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مساتقات ساسه های ماکارونی موسسه آموسش عالی علوم و فناوری سپاهان  -آیین نامه ساسه رانذمانی

 -1تعاریف :
-1-1

گزه :
هحل اتصال دٍ ػضَ ٍ یا تیطتز اس دٍ ػضَ ،کِ تَسیلِ چسة تِ یکذیگز هتصل هی ضًَذ ،گزُ ًاهیذُ هی ضَد.

-2-1

عضو:
الواى هَجَد تیي دٍ گزُ ،ػضَ ًاهیذُ هی ضَد.

-3-1

عزشه:
تِ سطح افمی فزضی تیي دٍ تکیِ گاُ ساسُ کِ ّن تزاس تا سطح دٍ تکیِ گاُ هیش تارگذاری (تزاس صفز) هی تاضذ،
ػزضِ گفتِ هی ضَد.

-4-1

ارتفاع کلی ساسه:
فاصلِ ػوَدی تیي تاالتزیي ٍ پاییي تزیي ًمطِ ساسُ ارتفاع کلی ساسُ ًاهیذُ هی ضَد.

-5-1

دهانه ساسه:
حذاکثز طَل ساسُ ،دّاًِ ساسُ ًاهیذُ هی ضَد.

-6-1

تزاس صفز :
سطح تکیِ گاُ ّای هیش تارگذاری ،تزاس صفز فزض ضذُ ٍ دیگز تزاسّای ارتفاػی ساسُ ،در صَرت لزارگیزی ساسُ تز
رٍی هیش تارگذاریً ،سثت تِ آى سٌجیذُ هی ضًَذ.

-7-1

تخلف:
ػذم رػایت ّز یک اس تٌذّای آییي ًاهِ تخلف هحسَب ضذُ ٍ طثك ًظز داٍراى ،هٌجز تِ حذف ساسُ اس هساتمِ هی
گزدد.

 -2مصالح:
هصالح هجاس تزای ساخت ساسُ ضاهل هَارد سیز هی تاضذ:
-1-2

ماکارونی:
هاکارًٍی کارخاًِ ای ٍ غیز دست ساس کِ ّیچگًَِ ػولیات فزآٍری ،تْساسی ٍ تمَیت رٍی آًْا صَرت ًپذیزفتِ تاضذ
ٍ تصَرت ػادی در تاسار در دستزس ػوَم تاضذ.
تذکز :در صَرت استفادُ اس هاکارًٍی تَ خالی پز کزدى آى تا ّیچ هادُ ای هجاس ًوی تاضذ.
تذکز  :تواهی تین ّا در رٍس پذیزش هلشم تِ ارائِ یک ًوًَِ در تستِ اس هاکارًٍی ّای هصزفی در ساسُ ّستٌذ.

-2-2

چسة:
چسة حزارتی ،دٍللَ ،سٍدگیز ( ،)321لطزُ ای ٍ هایغ کِ تذٍى ّوزاُ تَدى تا هادُ دیگزی در ساخت ساسُ استفادُ
ضًَذ.
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چوب:
استفادُ اس اًَاع چَب ّا ،تا رػایت اتؼاد هجاس در آییي ًاهِ ٍ تٌْا تزای ساخت هحل تارگذاری ساسُ هجاس هی تاضذ.

-4-2

تولت:
استفادُ اس اًَاع تَلت ّا ٍ حلمِ ّای فلشی ،تا رػایت اتؼاد هجاس در آییي ًاهِ ٍ تٌْا تزای ساخت هحل تارگذاری ساسُ
هجاس هی تاضذ.
تذکز :استفادُ اس ّز هادُ دیگزی غیز اس هَارد تاال در ساخت ساسُ ،تخلف هحسَب هی گزدد.

 -3اتعاد ساسه:
-1-3

ارتفاع ساسه اس تزاس صفز:
حذاکثز ارتفاع هجاس تاالتزیي ًمطِ ساسُ اس تزاس صفز (  )+066هثثت ضطصذ هیلیوتز هی تاضذ.

-2-3

پایین آمذگی ساسه اس تزاس صفز:
حذاکثز ارتفاع هجاس پاییي تزیي ًمطِ ساسُ (پاییي آهذگی ساسُ) اس تزاس صفز (  ) -366هٌفی صذ هیلیوتز هی تاضذ.

-3-3

ارتفاع کلی ساسه:
حذاکثز ارتفاع کلی ساسُ کِ ضاهل فاصلِ ػوَدی تیي پاییي تزیي ٍ تاالتزیي ًمطِ ساسُ استّ )766 ( ،فتصذ
هیلیوتز هی تاضذ.

-4-3

طول دهانه ساسه:
حذالل طَل هجاس تزای دّاًِ ساسُ (ّ )3666شار هیلیوتز ٍ حذاکثز همذار آى (ّ )3366شار ٍ صذ هیلیوتز هی
تاضذ.

-5-3

عزض ساسه:
حذاکثز ػزض هجاس ساسُ در کلیِ تزاسّا ( )266دٍیست هیلیوتز هی تاضذ.
تغییز ػزض در تزاس ّای هختلف تالهاًغ است.

-6-3

تکیه گاه های میش تارگذاری:
هیش تارگذاری دارای دٍ سطح ّن تزاس تکیِ گاّی در تزاس صفز هی تاضذ کِ فاصلِ داخلی ایي دٍ تکیِ گاُ اس ّن
(ّ )3666شار هیلیوتز ٍ فاصلِ خارجی ایي دٍ تکیِ گاُ اس ّن (ّ )3366شار ٍ صذ هیلیوتز هی تاضذ.
ػزض ّز یک اس ایي تکیِ گاّْا ( )06پٌجاُ هیلیوتز ٍ طَل ّز یک اس آًْا ( )266هیلیوتز تَدُ کِ تزاتز تا حذاکثز
ػزض ساسُ هی تاضذ.
تذکز :استفادُ اس ػکس الؼول افمی تکیِ گاّْا هوٌَع هی تاضذ.
تَجِ  :حذاکثز همادیز هجاس تا تَجِ تِ آییي ًاهِ تز رٍی ضکل ّای ً 2 ٍ 3وایص دادُ ضذُ است.
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 -4مشخصات اعضا:
-1-4

قطز ماکارونی:
حذاکثز لطز هجاس هاکارًٍی هصزفی در ساخت ساسُ ( )1سِ هیلیوتز هی تاضذ.

-2-4

طول عضو:
تِ فاصلِ هزکش تا هزکش دٍ گزُ اًتْایی ػضَ ،طَل ػضَ اطالق هی گزدد.

-3-4

اعضای مواسی:
هحذٍدیتی تزای اػضای هَاسی کٌار ّن ٍجَد ًذاردٍ( .لی ًثایذ تیي اػضا در طَل ،چسثکاری طَری تاضذ کِ طثك
لَاًیي آییي ًاهِ ،اتؼاد چسثکاری غیز هجاس تلمی ضَد).

 -5وسن ساسه:
حذاکثز ٍسى هجاس ساسُ ،چَب ،تَلت ٍ حلمِ هجوَػا ( )466چْارصذ گزم هی تاضذ.

 -6مشخصات محل تارگذاری:
تار ٍاردُ تَسط تزکیة چَب ٍ تَلت ،تِ ضزح سیز تِ ساسُ اًتمال هی یاتذ.
-1-6

تزاس چوب و تولت:
حذاکثز تزاس هجاس پاییي تزیي ًمطِ چَب (سطح سیزیي چَب) ًسثت تِ تزاس صفز ) -366 ( ،هٌفی صذ هیلیوتز هی
تاضذ.
حذاکثز تزاس هجاس تاالتزیي ًمطِ چَب (سطح تاالی چَب) ًسثت تِ تزاس صفز ) 066 ( ،ضطصذ هیلیوتز هی تاضذ.

-2-6

اتعاد چوب:
حذاکثز ػزض چَب تارگذاری (ّ )86طتاد هیلیوتز هی تاضذ( .ػزض چَب توَاسات طَل ساسُ هی تاضذ).
حذاکثز طَل چَب تارگذاری ( )266دٍیست هیلیوتز هی تاضذ( .طَل چَب توَاسات ػزض ساسُ هی تاضذ).
حذاکثز ضخاهت چَب تارگذاری ( )26تیست هیلیوتز هی تاضذ.

-3-6

محل قزارگیزی چوب:
جْت اػوال تار هتمارى تِ ساسُ ،چَب تارگذاری تایذ دلیماً در ٍسط طَل ٍ ػزض ساسُ لزار گیزد.

-4-6

تولت:
تَلت تارگذاری ضاهل هیلِ ای ا ست کِ تار را تِ تختِ ٍ اس تختِ تِ ساسُ هٌتمل هی کٌذ ،.ایي هیلِ دارای حلمِ ای در
پاییي ٍ پیچ ٍ ٍاضزی در تاال هی تاضذ.
تذکز :لطز ٍاضز ٍ هْزُ ًثایذ اس سطح چَب تیطتز تاضذ.
تذکز :تا تَجِ تِ دستگاُ تارگذاری هساتمات ،حذالل لطز حلمِ تزاتز تا (ّ )8طت هیلیوتز هی تاضذ.
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محل قزارگیزی تولت:
تَلت تایذ اس حفزُ ای کِ دلیماً در ٍسط چَب لزار گزفتِ ػثَر کٌذ ٍ حذاکثز پاییي آهذگی آى ًسثت تِ سطح سیزیي
چَب ( )366صذ هیلیوتز هی تاضذ.

 -7قوانین چسة کاری:
-1-7

اتعاد چسة کاری :
در چسة کاری ساسُ تِ هَارد سیز تَجِ فزهاییذ:

 -3فمط در گزُ ّا اهکاى استفادُ اس چسة ٍجَد دارد.
 -2هماٍم ساسی الواى تا پَضص چسة هوٌَع است( .تغیز اس گزُ تارگذاری)
 -1استفادُ اس چسة تیي الواى ّای هَاسی هوٌَع است.
 -4در گزُ هزکشی حذاکثز هجاس چسثکاری تِ اًذاسُ یک هزتغ  86x86هیلیوتز است.
تِ تطخیص کویتِ داٍری ،ساسُ ّایی کِ درگزُ ّا دارای چسة کاری ّای تیص اس حذ السم ّستٌذ یا چسة کاری ّا در
جْت تمَیت ساسُ صَرت گزفتِ است اس هساتمات حذف خَاٌّذ ضذ.

 -8محاسثه امتیاس:
در هساتمِ ساسُ راًذهاًی ،اهتیاس ساسّا تِ ضزح سیز تز اساس تزتزی راًذهاى ساسُ ّا طثمِ تٌذی هی گزدد.

تذکز :تارگذاری ساسُ ،تا لحظِ ضکست کاهل آى ٍ ػذم تحول تار ٍاردُ تَسط ساسُ اداهِ پیذا هی کٌذ.

 -9داوری ساسه ها:
داٍری ساسُ ّا در  1هزحلِ پذیزش ،تارگذاری ٍ پس اس ضکست ساسُ صَرت هی گیزد ٍ داٍراى پس اس تاییذ ًْایی
ساسُ ّای تزتز ،رتثِ ّا ٍ ًتایج تذست آهذُ ًْایی را اػالم هی ًوایٌذ.
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