
 

 



 

 95اسفند  –ویژه آزمون عمران نظارت 

 آزمون، با پاسخگویی مستقیم  در کمترین زمان ممکن.قبولی  در 

 ، جوشقانون ، 2800، 22، 21، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 2، 1شامل مباحث 

جامع و هوشمندانه گردآوری  یبرای اولین بار در ایران به شکلپاسخ یار ناظر  کتاب

تدوین شده است.  "واژک( –الگوریتم درخت واژگان )واژه  " و مبتنی بر  شده است.

 سال اخیر است. 10درصد سواالت  60و قادر به پاسخگویی حداقل 

 یار چیست؟پاسخ

اوت و منحصربفرد است که در واقع یک فیک کتاب کاربردی کامال مت پاسخ یار ناظر

بدون کلید واژه مشروح است، که آنچه شما برای پاسخگویی به تست ها نیاز دارید، 

 مقررات ملی ساختمان در اختیار شما قرار می دهد. مراجعه مستقیم به مباحث

 هدف آن چیست؟

مستقیم  )بدون مراجعه به  پاسخگوییقبولی  در آزمون، با  "پاسخ یار ناظر "با کتاب 

، میسر می در کمترین زمان ممکن ( ، که وقت زیادی را از مهندسین می گیردمباحث

 )اما الزم به ذکر است بردن تمام مباحث مورد نیاز در آزمون ضروری است.( شود.

 مخاطب آن چه کسانی هستند؟

 و افزایش سرعت تست زنی افرادی که به دلیل مشغله ی زیاد فرصت کافی برای تمرین

 شوند.و دچار کمبود زمان می ندارند

 

 

 

 



 بخش اول

 :استفاده از کتاب پاسخ یار ناظر شده با حل سواالتنمونه 

 سوال اول 

عمران  95)شهریور 

 نظارت(

 التکس -1

 

 

 

 



 سوال دوم 

 

 ضخامت جان بلوک -1

 

 ضخامت پوسته -2
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ض
آجر ماسه آهکی (تعریف)╣◄8ص5ضایعات صنعتی 

110ص5ضایعات فرآورده هاي گچی (بازیافت) 
ضایعات فرآورده هاي گچی بازیافت شدنی است . 

حریق، سوختگی و برق ╣◄14ص12ضایعات مصالح قابل احتراق
گرفتگی(الزامات)

8ص9ياانهیراضبط
35ص9) بتنشیآزما/ينگهدار(سابقه ياانهیراينکهداروضبط

)يبتن (ضوابط نگهداريهایشسابقه آزما╣◄

8ص10ضخامت (ورق/حداقل تنش تسلیم) 
دیوارهاي باربر بنایی مسلح با واحد آجر ╣◄32ص8ضخامت اسمی 

ضخامت اسمی/الغري/میلگرد/بند)مجوف (
32ص8ضخامت اسمی دیوار(دیوار باربر مسلح) 

میلی متر 150ضخامت اسمی دیوارهاي باربر مسلح نباید از 
کمتر باشد.

69ص6ضخامت اسمی یخ 
ضخامت اسمی یخ براساس دوره بازگشت متوسط پنجاه سال 
با استفاده از مطالعات محلی و یا اطالعات سازمان هواشناسی

. درغیاب مطالعات دقیق تر، ضخامت شودمیکشور تعیین 
اسمی یخ را براي مناطق مختلف برف فصل هفتم این مبحث 

بصورت زیر می توان تعیین نمود :
t=0برف کم و نادر                              -2و1مناطق -

t=5mmبرف متوسط                                -3منطقه 
t=7/5mmف زیاد                                بر-4منطقه 
t=12/5mmبرف سنگین                       -5منطقه 
t=15mmبرف فوق سنگین            -6منطقه 

محافظت از سطوح (سازه بنایی ╣◄79ص8ضخامت اندود کاهگل 
غیرمسلح)

77ص11)يش ساخته سه بعدی(ضخامت پانل پیضخامت بتن پاشش
متر یلیم70کمتر و از متریلیم40د از یدر هر طرف نبا

شتر باشد.یب

85ص11(قرنیز) یضخامت بتن پاشش
زضخامت بتن یل نصب قرنید به دلینبایات بتن پاشیدر عمل
وار کم شود.ین دییپایپاشش

سقف با پوشش سازه اي چوبی و فوالدي ╣◄39ص11ضخامت بست 

(عرض و ضخامت بست)
دیوار باربر با نقش دیوار ╣◄38ص 11بست هاي تسمه اي ضخامت

بست تسمه اي و انسجام دهنده)(برشی 
40ص10ضخامت بست هاي موازي (اعضاي کششی مرکب) 

واحدهاي (خطر زلزله خیلی زیاد و زیاد╣◄12ص8ضخامت پوسته
مصالح بنایی توخالی)

(بلوك ضخامت جان ها و پوسته ها╣◄13ص8ضخامت پوسته 
مانی/دیوار باربر)سی

سیم هاي طولی دوغاب و مالت/سازه بنایی مسلح/(ضخامت پوشش
39ص8) میلگرد بستر

58ص9) یطیمحطیشرا(در لگردهایميروبتنپوششضخامت
میلگردھارویبتنپوششضخامتحداقلمقادیر٦-٦-٩جدول

٤-٦-٩بندمحیطیشرایطدر) میلیمتر(

محیطیشرایطنوعقطعهنوع

خیلیشدیدوسطمت

شدید

العادهفوق

شدید

ستونوتیرھا

ھا

٤٥٥٠٧٥٧٥

وھادال

ھاتیرچه

٣٠٣٠٦٠٦٠

ودیوارھا

ھاپوسته

٢٥٣٠٥٥٥٥

٥٠٦٠٩٠٩٠ھاشالوده

پوششمقادیرشود،اعمالسطحیهايحفاظتدرصورتیکه
.دادکاهشمیلیمتر20تاتوانمیرابتنی

ردهحداقلباالترازمگاپاسکال5دازهانبهبتنردهاگر
داد،کاهشپوششمقدارازمیلیمتر5توانمیباشد،

درمیلیمتر25ازمیلگردپوششاندازهاینکهبرمشروط
درمیلیمتر50شدید،ومحیطدرمیلیمتر35متوسط،محیط
.نشودکمترشدیدالعادهفوقمحیط
بایدپوششدیرمقامیلیمتر،36ازبیشقطربامیلگردبراي

.شوداضافهمیلیمتر10
5رابتنردهحداقلتوانمیزا،حبابمصرفصورتدر

.دادکاهشمگاپاسکال

میلگرد ╣◄113ص 2800ضخامت پوشش بتن میلگرد(کالف قائم) 
کالف قائم بتن آرمه

57ص9(محدودیت)بتنی روي میلگردهاضخامت پوشش
بینفاصلهحداقلاباستبرابرمیلگردهارويبتنیپوشش

سطحنزدیکترینتاعرضی،یاطولیازاعممیلگردها،رویه
.بتنآزاد

میلگردهايانتهايمورددربتنیپوششضخامتمراعات
جويشرایطمعرضدرکههاییسقفوهاکفدرمستقیم

.نیستالزامینباشند،تعریقیا
ومحیطیشرایطبامتناسبمیلگردهابتنیپوششضخامت
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-9جدولدرشدهدادهمقادیرازنبایدموردنظرقطعهنوع
:باشدکمتر) ب(و) الف(مواردو6-6
میلگردهاهايگروهموثرقطرمورددر(میلگردهاقطر-الف

.شودرجوع2-11-14-9بندبه
هاسنگدانهاسمیاندازهبزرگترینسومچهار-ب
شودختهریمقاومخاکیدیوارهجواردربتنکهصورتیدر

نبایدپوششضخامتباشد،تماسدرآنبادائمبطورو
.گردداختیارمیلیمتر75ازکمتر

نقش(برجستهوفرورفتهسطحدارايبتنکهصورتیدر
عمقدربایدپوششضخامتباشد،) شکستگیدارايیادار

.شودگیرياندازههافرورفتگی
بینیپیشفوالديهايصفحهوقطعاتتمامیومیلگردها

مقابلدرمناسببنحويبایدساختمانآتیتوسعهبرايشده
.شوندمحافظتخوردگی

معینیآتشپاديدرجهدارايعضويباشدالزمصورتیکهدر
برابردرمیلگردهامحافظبتنپوششضخامتحداقلباشد،
تامینرادوموبیستفصلدرمندرجضوابطبایدحریق
.نماید

میلگردھارویبتنپوششضخامتحداقلمقادیر٦-٦-٩جدول

٤-٦-٩بندمحیطیشرایطدر) میلیمتر(

محیطیشرایطنوعقطعهنوع

خیلیشدیدمتوسط

شدید

العادهفوق

شدید

ستونوتیرھا

ھا

٤٥٥٠٧٥٧٥

وھادال

ھاتیرچه

٣٠٣٠٦٠٦٠

ودیوارھا

ھاپوسته

٢٥٣٠٥٥٥٥

٥٠٦٠٩٠٩٠ھاشالوده

بتنیهايپوشش╣◄57ص9لگردهایميرویبتنپوششتضخام
میلگردهاروي

راه شیب دار و گذرگاه (نکات و ╣◄55ص 12ضخامت پوشش کف 
الزامات)
69ص11ق ماندگاریعايقالب هاسیستم يضخامت پوشش نما

ستم یسياز برایمورد نيحداقل ضخامت پوشش نما
قه بعد از یدق15باشد که تايد به گونه ایباICFیساختمان

وس باشد یدرجه سلس120ق کمتر از یعاي، دمايآتش سوز
متر در نظر یلیم15د کمتر از یدر هر حال ضخامت نبایول

گرفته شود.

پوشش موقت فضاهاي باز╣◄35ص12ضخامت تخته چوبی 

سقف موقت╣◄36ص12ضخامت تخته چوبی 

ی سقف تخت چوبی (سازه بنای╣◄74ص8ضخامت تخته سقف
غیرمسلح/الزامات)

ضخامت تسمه درناحیه دور از سوراخ (تسمه لوال شده با خارمغزي)  

41ص10
41ص10ضخامت تسمه درناحیه سوراخ (تسمه لوال شده با خارمغزي)  

44ص10ضخامت تسمه هاي سرپهن 
78ص11ضخامت تمام شده دیوار (پانل ساندویچی/سه بعدي) 

ش ساخته سبک سه حداقل ضخامت تمام شده پانل دیوار پی
میلی متر می 120بعدي (پانل ساندویچی) برابر است با 

برابر ضخامت بتن 2باشد.(مجموع ضخامت هسته عایق + 
پاششی) 

14ص8ضخامت تیغه هاي بلوك سقفی 
میلیمتر و 15ضخامت تیغه هاي بلوك سقفی باید حداقل 

20عرض تکیه گاه بلوك سقفی بر روي تیرچه دست کم 
.باشدمیلی متر 

ضخامت جان ها و پوسته ها(بلوك ╣◄13ص8ضخامت جان معادل 
سیمانی/دیوار باربر)

13ص8(بلوك سیمانی/دیوار باربر)و پوسته هاضخامت جان
هاها و پوسته: ضوابط ضخامت جان2-2-8جدول 

عرض بلوک 

سیمانی

متر)(میلی

حداقل 

ضخامت 

پوسته

- (میلی

)١متر)(

حداقل 

ضخامت جان

- (میلی

)٢) (١تر)(م

ضخامت جان 

معادل

متر بر (میلی

)٣متر طول)(

١٠٢٢٠٢٠١٣٦و ٧٦/٢

١٥٢٢٥٢٥١٨٨

٢٠٣٣٢٢٥١٨٨

٣٢٢٩٢٠٩و بزرگتر٢٥٦

153ص10ضخامت جوش انگشتانه و کام 
16ضخامت جوش انگشتانه و کام درقطعاتی که ضخامت آنها

عه باشد. میلی متر و یاکمتر است، باید برابر با ضخامت قط
ر است، میلی مت16درقطعاتی که ضخامت آنها بیش از 

ضخامت قطعه باشد و از 5/0ضخامت این جوش باید حداقل
میلی متر نیز کمترنشود.16

288ص10ضخامت جوش درز لب لب (سطح تخ مورد نظر است) 
دردرزهاي لب به لب درصورتی که سطح تخت براي جوش 

میلی 1نباید بیش از مورد نظر باشد، ضخامت جوش حاصل 
درصد ضخامت (هرکدام که کمتر باشد) ازضخامت 5متر یا 

ورق نازکتر یا جوش، کمتر گردد

جوش انگشتانه و کام (فواصل و 	╣◄378ضخامت جوش کام ج ص 
ابعاد حداقل)

242ص10ضخامت جوش هاي گوشه تقویتی (ردر دو طرف جان) 
8ید از ضخامت جوش هاي گوشه تقویتی در هرطرف جان نبا

میلی متر کمتر درنظر گرفته شود.

37ص21روي پناهگاه (سازه هاي پناهگاهی /انفجار) ضخامت خاك 
پناهگاهی (انفجار/ضخامت خاك روي سازه هاي╣◄
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پناهگاه)

37ص21)عمق نفوذ بمب هاي نفوذ گر(ضخامت خاك و بتن 
مجموع ضخامت خاك و بتن باید بزرگتر از عمق نفوذ بمب 

باشد.هاي نفوذگر

(بزرگترین اندازه درشتهايسنگدانه╣◄16ص9دال ضخامت
اسمی سنگدانه / محدودیت)

258ص9ضخامت دال 
حداقل ضخامت دال هایی که در تمام اضالع روي تیرها تکیه 
دارند و نسبت طول دهانه بزرگتر به طول دهانه کوچکتر در 

ه است، جهت عدم کنترل تغییر شکل، باید ب2آنها کمتر از 
شرح (الف) و (ب) تعیین شود:

در آنها مساوي یا کوچکتر الف) در دال هایی که نسبت 
است.2/0از 

و 2/0در آنها بزرگتر از ب) در دال هایی که نسبت 
است.2کوچکتر از 

میلی متر در 125ضخامت دال در این حالت نباید کمتر از 
نظر گرفته شود.

در آنها مساوي یا بزرگتر از نسبت پ) در دال هایی که
است.2

میلی متر در نظر 90ضخامت دال در این حالت نباید کمتر از 
گرفته شود.

199ص9ضخامت دال در اجزا پرکننده دائمی 
سیستم قالب تونلی ╣◄101ص11متر یسانت10خامت دال کمتر از ض

)(الزامات بتن ریزي از ارتفاع
256ص9ت ضخامت دال هاي تخ

هایی که در تمام اضالع روي تیرها تکیه حداقل ضخامت دال
دارند و نسبت طول دهانه بزرگتر به طول دهانه کوچکتر در 

است، جهت عدم کنترل تغییر شکل، باید یه 2آنها کمتر از 
شرح (الف) و (ب) تعیین شود

-18-9هاي بدون کتیبه مطابق تعریف بندهاي الف) در دال
مترمیلی125، مقدار 3-4-3-18-9و 3-4-2

هاي با کتیبه یا سرستون مطابق تعریف بندهاي ب) در دال
متر.میلی100، مقدار 3-4-3-18-9و 9-18-3-4-2

ضخامت دال/ دال هاي با تکیه گاه ساده/مقاومت در برابر حریق 
314ص9

6-22-9جدول 

دیوارهاي سازه╣◄335ص9ضخامت دیافراگم هاي بتن آرمه درجا 
اي،دیافراگم ها و خرپاها(ابعاد هندسی)

ضخامت دیافراگم هاي بتن آرمه در جا یا دال هاي بتنی رویه 
تیرهاي فوالدي یا قطعات پیش ساخته بتن آرمه که به 
صورت مرکب عمل نموده و از آنها به عنوان دیافراگم براي 

، نباید کمتر از شودمیانتقال و توزیع نیروي زلزله استفاده 
لیمتر باشد.می50

دیوار هاي جداگر ╣◄70ص8ضخامت دیوار جدار جداگر آجري 
ساختمان هاي خشتی و سنگی/ ساختمان بنایی غیر (

مسلح/الزامات)
26ص21ضخامت دیوار جداکننده (سلول/پناهگاه) 

دیوارهاي جداکننده بین سلول ها باید از بتن مسلح با 
سانتیمتر اجرا شود.30حداقل ضخامت 

دیوار هاي جداگر ╣◄70ص8یوار جداگر خشتی ضخامت د
ساختمان هاي خشتی و سنگی/ ساختمان بنایی غیر (

مسلح/الزامات)
24ص8ن(ضخامت حداقل) یضخامت دیوار زیرزم

ن باید حداقل برابر با ضخامت دیوار یضخامت دیوار زیرزم
طبقه همکف باشد.

50ص8) ضخامت دیوار هاي پیرامونی (باربر و غیر باربر/ضخامت
کلیه دیوارهاي پیرامونی(باربر و یا غیرباربر) باید داراي 

.میلی متر باشند350ضخامت 
میلی متر 15حداکثر نسبت ارتفاع دیوار باربر به ضخامت 

می باشد. در هر حال، ضخامت دیوار باربر در طبقه اول و 
میلی 350میلی متر و در زیر زمین از 220دوم نباید از 

متر کمتر باشد.

275ص9ضخامت دیوارها 
صخامت دیوارها نباید کمتر از مقادیر (الف) و (ب) باشد:

1-الف
طول آزاد یا ارتفاع آزاد دیوار، هرکدام کوچکتر 25
مترمیلی100باشد، و 

ها و سایر دیوارهایی که در دیوارهاي بیرونی زیرزمین-ب
مترمیلی200بطور مستقیم در تماس با خاك قرار دارند: 

دیوار باربر آجري ╣◄68ص8ضخامت دیوارهاي باربر آجري 
(ساختمان بنایی غیر مسلح/الزامات)

دیوارباربر خشتی ╣◄68ص8ضخامت دیوارهاي باربر خشتی 
(ساختمان بنایی غیر مسلح/الزامات)

دیوارباربر سنگی ╣◄69ص8ضخامت دیوارهاي باربر سنگی 
(ساختمان بنایی غیر مسلح/الزامات)

51ص8دیوارهاي جداگر (آجري/بلوك سفالی) ضخامت
میلی متر و 110حداقل ضخامت دیوارهاي جداگر براي آجر 

میلی متر 80براي بلوك سفالی و قطعات پیش ساخته گچی 
می باشد.

64ص11) قالب عایق ماندگار(سیستم یبتنيهاوارهیضخامت د
متر یلیم150د از ینبایبتنيواره هایحداقل ضخامت د

تر باشد.کم

273و272ص10رنگضخامت 
هر الیه رنگ امیزي باید با توجه به میزان تعیین شده توسط 
سازنده انجام گیرد. اماضخامت رنگ خشک شده نباید از 

حداقل ضخامت رنگ نعیین شده کمتر باشد.

274ص10ضخامت رنگ آمیزي 
حداقل ضخامت رنگ آمیزي قطعات فوالدي 5-4-10جدول 

مختلفدر شرایط محیطی 
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شرایط 

محیطی

آماده 

سازی 

سطح 

فوالد

نوع و ضخامت رنگ

قطعه 

فوالد در 

داخل 

دیوار و 

نازک 

کاری

قطعه 

فوالدی به 

صورت 

روباز لیکن 

درون 

محیط 

بسته

قطعه 

فوالدی در 

معرض 

شرایط جوی

١Sa2معتدل 

میکرون ٤٠

ضد زنگ 

الکیدی

میکرون ٤٠

ضد زنگ 

الکیدی

میکرون ٤٠

رویه الکیدی

میکرون ضد ٤٠

زنگ الکیدی

میکرون الیه ٤٠

میانی الکیدی

میکرون ٤٠

رویه الکیدی

٢Sa2.5سخت 

میکرون ٤٠

آستر 

اپوکسی 

غنی از 

روی

میکرون ٤٠

آستر 

اپوکسی 

غنی از روی

میکرون ٤٠

الیه میانی 

اپوکسی

میکرون ٤٠

رویه 

اپوکسی

میکرون ٦٠

آستر اپوکسی 

غنی از روی

میکرون الیه ٦٠

میانی 

پوکسیا

میکرون ٦٠

رویه اپوکسی 

پلی یورتان

بسیار 

سخت و 

٣ساحلی 

Sa3

میکرون ٤٠

آستر 

اپوکسی 

غنی از 

روی

میکرون ٤٠

رویه 

اپوکسی

میکرون ٦٠

آستر 

اپوکسی 

غنی از روی

میکرون ٦٠

الیه میانی 

اپوکسی

میکرون ٦٠

رویه 

اپوکسی 

پلی یورتان

مانند ناحیه 

جذر و مدی که 

نیاز به مطالعه 

دارد خاص

حداقل سه 

الیه اپوکسی 

با ضخامت کل 

میکرون٤٠٠

)شرایط معتدل، شرایط آب و ھوایی با رطوبت نسبی متوسط مساوی ١

%٥٠یا کمتر از 

و %٥٠)شرایط سخت، شرایط آب و ھوایی با رطوبت نسبی بیش از ٢

%٨٠مساوی یا کمتر از 

وسط ) شرایط بسیار سخت، شرایط آب و ھوایی با رطوبت نسبی مت٣

%٨٠بیش از 

)صفحاتی که قرار است در اتصال اصطکاکی روی ھم قرار گیرند نباید ٤

میکرون به عنوان رنگ انبارداری نیاز ٢٠رنگ شوند، فقط به الیه ای در حد 

می باشد.

میلی متر است.١/١٠٠٠) میکرون ٥

)منظور از رطوبت نسبی متوسط بیشترین مقدار رطوبت نسبی متوسط ٦

ماھانه است.

15ص 11ضخامت رنگ کمتر از حد مورد نظر (رنگ آمیزي مجدد) 
هرگاه ضخامت الیه رنگ خشک از مقادیر تعیین شده در 
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان کمتر باشد، رنگ آمیزي 
باید مجددا تکرار شود تا حداقل ضخامت مورد لزوم بدست 

آید. 

116ج صجوشکاري)/پیشانی(ضخامت ریشه 
از سوختن ریشه جوش و همچنین از ریزش براي اینکه

جوش جلوگیري شود ، به جاي اینکه لبه جوش در محل ریشه 
به صورت تیز باشد ، ضخامتی براي آن قائل می شوند که آن 
را ضخامت ریشه یا پیشانی می نامند . اگر لبه درز در محل 
ریشه تیز باشد ، براي سوختن و ریزش خیلی مستعد است 

فاصله لبه نیز مقداري زیاد باشد ، مخصوصاً اگر

مونتاژ در درزها با جوش رواداري╣◄277ص10ضخامت ریشه 
شیاري
6-4-10جدول 

219ضخامت ریشه ج ص
رعایت ضخامت ریشه به منظور جلوگیري از سوختن ریشه 
می باشد و معموالً در جوش هاي خودکار زیرپودري مقرر می 

داقل و یک مقدار گردد . ضخامت ریشه داراي یک مقدار ح
حداکثر است و در صورت عدم رعایت مقدار حداقل ، ریشۀ 
جوش می سوزد و در صورت عدم رعایت مقدار حداکثر ، 

)همراه با شکل(ذوب ریشه کامل نخواهد بود . 

رواداري هاي مونتاژ در درزها با جوش ╣◄277ص10ضخامت ریشه 
شیاري

276ص10جوش شیاري) -ضخامت ریشه(رواداري
در صورتی که ابعاد و اندازه مقطع جوش اختالفی بیش از 
مقادیر ارایه شده در شکل (یا در ادامه) با اندازه نشان 
داده شده در نقشه ها داشته باشد، درز با شرایط زیر قابل 

با مقدار فاصله ریشهپذیرش است. در صورتی که اختالف 
1-4-10نقشه بزرگتر از رواداري مجاز مذکور در شکل 

میلی متر 20باشد ولی از دوبرابر ضخامت ورق نازکتر و یا 
(هرکدام که کوچکتر باشند) بزرگتر باشد، با استفاده از 
جوشکاري (قبل از جوشکاري درز اتصال) قابل اصالح است.
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ل
28صL (11تیپ فوالد الپه (

تنها براي الپه ها و تیرچه ها Lاستفاده از فوالدهاي تیپ 
مجاز است.

آسیب دیدن قطعات فوالدي (مهاذبند/الپه/میل ╣◄20ص11الپه 
مهار)

100ص9کلی)/  مشخصاتبتن اصالح شده با پلیمرالتکس (
لوط اضافه به مخپلیمرهاي آلیدر هنگام مخلوط اجزاي بتن، 

هایی تشکیل شده اند می شوند. پلیمرهاي آلی از مولکول
نامیده می شوند و واکنشی که مونومرها را مونومرکه 

موسوم است. معموال پلیمریزاسیونترکیب می کند به 
تولید می شوند که به آنها پلیمرها به صورت محلول در آب

.شودمیگفته التکس
د است، اما فقط آن مواردي زیاالتکس هاتنوع درهر چند 

براي سیمان پرتلند فرموله شده اند براي صکه به صورت خا
مالت و بتن مناسب می باشند. هر یک از انواع التکس ها می 

معینی از مالت و یا بتن را تغییر دهد. با خواص تواند 
و بوتادین، استایرناستفاده از منومرهاي مختلف مانند 

متفاوت خواص ز یک نوع، اما با می توان التکس ااکریلیک
مختلف کوپلیمرهاتولید کرد.بنابراین، هر نوع التکس داراي 

مالت یا بتن را خواص است. التکس ها می توانند بعضی از 
به نوع التکس مصرفی خواص بهبود بخشند، اما تغییر در 

، مقاومت سایشبستگی دارد. به طور کلی التکس ها، 
مقاومت در مقابل یخ زدگی و مقاومت هاي کششی و خمشی، 

نفوذپذیري، مدول آب شدن بتن را افزایش می دهند و
االستیسیته و جمع شدگی بتن را کاهش می دهند.

ناشی از مصرف التکس ها در مدول االستیسیتهکاهش 
مالت یا بتن منجر به کاهش تنش ها به دلیل اختالف کرنش 

ه ترك تمایل بتن بو شودمیهاي حرارتی و جمع شدگی 
یابد.کاهش میخوردگی

100ص9(تعریف / بتن اصالح شده با پلیمر)التکس
معموال پلیمرها به صورت محلول در آب تولید می شوند که 

. التکس ها، مقاومت سایش، شودمیبه آنها التکس گفته 
مقاومت هاي کششی و خمشی، مقاومت در مقابل یخ زدگی و 

نفوذپذیري، مدول آب شدن بتن را افزایش می دهند و 
االستیسیته و جمع شدگی بتن را کاهش می دهند. کاهش 
مدول االستیسیته ناشی از مصرف التکس ها در مالت یا بتن 
منجر به کاهش تنش ها به دلیل اختالف کرنش هاي حرارتی 

و تمایل بتن به ترك خوردگی کاهش شودمیو جمع شدگی 

/ مشخصمربتن اصالح شده با پلیالتکس (╣◄یابد. می
کلی)

(طرح مریپلباشدهاصالحبتن╣◄101ص9التکس (درصد آب) 
	)مخلوط 	

بتن اصالح شده با پلیمر (طرح ╣◄101ص9التکس (مقدار بهینه) 
مخلوط)

، از آب تشکیل می شوند و وزن التکس هادرصد 50حدود 
بنابراین براي بهره بهینه از التکس ها، باید از مقدار آب 

بتن کاسته شود.مخلوط مالت یا
درصد جامدات خشک 20تا 8مقدار بهینه التکس ها بین 

پلیمر و وزن سیمان است. مقدار کمتر و یا بیشتر التکس 
. مقدار بهینه التکس در شودمیباعث اثرات نامطلوب بتن 

مالت یا بتن باید توسط تولیدکننده با مستندات مربوط 
توصیه شود.

با پلیمر (الزامات/نکات)بتن اصالح شده╣◄71ص5التکس 
بتن اصالح شده با پلیمر ╣◄101ص9التکس آنیونی (بار منفی) 
(مصالح مصرفی)

بتن اصالح شده با پلیمر ╣◄101ص9التکس غیر یونی (بدون بار) 
(مصالح مصرفی)

مریپلباشدهاصالحبتن╣◄101ص9التکس کاتیونی (بار مثبت) 
)یمصرف(مصالح 

102ص 2800الریز (دیوارچینی) 
دیوار و تیغه متکی (اتصال تیغه به دیوار)╣◄27ص8الریز 

148ص6الستیک اتومبیل (بارزنده کف اجناس) 
148ص6الستیک خام (بارزنده کف اجناس) 

47ص 7الستیک گریس دار (خوردگی مهار) 
براي جلوگیري از خوردگی قسمت آزاد سر مهاربندي ها باي 

گریس دار و پوشش مناسب تزریق شده و با الستیک هاي 
حفظ گردند.

الشه آذرین (تراشیت) (جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان) 
128ص6

127ص6الشه سنگ (جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان) 
34ص10الغري (اعضاي کششی) 

241ص9الغري (آثار) 
آثار الغري شامل آثار ناشی از وجود انحنا در قطعه و آثار 

غییر مکان جانبی نسبی دو انتهاي قطعه به شرح ناشی از ت
زیر است:

اي الف) آثار ناشی از وجود انحنا در قطعه، لنگرهاي خمشی
هستند که به علت عدم انطباق مرکز سطح مقطع بر خطی که 

کند، به دو انتهاي بخشی از طول عضو را به هم وصل می
آیند.وجود می

نگرهاي خمشی و ب) آثار ناشی از تغییر مکان جانبی، ل
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نیروهاي داخلی دیگري هستند که در مقاطع قطعه به علت 
محوري ناشی از تغییر مکان جانبی یک انتهاي قطعه برون

آیند. تغییر مکان نسبت به انتهاي دیگر آن به وجود می
جانبی نسبی دو انتهاي قطعه ممکن است به علت بارهاي قائم 

شد. یا بارهاي جانبی یا ترکیبی از آنها با

52ص10الغري اصالح شده 
90الغري ستون ها /شرایط حریق (مدت زمان مقاومت در برابر حریق 

310ص9دقیقه یا بیشتر) 
≥الغري ستون ها مطابق رابطه زیر محدود می گردد: 50

79ص10الغري مقطع لوله اي 
<درصورتی که  باشد، مقطع الغر محسوب 0.31

. شودمی

146ص6چسب (بارزنده کف اجناس) -صمغ-الك
42ص1مصرف کمالمپ

واتبرلومن40ازبیشراندمانباالمپ

214ص10النه زنبوري (قاب خمشی متوسط) 
استفاده از تیرهاي با جان سوراخ دار متوالی (النه زنبوري) 

به عنوان اعضاي باربر جانبی مجاز نیست.

220ص10یژه) النه زنبوري (قاب خمشی و
استفاده از تیرهاي با جان سوراخ دار متوالی (النه زنبوري) 

به عنوان اعضاي باربر جانبی مجاز نیست.

36ص11نشیمن) /LSFالوك (
تیرچه ها و خرپاهاي سقف باید در داخل بال الوك پیرامونی 

میلی متر نشیمن 40یا روي جان الوك دیوار تحتانی حداقل 
داشته باشند.

38ص11بست انسجام دهنده/وادار) الوك (
قطعات الوك به عنوان بست انسجام دهنده دهنده بین دو 

متر 2,4وادار انتهاي دیوار و نیز در فواصلی افقی حداکثر 
متصل می شوند.

	36ص11هم پوشانی دو تیرچه) الوك (قاب ساختمانی سبک/ وصله/
)قاب ساختمانی سبک (وصله/ هم پوشانی دو تیرچه╣◄

فاصله قابل قبول سطح (قاب هاي سبک فوالدي/الوك 
31ص11شالوده)

حداکثر فاصله قابل قبول سطح شالوده و الوك(تراك) 
میلیمتر می باشد که باید با 6تحتانی دیوارهاي باربر 

قراردادن صفحات باربر پرکننده یا گروت پر شوند.

37ص11الوك (وصله الوك) 
طع وادار دیوار براي به منظور وصله الوك ها می توان از مق

شودوقطعه اتصال استفاده می

اتصال وادار به الوك در دیوارهاي باربر ╣◄37ص11الوك 
(پرکننده/بادخور)

رواداري هاي ساخت اعضا وادار و الوك سازه اي╣◄41ص11الوك 
36ص11الوك باالیی دیوارها (محل اتصال/روش اجرا) 

دو روش قابل  اجرا الوك باالیی دیوارها در محل اتصال به 
می باشد. در روش اول الوك یکی از دیوارها برش داده 

وصله 8پیچ نمره 4شده و برروي الوك دیوار دیگر با حداقل 
شود. در روش دوم می توان از یک ورق با ضخامت الوك می

به هر الوك متصل 8پیچ نمره 4ها که در هر طرف با 
شود، استفاده کرد.می

اتصال قطعات الوك (وادار)╣◄38ص11الوك بریده شده
37ص11الوك تحتانی دیوار 

37ص11الوك تحتانی و فوقانی 
حداکثر فاصله بادخور قابل قبول بین انتهاي وادار دیوار و 

میلی متر می باشد.3جان الوك تحتانی و فوقانی 

بلندشدگی دیوارهاي مهاربندي شده (الوك ╣◄39ص11الوك کف 
ارنده)کف/میل مهارنگهد

با پالستیسیته باال؛ رس هاي کشسان (بارطراحی جانبی خاك) الي
25ص6، 1-4-6جدول 

-4-6و الي رس دار غیرآلی (بارطراحی جانبی خاك) جدول الي
25ص6، 1

الي هاي رس دار آلی؛ خاك هاي آلی با پالستیسیته کم (بارطراحی 
25ص6، 1-4-6جدول جانبی خاك) 

42ص1الیه 
جهاتدرآنحجمیچگالیکهشودمیفتهگساختاريبه

آجريقیرگونی، دیوارگچ،اندودمانند.باشدیکسانمختلف

73ص11الیه اکسیده شده (قالب عایق ماندگار) 
مالحظات اجرایی)(پی هاي سطحی ╣◄33ص7الیه باربر مناسب

3ص7(تعریف)الیه بندي پیچیده
جنس متنوع الیه هاي خاك که شکل منحنی با شیب تند و با

باشند از قبیل در مجاورت گسل ها یا نزدیک رودخانه ها یا 
پاي شیب ها بوده و تقسیم الیه بندي مشکل باشد . در سایر 

شرایط که الیه بندي یکنواخت است ، الیه بندي ساده اطالق    
.شودمی

7ص7(فاصله گمانه)الیه بندي پیچیده
، نزدیک ر گسل هاپیچیده باشد (مثل مجاواگر الیه بندي

، دره ها)رودخانه ها و کوه ها ، زمین هاي بسیار ناهموار و
متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد .30فاصله حداکثر 

)اقدامات/ شهرهاي جدید/فاصله گمانه(گمانه فاصله╣◄

گمانه ساختمان منفرد (تعداد ╣◄8ص7الیه بندي پیچیده 
تمان منفرد)گمانه/اقدامات/ فاصله گمانه/ ساخ

الیه بندي پیچیده (تعریف)╣◄3ص7الیه بندي ساده  
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گمانه ساختمان منفرد (تعداد ╣◄8ص7الیه بندي ساده
گمانه/اقدامات/ فاصله گمانه/ ساختمان منفرد)

7ص7(فاصله گمانه)الیه بندي یکنواخت
، فاصله زمین به صورت نسبی یکنواخت باشداگر الیه بندي

انتخاب ین گمانه ها قابل قبول می باشد.متر ب200تا 50
دقیق با توجه به اهمیت ساختمان و شرایط ژئوتکنیکی تعیین 

اقدامات/ شهرهاي جدید/فاصله (گمانه فاصله╣◄شود . 
)گمانه

الیه خاك غیرچسبنده یا با کمی خاك چسبنده با ترکم متوسط تا کم 
19ص2800
طبقه بندي نوع زمین3-2جدول ╣◄

19ص2800ال چسبنده نرم تا محکم الیه خاك کام
طبقه بندي نوع زمین3-2جدول ╣◄

می توان از ابطه ̅براي تعیین متوسط سرعت موج برشی، 
̅زیر استفاده نمود = ∑∑

به ترتیب ضخامت الیه و سرعت موج و در این رابطه، 
متري از تراز پایه است.30عمق برشی تا

انتهاي محاسبه 

قبلیبتنسطحاحتمالیضعیفالیه
ریزيبتنمحل╣◄60ص9قبلی بتنسطحاحتمالیضعیفالیه

)سازيآماده(
قیر و گونی (ساختمان بنایی محصور شده ╣◄61ص8الیه محافظتی 

با کالف/ عایقکاري رطوبتی)
269ص10وح) الیه واش پرایمر(آماده سازي سط

الیه هاي تورم پذیر یا تراکم پذیر (مشخصات مصالح سنگی/سازه 
مصالح سنگی بتن سیمانی و آهکی ╣◄9ص8بنایی) 

(مشخصات مصالح سنگی/سازه بنایی)

42ص1الیی 
سطحوآنعایقیالولهخارجیسطحبینکهمحافظیغالف

بربرادریا عایقلولهحفاظتمنظوربهاي،گیرهبستداخلی
یاگرما،انتقالمقدارکردنمحدودالکترولیز،خوردگی،

.شودمینصبوارده،بارهايتوزیع

مالت هاي گلی(کاربرد و ╣◄18ص8الیه بستر (مالت هاي گلی)
نحوه ایجاد)

ضخامت موثر جوش هاي ╣◄146ص10(جوش شیاري) گردلب 
شیاري لب گرد

30ص12لباس کار 
وبودهکنندهاستفادهکارگربدنبامتناسببایدکارلباس

تعدادوکوچکآنهايجیب. نباشدآزادآنقسمتهیچ
.باشددوبلبدونبایدآنشلوارهمچنینوکمآنها

61ج صلباس محافظ (جوشکاري)
لبه آزاد (طول دیوار جداگر پشت بند/ سازه بنایی محصور شده با 

52ص8کالف) 
متر باشد 5/1تر از چنانچه طول دیوار جداگر پشت بند کم

لبه آن می تواند آزاد باشد.

دیوار هاي جداگر ╣◄70ص8لبه آزاد افقی دیوار جداگر 
ساختمان هاي خشتی و سنگی/ ساختمان بنایی غیر (

مسلح/الزامات)
میلی متر/40ورق کمتر از یابرش داده تیر (مقاطع سنگین ولبه

143ص10بریدن شعله) 
ع ساخت شده ازورق که از ورق درنیمرخ هاي سنگین و مقاط

میلی متر ساخته می شوند، لبه 40هایی به ضخامت بیش از 
هاي برش داده تیر یا سوراخ هاي دسترسی که توسط شعله 
بریده شده باشند را با سنگ زدن بصورت فلز صاف و براق 

درآورد.

259ص10برش داده شده (ناهمواري)  لبه
یکنواخت و خالی از لبه هاي برش داده شده باید کامال 

باشد.3mmناهمواري هاي بیش از 

لبه بریده شده با ╣◄161ص10لبه بریده شده با شعله اتوماتیک 
فاصله مرکز سوراخ استاندارد از لبه)(قیچی 
8-9-2-10جدول 

فاصله مرکز سوراخ استاندارد از لبه) (لبه بریده شده با قیچی 
161ص10

سوراخ استاندارد حداقل فاصله مرکز 8-9-2-10جدول 
تا لبه در هر راستا

لبه بریده شده با 

قیچی (گیوتین)

نیمرخ،تسمه و -لبه نورد شده ورق

نیز لبه بریده شده با شعله اتوماتیک 

یا اره
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d٢d١٫٧٥

رواداري هاي نصب براي لبه هاي ╣◄61ص 11لبه داخلی قطعات 
داخلی قطعات بتنی پیش ساخته و اجزا بتنی درجا

42ص1سرریز لبه
ترازآب،کنندهدریافتهروبهداشتیلوازمدرسرریزلبه

یااز شیرآبوقتیکهاستدستگاهآنازسطحیافقی
لبهازورودباالترترازآنازنمیتواندبریزد،آندرلوله

.کندمیسرریزآن

16ص21)باغچه/گلدان (فوقانی جان پناهلبه
جان پناه ها در امتداد مسیر تمام دسترسی هاي داخلی 
مجموعه ایجاد شوند. لبه فوقانی این جان پناه ها باید داراي 
برآمدگی هایی از قبیل گلدان و باغچه هاي طولی ، زمین هاي 

بازي و سطوح سبز و ... باشد.

سازه بنایی محصور شده با کالف) لبه قائم  دیوارهاي جداگر (سازه/
52ص8

لبه قائم جداگرها نباید آزاد باشد. لبه جداگر باید به دیوار 
یا جداگر عمود بر آن یا یک ستونک به نحو مناسب متصل 

گردد.

27ص8لبه قائم تیغه (سازه بنایی)
لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک تیغه 

ود بر آن، یکی از اجزاي سازه و یا عنصر و یا یک دیوار عم
قائم(همانند یک ستونک) که به همین منظور از فوالد، بتن 
آرمه و یا چوب ساخته شده است.با اتصال کافی تکیه داشته 

متر باشد لبه 1,5باشد. چنانچه طول تیغه پشت بند کمتر از 
آن می تواند آزاد باشد.

سوراخ استاندارد از لبه)  فاصله مرکز (نیمرخ -لبه نوردشده ورق
فاصله مرکز (لبه بریده شده با قیچی ╣◄161ص10

سوراخ استاندارد از لبه)
8-9-2-10جدول 

14ص21متري)3(تا ارتفاع لبه هاي تیز و گوشه دار
لبه هاي تیز و گوشه دار از فم کلیه عناصر مبلمان شهري و 
داخل ساختمان می بایست حذف شده و از فرم هاي نرم و
گرد گوشه استفاده شود. بدین منظور زاویه لبه ها (توده 
ساختمان ، جوي آب ، آب نما ، سکو ، گلدان ، حفاظ میله اي یا 
عناصر و تجهیزات نوك تیز) تا حدود ارتفاع سه متر از کف 

محل استقرار ، نباید راست گوشه باشد.

╣◄22ص11درجه) 90لبه هاي قیچی شده (انحراف از زاویه 

راف مجاز ساخت اجزاي متصل به اعضاي ساخته شده از انح
مقاطع فوالدي گرم نورده شده

122ص6لجن (جرم مخصوص مواد) 
42ص1سخت لحیم کاري

ذوبدمايآندرکهموئینگی،لحیمیاتصالدرروشی
800(سانتیگراددرجه427ازبیشترکاريلحیممفتول

.است)فارنهایتدرجه

42ص1نرم لحیم کاري
ذوبدمايآندرکهموئینگی،لحیمیاتصالدرشیرو

800(سانتیگراددرجه427ازکمترکاريلحیممفتول
.است)فارنهایتدرجه

100ج ص)بازدید روکش الکترود(لخت بودن الکترود روکش دار 
	بازدید ظاهري روکش الکترود╣◄ 	

حملدر بتن (یمصرفيهاسنگدانه╣◄17ص9مناسبوسایلیالدر
)نگهداري/ تحویل/ لنقو

بتن خودتراکم (اجرا/نکات)╣◄99ص9لرزاندن بتن خودتراکم 

100ص11لرزاندن قالب (سیستم قالب تونلی) 
و لرزاندن یبراتور شلنگیله ویبره کردن بتن، فقط به وسیو

قالب مجاز است.

بتن خودتراکم (مصالح)╣◄96ص9لرزاندن مکانیکی 
قالب ╣◄157ص9افظت)لرزاندن و مرتعش کردن بتن (مح

(عملکرد / وظیفه)

سیستم قالب تونلی (الزامات بتن ریزي از ╣◄101ص11لرزاننده 
)ارتفاع

192ص10لرزش (تیروشاه تیر) 
تیرها وشاه تیرهایی که سطوح بزرگ خالی ازتیغه بندي 
(یاخالی از عناصردیگري که خاصیت میراکنندگی ارتعاش را 

باتوجهی خاص به لرزش و دارند) راتحمل میکنند، باید 
ارتعاش حاصل از بارهاي جنبشی (نظیر بارهاي ناشی از رفت 
وآمد افراد، حرکت وتوقف آسانسورها، حرکت ماشین آالت 

و نظایر آنها) محاسبه شوند.

هاي حدي بهره حالت╣◄181ص9لرزش بیش از حد ساختمان  
برداري

╣◄17ص7) گودبرداري ، گسیختگی(لرزش ناشی از گودبرداري

17ص7)نکات و الزامات(گودبرداري 

42ص1لوله اي لرزه گیر
لولهقطعهدوبینکهانعطافقابلوشکللوله ايقطعه اي

ارتعاشات دستگاهانتقالازمانعوشودمینصبفیتینگیا
.میشود

124ص6لرگ (جرم مخصوص مواد) 
روش تنش مجاز در شرایط ضرایب اطمینان به╣◄29ص 7لغزش 

پی منفرد/ نواري)(استاتیکی 
روش حالت حدي (ضرایب کاهش مقاومت ╣◄31ص7لغزش

)نهایی/طراحی پی
)ضریب اطمینان(دیوارهاي وزنی ╣◄41ص7لغزش
ضرایب کاهش مقاومت)(دیوار وزنی ╣◄44ص7لغزش
)ضرایب کاهش مقاومت(دیوارهاي سپر گونه ╣◄45ص7لغزش
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