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خالصٍ
ثشاسبس آییي ًبهِّبی اخشایی (هستخشج اص همشسات هلی سبختوبى سبصهبى ًظبم هٌْذسی کطَس) ثشای پیبدُسبصی غٌؼتی سبصُّب ،سٍاداسیّبیی دس
ًػت ٍ پیبدُسبصی آىّب دسًظش گشفتِضذُاست کِ ًوًَِای اص ایي سٍاداسیّب ،سٍاداسی دس پیبدُسبصی ستَىّب ٍ سبصُّبی ػوَدی (ثخػَظ سبصُ
ّبی ثتٌی) است .سٍشّبی هتؼذدی ثشای پیبدُسبصی ٍخَد داسًذ کِ تَخِ ثِ لبثلیت ٍ دلت ّش یک اص ایي سٍشّب ثِ هٌظَس پیبدُسبصی ستَىّب
هطبثك همشسات هلی سبختوبى الضاهی است.
دس ایي همبلِ اًَاع سٍشّبی پیبدُسبصی هَسد ثشسسی لشاسگشفتِ ٍ ثِ تحلیل دلت ایي سٍشّب پشداختِ ضذُ است .ػالٍُ ثش دلت ،هضایب ٍهؼبیت
استفبدُ اص ّشیک اص سٍشّب دس اخشای سبختوبىّب هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ تب یک اسصیبثی خبهغ اص ایي سٍشّب ثِ دست آیذ .ثشخی اص ایي سٍشّب
لبثلیت پیبدُسبصی ٍکٌتشل ستَىّبی اخشاضذُ سا داسًذ ٍ ثشخی دیگش فمط ثشای کٌتشل سبصُی اخشاضذُ ثِ کبس هیسًٍذ .دس هیبى سٍشّبی پیبدُ
سبصی ستَىّب استفبدُ اص تدْیضات لیضسی هبًٌذ ضبلَلّبی لیضسی ،ػالٍُ ثش سَْلت ٍ افضایص سشػت سبخت ٍسبص ،اهکبى پیبدُسبصی ثب کیفیت
هزکَس دس آییيًبهِ سا فشاّن هیسبصد .دس هَسد ستَىّبیی کِ اص ًظش ٌّذسی ضکل هٌظن ًذاسًذ ،اص سٍشّبی پیبدُسبصی ثب استفبدُ اص سیستن
هختػبت کبستضیي ثِ ّوشاُ آًبلیض خطبّب ٍ تحلیل ٍ طشاحی اٍلیِ استفبدُ هیگشدد .اگشچِ اسکٌشّبی لیضسی تَاًبیی پیبدُسبصی سبصُّب سا ًذاسًذ اهب
ثؼٌَاى یک اثضاس لذستوٌذ ثشای کٌتشل کیفیت پیبدُسبصی هی تَاًٌذ ثِکبس سًٍذ.

کلمات کلیذی :ستًن ،اوحراف ازشاقًل ،دقت پیادٌسازی ،مقررات ملی ساختمان ،سازٌ.
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مقذمٍ

ثشاسبس آییيًبهِّبی اخشایی ثشای پیبدُ سبصی غٌؼتی سبصُّب سٍاداسیّبیی دس ًػت ٍ پیبدُسبصی آىّب دسًظش گشفتِ ضذُ است .اص خولِی ایي هَاسد
هی تَاى ثِ همشسات هلی سبختوبى (هجحث دّن ٍ یبصدّن)= ٍ <1ٍ2پیبدُ کشدى ستَىّب ثِ غَست ضبلَلی ثب یک تلَساًس هدبص اًحشاف اص حبلت ػوَد
اضبسُ کشد .سٍشّبی گًَبگًَی ثشای پیبدُکشدى ستَىّب ثِ غَست لبئن ٍخَد داسد کِ ثشسسی کیفیت ّش یک اص ایي سٍشّب ثبتَخِ ثِ لضٍم سػبیت
سٍاداسیّبی هشثَط ثِ پیبدُ سبصی لبئن ستَىّب ،اهشی ضشٍسی است کِ دس اداهِ کیفیت ،هضایب ٍ هؼبیت ایي سٍشّب هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است.
.2

پیادٌسازی يکىترل تا ديرتیه زايیٍیاب

سایحتشیي سٍش دس پیبدُکشدى ستَىّب ثِ غَست ضبلَلی لشاسدادى دٍسثیي ًمطِ ثشداسی دس دٍ ٍخِ ػوَد ثش ّن ٍ ثشسسی ػذم اًحشاف ستَى دس دٍ
غفحِ است .هطبثك ضکل 1دٍسثیي سا همبثل یک ٍخِ ستَى لشاسدادُ ثِ گًَِ ای کِ اهتذاد آکس ستَى ثش اهتذاد گزسًذُ اص هحل استمشاس دٍسثیي کبهال
ػوَد ثبضذ .سپس تبس لبئن ستیکَل سا دس پبییيتشیي لسوت ستَى دس اهتذاد آکس لشاسدادُ ٍ دس حبلیکِ پیچ حشکت تٌذ آلیذاد ٍ تلسکَح لفل هیثبضذ،
ثب استفبدُ اص پیچ حشکت کٌذ تلسکَح ،تبس ستیکَل دس ساستبی لبئن خبثِخب هیضَد ٍ دس غَستیکِ تبس لبئن ٍ اهتذاد آکس ستَى ثش ّن هٌطجك ثبضٌذ
ستَى دس ٍخِ هَسد ًظش لبئن هیثبضذّ .ویي فشآیٌذ ثبیذ دس ٍخِ دیگش کِ ػوَد ثش ٍخِ اٍل هی ثبضذ تکشاس ضَد تب اص لبئن ثَدى ستَى هطوئي ضذ<3ٍ4 =.
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