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** مقررات ملی ساختمان
** مقررات ملی ساختمان  :مبحث دهم  -یازدهم
◄ 4-4-01ساخت قطعات فوالدی
 0-4-4-01کلیات
کارفرما نقشه های محاسباتی فوالدی را در اختیار پیمانکار قرار می دهد .پیمانکار موظف است بر اساس نقشه های مذکور ابتددا نقشده هدای ایراردی را
تهیه و به تصورب طراح سازه برساند  .کنترل مهندس طراح در حد انطباق با نقشه های محاسباتی و مشخصات فنی بوده و مسئولیت هندسه برش ها و
قطعات بر عهده سازنده اسکلت است .
نقشه های ایراری بارد کلیه اطالعات و یزریات الزم برای برش و ساخت قطعات اعم از ابعاد و اندازه ها ،آماده سازی لبه ها برای یوشدکاری  ،یزریدات
یوش و اندازه پیچ ها و سوراخ های آنها را شامل شود .
نقشه های ایراری  ،بارد یوش های کارخانه ای را از یوش های کارگاهی متمارز کرده و نوع اتصال با پیچ ها ( اتکاری را اصدطکاکی و نیدز حدد سد ت
کردن آنها را به وضح معین نموده باشد.
قبل از شروع به ساختن و نصب قطعات بارد اندازه های مندرج در نقشه ها به منظور تطبیق کامل و یلوگیری از بروز هرگونه اشکال در موقع سداخت و
نصب توسط پیمانکار به دقت کنترل گردد.
هر قطعه پس از آنکه به اندازه و شکل مشخص شده در نقشه ها ساخته شد  ،بارد شماره و عالمت گذاری شود .
برش  ،مونتاژ ،یوشکاری و متصل کردن قطعات به رکدرگر بارد در کارخانه سر پوشیده و مجهدز سداخت اسدکلت هدای فدوالدی توسدط اسدتادکاران و
کارگران ماهر و زرر نظر متخصص فن انجام گردد.
◄ 2-4-4-01بریدن و سوراخ کردن
ابتدا قطعات بارد به ابعاد و شکل های الزم به دقت بررده شده و در محل های الزم سوراخ گردند  .برش ورقهاری که در ساختن قطعات فوالدی مصدر
می گردد بارد توسط دستگاه برش شعله ررلی انجام گیرد  .برای ورق ها با ضخامت مساوی را کمتر از  11میلی متر ،برش توسط دستگاه گیوتین مجداز
می باشد.
در ارن حالت لبه ها بادی کامال رکنواخت و خالی از ناهمواری های بیش از  3میلی متر باشد  .ناهمواری ها و زخم های بیش از  3میلی متدر را باردد بدا
سنگ زدن و در صورت لزوم تعمیرکاری توسط یوش  ،هموار کرد.
در نیمرخ های سنگین و قطعات ساخته شده با یوش به ضخامت بیش از  04میلی متر  ،بارد قبل از برش گرماری  ،پیش گرمارش تا دمای حدداقل 56
دریه سلسیوس انجام شود .
برش نیمرخ های فوالدی ( تیرآهن  ،ناودانی و نبشی که برای ساخت مهارها  ،تیرها  ،ستون و اتصال آن مصر می شوند  ،در صورت موافقت مهندس
ناظر می تواند با اره را برش دستی انجام گیرد  .در هر صورت کلیه ناصافی هاری که بر اثر برش به ویود می آرد بارد با سنگ زدن برطر شود.
سوراخ های نهاری ورق ها بارد به کمک مته دوار انجام پذررد  .برای سوراخ های با قطر زراد می توان ابتدا با قطر کوچکتر سوراخی توسط منگنه ارجداد
نمود و بعد با مته سوراخ را به قطر دلخواه رساند  .قطعاتی که با پیچ به هم متصل می گردند در صورت امکان بارد همه به هم خال یوش شده و با هدم
سوراخ کاری شوند.
به کارگیری روش های گرم کردن موضعی ورا تغییر شکل مکانیکی برای ارجاد انحنا را راست کردن قطعات با تائید ناظر مجاز مدی باشدد  ،ولدی دمدای
موضع گرم شده نبارد از  564دریه سلسیوس برای فوالد معمولی و  656دریه سلسیوس برای فوالد پر مقاومت و آلیاژی بیشتر شود  .ارن دما بارد بده
کمک گچ های رنگی مخصوص که در دمای حدود  544دریه تغییر رنگ می دهند  ،مورد کنترل قرار گیرد .
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** مقررات ملی ساختمان
** مقررات ملی ساختمان  :مبحث دهم  -یازدهم
◄ 4-4-4-01اتصال با جوش
برای برقراری اتصاالت یوشی رعارت مشخصات مندرج در آرین نامه یوشکاری ساختمانی الزم است  .عالوه برم اد آرین نامه مذکور  ،رعارت موارد زردر
الزم می باشد .
الف -پیمانکار بارد برای انواع یوش ها قبل از شروع یوشکاری ،نوع الکترود مصرفی و قطر آن ،شدت یرران و ولتاز  ،تعداد پاس ها  ،نحوه آماده سدازی
لبه ها و تمام اطالعات ایراری درگر را توسط مهندس را کاردان ارشد یوشکاری بر روی برگه های « دستورالعمل یوشکاری – »WPSثبت نموده و در
تمام مدت یوشکاری در اختیار یوشکار  ،سرپرست کارگاه یوشکاری و ناظررن قرار دهد  .برگه های « دستور العمل یوشکاری» باردد قدبالب بده تاریدد
مهندس ناظر رسیده باشند.
ب -یوشکاری بارد طبق نقشه ها و مدارک فنی  ،توسط یوشکاران ماهر ارزرابی شده انجام گردد و چنانچه مهندس نداظر الزم بداندد باردد یوشدکاران
دارای گواهینامه یوشکاری از وزارت کار را مرایع ذرصالح درگر بوده و را قبل از انجام کار توسط مهندس ناظر آزمارش الزم از آنها به عمل آرد .
پ -قبل از یوشکاری بارد سطوح مورد نظر از مواد زارد (گرد و خاک  ،زنگ زدگی  ،رنگ و غیره کامالب پاک شود .
ت -یوشکاری به طور کلی در دمای محیط یوشکاری زرر ص ر دریه سلسیوس خصوص ٌا در یرردان بداد ممندوع اسدت  .در صدورتی کده یرردان هدوا
رکنواخت و ثابت بوده و بتوان محیط یوشکاری را به شعاع حداقل  14سانتی متر با وسارل مناسب به نحوی گرم کرد که با دست کامالب محسوس باشدد
و محیط یوشکاری ح اظت گردد ،یوشکاری بالمانع است .
ث -یوشکاری نبارد بیش از آنچه در نقشه ذکر شده انجام شود  ،مگر با تارید مهندس ناظر و طراح .
ج -شدت یررا ن و نوع الکترود بارد طوری انتخاب شوند که یوش کامل و دارای ن وذ کافی مطابق نقشه ها بوده و قطعات مورد اتصدال بده قددر کدافی
ذوب شوند  .سطح یوش بارد عاری از شیار ،قسمت های برآمده  ،برردگی و گودافتادگی باشد.
چ -چنانچه یوشکاری در بیش از رک عبور انجام شود ،قبل از انجام عبور بعدی  ،پوسته عبور قبلی بارد به کمک چکش گل زدن و برس سیمی  ،پداک
گردد.
ح -بین قطعاتی که مستقیماب به طررق یوش گوشه به هم یوش می شوند نبارد درزی بیش از  1میلی متر مویود باشد.
خ -ترتیب عملیات یوشکاری بارد به نحوی انجام گیرد که قطعات مربوطه از شکل اصلی خارج نشده و از تاب برداشتن و اعویاج بیشتر از حد روا داری
های بند  5-0-14بیشتر نگردد.
د -برروی تمام یوش ها بارد آزمارش های کنترل کی یت چشمی توسط بازرس یوش انجام و نتیجه ارن آزمارش به مهندس نداظر و کارفرمدا گدزارش
شود  .در یدول  1-0-14میزان آزمارش های مخرب ی وش اراره شده است  .نتیجه تمام ارن آزمون ها بارد در پروندده هدای مخصدوص ثبدت شدده در
اختیار مهندس ناظر قرار گیرند .ت سیر مهندس ناظر از نتارج قطعی محسوب می گردد.
مهندس ناظر می تواند مستقیماب آزمارش های کنترل کی یت بر روی قطعات انجام داده و را دستور تکرار و یدرد آزمارش های الزم توسدط پیمانکدار را
بنمارد .
ذ -روش ایرا بارد طوری ترتیب داده شود که مقدار یوش های کارگاهی الزم به حداقل برسد  ،به طوری که ساخت قطعات با یوش در کارخانه انجدام
شده و اتصال در کارگاه حتی المقدور توسط پیچ پر مقاومت برقرار شود .
◄ 2-0-3-00برش یا قیچی برای قطعاتی که بعداً با جوش به هم وصل می شوند  ،با رعایت شرایط زیر مجاز است :
 -برای قطعات به ضخامت تا  14میلیمتر به شرط تمیز کاری سطح برش
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** مقررات ملی ساختمان
** مقررات ملی ساختمان  :مبحث دهم  -یازدهم
 برای قطعات به ضخامت تا  15میلیمتر  ،و فقط برای یوشهای گوشه به شرط ارنکه با سنگ زدن را ماشنکاری  ،به عمق حداقل  3میلیتر و به طدولحداقل  14میلیمتر از ابتدا و انتهای قسمتی که بارد یوشکاری شود  .برداشته شود.
◄ 6-4-01رواداری ها
 -0-6-4-01رواداری های جوش
قطعاتی که بارد به وسیله یوش گوشه به رکدرگر یوش شوند  ،بارد تا حد امکان در تماس نزدرک با رکدرگر قرار گیدرد  .فاصدله ررشده( بازشددگی درز
نبارد از  6میلی متر بزرگتر گردد .اگر فاصله ررشه از  1میلی متر بزرگتر شود  ،اندازه ساق یوش مندرج در نقشه ،بارد به انددازه آن افدزارش رابدد و ردا
سازنده به طررقی اثبات نمارد که ضخامت موثر گلوی مورد نظر حاصل شده
 .1است .بازشدگی بین سطوح در تماس یوش های انگشتانه و کام و همچنین فاصله بین تسمه پشت بند با ورق در درزهای لب به لب نباردد از
 1میلی متر بزرگتر گردد .است اده از مصالح پرکننده مجاز نیست مگر از آن در نقشه ها تصررح شده باشد و را به تائید مهندس طراح برسد.
 .1قطعاتی که توسط یوش ش یاری با ن وذ نسبی در امتداد طولی به رکدرگر متصل می شوند بارد تا حد امکان در تماس با رکدرگر قرار گیرندد .
فاصله ررشه بین دو قطعه نبارد از  6میلی متر بزرگتر گردد.
 .3قطعاتی که با یوش شیاری به صورت لب به لب به رکدرگر متصل می شوند ،بارد با دقت با رکدرگر همباد و تراز شوند .
حداکثر ناهمترازی بین دو قطعه  ،مساوی 14درصد ضخامت قطعه نازکتر را حداکثر  3میلی متر می باشد  .برای اصدالح نداهمترازی نباردد شدیبی
بزرگتر از  11میلی متر در  344میلی متر به ویود آورد  .اندازه گیری ناهمترازی بارد بر مبنای میانتار قطعات انجام شود  ،مگر ارنکه در نقشده هدا
به نحو درگری مشخص شود ( شکل 1-0-14
 . 0رواداری های مربوط به زاوره شیار ،فاصله ررشه و ضخامت ررشه در شکل  1-0-14نشان داده شده است  .در صورتی که ابعداد و انددازه مقطدع
یوش اختالفی بیش از مقادرر اراره شده در شکل ( را در ادامه با اندازه نشان داده شده در نقشه ها داشته باشد ،درز با شدرارط زردر قابدل پدذررش
است .در صورتی که اختال فاصله ررشه با مقدار نقشه بزرگتر از رواداری مجاز مذکور در شکل  1-0-14باشد ولی از دو برابر ضخامت ورق ندازکتر
و را 14میلی متر (هرکدام که کوچکتر باشند بزرگتر نباشد ،با است اده از یوشکاری (قبل ازیوشکاری درز اتصال قابل اصالح است.
 . 6قطعاتی که به رکدرگر یوش می شوند  ،بارد همباد رکدرگر قرار گرفته و به وسیله پیچ  ،گیره  ،گوه ،قید و را خال یوش در وضدعیت خدود تدا
اتمام یوشکاری تثبیت شوند  .در صورت امکان است اده از قید و قالب  ،توصیه می شدود  .الزم اسدت آزادی هدای مناسدب بدرای درخشدندگی و
تابندگی ویود داشته باشد.
جوش پشت

بدون جوش پشت

نامحدود

+1 mm

 -1الف -فاصله ررشه بدون پشت بند

+1 mm
-3 mm

+1 mm

 -1ب -فاصله ررشه با پشت بند

کاربرد ندارد

+5 mm
-1 mm

+14
-6

-14
-6

 -1ضخامت ررشه

 -3زاوره شیار

تویه :کلیه اندازه ها بر حسب میلی متر
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** مقررات ملی ساختمان
** مقررات ملی ساختمان  :مبحث دهم  -یازدهم
◄ 6-00رواداری ها
 0-6-00رواداریهای ساخت
 0-0-6-00انحراف های مجاز اعضای نورد شده پس از ساخت
الف – راست گوشه بودن انتهای اعضای بدون فشار محوری تکیه گاهی
ب -راست گوشه بودن انتهای اعضای تحت فشار محوری تکیه گاهی
پ  -مستقیم بودن هر دو محور مقطع
ت -طول
طول بعد از برش عضو که در نبشی ها روی رال و در سدارر مقداطع روی خدط
مرکز مقطع اندازه گیری می شود
ث -انحنا یا خیز
انحرا از انحناء را خیز مورد نظر در وسط دهانه بخدش منحندی عضدو کده در
وضعیت افقی بودن یان اندازه گیری می شود.
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** مقررات ملی ساختمان
** مقررات ملی ساختمان  :مبحث دهم  -یازدهم

◄ 2-0-6-00انحرافهای مجاز برای اجزایی از اعضای ساخته شده

الف -موقعیت قطعات نصب شده
برای قطعاتی که موقعیت آنها تعیین کننده مسیر نیرو در سازه اسدت انحدرا از موقعیدت مدورد نظدر نباردد از دلتدا
تجاورز کند.

ب -موقعیت سوراخها
انحرا از موقعیت مورد نظر رک سوراخ من رد و همچنین تعدادی سوراخ که
بارد برای عبور پیچ هم محور باشند.

پ -سوراخهای منگنه شده
تغییر شکل لبه های سوراخ نبارد از دلتا تجاوز کند.

ت -لبه های قیچی شده ورقها را نبشی ها
انحرا از زاوره 04دریه در لبه نبارد از دلتا تجاوزنمارد به شرطی کده قطعده
تحت تنش لهیدگی قرارنگیرد و به شرطی اگر قطعه در اتصدال یوشدی بکدار
می رود  ،گلوی موثر یوش کاهش پیدا نکند .

ث -صافی
در نقاط اعمال تنش تکیه گاهی  ،همواری قطعه بارد در حددی باشدد کده در
تماس بارک هموار به طول حداکثر رک متر  ،در تمام یهات سدطح  ،پهندای
درز (هواخور از دلتا تجاوز نکند.
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پیوست چک لیست عملیات ساختمانی
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** مقررات ملی ساختمان
** مقررات ملی ساختمان  :مبحث دهم  -یازدهم
◄ 3-0-6-00انحرافهای مجاز در مقاطع تیر ورقها

الف) اگر در ساخت تیر ورق از عناصر نورد شده استفاده شود ،هر قسمت تابع مقررات خود خواهد بود.
ب -عمق
پ  -عرض بال
پهنای  BWرا  BNدر وسط ضخامت بال
ت -راست گوشه بودن مقطع
گونیا نبودن بال
ث -خروج از محور جان
انحرا ازموقعیت مورد نظر یان نسبت به رک لبه بال
ج -بالها
ناصافی بالها
چ  -بال فوقانی تیر ریل جرثقیل
ناصافی در محل نصب ررل روی تیر
ح -طول
طول روی خط محور عضو
خ -مستقیم بودن بال
مستقیم بودن هر رک از بالها
د -انحنا یا خیز
انحرا از انحنا را خیز مورد نظر در وسط دهانه بخش منحنی عضو که در وضعیت افقی بودن یان اندازه گیری شود.
ذ -اعوجاج جان
اعویاج در عمق یان را در طولی برابر عمق یان
ر -مقطع تیر در نقاط تکیه گاهی
تعامد بالها نسبت به یان
ز -سخت کننده های جان
مستقیم بودن امتداد سخت کننده های یان در رک طر در ص حه عمود بر یان پس از یوشکاری
ژ -سخت کننده های جان
مستقیم بودن امتداد سخت کننده های یان در دو طر در ص حه عمود بر یان پس از یوشکاری
س -سخت کننده های جان
مستقیم بدن امتداد سخت کننده های یان در ص حه یان پس از یوشکاری

کدمدرکCheckList.Structural.009 :

تاریخ بازنگری0931 :

شماره صفحه 5 :

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی
ساخت اسکلت فلزی (با اتصاالت جوشی)
منبع و مرجع  * :مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه ) 55
** مقررات ملی ساختمان
** مقررات ملی ساختمان  :مبحث دهم  -یازدهم
◄ 4-0-6-00انحرافهای مجاز در مقاطع جعبه ای ساخته شده از ورق
الف -عرض ورق
پهنای  Bfرا Bw
ب -مربعی بودن
مربعی بودن در نقاط نصب درافراگم ها
پ -اعوجاج ورق
اعویاج در عرض را در طولی برابر عرض ورقدر نقاط اتصال تیر و ستون ردا اتصدال
ستون و کف
ستون  به رک سوم مقادرر روبرو کاهش می رابد.
ت -مستقیم بودن بال یا جان
مستقیم بودن یان را بال به تنهاری
ث -سخت کننده های ورق
مستقیم بودن امتداد سخت کننده در ص حه عمود بر ورق پس از یوشکاری
ج -سخت کننده های ورق
مستقیم بودن امتداد سخت کننده در ص حه ورق پس از یوشکاری
چ -طول
طول روی محور مرکزی عضو
ح -انحنایا خیز
انحرا از انحناء را خیز مورد نظر در وسط دهانه بخش منحنی عضو در حالتی که ویه درگر بدون خیز افقی باشد.
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شماره صفحه 7 :

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی
ساخت اسکلت فلزی (با اتصاالت جوشی)
منبع و مرجع  * :مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه ) 55
** مقررات ملی ساختمان
** مقررات ملی ساختمان  :مبحث دهم  -یازدهم
◄ 2-5-4-01آماده سازی سطوح
تمیز کاری با پوشش مواد سارنده بهتررن روش برای از بین بردن رنگ  ،اکسیدهای حاصل از نورد  ،و رنگ های قدرمی با چسبندگی کم می باشد  .بده
طور کلی در مورد آماده سازی سطح با پاشش مواد سارنده موارد زرر حارز اهمیت می باشند:
 .1اطمینان از فشار موثر باد  .مقدار صحیح فشار باد در آماده سازی با مواد سارنده  ،تقررباب  7kg/cm2می باشد  .بعد از آماده سدازی سدطح بدا
مواد سارنده بارد بالفاصله سطح را با آستری مناسب پوشش داد  .البته قبل از اعمال آستری بارد
گرد و خاک بر روی سطح را با هوای فشرده ( بدون آب و روغن و را یاروی برقی صنعتی کامالب تمیز کرد.
 .1اگر مقدار زنگ و رنگ ها  ،با چسبندگی کم برروی سطح زراد باشد  ،بهتر است که ابتدا با تراشیدن  ،حجم مواد زاردد را کدم کدرده و سد س
عملیات آماده سازی با پوشش مواد سارنده را آغاز نمود.
 .3سطوح آلومینیومی آماد ه سازی نشده و را سارر فلزات سبک و آهن گدالوانیزه شدده ،سدطوح مشدکلی بدرای رندگ آمیدزی مدیباشدند  ،زردرا
چسبندگی الره پرارمر به سطوح فوق بسیار کم می باشد  .در ارن شرارط ابتدا بارد سطح را با رک حالل قوی کامالب چربی زداری کدرد .سد س
رک الره واش پرارمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ اراره شده را بر روی آن اعمال نمود.
◄ 5-4-00زنگ زدایی و رنگ آمیزی
سطوح آماده شده به وسیله عملیات زنگ زداری را بارد بالفاصله به وسیله الره ای از ضد زنگ برای مدت محددودی کده از مقدادرر زردر تجداوز ننماردد ،
محافظت نمود  .ارن الره که قبل از نصب و مونتاژ و زنگ آمیزی دائم ایرا می شود بارد حداقل  14میکرون ضخامت داشته باشد.
54روز برای محیط با رطوبت نسبی کمتر از %54
 34روز برای محیط با رطوبت نسبی بین  54تا %76
 16روز برای محیط با رطوبت نسبی بین 76تا %86
در صورت تجاوز از مدتها فوق و را در صورت مشاهده زنگ زدگی پیش از رنگ آمیزی اصلی  ،بارد عملیات زنگ زداری تکرار شود .
◄ 8-00انبار کردن قطعات
 1-8-11قطعات ساخته شده که پیش از حمل را پیش از نصب  ،انبار می شوند بارد از زمین فاصله داشته باشند.
 1-8-11قطعات انبار شده نبارد در معرض باران و بر قرار گیرند و محل انبار بارد طوری باشد که از تجمع آب باران در زرر قطعات یلوگیری شود
 3-8-11تکیه گاههای مناسب برای قطعات انبار شده بارد فراهم شود به نحوی که از تغییر شکل دارم آنها یلوگیری شود.
 0-8-11شماره مشخصه هر رک از قطعات انبار شده بارد بدون نیاز به یابجاری قطعات  ،قابل تشخیص باشد.

کدمدرکCheckList.Structural.009 :

تاریخ بازنگری0931 :

شماره صفحه 8 :

