخ در اتصاالت پیچی (محدودیت ابعادی و دامنه کاربرد)"  /اتصاالت اصطکاکی 

 ٧٩٩بروبه# ١٥٩ص١٠
 ٨١١بروبه# ١٠٣ص١٣"سیستم تلفن"  /اتصاالت اضافی 
 ١٠٤٢بروبه# ١٦٧ص٩"قالب بتن (اسناد مدارک فنی)"  / اتصاالت اعضا

طع خالص موثر (اعضای / "سطح مق ١-٣-٢-١٠جدول  /اتصاالت اعضای کششی 
  ١٥٤٩بروبه# ٣٦ص١٠کششی)" 

 ١٧٢بروبه#١٣٧ص١٧"آزمایش مخرب"  /اتصاالت الکتروفیوژن 
ده از لوله پلی اتیلن (اجرای لوله "لوله کشی دفنی با استفا /اتصاالت الکتروفیوژن 
 ١١٦٦بروبه#١٠٩ص١٧کشی گاز)" 

(کلیات و دامنه کاربرد)"  دستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه" /اتصاالت الکتریکی 
 ٥٩٠#بروبه ٩٥ص١٤

"مالحظات تأسیسات برقی (مقابله با نیروی انهدام)"  /اتصاالت انعطاف پذیر 
 ١٣١٠بروبه# ١٠٢ص٢١

 ٩٤ص٢١"سامانه سرمایش و گرمایش"  /اتصاالت انعطاف پذیر سه محوره 
 ٧٥٤بروبه#

 ٤٦ص٢٢(بازرسی)"  تأسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان" / اتصاالت آبرسانی
  ٣٤٩#بروبه

 ٣٨٦#بروبه ٦١ص٢٢(بازرسی و نگهداری)"  ترانسفورماتور" /اتصاالت آچارکشی 
آبرسانی (مالحظات تأسیسات مکانیکی و برقی "تأسیسات  /اتصاالت آکاردئونی 

 ٣٤٣بروبه# ٩٨ص٢١در مقابله با نیروی انهدام)" 
  ٤٥٨اتصاالت با مقطع کاهش یافته ج ص 

)" پل حرارتی پوسته خارجی (محیط" / اتصاالت بازشوها و جدارهای غیرنور گذر
  ٢٩٥بروبه # ٢٨ص١٩

 ٢١ص٢٢(نگهداری سطوح)"  اقدامات پیشگیرانه" /اتصاالت بنائی و جانبی 
 ٩٦#بروبه
 ٥٧ص٢١"سامانه سازه ای مناسب برای مقاومت در مقابل انفجار"  /اتصاالت بوشنی 

 ٧٥٣بروبه#
"پل حرارتی (ضریب انتقال حرارتی،  / بازشوها و جدار غیر نورگذراتصاالت بین 

 ٢٩٣بروبه #١٤٩ص١٩اتصاالت بین بازشوها)" 
ازه "ستون (سیستم سازه ای قالب اعضای س /اتصاالت بین پشت بند سخت شده 

 ٧٥٨بروبه# ١٥٦ص٩ای)" 

 ١٣٨٢بروبه# ٣٧ص١٣ برقی)"تاسیسات ( نصب و برپایی " / ها ن هادییاتصاالت ب
 ٥٨ص١١“ ) ساختمان بتنی پیش ساخته (رواداری“  /اتصاالت بين قطعات معماری 

 ١٥٦٦#بروبه
" یراق آالت ساختمانی (آزمایش های استاندارد)"  /ای  اتصاالت پشت پنجره

 ١٤٦٦#بروبه ١١٩ص٥
 ١٠٧٨#بروبه ٧١ص١٤)" طراحی و ساخت (  کانال" / تصاالت پالستیکیا

"دستگاه جوش پلی اتیلن (مشخصات مواد و مصالح لوله  /اتصاالت پلی اتیلن 
 ٥٨٩بروبه#٩٦ص١٧کشی گاز طبیعی)" 

"فلنج (مشخصات مواد و مصالح لوله کشی گاز طبیعی)"  /اتصاالت پلی اتیلن 
 ١٠٢٨بروبه#٩٥ص١٧

 ١١٦٨بروبه#١١٢ص١٧"لوله کشی روکار (اجرای لوله کشی گاز)"  /اتصاالت پلی اتیلن 
"مشخصات فنی عملیات جوشکاری لوله و اتصاالت پلی اتیلن  /اتصاالت پلی اتیلن 

 ١٢٥٨بروبه#١٣٣ص١٧(جوشکاری شبکه گازرسانی)" 
 ٤٧ص١١)" ساختمان بتنی پیش ساخته (مصالح اتصاالت  " /ای  اتصاالت پیچ و مهره
 ٧٢٦#بروبه

” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصاالت پیچ و مهره ای اصطکاکی 
  ١٣٧٤#بروبه ١٥ص١١

 ١٨ص١١) تحت کشش مستقیمیا عملکرد اصطکاکی ( اتصاالت پیچی 
اتصاالت پیچی تحت ا یو  عملکرد اصطکاکیاتصاالت پیچی با  قبل و حین اجرای
 :، الزم است موارد زیر در نظر گرفته شودکشش مستقیم

 در پیچ ها  یروی کششی الزمن) حصول اطمینان از ایجاد شدن الف 
  ها پیچ کردنمحکم در  ابزارهای مورد استفاده) تنظیم ب 

پیچ نصب شوند و فقط  سوراخ های هم محوردر اتصاالت زیر، پیچ ها باید در 
 :محکم شوند  ۲۹-۳-۸-۱-۱۱مطابق بند  حد بست اولیهالزم است که تا 

  عملکرد اتکایی) اتصاالت پیچی با الف 
  بدون کشش مستقیم) اتصاالت پیچی ب 

ح یک اتصال در تماس نشان دهنده حالتی است که تمامی سطو حد بست اولیه
بین سطوح اتصال موجود  فضایی خالیکامل با یکدیگر باشند، اگر در این وضع، 

باشد به نحوی که تماس كامل برقرار نشود، باید اتصال باز شود و پس از قرار 
مناسب و انجام اصالحات الزم، تماس کامل برقرار شود. اگر  ورق پر کنندهدادن 

در یک راستا قرار داد،  میله های تنظیما به وسیله های پیچ ها ر نتوان سوراخ
، سوراخ رقوبمی توان در صورت مجاز بودن از نظر طرح اتصال، با استفاده از 

  استفاده نمود. پیچ های با قطر بزرگترپیچ ها را گشاد کرد و از 
در اتصاالت پیچی با عملکرد اصطکاکی و اتصاالت پیچی تحت کشش مستقیم، 

 در سوراخ های هم محور نصب شوند و به یکی از روش واشرره و باید پیچ و مه
های الف تا د مذکور در این بند تا رسیدن به حداقل کشش تعيين شده در طرح 

 محکم شوند.
 ٢٦بروبه#٩٤ص١٧"اتصاالت فوالدی"  /اتصاالت پیچی 

 ٧٩٨بروبه# ١٥٩ص١٠"سوراخ در اتصاالت پیچی (انواع)"  /یچی اتصاالت پ
 ٨١٧بروبه# ١٠٦ص١٣" اعالم خطرسیستم صوتی و " / اتصاالت پیچی
 ٩٦١بروبه# ٥٦ص١٠"عضو فشاری (نیمرخ و بست مورب)"  /اتصاالت پیچی 
 ١٢٥٩بروبه# ٢٠١ص١٠"مشخصات مصالح (الزامات لرزه ای)"  / اتصاالت پیچی
 ١٤٢٣بروبه# ١٧١ص١٠لقمه (الزامات عمومی)" "ورق پرکننده یا  /اتصاالت پیچی 
” اتصاالت پیچی (عملکرد اصطکاکی یا تحت کشش مستقیم)“  /اتصاالت پیچی 

 ٢٣#بروبه ١٨ص١١
 ١٣٧٤#بروبه ١٧ص١١” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصاالت پیچی 

 ١٧ص١١” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  / اتصاالت پیچی با عملکرد اتکانی
 ١٣٧٤#بروبه

” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصاالت پیچی با عملکرد اصطکاکی 
 ١٣٧٤#بروبه ١٧ص١١

” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصاالت پیچی بدون کشش مستقیم 
  ١٣٧٤#بروبه ١٥ص١١

” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصاالت پیچی تحت کشش مستقیم 
  ١٣٧٤#بروبه ١٥ص١١

"لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فوالدی  /اتصاالت پیچی و یا فلنجی 
 ١١٦٧بروبه#١٠٨ص١٧ "(اجرای لوله کشی گاز)

(تعریف)"  LSFیا سیستم قاب فوالدی سبک  " /ا جوشی یاتصاالت پیچی، پرچی 
 ٨١٩#بروبه ٢٧ص١١

 ٧٢٦#بروبه ٥٤ص١١“ ) ساختمان بتنی پیش ساخته (اتصاالت “  /اتصاالت تر 
"اتصاالت جوشی و پیچی (محدودیت)"  /اتصاالت تکیه گاه ماشین متحرک 

 ٢٥بروبه# ١٤٥ص١٠
 ٦٢ص٢٢(بازرسی و نگهداری)"  باطری و شارژر باطری" /اتصاالت تمیز شده 

 ٢١٨#بروبه
 ٣٣٣ص٩"مقاومت خمشی ستون (ساختمان با تغييرشکل زیاد)"  /اتصاالت تیر 

 ١٢٨٦بروبه#
  ٢١٣ص١٠(قاب خمشی معمولی)  اتصاالت تیر به ستون

  اتصاالت تیر به ستون  ١٠-٣-٧-٢
  زیر باشند. شرایط باید دارای قاب های خمشی معمولی اتصاالت تیر به ستون در 

قاب های تیرهای این نوع  طراحی اتصاالت تیر به ستون و نیز وصلهالف) در 
  محلخمشی می توان 

  را در محل اتصال تیر به ستون در نظر گرفت.تشکیل مفصل پالستیک 
) اتصال تیر به ستون باید از رابطه زیر تعيين uMب) مقاومت خمشی مورد نیاز (
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  شود.
Mu=۱/۱RyMp   (١-٧-٣-١٠) 

  که در آن:
yR  نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعيين شده مصالح =

 ۱-۲-۳-۱۰تیر مطابق مقادیر جدول 
pM لنگر پالستیک مقطع تیر در محل اتصال تیر به ستون =  
) اتصال تیر به ستون باید با در نظر گرفتن uVپ) مقاومت برشی مورد نیاز ( 

با نیروی زلزله ترکیب می شوند و  تعادل استاتیکی بارهای ثقلی ضریبداری که
  در دو انتهای تیر، تعيين شود. prM  =١٫١ PMyRناشی از لرزه ای برش 

"آرماتور طولی / اعضای تحت خمش / (ساختمان با شکل  /اتصاالت تیر به ستون 
 ١٦٤بروبه# ٣٢٩ص٩پذیری زیاد)" 

"طول گیرایی میلگرد کششی / اتصال تیر به ستون /  /اتصاالت تیر به ستون 
 ٩٣٧بروبه# ٣٤٠ص٩(ساختمان با تغييرشکل زیاد)" 

  ٣٣٨ص٩اتصاالت تیر به ستون در قاب (ساختمان با تغييرشکل زیاد) 
  اتصاالت تیر به ستون در قاب ها ٤-٤-٢٣-٩
  ضوابط کلی طراحی ١-٤-٤-٢٣-٩
باید  برشها در قاب ها برای  تیرها به ستونطراحی اتصاالت  ١-١-٤-٤-٢٣-٩

در این رابطه باید طبق  rVو  uV) صورت گیرد. مقادیر ١-١٥-٩براساس رابطه (
  تعيين شوند. ۳-۱-۴-۴-۲۳-۹و  ۲-۱-۴-۴-۲۳-۹ضوابط بندهای 

، باید بر اساس تنش کششی uVبه اتصال،  نیروی برشی نهایی موثر ٢-١-٤-٤-٢٣-٩
تیرهای دو سمت اتصال و  میلگردهای کششیکه ممکن است در  ١٫٤٧ ygfبرابر 

ال پدید آید، محاسبه گردد. نیز برش موجود در ستون های باال و پايين اتص
مفصل های برای تعيين این مقادیر فرض می شود در تیرهای دو سمت اتصال 

مثبت یا منفی، برابر با لنگرهای خمشی مقاوم  ظرفیت های خمشیبا  پالستیک
لنگرها  ، در مقاطع بر اتصال تشکیل شده باشند. جهت های اینprMمحتمل، 

  که بیشترین برش در اتصال ایجاد شود. باید به صورتی در نظر گرفته شوند
را می توان با شرط رعایت  rVنیروی برشی مقاوم نهایی اتصال،  ٣-١-٤-٤-٢٣-٩

  حداکثر برابر با مقادیر (الف) تا (پ) این بند در نظر گرفت: ٢-٤-٤-٢٣-٩ضوابط بند 
 ١٢ cvjA   اتصاالت محصور شده در چهار سمتبرای  -الف
و یا در دو سمت مقابل هم  شده در سه سمتاتصاالت محصور برای  -ب

  cvjA 9  
  ٧٫٥ cvjA      برای سایر اتصاالت -پ
یک اتصال زمانی توسط نیرویی که به یک وجه آن می رسد محصور شده تلقی  

  می گردد که تیر حداقل سه چهارم سطح آن اتصال را پوشانده باشد.
  ٣٢٦ص٩متوسط) اتصاالت تیر به ستون در قاب (ساختمان با شکل پذیری 

  اتصاالت تیر به ستون ها در قاب ها ٤-٣-٢٣-٩
یا دالی که طول ارتفاع تیر در اتصاالت تیرها به ستون ها، در  ١-٤-٣-٢٣-٩

بیشترین ارتفاع را دارد و به محل اتصال منتهی می شود، باید در امتداد عمود 
به مقدار حداقل برابر با مقادیر (الف) و میلگرد عرضی ، میلگرد طولی ستونبر 

  (ب) این بند پیش بینی نمود: 
-۹نباید کمتر از مقدار محاسبه شده از رابطه (سطح مقطع میلگرد عرضی  -الف
  ) باشد. ۱۵-۱۳
 0ℓنباید کمتر از دو سوم مقدار آرماتور عرضی در ناحیه مقدار آرماتور عرضی  -ب

د. فاصله سفره های این آرماتور از یکدیگر باش ٤-٢-٢-٣-٢٣-٩ستون، مطابق بند 
  اختیار شود. 0ℓهای نظیر در ناحیه فاصله سفره نباید بیشتر از یک و نیم برابر 
  ٢٣٦ص١٠(قاب مهاربندی شده واگرا)  اتصاالت تیر پیوند به ستون

   اتصاالت تیرهای پیوند به ستون ٨-١٢-٣-١٠
  به ستون باید دارای شرایط زیر باشند. تیرهای پیونداتصاالت 

) گیردار کامل( صلبالف) اتصاالت تیرهای پیوند به ستون باید به صورت  
  طراحی شوند.

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

 nVyRپیوند به ستون باید حداقل برابر مورد نیاز اتصال تیر  مقاومت برشیپ) 
-۱۲-۳-۱۰مقاومت برشی اسمی تیر پیوند مطابق الزامات بند  nVباشد که در آن، 

انتظار به حداقل تنش تسلیم فوالد تیر پیوند  نسبت تنش تسلیم مورد yRو  ۳
  است.

مورد نیاز اتصال تیر پیوند به ستون باید برابر کوچکترین  مقاومت خمشیت)  
eVnو  PMدار دو مق

لنگر پالستیک مقطع تیر  PMدر نظر گرفته شود که در آن،  ٢
می  ۳-۱۲-۳-۱۰تیر پیوند مطابق الزامات بند  مقاومت برشی اسمی nVپیوند و 
  .باشد

ث) در مواردی که اتصال تیر پیوند به ستون به همراه اتصال مهاربندی (صفحه  
(گیردار کامل) در نظر گرفته شود. اتصال باید به صورت صلب  اتصال) باشد، این

در این حالت اتصال باید برای نیروی برشی و لنگر خمشی نظیر بندهای (پ) و 
نیاز تیر پیوند و مقاومت های مورد  (ت) در فوق به همراه مقاومت محوری مورد

  نیاز اتصال مهاربندی طراحی شود.
  ٢٣٦ص١٠شده واگرا)  (قاب مهاربندی اتصاالت تیر خارج از ناحيه پیوند به ستون

  اتصاالت تیرهای خارج از ناحيه پیوند به ستون ٧-١٢-٣-١٠
  زیر باشند.  شرایطباید دارای  ستونهای خارج از ناحیه پیوند به تیراتصاالت 

 مفصلیالف) اتصاالت تیرهای خارج از ناحیه پیوند به ستون می توانند به صورت 
  طراحی گیرداریا 

های مورد نیاز اتصال باید بر اساس بزرگترین  شوند. در این حالت مقاومت
-۱۲-۳-۱۰ترکیبات بار متعارف و نیروهای حاصل از الزامات بند  نیروهای حاصل از

  تعيين شوند.  ۶
ب) در مواردی که اتصال تیر خارج از ناحیه پیوند به ستون به همراه اتصال 

  )صفحه اتصالمهاربند ( 
صلی یا گیردار طراحی شود. در حالت باشد، این اتصال می تواند به صورت مف

رادیان بدون کاهش  ٠٢٥٫٠حداقل برابر  قابلیت دورانمفصلی اتصال باید دارای 
مقاومت مقاومت بوده و برای مقاومت های مورد نیاز اتصال مهاربندی به همراه 

برشی و محوری مورد نیاز اتصال تیر طراحی شود. در حالت گیردار، این های 
مورد نیاز مقاومت های به همراه  ١٫١ PMyRاتصال باید برای لنگر خمشی برابر , 

برشی و محوری مورد نیاز اتصال تیر طراحی مقاومت های اتصال مهاربندی و 
و مجموع لنگرهای  لنگر پالستیک تیرکوچکترین دو مقدار  pMشود؛ که در آن، 

نسبت تنش تسلیم مورد انتظار  yRپالستیک ستون های باال و پايين اتصال و 
  به حداقل تنش تسلیم فوالد تیر یا ستون است.

"اتصاالت جوشی و پیچی (محدودیت)"  /متر  ٤٠اتصاالت تیر و شاه تیر بزرگتر از 
 ٢٥بروبه# ١٤٥ص١٠

  ٢٧ج ص ت جوشی (انواع)اتصاال 
برای برقراری اتصال، قطعات فلز پایه در حاالت مختلفی در کنار یکدیگر قرار می 
گیرند. به این حاالت اتصال گفته می شود. انواع اتصاالت جوشی به قرار ذیل 

  می باشد:
  اتصال لب به لب )الف 
  )رویهم(اتصال پوششی  ب)
  اتصال سپری پ)
  اتصال گونیا ت)
  یاناتصال پیش ث)

  
  واع جوشان

  انواع جوش نشان داده شده است که عبارتند از: ٢٠-١در شکل 
  جوش شیاری )الف 
  جوش گوشه )ب 
  جوش کام )پ 
  هانگشتانجوش  )ت 

  
  جوش گوشه

جوش گوشه متداول ترین جوش در ساختمان های فوالدی است. از این جوش 
استفاده کرد  ١٩-١می توان در اتصال رویهم، اتصال سپری و اتصال گونیا از شکل 

مشخصات  ٢٢-١نشان داده شده است. در شکل  ٢١-١که نتیجه آن در شکل 
کل به هندسی جوش گوشه با دو ساق مساوی نشان داده شده است. در این ش

 Dاندازه گلو و  اختالف بین اندازه گلو و اندازه ساق توجه داشته باشید. اگر 
  اندازه ساق جوش گوشه باشد، داریم:

=0.707 D 
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  جوش شیاری

ها و برقراری درز جوش های  یکسره کردن تمام قدرت ورقاز جوش شیاری برای 
تمام قدرت استفاده می شود. برای انجام جوش شیاری در دو لبه مجاور هم، 

 ٢٣-١الزم است لبه های کار به منظور نفوذ کامل جوش آماده گردند. در شکل 
انواع آماده سازی لبه ها ارایه شده است. در عمل اغلب از درز ساده و یا درزهای 

  د.جناغی استفاده می شو

 ٨٤١#بروبه ٥١ص١١(ساختمان بتنی پیش ساخته)" شالوده  " / اتصاالت جوشی  
 ٩٦١بروبه# ٥٦ص١٠"عضو فشاری (نیمرخ و بست مورب)"  /اتصاالت جوشی 
 ١٢٥٩بروبه# ٢٠٠ص١٠ات لرزه ای)" "مشخصات مصالح (الزام /اتصاالت جوشی 
 ١٤٢٣بروبه# ١٧٠ص١٠"ورق پرکننده یا لقمه (الزامات عمومی)"  / اتصاالت جوشی

” اجزای مکانیکی و برقی (ضوابط خاص)/ “ ٢-٤جدول  /اتصاالت جوشی 
 ١٧٣٤#بروبه ٦٦ص٢٨٠٠

  ٣٨٦اتصاالت جوشی با برون محوری ج ص 
"مشخصات مصالح (ضوابط ویژه برای طراحی  /اتصاالت جوشی در میلگرد طولی 

 ١٢٦٠بروبه# ٣٢١ص٩در برابر زلزله)" 
" اتصاالت نوع جوشی (اتصاالت فوالدی در لوله کشی گاز  /جوشی درزدار  اتصاالت

 ٢٨بروبه#٣٥ص١٧ "طبیعی ساختمان)
" اتصاالت نوع جوشی (اتصاالت فوالدی در  /اتصاالت جوشی فوالدی بدون درز 

 ٢٨بروبه#٣٥ص١٧ "لوله کشی گاز طبیعی ساختمان)
 ٥ص ١١)" (تعریف تی محاسبانقشه های "  / ایه اتصاالت جوشی و پیچ و مهر

 ١٣٩٣#بروبه
  ١٤٤ص١٠(محدودیت)  اتصاالت جوشی و پیچی

  محدودیت ها در اتصاالت جوشی و پیچی ١٠-١-٩-٢-١٠
 پیچ های پرمقاومت یا جوشاتصال اصطکاکی با برای اتصاالت زیر باید از  

  استفاده شود. 
  متر ۴۰چند طبقه با ارتفاع بیش از ساختمان های در وصله ستون ها ) ١(
ساختمان هایی که مهار آنها به  ستونها به شاه تیرها و تیر) اتصال کلیه ۲( 

 چند طبقه با ارتفاعهای 
  متر وابسته است. ۴۰بیش از 

را تحمل  کیلونیوتن ۵۰یی با ظرفیت بیش از جراثقال ها) کلیه سازه هایی که ٣( 
، اتصال خرپاها به ستون ها، تیرهای شیبدار سقفیا  خرپاها وصلهمی کنند. 

بین خرپا یا تیر سقف و ستون  مهارهای زانویی، مهار ستون ها، وصله ستون ها
  می باشند. مشمول این امر تکیه گاه های جراثقالو 
یا سایر بارهای زنده  ماشین های متحرک) در اتصاالت اعضایی که تکیه گاه ۴(

  می شوند.  بارهای رفت و برگشتییا  ایجاد ضربهای هستند که باعث 
با پیچ های پر مقاومت یا با  اتصال اتکاییدر کلیه حالت های دیگر می توان از 

  ،پیچ های معمولی
  ال جوشی استفاده کرد.اتصال اصطکاکی با پیچ پرمقاومت و یا اتص

، می توان فاصله بین رقوم متوسط زمین مجاور ارتفاع ساختمانتبصره: برای 
  ساختمان و روی بال

  باالترین تیر در ساختمان را به حساب آورد.
 ٤١#بروبه ٦١ص٢٨٠٠)" اجزای غیر سازه ای (مهار " /اتصاالت جوشی یا پیچی 

  ٥٤٠اتصاالت خرپایی مقاطع توخالی ج ص 
 ٧٥٣بروبه# ٩٤ص٢١"سامانه تهویه و تخلیه هوا"  /اتصاالت خرطومی 
 ٩٣ص٢١"مالحظات تأسیسات مکانیکی (مقررات کلی، انفجار)"  /اتصاالت خرطومی 

 ١٣١٠بروبه#
 ٧٢٦#بروبه ٥٤ص١١“ ) ساختمان بتنی پیش ساخته (اتصاالت “  / اتصاالت خشک

” انواع دیافراگم (از نظر جنس و سیستم ساختمانی)“ /اتصاالت خشک و یا تر 
 ١٣٩#بروبه ١٩٦ص٢٨٠٠

  ٧٢٦#بروبه ٤٥ص١١)" ساختمان بتنی پیش ساخته (تعریف  " /تر اتصاالت خشک یا 
 ١١بروبه# ٢١٦ص١٠(قاب خمشی متوسط)"  تیر به ستون اتصال" /اتصاالت خمشی 

روش تحلیل استاتیکی معادل (ضریب رفتار “ /اتصاالت خورجینی ساده 
 ١٧٣٢#بروبه ٣٦ص٢٨٠٠ ”) Ruساختمان،

  ٢٦٦ص٩اتصاالت دال به ستون (انتقال لنگر خمشی) 
  در اتصاالت دال به ستون انتقال لنگر خمشی ٣-٣-١٨-٩
بارهای ، ناشی از uMای،  لنگر خمشی متعادل نشدهدر مواردی که  ١-٣-٣-١٨-٩

منتقل شود، قسمتی از آن،  دال بدون تیر به ستونباید بین  زلزلهیا  باد، قائم
ufM و بقیه آن،  عملکرد خمشی، باuvM خارج از مرکزی که در  نیروی برشی، با اثر

-۱۸-۹از رابطه ( uvMاطراف ستون در دال ایجاد می شود، منتقل می گردد. مقدار 
  ) محاسبه می شود۱
 )٩-۱۸-١ (      

٢٣+١ ١
٢

 

 ١٫٥توسط عرضی از دال که به دو مقطع به فواصل  ufMلنگر خمشی  ٢-٣-٣-١٨-٩
در دو سمت آن  بر خارجی ستوناز  ضخامت کتیبه دالیا  ضخامت دالبرابر 

محدود است، تحمل می شود. آرماتورهای مورد نیاز برای تحمل این لنگر خمشی 
  باید در همین عرض جای داده شوند.

آن قسمت از لنگر خمشی که با اثر نیروی برشی خارج  طراحی برای ٩-١٨-٣-٣-٣
، باید بر uvMاز محوری که در اطراف ستون در دال یا کتیبه دال منتقل می شود، 

  صورت گیرد. ۵-۱۷-۱۵-۹اساس ضوابط بند 
 ٢٣٦ص٩)" در اتصاالت دال به ستون( انتقال لنگر خمشی " / اتصاالت دال به ستون

 ١٢١بروبه#
"مشخصات فنی عملیات جوشکاری لوله و اتصاالت پلی  /اتصاالت در داخل کانال 

 ١٢٥٨بروبه#١٣٣ص١٧اتیلن (جوشکاری شبکه گازرسانی)" 
/ "طراحی بر اساس حالت حدی  ١-٢-١-١٠زیر جدول  / اتصاالت در معرض خوردگی

  ٩٢٥بروبه# ٤ص١٠مقاومت (طراحی سازه فوالدی)" 
" لوله مسی (مواد و مصالح مصرفی در لوله کشی گاز  /اتصاالت دستگاه ها گازسوز 
  ١١٧٨بروبه#٣٥ص١٧ "طبیعی ساختمان)

  ٣٦ص١٧(مواد و مصالح مصرفی در لوله کشی گاز ساختمان)  اتصاالت دنده ای
  ب) اتصاالت دنده ای

، این ۴-۵-۴-۱۷، طبق شرایط جدول اتصاالت دنده ایدر صورت استفاده از 
  باشند. ۱۷۹۸رد ملی شماره اتصاالت باید از نوع فوالدی مطابق استاندا

" لوله کشی روکار (اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی)"  /اتصاالت دنده ای 
 ١١٦٨بروبه#٤٥ص١٧

 ١٣٢٠بروبه#٣٧ص١٧" مواد آب بندی اتصاالت دنده ای"  /اتصاالت دنده ای 
 ٢٦بروبه#٩٤ص١٧"اتصاالت فوالدی"  /اتصاالت دنده ای 

االت دنده ای" " مواد آب بندی اتص / اتصاالت دنده ای لوله های گاز
 ١٣٢٠بروبه#٣٧ص١٧

"فلنج (مشخصات مواد و مصالح لوله کشی گاز طبیعی)"  /اتصاالت دنده پیچ 
 ١٠٢٨بروبه#٩٥ص١٧

 ٩٧ص١١“ سیستم قالب تونلی (مالحظات طراحی) “  /اتصاالت دیوار به شالوده 
 ٨٢١#بروبه

 ٢٧ص٢١"اجزای غیرسازه ای (پدافند غیرعامل)"  /اتصاالت دیوارجداره خارجی 
 ٤١بروبه#

 ٢٨ص١٩)" پل حرارتی پوسته خارجی (محیط" / اتصاالت دیوارهای داخلی و خارجی
 ٢٩٥بروبه #

” اجزای مکانیکی و برقی (ضوابط خاص)/ “ ٢-٤جدول  /اتصاالت رزوه ای 
 ١٧٣٤#بروبه ٦٦ص٢٨٠٠

 ٨٢٦بروبه# ١٣٩ص١٣(کلیات)"  سیستم نیروی برق" /اتصاالت زمین سیستم نیرو 
 ١٨٦#بروبه ١٥٣ص٥” آلومینیوم (تعریف و دسته بندی)“  /اتصاالت ساختمانی 

  ٨١٨#بروبه ١١٣ص٦(سیستم سازه ای)"  خمشیسیستم قاب " /اتصاالت ساده 
گروه بندی ساختمان ها (برحسب “سیستم قاب ساختمانی /  /اتصاالت ساده 

 ١١٢٩#بروبه ١١ص٢٨٠٠” سیستم سازه ای)
  ١٣٧٤#بروبه ١٥ص١١” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /اتصاالت سازه ای 
“ آسانسور (تاثیرات بر سازه ساختمان) “ /ی آسانسور ا اتصاالت سازه
 ١٧٦#بروبه١٩ص١٥

"بتن غیر قابل قبول از نظر مقاومت (نحوه برخورد)"  /ای بتنی  اتصاالت سازه
 ٢٣٥بروبه# ١٤٢ص٩
"بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه گازرسانی پلی اتیلن"  /م اتصاالت سال
 ٢١٣بروبه#١٣٥ص١٧

 ١٠٧بروبه# ١٦٨ص١٣" ن اساسییالكترود زم" /اتصاالت سست 
 ١٧٢بروبه#١٣٧ص١٧"آزمایش مخرب"  / اتصاالت سوکتی الکتروفیوژن

 ٣٤ص١١ اجرایی)مالحظات (   LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک  اتصاالت
 عبور از جداره فوالدیپس از  گام پیچ ۳باید به اندازه حداقل  پیچ های خودکار

  یابند ادامه
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به شرطی می توان کامال موثر در  اتصاالت فوالد به فوالدپیچ های خودکار را در 
حداقل  یج از لبهپآن ها از یکدیگر و فاصله  فاصله مرکز به مرکزنظر گرفت که 

باشند،  موازی راستای اعمال بار هلبسه برابر قطر اسمی پیچ باشد. در مواردی که 
کاهش یابد. اگر فاصله  قطر اسمی پیچ برابر ١٫٥می تواند به  فاصله از لبهحداقل 

 ظرفیت پیچ های خود کاربرابر قطر اسمی آن باشد،  ۲مرکز به مرکز پیچ ها 
 در نظر گرفته می شوند. ظرفیت موثردرصد  ۸۰معادل 

مستقیم صرف نظر میشود ولی در برش زمانی  شدر کش ظرفیت پیچ های هرزاز 
درصد تعداد کل پیچ های موثر در اتصال  ۱۵موثر است که تعداد آنها بیشتر از 

 .باشدن
پیچ های مورد استفاده برای نصب قطعات باید بسته بندی شده باشند و 

 مشخصات آن نیز ذکر شود
 محافظت در برابر خوردگیشده باید تمهیدات الزم برای  مناطق جوش کاریدر 

 .اتصال در نظر گرفته شود
 ٢١بروبه# ٩٢ص١٣شعاب از سیم" و اناتصال " /هم دیگر اتصاالت سیم به 

(مالحاظات  ساخت ساختمان در پهنه گسلی" /اتصاالت شریان حیاتی شهری 
 ٧٠٨#بروبه ١١٠ص٦طراحی)" 

"سامانه سازه ای مناسب برای مقاومت در مقابل انفجار"  /اتصاالت شکل پذیر 
 ٧٥٣بروبه# ٥٧ص٢١

 ٢٦بروبه# ٢٣٧ص٩"اتصاالت قاب (ضوابط ویژه)"  /اتصاالت صلب 
  ٤٢٢ج ص  تفاده از نیمرخاتصاالت صلب تیر به ستون از نوع جوشی با اس

  ٤٢٢اتصاالت صلب تیر به ستون از نوع جوشی ج ص   

  ٤٢٢ج ص اتصاالت صلب تیر به ستون   
 ٦٠ص٢٢(بازرسی و نگهداری)"  کابل، کانال و باس داکت" / اتصاالت ضعیف
 ١٠٦٨#بروبه

  ١٤٢ص١٧اتصاالت عایقی (حفاظت کاتدی در شبکه لوله کشی گاز) 
  اتصاالت عایقی ٨-١٥-١٧

بین دو طرف آنها قطع  ارتباط الکتریکیاتصاالت عایقی قطعاتی هستند که  
الکتریکی بین دو قسمت از شبکه  جداسازیگردیده است. این قطعات به منظور 

و  لبه جوشیبه کار می روند. اتصاالت عایقی باید از نوع  یا خطوط فوالدی گاز
بخش  ۱۳-۴-بوده و بر طبق استانداردهای مندرج در جدول پ بین فلنجی عایقیا 

ورودی و در مبادی  عایقی نصب اتصاالتپیوست تولید و آزمایش شده باشند. 
جداسازی الکتریکی و اندازه گیری به منظور  قلیل فشارخروجی ایستگاههای ت

 الزامی است. لوله فشار قوی ورودی و لوله فشار ضعیف خروجی ایستگاه از خط

رنگ به لحاظ رو زمینی بودن باید با  ملزومات ایستگاهها و  حفاظت از لوله 
  انجام شود. آمیزی ایستگاه

   ١٣-٤-جدول شماره پ
  نام کاال IPS استاندارد  IGSاستاندارد
---  IPS-M-TP750.1 آندهای چدن پرسیلیس کروم دار 
---  IPS-M-TP750.3 آندهای فداشونده از نوع منیزیم  

IGS-M-PL-006(1)  IPS-M-TP750.8 اتصاالت غایقی  
IGS-M-TP-017(0) IPS-M-TP750.9 کیت مخصوص فلنج های عایقی 

 ٣٠٥#بروبه ١٢٧ص٥” پلیمر ساختمانی (تعریف)“ /اتصاالت عرضی شیمیایی 
سقف کاذب محل محدودیت عبور لوله گاز از  " / اتصاالت غيرجوشی در محدوده

 ١٢١٢بروبه#٢٦ص١٧ ”تجمع
"بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه  /فاقد دو پهنی غیر قابل قبول اتصاالت 

 ٢١٣بروبه#١٣٥ص١٧گازرسانی پلی اتیلن" 
 ”(مالحظات اجرایی) LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک “  /اتصاالت فوالد به فوالد 

 ٢٥#بروبه ٣٤ص١١
  LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک  / " ٢-٢-١١جدول  /اتصاالت فوالد به فوالد 

 ٨١٩#بروبه ٢٩ص١١(اتصاالت)" 
" اتصاالت نوع جوشی (اتصاالت فوالدی در لوله کشی گاز طبیعی  / اتصاالت فوالدی

 ٢٨بروبه#٣٥ص١٧ "ساختمان)
" جوش لب به لب (اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی)"  /اتصاالت فوالدی 

 ٤٩٦بروبه#٤٨ص١٧
" جوشکاری (اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی)"  /فوالدی  اتصاالت

 ٤٩٧بروبه#٤٨ص١٧
  ٩٤ص١٧اتصاالت فوالدی 

  اتصاالت ٢-١-١١-١٧
  اتصاالت فوالدی -الف
  : اتصاالت جوشی ۱

به صورت توکار و همچنین روکار باالتر از دو اینچ، کلیه  اجرای لوله کشی گازدر 
ASTM A-234 مطابق مشخصات  جوشی فوالدی بدون درزاتصاالت باید از نوع 

Grade WPB  و یا استاندارد  ۳۰۷۶و یا استاندارد ملی  کربندرصد  ٠٫٢٥با حداکثر
IGS-M-PL-022-1  بوده و از نظر ابعاد با استانداردANSI B16.9  مطابقت داشته

  کمتر نباشد. ۴۰و ضخامت آن از رده 
 : اتصاالت دنده ای۲

کنتور ، اتصاالت ورودی و خروجی رگوالتوربه استثنای  اتصاالت پیچیاستفاده از 
 ها، ممنوع می باشد. علمکدر  و شیر قفل شونده
  باشد. ۱۷۹۸باید مطابق با استاندارد ملی شماره  اتصاالت دنده ای

" لوله کشی توکار (اجرای سیستم لوله کشی  /اتصاالت فوالدی جوشی بدون درز 
 ١١٦٦بروبه#٤٥ص١٧گاز طبیعی)" 
 ١١٦٦بروبه#١٠٥ص١٧"لوله کشی دفنی"  / اتصاالت فوالدی دفنی

  ٢٣٧ص٩) ضوابط ویژه (  اتصاالت قاب
  ها ضوابط ویژه برای اتصاالت قاب ١٨-١٥-٩
و یا سایر بارهای جانبی موجب  زلزله، باد، بارهای قائمدر مواردی که  ١-١٨-١٥-٩

ها می شوند، ستون ها و انتقال لنگر خمشی در اتصاالت اعضای قاب به ستون 
اتصاالت آنها به اعضای قاب باید برای برش حاصل از این لنگر خمشی طراحی 

  شوند.
 آرماتور برشیاعضای قاب به ستون ها باید  اتصاالت صلبمحل در  ٢-١٨-١٥-٩

برابر  داده شده است با فرض  )۱۳-۱۵-۹(معادل حداقل آنچه در رابطه 
ستون قرار داده شود. این آرماتورها باید در ناحیه ای بزرگترین بعد ستون، در 

به طول حداقل برابر با ارتفاع بلندترین عضوی که به اتصال می رسد ادامه داشته 
  باشند.

عناصر مقاوم در مقابل بارهای جانبی در اتصاالت قاب هایی که جزء  ٣-١٨-١٥-٩
اص باید رعایت می باشند، ضوابط خ شکل پذیری متوسط و زیادبا فرض  زلزله

  شوند. این ضوابط در فصل بیست و سوم داده شده اند.
 ٥٥ص١٦اتصاالت قابل انعطاف (شیر برداشت لوازم بهداشتی) 

  اتصاالت قابل انعطاف  ٧-٤-٣-١٦
الف) اتصاالت قابل انعطاف که بین انتهای لوله و شیر برداشت لوازم بهداشتی 

یا استاندارد مشابه مورد تاييد  NSF61نصب می شود، باید از نظر بهداشتی با 
 دیگر و همچنین یکی از استانداردهای زیر تطابق داشته باشد.

 
ISIRI     14837 
BS EN    13618 
ASME    A ١١٢٫١٨.٦ 
CSA      B ١٢٥٫٦ 

"تأسیسات آبرسانی (مالحظات تأسیسات مکانیکی و برقی  / اتصاالت قابل انعطاف
 ٣٤٣بروبه# ٩٨ص٢١در مقابله با نیروی انهدام)" 

 ٧٥٣بروبه# ٩٤ص٢١"سامانه تهویه و تخلیه هوا"  / اتصاالت قابل انعطاف
)" دریچه توزیع و برگشت هوا (بازرسی کانال کشی،" /اتصاالت قابل انعطاف 

 ١٠٨١#بروبه ٣٥ص٢٢
 ١٥٩٦بروبه#  ١٦١ص١٤"لوله پرکن مخزن"  /اتصاالت قابل انعطاف 
 ٧٥ص١٢مانی و الحاقی (سایر مقررات)" " نصب قطعات ساخت / اتصاالت قبل از کنتور
 ١٣٨٠#بروبه

” مالت ساختمانی (دسته بندی از نظر مواد چسباننده)“  /اتصاالت قطعات گچی 
 ١٣٠٨#بروبه ٣٢ص٥
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 ١٣٠٩#بروبه ١٨ص٨” مالت گچی (تعریف)“  /ات گچی اتصاالت قطع
  ٤١#بروبه ٦٣ص٢٨٠٠)” اجزای غیر سازه ای (دیوار خارجی “ /اتصاالت قطعات نما 

  ١٠٩٥بروبه# ١٢٤ص١٦” کفشوی آب باران (الزامات)“ /اتصاالت کامال آب بند 
)" طراحی، ساخت و نصب هود(  تخلیه هوای آشپزخانه تجاری" / اتصاالت کانال
 ١٥٨٩#بروبه ٦٢ص١٤

 ٦٠ص٢٢(بازرسی و نگهداری)"  کابل، کانال و باس داکت" / اتصاالت کثیف
 ١٠٦٨#بروبه

 ١٤٣٧بروبه# ١٤٢ص١٠"وصله (در مقاطع سنگین)"  /اتصاالت کششی 
 ٢٤١ص١٠عمومی لرزه ای) (الزامات  اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده

  الزامات عمومی اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده ١-١٣-٣-١٠
  زیر باشند.شرایط کلیه اتصاالت از پیش تأييد شده باید دارای  
  ) در نظر گرفته شوند.گیردار کامل(صلب ) کلیه اتصاالت باید به صورت ۱(
آزمایش های غیر مخرب در اتصاالت باید از طریق جوش های بکار رفته ) کلیه ۲(

  ) تأييد شوند. فراصوتی( اولتراسونیک  ورادیوگرافی نظیر 
و  ۱-۱۰) در طراحی اتصاالت از پیش تأييد شده، عالوه بر الزامات فصل های ٣(

 نیز رعایت شوند. ۱۳-۳-۱۰و  ۹-۳-۱۰، ۸-۳-۱۰بخش های  باید الزامات ۱۰-۲
در داخل  مفصل پالستیکن بی فاصله) در کلیه اتصاالت از پیش تأييد شده ۴(

و برای انواع مختلف اتصاالت  می شودنمایش داده  hSعالمت  تیر تا بر ستون با
محل تشکیل مفصل پالستیک در بخش های  مذکور بر اساس نتایج آزمایش،

  مربوطه ارائه شده است.
عمق  d) که در آن dhS+، به فاصله (تیرهای ساخته شده از ورق) در دو انتهای ۵( 
جوش با  جوش نفوذی با نفوذ کاملجان به بال باید از نوع  است، اتصال تیر

در  ضخامت جوش های گوشه تقویتیدر هر دو طرف جان باشد.  گوشه تقویتی
میلی متر کمتر در نظر گرفته شود. در مواردی که در  ۸هر طرف جان نباید از 
صوص الزام خ در این اتصاالت گیردار از پیش تأييد شدهبخش های مربوط به 

تیر الزامی  اتصال جان به بالدیگری وضع شده باشد، تأمین این شرایط برای 
  نیست. 

به  محل اتصال تیر به ستون، در شکل ساخته شده از ورق Hستون های ) در ۶(
میلی متر باال و پايين بال های تیر، اتصال  ۳۰۰تیر بعالوه  فاصله ای شامل عمق

جوش د از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جان به بال های مقطع ستون بای
در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش های گوشه تقویتی در  گوشه تقویتی

در نظر  بیشتر میلی متر و ضخامت جان مقطع ستون ۸هر طرف جان نباید از 
  گرفته شود. 

، در محل اتصال تیر به ستون ستون های قوطی شکل ساخته شده از ورق) در ۷(
میلی متر باال و پايين بال تیر، اتصال  ۳۰۰عمق تیر بعالوه  ه ای شاملبه فاصل

  از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد.  جان ها به بال های مقطع ستون، باید
، در محل اتصال ستون های ساخته شده از ورق با مقطع صلیبی شکل) در ۸(

میلی متر باال و پايين بال  ۳۰۰فاصله ای شامل عمق تیر بعالوه  تیر به ستون به
تیر، اتصال جان ها به بال ها و جان دیگر باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ 
کامل با جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش های 

مقطع ستون  میلی متر و ضخامت جان ۸گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از 
  در نظر گرفته شود.  بیشتر

، رعایت جوش های نفوذیدر  تسمه های پشت بندر صورت نیاز به تعبيه ) د۹( 
  الزامات زیر ضروری است.

اتصال ورق های پیوستگی به بال ها مورد استفاده در  برداشتن پشت بندهای• 
مام عملیات جوشکاری الزامی ، پس از اتمقطع ستون(یا جان های)  و جان
 نیست.

، پشت بندهای مورد استفاده در بال ه ستوناتصاالت گیردار مستقیم تیر بدر • 
ریشه برداشته شوند و پس از برداشتن تسمه های پشت بند،  تحتانی تیر باید
  میلی متر تقویت گردد.  ۸ضخامت حداقل  باید با جوش گوشه به جوش نفوذی

در اتصاالت گیردار مستقیم تیر به ستون، برداشتن پشت بندهای مورد استفاده • 
الزامی نیست. در صورتی که تسمه های پشت بند برداشته  نی تیردر بال فوقا

  نشوند، این تسمه ها باید با جوش گوشه
  میلی متر به بال ستون جوش داده شوند. ۸به ضخامت حداقل 

اتصال پشت بندهای مورد استفاده در اتصاالت گیردار مستقیم تیر به ستون، • 
  نیست. به بال های تیر مجاز

 ٢٤١ص١٠(الزامات لرزه ای)  از پیش تأييد شده اتصاالت گیردار
  اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده  ١٣-٣-١٠

در صورت تأمین  ۵-۱۳-۳-۱۰تا  ۱-۱۳-۳-۱۰اتصاالت گیردار ارائه شده در شکل های 
الزامات و محدودیت های این بخش به عنوان اتصاالت گیردار از پیش تأييد 

. مطابق الزامات این بخش، انواع اتصاالت گیردار از می شوندشده محسوب 
 می باشند. ۱-۱۳-۳-۱۰پیش تأييد شده به شرح جدول 

 انواع اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده ۱-۱۳-۳-۱۰جدول 

نوع سیستم   مخفف  نوع اتصال  ردیف
سازه ای قابل 
  کاربرد

بخش 
  مربوطه

اتصال مستقیم تیر با   ١
  مقطع کاهش یافته

RBS  های قاب
خمشی متوسط 

  و ویژه

)٣-١٣-٢-
١٠(  

اتصال فلنجی چهار   ٢
پیچی بدون استفاده از 

  ورق لچکی

BUEEP  قاب های
خمشی متوسط 

  و ویژه

)٣-١٣-٣-
١٠(  

اتصال فلنجی چهار یا   ٣
هشت پیچی با استفاده 

  از ورق لچکی

BSEEP  قاب های
خمشی متوسط 

  و ویژه

)٣-١٣-٣-
١٠(  

اتصال پیچی به کمک   ٤
روسری و ورق های 

  زیرسری

BFP   قاب های
خمشی متوسط 

  و ویژه

)٣-١٣-٤-
١٠(  

اتصال جوشی به کمک   ٥
ورق های روسری و زیر 

  سری

WFP  قاب های
  خمشی متوسط

)٣-١٣-٥-
١٠(  

اتصال مستقیم تقویت   ٦
  نشده جوشی

WUF-
W 

قاب های 
خمشی متوسط 

  و یژه

)٣-١٣-٦-
١٠(  

"اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده (الزامات  /اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده 
 ٢٧بروبه# ٢٤٢ص١٠عمومی لرزه ای)" 

 ٧٢ص٢٨٠٠” سازه غیر ساختمانی (ضوابط خاص طراحی)“ /اتصاالت گیردار فلنجی 
 ١٧٣٤#بروبه

"اتصاالت گیردار از پیش تأييد شده (الزامات  / اتصاالت گیردار مستقیم تیر به ستون
 ٢٧بروبه# ٢٤٢ص١٠عمومی لرزه ای)" 

  ٥٣٣اتصاالت لوله و قوطی ج ص 
"پل حرارتی (ضریب انتقال حرارت، اتصاالت بام و  /اتصاالت متداول بام و دیوار 

 ٢٩٢بروبه #١٤٨ص١٩دیوار)" 
"پل حرارتی (ضریب انتقال حرارت، اتصاالت سقف  / اتصاالت متداول سقف میانی

 ٢٩٣بروبه #١٤٨ص١٩میانی)" 
"پل حرارتی (ضریب انتقال، اتصال متداول  /االت متداول کف مجاور خارج اتص

 ٢٩٤بروبه #١٤٧ص١٩کف مجاور)" 
 "اعضای ساخته شده فشاری (محدودیت ابعادی)" /اتصاالت متصل کننده انتهایی 

 ٨٦بروبه# ٥٥ص١٠
"اعضای ساخته شده فشاری (محدودیت ابعادی)"  /اتصاالت متصل کننده میانی 

 ٨٦بروبه# ٥٥ص١٠
"آرماتورگذاری / اتصال تیر به ستون / (ساختمان با  /ده اتصاالت محصور ش

 ٣٣٩ص٩تغييرشکل زیاد)" 
"اتصاالت تیر به ستون در قاب (ساختمان  /اتصاالت محصور شده در چهار سمت 

 ٢٤بروبه# ٣٣٩ص٩با تغييرشکل زیاد)" 
"اتصاالت تیر به ستون در قاب (ساختمان با  /اتصاالت محصور شده در دو سمت 

 ٢٤بروبه# ٣٣٩ص٩تغييرشکل زیاد)" 
"اتصاالت تیر به ستون در قاب (ساختمان با  /اتصاالت محصور شده در سه سمت 

 ٢٤بروبه# ٣٣٩ص٩تغييرشکل زیاد)" 
” ذخیره سازی و تنظیم فشار آب (مخزن ذخیره آب)“ / اتصاالت مخزن ذخیره آب

 ٦٤٠بروبه# ٦٢ص١٦
 ١٢٢٥بروبه# ١٢٣ص١٣" محیط مرطوب –محیط نمناک " / اتصاالت مخصوص

 ١٠٧ص١٣" سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره" / BNCاتصاالت مخصوص 
  ٨٠٧بروبه#

" سیستم صوتی و اعالم خطر" / ترانسفورماتور تطبیق بلندگواتصاالت مربوط به 
 ٨١٧بروبه# ١٠٦ص١٣

 ٢٤ص٢١"نمای ساختمان (پدافند غیرعامل)"  / اتصاالت مستقیم به دیافراگم سقف
 ١٣٩٨بروبه#

"بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه گازرسانی پلی اتیلن"  / اتصاالت معیوب
 ٢١٣بروبه#١٣٥ص١٧

 ١٦٠٠بروبه#  ١٧٣ص١٤"نشت مبّرد"  / اتصاالت معیوب
"جوش گوشه (سطح مقطع مؤثر،  /اتصاالت مفصلی با با نبشی نشیمن جان 

 ٤٩٤بروبه# ١٥١ص١٠محدودیت)" 
"بلوک سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده (الزامات  /مکانیکی  اتصاالت

 ٢٦٣بروبه #١٤٢ص٣ایمنی در برابر آتش)" 
 #١٤٢ص٣"پلی استایرن منبسط شده (واکنش در برابر آتش)"  /اتصاالت مکانیکی 
 ٣٠٣بروبه

سامانه سازه ای مناسب برای مقاومت در مقابل انفجار" " /اتصاالت مکانیکی 
 ٧٥٣بروبه# ٥٧ص٢١

 ICFسیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار  “ /اتصاالت مکانیکی 
 ٨١٥#بروبه ٧١ص١١ “(مالحظات اجرایی) 

 ١١٧ص٥” یراق آالت ساختمانی (استاندارد ها و ویژگی ها)“  /اتصاالت مکانیکی 
 ١٤٦٥#بروبه

"پلی استایرن منبسط شده (واکنش در برابر آتش)"  / اتصاالت مکانیکی تأييد شده
 ٣٠٣بروبه #١٤٢ص٣
"مصالح نازک کاری دیوار و سقف (واکنش در برابر  /کانیکی محکم اتصاالت م

 ١٢٦٧بروبه #١٤١ص٣آتش)" 
"بلوک سقفی از جنس پلی استایرن  / اتصاالت مکانیکی مهار شده به تیر و تیرچه

 ٢٦٣بروبه #١٤٢ص٣منبسط شده (الزامات ایمنی در برابر آتش)" 
 ١٦٢١بروبه#٧٧ص١٧" اندازه دودکش مشترک"  /اتصاالت مورد مصرف 

  ٤٧٧#بروبه٣٦٣" جرثقیل (بوم خشک، بوم متحرک)" ج ص / اتصاالت موقت
  ٤٧٧اتصاالت مهاربند همگرا ج ص 

  ٢٣٧ص١٠(قاب مهاربندی شده واگرا)  اتصاالت مهاربندی
  مهاربندی هااتصاالت  ٩-١٢-٣-١٠
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  اتصاالت مهاربندی ها باید دارای شرایط زیر باشند.
. اتصاالت مهاربندی ها در قاب های مهاربندی شده واگرا می توانند به صورت ١

  گیرداریا  مفصلی
  طراحی شوند.

. در مواردی که مهاربندی برای تحمل بخشی از لنگر انتهایی تیر پیوند طراحی ٢
مهاربندی به تیر پیوند باید به صورت صلب (گیردار کامل)  می شود، اتصال

  طراحی شود.
اتصاالت مهاربندی ها باید براساس بزرگترین نیروهای  ت های مورد نیازمقاوم. ٣

  حاصل از ترکیبات
  تعيين شوند. ۶-۱۲-۳-۱۰بار متعارف و نیروهای حاصل از الزامات بند 

  ٢٢٥ص١٠(قاب مهاربندی شده همگرای معمولی)  اتصاالت مهاربندی
  اتصاالت مهاربندی ها ٣-١٠-٣-١٠

قاب های مهاربندی شده همگرای مهاربندی ها در مقاومت مورد نیاز اتصاالت 
  این بند کمتر در نظر گرفته شود دو مقدار (الف) و (ب)نباید از یکی از معمولی

 yRکه در آن  gAyFyRمورد انتظار اعضای مهاربندی برابر  مقاومت کششیالف) 
تنش  yFمورد انتظار به حداقل تنش تسلیم فوالد مهاربند،  نسبت تنش تسلیم

  مقطع کلی عضو مهاربندی است.  سطح gAتسلیم فوالد مهاربند و 
مهاربندی در  زلزله تشدید یافتهب) بیشترین نیروی محوری حاصل از ترکیبات بار 

  .ها
اتصاالت نوع جوشی (اتصاالت فوالدی در لوله کشی گاز طبیعی ساختمان) 

 ٣٥ص١٧
  اتصاالت فوالدی ٢-٤-٤-١٧

  الف) اتصاالت نوع جوشی 
اتصاالت جوشی باشد باید از لوله کشی توکار در اجرای لوله کشی گاز چنانچه  

استفاده گردد و در صورتی  ۳۰۷۶ی شماره براساس استاندارد ملّ فوالدی بدون درز 
 B ٢٣١١به شمار  JISجوشی درزدار  اتصاالتباشد می توان از لوله کشی روکار که 

  یا معادل آن استفاده کرد.
"جوشکاری اتصاالت نهائی (اتصاالت لوله کشی گاز)"  / اتصاالت نهائی

 ٤٩٩بروبه#١٢٨ص١٧
"مراحل انجام آزمایش مقاومت و نشتی (سیستم  /اتصاالت نهائی قطعات آزمایش 

 ١٢٣٨بروبه#١٤٧ص١٧لوله کشی گاز)" 
 ١٤١ص١٠(تعریف و الزامات عمومی)"  اتصال خمشی گیردار" /اتصاالت نیمه گیردار 

 ١٢بروبه#
  ٦٠٦#بروبه ٤١ص٢٢)" دودکش (بازرسی" / اتصاالت و دریچه های بازدید

"جوشکاری شیر، اتصاالت و فلنج (اتصاالت لوله کشی گاز)"  /اتصاالت و فلنج 
 ٥٠٠بروبه#١٢٩ص١٧
 ٩٣٠بروبه#٧٨ص١٧" طراحی و اجرای دودکش (ضرورت ها)"  /وله رابط اتصاالت و ل

" عایقکاری سرجوش اتصاالت و نقاط تعمیری (لوله  / اتصاالت و نقاط تعمیری
 ٩٥٢بروبه#١٢٢ص١٧کشی گاز)" 

" عایقکاری سرجوش اتصاالت و نقاط تعمیری (لوله  /االت و نقاط تعمیری اتص
 ٩٥٢بروبه#١٢٢ص١٧کشی گاز)" 

" نوار پیچی سرجوش اتصاالت و نقاط تعمیری (لوله  / اتصاالت و نقاط تعمیری
 ١٤٠٢بروبه#١١٨ص١٧شی گاز)" ک

سطح مقطع خالص موثر (اعضای کششی)" " / اتصاالت و وصله از نوع پیچی
  ١٥٤٩بروبه# ٣٥ص١٠

"سطح مقطع خالص موثر (اعضای کششی)"  / نوع جوشی اتصاالت و وصله از
  ١٥٤٩بروبه# ٣٥ص١٠

“ آسانسور (تاثیرات بر سازه ساختمان) “ /اتصاالت واقع در چاه، چاهک 
 ١٧٦#بروبه١٩ص١٥

 ٢٦بروبه#٩٤ص١٧"اتصاالت فوالدی"  / اتصاالت ورودی و خروجی رگوالتور
" زمیناتصال فاظتی، هم بندی ها و هادی های ح" /اتصاالت هادی حفاظتی 

 ١٤٤٥بروبه# ١٦٢ص١٣
(بازدید  بازدید عینی از تأسیسات برقی" /اتصاالت هادی ها به قطعات و ترمینال 

 ٢٠٩#بروبه ٥٣ص٢٢عینی)" 
  ٥٣٦تصاالت هم پوشان ج ص ا

"لوله حاوی سیاالت (ضوابط رنگ آمیزی)"  /شیرآالت و پوشش لوله ،اتصاالت
  ١١٥٥بروبه# ٥٧ص٢٠

اثر اتصال قطع خودکار مدار در " /و مدارهای دیگر اتصالی بین یک هادی فاز 
 ١٠٥٥بروبه# ١٥٤ص١٣" کوتاه

 ")یعموم ی(ساختمان ها یعیگاز طب یلوله کش " / بهغیرمترقاتفاقات 
 ١١٧٤بروبه#٢٠ص١٧

 ”لوله کشی رو کار (اجرای لوله کشی گاز)“ /اتکاء بست و یا پایه در لوله کشی گاز 
 ١١٦٨ بروبه#١١٣ص١٧

 ١٣٠٢بروبه# ١٣١ص١٠"مقطع مختلط (مقاومت طراحی)"  /اتکای مستقیم 
 ٣١٩#بروبه ٥١ص٧(هدف)"  پی عمیق " / اتکایی
 ٨٦بروبه# ٥٥ص١٠"اعضای ساخته شده فشاری (محدودیت ابعادی)"  / اتکایی
 ١٥٥٤بروبه# ١٥٧ص١٠"پیچ و قطعات دندانه شده (انواع، مشخصات)"  / اتکایی
 ٧٠٨بروبه# ٢٥٩ص١٠"ساخت قطعات فوالدی (کلیات)"  /اتکایی 
 ١٢٨٠بروبه# ٢٠٣ص٩" مقاومت اتکایی" / اتکایی

"اتالف ناشی از اصطکاک بین کابل و غالف  /اتالف اصطکاک در فوالد پس کشیده 
  ٢٨بروبه# ٣٥٥ص٩(اتالف کوتاه مدت)" 

  ٤٩٨#بروبه٩" جوشکاری (کیفیت، پذیرش، نقص)" ج ص /اتالف الکترود 

 ١٣٣٩#بروبه ١٧٨ص٥)" تسلیمی (تعریف میراگر جاری شونده یا "  /اتالف انرژی 
 ١٣٣٩#بروبه ١٨٠ص٥" میراگر ویسکواالستیک (تعریف)"  /اتالف انرژی 
 ٣٤بروبه# ٨٢ص٩"اجرای بتن در هوای سرد (حداقل دمای بتن)"  /اتالف انرژی 
 ١٥٢#بروبه ٨٣ص١٤ "(کلیات و استاندارد) آب گرم کن" / اتالف انرژی

 ٣٥ص٢٢(بازرسی)"  هواکش، یاتاقان و تسمه پروانهیا فن " /اتالف انرژی 
 ١٠٢٩#بروبه

(اصول تحلیل و طراحی)"  طراحی " /اتالف انرژی به علت شکل پذیری 
 ٩٢٣بروبه#١٧٩ص٩

(الزامات)"  ساخت و قرارگیری ساختمان" / اتالف انرژی و آسایش و ایمنی متصرفان
  ٧٠٩#بروبه ٣٤ص٤

 ١٣٣٩#بروبه ١٨٠ص٥" میراگر ویسکوپالستیک (تعریف)"  /اتالف انرژی ورودی زلزله 
 ٥٣٢بروبه# ٧٤ص١٦"حفظ دمای آب گرم مصرفی (الزامات)"  / اتالف آب
 ٦٤٠بروبه# ٦٢ص١٦” ذخیره سازی و تنظیم فشار آب (مخزن ذخیره آب)“ / اتالف آب

 ٦٣ص٥” الی و آجر (بسته بندی ،حمل و نقل)فرآورده سف“  /اتالف بلوک 
 ١٠٠٢#بروبه

  ٣٤٩ص٩اتالف پیش تنیدگی (تعریف) 
  اتالف پیش تنیدگی ٣-٢-٢٤-٩
کاهش طول االستیک تحت اثر توام عواملی مانند  نیروی پیش تنیدگی کاهش 

و فرو  اصطکاک کابل با غالف، وادادگی فوالد، وادادگی بتنو  جمع شدگی، عضو
  .رفتگی گیره
)" الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان( سقف کاذب" /اتالف حرارت 
 ٧٨٧#بروبه ١٠١ص٤

(فضاهای اصلی و حائل)"  جانمایی فضای داخلی" /اتالف حرارت از ساختمان 
  ٤٧١بروبه # ٤٨ص١٩

 # ٤٨ص١٩(الزامات و ویژگی ها)"  جدار نور گذر" /اتالف حرارت از ساختمان 
 ٤٧٣بروبه

الزامات ( سقف کاذب" /اتالف حرارت فضای طبقات باال و پايين سقف کاذب 
 ٧٨٧#بروبه ١٠١ص٤)" ت مهم ساختمانعمومی عناصر و جزئیا

  ٣٥٧ص٩اتالف دراز مدت (تعریف) 
  اتالف دراز مدت ٤-٦-٢٤-٩
های پیش تنیدگی باید اطالعات کافی از مشخصات  برای محاسبه سایر اتالف 

ای در  مصالح مصرفی، روش های عمل آوردن، شرایط محیطی و جزئیات سازه
  ها به شرح زیر است. ت. روش تقریبی برای محاسبه این اتالفدست داش

  ٤٩٨#بروبه٩" جوشکاری (کیفیت، پذیرش، نقص)" ج ص /اتالف زمان زیاد 
  ٣٥٦ص٩اتالف کشش در محل گیره (اتالف کوتاه مدت) 

  اتالف کشش در محل گیره  ٢-٣-٦-٢٤-٩
 لغزش آرماتور پیش تنیدگیکه ممکن است ناشی از  محل گیرهاتالف کشش در 

د، اتالف ناشی از فرورفتگی باش تغيير شکل گیرهو  فرورفتگینسبت به گیره یا 
نامیده می شود. لغزش کابل توسط اصطکاک (تغيير جهت داده) در طول معینی 
از آن مستهلک می شود. چنانچه نمودار کشش در کابل، قبل و بعد از خفت 

تعيين  δانداختن آن قرینه باشد و مقدار فرورفتگی توسط کارخانه سازنده گیره 
است و  δاز کابل، برابر  ℓای جزئی در طول شده باشد، مجموع کاهش طول ه

  ) تعيين می شود:١٠-٢٤-٩از رابطه (
)٢   )١٠-٢٤-٩

٠
١

٢ ⟶ ∆٢٠٠  
 مقدار انتگرال فوق برابر سطح بین نمودار کشش کابل و نمودار قرینه آن است.

 ٣٥٦ص٩"اتالف کشش در محل گیره (اتالف کوتاه مدت)"  /اتالف کوتاه مدت 
  ٢٨بروبه#

"اتالف ناشی از اصطکاک بین کابل و غالف (اتالف کوتاه مدت)"  /اتالف کوتاه مدت 
  ٢٨بروبه# ٣٥٥ص٩
(الزامات  اسالمی در طراحی و ساخت بنا-ارزشهای ایرانی" / نابع و سرمایهاتالف م

 ٥٩#بروبه ٥ص٤عمومی ساختمان)" 
  ٣٥٥ص٩اتالف ناشی از اصطکاک بین کابل و غالف (اتالف کوتاه مدت) 

  اتالف ناشی از اصطکاک بین کابل و غالف ١-٣-٦-٢٤-٩
 ضرایب انحنا و اعوجاجباید براساس  اتالف اصطکاک در فوالد پس کشیده 

یش تعيين شود و ضمن عملیات کشش مورد کنترل و تاييد بدست آمده از آزما
قرار گیرد. مقادیر فرض شده برای این ضرایب در طراحی، حداقل و حداکثر 

و ازدیاد طول کابل را باید روی نقشه های اجرایی قید کرد.  نیروی جک زدن
  ) محاسبه می شود:۹-۲۴-۹مقدار اتالف ناشی از اصطکاک از رابطه (

)١      )٩-٢٤-٩ ١ 
  فاصله مقطع مورد نظر از محل جک زدن است. xدر این رابطه 

وجود نداشته باشد، می بایست از  μو  kهرگاه اطالعات تجربی کافی از مقادیر 
 مقادیر زیر استفاده کرد:

١)٦-١٠×٣/ 	 
 

١ ٠٫٢٥/  
  ٣٥٧ص٩درازمدت) اتالف ناشی از جمع شدگی بتن (اتالف 

  اتالف ناشی از جمع شدگی بتن ١-٤-٦-٢٤-٩
) ۱۳-۲۴-۹گفته شد، از رابطه ( ۱-۵-۲۴-۹مقدار این اتالف با توجه به آنچه در بند  

 تعيين می شود:
)١٣-٢٤-٩(      Δ٤ .  

 ٣٥٦ص٩اتالف ناشی از کوتاه شدن االستیک بتن (اتالف کوتاه مدت) 
  از کوتاه شدن االستیک بتناتالف ناشی  ٣-٣-٦-٢٤-٩
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که کوتاه شدن عضو در اثر اعمال تغيير شکل نسبی االستیک بتن اتالف ناشی از  
نیروهای ناشی از پیش تنیدگی می باشد، در اعضای پس کشیده و پیش کشیده 
از روابط زیر تعيين می شود. مقدار این اتالف برای اعضای پس کشیده از رابطه 

 ید:) به دست می آ۹-۲۴-۱۱(

)١١-٢٤-٩(        Δ٣
١
٢ 

  ) تعيين می گردد.١٢-٢٤-٩و برای پیش کشیده از رابطه (
)١٢-٢٤-٩(        Δ٣  

در مرکز ثقل عضو پیش تنیدگی اولیه تنش ناشی از نیروی  cgfدر این روابط 
  است.

 ٣٥٧ص٩ اتالف ناشی از وادادگی فوالد پیش تنیدگی (اتالف درازمدت)
  اتالف ناشی از وادادگی فوالد پیش تنیدگی ٣-٤-٦-٢٤-٩
که در حقیقت کاهش کشش  وادادگی فوالد پیش تنیدگیمقدار اتالف ناشی از  

) محاسبه ۱۵-۲۴-۹کابل در اثر تغيير شکل های تابع زمان می باشد، از رابطه (
  می شود:

)١٥-٢٤-٩(     Δ٦ ١٠ ٠٫٥٥  
، زمان سپری شده پس از کشیدن فوالد بر حسب ساعت می tدر این رابطه 

، تنش پیش تنیدگی پس از اتالف های کوتاه مدت است که از رابطه pfباشد و 
  ) به دست می آید:۹-۲۴-۱۶(
)١∆      )١٦-٢٤-٩ ∆٣∆+٢ 

ده شود. قرار دا ۴۵در مخرج کسر، عدد  ۱۰در فوالد با وادادگی کم بجای عدد 
٥برای در نظر گرفتن اثر متقابل اتالف های درازمدت، 
مالک  ٦Δمقدار محاسباتی  ٦

  عمل قرار می گیرد.
 ٣٥٧ص٩اتالف نهایی ناشی از وارفتگی بتن (اتالف درازمدت) 

  اتالف نهایی ناشی از وارفتگی بتن  ١-٤-٦-٢٤-٩
 تعيين می شود: )۱۴-۲۴-۹از رابطه ( ۲-۵-۲۴-۹مقدار این اتالف با توجه به بند 

)١٤-٢٤-٩(        Δ٥ . 
ها تحت اثر بارهای  ، میزان وارفتگی بتن در مرکز سطح کابلccgεدر این رابطه 

  دائمی و نیروی پیش تنیدگی است.
فرآورده سفالی و آجر (ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست “  /اتالف و دورریز 

 ١٠٠٢#بروبه ٦٢ص٥” محیطی)
 ٩٧٩بروبه#١٢١ص١٧"عملیات عایقکاری گرم لوله"  /اتمام عایقکاری لوله 

"لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فوالدی (اجرای  / اتمام عملیات جوشکاری
 ١١٦٧بروبه#١٠٦ص١٧ "لوله کشی گاز)

 ٧ص٩(ساختمان بتن آرمه)"  نظارت و بازرسی" /یساختمان اتیعمل اتمام
 ١٣٨٥بروبه#

"پایان  / وظیفه شخص حقوقی /اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی 
 ٢٧٨#بروبه ٢١ص٢مدت اعتبار پروانه (اشخاص حقوقی)" 

 ٨٣١بروبه# ٩٠ص١٣"سیم کشی"  / اتمام نازک کاری
یستم لوله کشی گاز " عایق کاری لوله های توکار (اجرای س /اتمام نوار پیچی 
 ٩٥٠بروبه#٤٨ص١٧طبیعی)" 

"نوار پیچی الیه اول (لوله کشی گاز)"  /اتمام هر حلقه نوار پیچی 
 ١٤٠٢بروبه#١١٨ص١٧

نصب پانل های دیوار و اتصاالت (پانل پیش ساخته سبک سه بعدی  “ /اتمسفر 
D١٣٧٦#بروبه ٨٥ص١١) “ ٣ 
 ١٦١٣بروبه# ٦٧ص١٦"برگشت جریان (لوازم جلوگیری)"  / اتمسفریک
 ١٥٠٧#بروبه ٣٧ص٦ ”بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)" / اتوبوس
  ٨١٣#بروبه ٣٠ص٦)" (بار وارده  پارکینگسیستم حفاظ " /اتوبوس 

 ٢٨ص١٦” تعداد لوازم بهداشتی (کلیات)“الف /  ٢-٣-٢-١٦جدول  /اتوبوس 
 ١٦١١بروبه#

"  )PELVو  SELVحفاظت با استفاده از برقی ( تاسیسات "  / اتوترانسفورماتور
 ٣٤٤بروبه# ١٥ص١٣
 ١٢٢٥بروبه# ١٢٣ص١٣" محیط مرطوب –محیط نمناک " / اتوکشی
 ١٥٣٦بروبه# ١١٢ص٩"سیمان پرتلند (ضوابط الزامی)"  /اتوکالو 

 ٦٧ص٥" بلوک ها یا قطعات بتن هوادار اتوکالو شده (تعریف)"  /اتوکالو شده 
  ٢٦٤#بروبه

 ١١٠٢بروبه# ٧٨ص١٣" )RCDیا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (کلید " /اتوماتیک 
 ١٧٩#بروبه٣٣ص١٥” آسانسور حمل خودرو (الزامات)“ /اتوماتیک و دستی 

 ٨٢٤بروبه# ١١٦ص١٣" )BMS(ساختمان سیستم مدیریت هوشمند " /اتوماسیون 
ساختمان سیستم مدیریت هوشمند " / BACSاتوماسیون کنترل ساختمان 

)BMS( "٨٢٤بروبه# ١١٥ص١٣  
 ١١٥ص١٣" )BMS(ساختمان سیستم مدیریت هوشمند " / کنترلاتوماسیون و 

 ٨٢٤بروبه#
ساختمان سیستم مدیریت هوشمند " /اتوماسیون و کنترل و مدیریت هوشمند 

)BMS( "٨٢٤بروبه# ١١٦ص١٣ 
 (آسانسور و پلکان برقی) ١٥" هدف و دامنه کاربرد مبحث  / اتومبیل

 ١٤٥٠#بروبه٢ص١٥"
 ٧٤ص٢٢(حفاظت در برابر حریق)"  تحمل بار محل تردد اتومبیل" / اتومبیل

 ٣٧١#بروبه
 ها" ورودی و محل پارک اتومبیلهای و راه  هاپیاده رو، دسترسی" / اتومبیل

 ٥٨٧#بروبه ٢٠ص٢٢
  ١١٢٦#بروبه ١٠٦ص١٤(الزامات و نصب)"  گرم کننده تابشی" /اتومبیل 

"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  / اتومبیل سبک
 ٢٧٣بروبه # ١٩٦ص٣اختصاصی)" 

 ٢٧٣بروبه #٢ص٣ ")ف یباز (تعر  نگیپارک" /اتومبیل شخصی 
 ١٧٥ص٥” سامانه مرکب عایق حرارتی بیرونی اتیکس (تعریف)“  /اتیکس 

  ٧٥٥#بروبه
 ٢٢٦بروبه# ١٠١ص٩"بتن اصالح شده با پلیمر (مصالح)"  / اتیلن
ضرایب هدایت حرارت مصالح / جدول / " (EPDM منومر  دین پروپیلن اتیلن

  ١٦٧٦بروبه #٩٠ص١٩(ضریب هدایت موثر)"  متداول
پلیمر (دسته بندی بر مبنای مکانیک تغيير “  / EPDMاتیلن پروپیلن دین منومر یا  

 ٣٠٤#بروبه ١٣٠ص٥” شکل)
 ١١٧بروبه# ٥٢ص١٦انتخاب فیتینگ (لوله کشی آب سرد و گرم)" “ /اتیلن دمای باال 

" پلیمر (دسته بندی بر مبنای مکانیک تغيير شکل)"  / EVAاتیلن ونیل استات یا 
 ٣٠٤#بروبه ١٣١ص٥

  ١٠٦٤#بروبه ٨٦ص٥” قیر و قطران (دسته بندی)“  / (EVA)اتیلن وینیل استات 
  ١٥١٧#بروبه ١٤٨ص٦" بار زنده کف انبارهای اجناس/ " ٣-٦جدول پ  / اثاثیه اطاق

 ١١ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  / اثبات وجود بستر سنگی
  ٩٧٤#بروبه

 ٧٧٩بروبه# ٣٣ص١٣" سطح مقطع هادی  " / کوتاهاثر اتصال 
 ١٠٥٥بروبه# ١٥٤ص١٣" کوتاهاثر اتصال قطع خودکار مدار در " /کوتاه اثر اتصال 

 ٤٨٠بروبه# ١٢ص١٦"جریان ثقلی (تعریف)"  /اثر اختالف ارتفاع 
 ١٣١١#بروبه ٤ص٢٨٠٠” مالحظات کلی سازه ای (از لحاظ لرزه ای)“ /کنش اثر اندر 

 ٨٦٢#بروبه ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  / اثر اندرکنش گروه شمع
"ترانسفورماتور (مالحظات تأسیساتی برقی و مکانیکی در برابر مقابله  / اثر انفجار

 ٣٨٧بروبه# ١٠٥ص٢١با انهدام)" 
 ٣٩٢بروبه# ٤٩ص٢١"ترکش"  /اثر انفجار بر روی سازه 

 ١٥ص٢١(تعریف _ پدافند غیرعامل)"  موج انفجار" /اثر انفجار در یک محیط گازی 
 ١٣٢٨بروبه#
 ٨٨٠#بروبه ١٧٠ص٥" شیشه ضد اثر انگشت (تعریف)"  / اثر انگشت

 ١٢٣٣#بروبه ٨ص٤(الزامات عمومی ساختمان)"  مدارک فنی" / اثر با ارزش طبیعی
 ٧٤٩#بروبه ٦٩ص٦(اثر باد)"  ها و اجزای پوشیده از یخسازه " /اثر باد بر روی یخ 

 ١٧٠٥بروبه# ٦٦ص٢١"انفجار (روش تحلیل و طراحی سازه)"  /اثر بار ناشی از انفجار 
 ٢٥١#بروبه ٥٩ص٦(بار برف)"  برف لغزنده" /اثر باران 

 ٣٠٩#بروبه٨٢" پودر آهن (روکش الکترود)" ج ص /الکترود انتهای  اثر بوته ای در
"راه خروج راه خروج (عالمت گذاری)"  / اثر به کار افتادن سیستم اعالم حریق

 ٦٤٧بروبه #١٠٨ص٣
(حداقل  بهره گیری مناسب از نور خورشید" / ری مناسب از نور خورشیداثر بهره گی

 ٢٦٩بروبه # ٣٥ص١٩مقاومت حرارتی)" 
 ١٢٨ص١٠)" مقاطع مختلط محاط در بتن (مقاومت خمشی" /اثر پایه های موقت 

  ١٢٧٨بروبه#
" عدم نفوذ جوش (معایب ظاهری جوش در لوله  / اثر پر شدن ناقص ریشه جوش

  ٩٥٦بروبه#٥٢ص١٧کشی گاز طبیعی) 
  ٣٦٧#بروبه ١٨٢ص٢٨٠٠)" تحلیل استاتیکی غیر خطی (اثر پیچش" / چشیثر پا

 ٩٩١بروبه# ٢٠٠ص٩)" قطعات خمشی(  فاصله تکیه گاه جانبی" /اثر پیچش 
 ٢١٨ص٩" شده توسط آرماتور پیچشیلنگر پیچشی مقاوم تأمین " /اثر پیچش 
 ١١٤٨بروبه#
  ٦٨٠#بروبه ٤٤ص٢٨٠٠” روش تحلیل دینامیکی خطی (تحلیل طیفی)“ / اثر پیچش

 ")دی بهره برداریححالت های (  ترکیب بارها " /اثر پیش تنیدگی 
 ٣٩٢#بروبه١٩ص٦

)" طراحی به روش حالت های حدی( بارها ترکیب  " /اثر پیش تنیدگی 
 ٣٩٣#بروبه١٥ص٦

 ٣٩١#بروبه١٥١ج ص "ترک زیر نوار جوش (ترک) " /اثر تردشدگی 
  ١٨٦ص٩(اصول تحلیل و طراحی)  اثر ترک خوردگی

  اثر ترک خوردگی  ٤-٨-١٣-٩
به نحو مناسب  اعضای ترک خورده سختی خمشی و پیچشیباید  تحلیل سازهدر 

تغيير شکل های محوری محاسبه و منظور گردد. اثر ترک خوردگی باید با توجه به 
محاسبه شود. در غیاب محاسبات دقیق برای منظور  آثار دراز مدتو  و خمشی

  ان:کردن اثر ترک خوردگی می تو
 ها را به ترتیب معادل سختی خمشی تیرها و ستون قاب های مهار نشدهدر  - 

  آنها منظور نمود.  مقطع ترک نخوردهبرابر سختی خمشی  ٠٫٧ و ٠٫٣٥
سختی خمشی تیرها و ستون ها را به ترتیب معادل  قاب های مهار شدهدر  -

سختی خمشی برابر سختی خمشی مقطع ترک نخورده آنها منظور نمود.  ١ و ٠٫٥
و در غیر این  ٠٫٣٥در هر دو جهت را در صورتی که ترک خورده باشند  دیوارها
  برابر سختی خمشی مقطع کل منظور نمود. ٠٫٧صورت 

 ٣٢ص٢٨٠٠” سختی قطعات بتن آرمه (اثر ترک خوردگی)“ / اثر ترک خوردگی
 ٧٦٤#بروبه

 ٢٦ص٢٨٠٠” طراحی لرزه ای سازه ساختمانی (مالظات کلی)“ /اثر ترک خوردگی 
 ٩٢٩#بروبه

 ٤٣٥بروبه# ٢٥٣ص٩"تغييرشکل  /اثر ترک خوردگی بتن 
  ٥٠٨بروبه# ٣٥ص٢١"چشمه انفجار (موقعیت)"  / اثر ترکش انفجاری
 ٤٠٦#بروبه ٩٤ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" / اثر تشعشعات

” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /بر باربری خاک اثر تغيير رطوبت 
 ٨٦٥#بروبه ٧ص٧

www.ro
oboon.ir

t.m
e/ro

oboon


	01-الف.pdf (p.1-146)

