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 (Euro Codes)آشٌایی با هجوَعِ استاًداردّای ساختواى اتحادیِ ارٍپا

 

پس اص ضىل گیشی اتحادیِ اسٍپا تِ هٌظَس ٍحذت سٍیِ دس صهیٌِ ّای هختلف اص جولِ صٌؼت ساخت ٍ 

ساص، ایي اتحادیِ تصوین تِ تذٍیي ٍ اًتطاس یه سشی استاًذاسد گشفت. ایي استاًذاسدّا تحت ػٌَاى 

ضٌاختِ ضذُ وِ تا وذّای هشتَطِ اص یىذیگش تفىیه هی ضًَذ. تي هایِ اصلی استاًذاسدّای  ECاختصاسی 

استاًذاسد دس صهیٌِ  01هی تاضذ. دس حال حاضش  BSاسٍپا دس صٌؼت ساختواى آییي ًاهِ هلی اًگلستاى 

 ساخت ٍ ساص هٌتطش ٍ تِ سسویت ضٌاختِ ضذُ است. ایي استاًذاسدّا ػثاستٌذ اص :

 اٍلیي ٍیشایص ػٌَاى استاًذاسد ضواسُ سدیف

0 EC0 0991 ّا طشاحی ساصُ اصَل 

2 EC1 ُ0990 سفتاس ساص 

3 EC2 0992 طشاحی ساصُ ّای تتٌی 

4 EC3 0993 طشاحی ساصُ ّای فَالدی 

5 EC4 0994 طشاحی اػضای هشوة اص تتي ٍ فَالد 

6 EC5 0995 طشاحی ساصُ ّای چَتی 

7 EC6  0996 هصالح تٌاییطشاحی ساختواًْای تا 

8 EC7 ُ0997 طشاحی طئَتىٌیىی ساص 

9 EC8 ِ0998 طشاحی ساصُ ّای هماٍم دس تشاتش صلضل 

01 EC9 0999 طشاحی ساصُ ّای آلَهیٌیَهی 

 

 
 ّای اسٍپا وِ دس ٍالغ ّواى لَگَی اتحادیِ هی تاضذ.دلَگَی استاًذاس
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 چیست؟اّداف اتحادیِ ارٍپا از اًتشار آییي ًاهِ هتحد 

 بٍ يیژٌ در بزابز آتش سًسی  ساسٌ ایجاد ابشاری جُت حصًل اس اطمیىان در رابطٍ با مقايمت، پایذاری ي ایمىی

 با تًجٍ بٍ قًاویه اتحادیٍ اريپا.

 .ایجاد یک سزی قًاویه ياحذ جُت عقذ قزاردادَای مقاطعٍ کاری در صىعت ساختمان در اتحادیٍ اريپا 

 کىتزل کیفیت مصالح ي اخذ وشان استاوذارد اريپا جُت  ایجاد یک چارچًب مشخص ي ياحذCE. 

 

دس حال حاضش وطَسّای ػضَ اتحادیِ اسٍپا هجاص ّستٌذ وِ اص آییي ًاهِ هلی خَد ٍ یا آییي ًاهِ ٍاحذ 

ضذُ تا هیل تِ استفادُ اص آییي  دس ًظش گشفتِتطَیمی ًیض  سیاست ّایاسٍپا پیشٍی ًوایٌذ. الثتِ یه سشی 

ًاهِ هتحذ اسٍپا تِ ٍجَد آهذُ ٍ دٍسُ گزاس اص آییي ًاهِ ّای هحلی تِ آییي ًاهِ ٍاحذ تسشیغ ضَد. تِ ّش 

. وٌذهی تؼییي یه ضشب الؼجل جْت اًمضای آییي ًاهِ ّای هحلی  2101حال اتحادیِ اسٍپا دس سال 

 همشسشٍی توام ٍ ووال اص استاًذاسد اسٍپا پس اص هَػذ تٌاتشایي دٍلت ّای ػضَ اتحادیِ هَظف تِ پی

تشیتاًیا دس یه الذام خَدجَش الذام تِ جایگضیٌی آییي ًاهِ  2101دس ّویي ساستا دس سال  خَاٌّذ تَد.

آییي ًاهِ هلی خَد هی ًوایذ. تِ ّش حال اًگلیس ّوچٌاى پَل ٍاحذ اسٍپا سا تِ  تا اسٍپاّای تتي ٍ فَالد 

 اها هٌافغ ایجاب هی وٌذ یه سشی اص لَاًیي سا پیص اص سایشیي اجشایی ًوایذ. سسویت ًطٌاختِ

ضایذ ایي سَال دس رّي ضوا ًمص تثٌذد، اصَالً آگاّی اص استاًذاسدّای اسٍپایی چِ ضشٍستی تشای یه 

تَدُ  هٌْذس ایشاًی هی تَاًذ داضتِ تاضذ؟ ّواًطَس وِ هی داًیذ وطَس آهشیىا دس تسیاسی اص صهیٌِ ّا پیطشٍ

ٍ دس صهیٌِ تحمیمات ٍ فٌاٍسی حشف اٍل سا هی صًذ، اها ًِ دس توام صهیٌِ ّا، تشای هثال اهشٍصُ طشاحاى 

داخلی دس تسیاسی هَاسد تِ آییي ًاهِ ّای داخلی وطَسّایی هثل ٌّذ ٍ استشالیا هشاجؼِ هی وٌٌذ. تٌاتشایي 

ٍیي هی ضَد حاٍی ًىات هفیذی تاضذ. تِ تذیْی است، استاًذاسدّایی وِ تشای یه لاسُ، آى ّن اسٍپا تذ

 ػٌَاى هثال دس صهیٌِ ساصُ ّای صٌؼتی تِ ضخصِ آییي ًاهِ اسٍپا سا لَی تش اص آییي ًاهِ ّای آهشیىا دیذم.

 تِ تاصاسّای تیي الوللی ی ایشاًیاص سَی دیگش تا ضىستِ ضذى هشصّای فٌاٍسی ٍ ٍسٍد هٌْذساى ٍ ضشوتْا

 ی سٍص دًیا تیص اص پیص احساس هی ضَد. گَاُ ایي اهش هَفمیت ّوىاساىضشٍست آضٌایی تا استاًذاسدّا

 هاى دس ػشصِ تَلیذ ًشم افضاسّای سلاتتی دس هاسوت ّای تیي الوللی هی تاضذ.
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 با تَجِ تعدد کشَرّای عضَ اتحادیِ ارٍپا استفادُ از ضَابط ٍاحد هٌطقی هی باشد؟

جالة است تذاًیذ غالة هٌاطك لاسُ سثض صلضلِ خیض ًثَدُ )تِ استثٌای حاضیِ ضوالی دسیایی هذیتشاًِ ٍ 

وطَسّای تشویِ ٍ تلغاسستاى(، تِ ّویي هٌاسثت آییي ًاهِ جْت لحاظ اثش صلضلِ یه سشی تشویثات طشاحی 

طك پاییي است اسائِ اضافی ٍ یه سشی ضشایة افضایٌذُ تِ جْت ایٌىِ ویفیت ساخت ساص دس تشخی هٌا

 دادُ است.

 

 آیا هي بِ عٌَاى یک هٌْدس هحاسب ایراًی هی تَاًن بِ آییي ًاهِ ارٍپا هسلط شَم؟

هی تَاى گفت غالة آییي ًاهِ ّا اص یه سشی اصَل پیشٍی هی وٌذ ٍ دس هجوَع تفاٍت ّا اًذن تَدُ ٍ 

الثتِ ایي تِ هؼٌی سادُ  ْیل خَاّذ وشد.لطؼاً تسلط تش یه آییي ًاهِ هؼتثش فْن سایش آییي ًاهِ ّا سا تس

اًگاسی دس ایي صهیٌِ ًثَدُ ٍ ًیاص تِ هطالؼِ فشاٍاى خَاّیذ داضت. تشای هثال تش ضوا پَضیذُ ًیست وِ 

است.  2115ّن همشسات هلی ساختواى، دس ٍالغ تشجوِ ای اص آییي ًاهِ فَالد آهشیىا ٍیشایص سال هثحث د

س تِ ًام سشواى ضاّیي دس لالة پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ خَد، دس ّویي ساستا یه هٌْذس تشن تثا

تحمیمات گستشدُ ای دس صهیٌِ همایسِ آییي ًاهِ فَالد اسٍپا ٍ آهشیىا اًجام دادُ ٍ تا اسائِ تؼذاد صیادی گشاف 

 طشاحی ایي دٍ آییي ًاهِ اًطثاق تسیاس خَتی تا یىذیگش داسًذ.اص ًطاى هی دّذ، ًتایج حاصل 
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سطح سٍش طشح ساصُ ّا دس آییي ًاهِ اسٍپا تِ سٍش حالت حذی ًْایی هی تاضذ. دس ایي آییي ًاهِ سِ 

 هَسد تشسسی لشاس هی گیشد.

 ULS  Ultimate limit state حالت حذی ًْایی

 SL  Serviceability limit حذ سشٍیس

 DL  Durability limit حذ دٍام

 

 ضذ. تٌاتشایي تا ها تاضیذ. خَاّیذ*دس آیٌذُ ًضدیه تا آییي ًاهِ اسٍپا تیطتش آضٌا 

 

 با تشکر از حسن توجه شما 

 808گرٍُ آهَزشی 
 سید صادق علوی

sadeghalavi@yahoo.com 
sadeghalavi2013@gmail.com 
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