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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاهموسسه  نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 تودید ، فناور  به ررایط توجه با و میی مواد با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 وارد و صتادرکنندگان  کننتدگان، مصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و

 ایتران  میی نویس استاندارداا  پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان،

 در پیشتنهاداا  و نظراتا  از دریافتت  پتس  و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بنتد  طبقهو  صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   ستامانه  گتواای  صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 ارزيابی عملکرد بازخورد  :7قسمت -  ريزي عمر خدمتبرنامه هاي ساختها و دارايیساختمان »

 « عملکردآمده از  به دستهاي طول عمر خدمت داده

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس

 ، افشینروا

 اررد مهندسی عمران   س کاررناس

 آذربایجان ررقیاستان استاندارد کل اداره 
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 متیکر، نسیبه

 اررد مهندسی عمران  کاررناسس 
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 اررد مهندسی عمران   س کاررناس
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 انجمن بتن ایران

 سآزمایشگاه کنترل کیفیت ماراویا 
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 مندرجاتفهرست 

 صفحه عنوان

 ب آرنایی با سازمان میی استاندارد

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 ه پیش گفتار

 1 دادف و دامنه کاربر 1

 1 مراجع اد امی 9

 1 اصطالحات و تعاریف 3

 3 رناسیچارچوب روش 2

 3 عمیکرد اا بررسی 3

محیط اا  ارزیابی در محیطی و روشزیست بند ردهاا  سامانه -Eعامل  راانما  ادف  پیوست

 کوچک
92 

رو  سطح ربکه مانده در ادف سساختمان منفرد  سطح و بینی عمر خدمت باقیپیش     ب پیوست

  اا  عمومیسساختمان

31 

 33 "اابازرسی ساختمان" RCLنمونه کاررده از ثبت اطالعات   پ پیوست

 33 کتابنامه پیوست ت
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 یش گفتارپ

اا  ارزیابی کارایی بازخورد داده :3ری   عمر خدمت قسمتبرنامه -اا  ساختاا و داراییساختمان "استاندارد 

 سازمان میی استاندارد ایرانتوسط که پیش نویس آن در کمیسیون اا  مربوط  "خدمت از عمیکرد طول عمر

و  مهندسی ساختمان و مصادح کمیته میی استاندارد  یهاجالسو افتمین  پانصدتهیه و تدوین رده است و در 

قانون  3بند یک ماده ، اینک به استناد مورد تصویب قرار گرفته است 13/9/23مور   ساختمانیفراورده اا  

، به عنوان استاندارد 1331مصوب بهمن ماه   اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،

 میی ایران منتشر می رود.

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

ران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این استاندارداا  میی ای

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 
 

 : برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر استمنبع و ماخی  که 

 
ISO 15686-7: 2006, Buildings and constructed assets Service life planning- Part 7: Performance 

evaluation for feedback of service life data from practice 
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ارزيابی عملکرد  :7قسمتريزي عمر خدمت برنامه -هاي ساختها و دارايیساختمان

 عملکردآمده از  دستبه هاي عمر خدمت بازخورد داده

 دامنه کاربرد هدف و  4 

    اا  عمر خدمت ازاستاندارد، تعیین اد امات کیی برا  ارزیابی عمیکرد بازخورد دادهاین ادف از تدوین 

بارد که رامل اصطالحات مورد استفاده و ررح چگونگی می اا  موجودساختمانساخته رده و  اا دارایی

 .است اطمینان از انطباق تشریح عمیکرد فنی و مدارک

 الزامیمراجع   2

 اا ارجاع داده رده است. به آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.بدی

 نظراا  بعد  آن اا و تجدیداصالحیه رده بارد، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 اا  بعد  آن اا مورد نظر است.مواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاست، ا

 : د امی استاستفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ا

2-1 ISO 6241: 1984, Performance standards in building - Principles for their preparation and factors to be 

considered 

2-2 ISO 15686-1: 2000, Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General 

principles 

2-3 ISO 15686-2: 2001, Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life 

prediction procedures 

2-4 ISO 15686-8: 2008, Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 8: Reference 

service life                                                                                                                                               

 اصطالحات و تعاريف 5

  ISO 15686-2 و ISO 15686-1در این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارداا  

 رود :به کار میاصطالحات و تعاریف زیر نی  
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5-4         

 4نتیجه درجه

 مرجع تعریف رده سطحیک در ارتباط با  نتایج ردتیان ب

5-2  

 2سطح شبکه

 ا  تحت مدیریت و نگهدار  یک مادکااا، ساختماناا، نیروگاهاا، تونلپل مانند امکاناتیاج اء موجود س

5-5     

 5هدفسطح 

 خا  عمیکرد بعنوان یک دایسرویس ربکه اساسی واحد 

5-1 

 1عملکرد بررسی

 با این استانداردنویسی  در زمان معین مطابق ری  ، آزمایش، ارزیابی و گ ارش، برنامهوظیفهستعریف  کیی بررسی

5-3 

 3ارزيابی عملکرد

 در کل طول عمر خدمت موردعمیکرد یک  برا  مواد کلمحاسبه 

5-6 

(PD)عملکرد درجه
6 

 با سطح مرجع تعریف ردهدر رابطه  موردعمیکرد یک 

                                                 
1 -Consequence degree 

2-  Network level 

3 - Object level 

4- Performance survey 

5-  Performance assessment 

6 - Performance degree 
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5-7 

 4کنترل عملکرد

 تعریف ردهاد امات مقایسه بین عمیکرد و 

5-8 

 9مرمت

 به ررایط قابل قبولجود و ارتقاء آن مو موردیک  بازیافتاصالح و 

 نید.مراجعه ک ISO 6707-1 به استاندارد -يادآوري 

 5-3 

 3تعمیر

ررایط قابل قبول با استفاده از نوساز ، جایگ ینی یا  یک با سامانه/ مجموعه/ ترکیب/ برگرداندن یک محصول

 فرسوده، آسیب دیده یا تن ل یافتهاا  تعمیر بخش

 مراجعه کنید. ISO 6707-1 به استاندارد -يادآوري 

5-41 

 2نوسازي

 موجود موردیک  بازساز و  تخریب

5-44 

 3جايگزينی

 آن کاراییموجود برا  بازیابی  مورداایی از یک تغییر بخش

                                                 
1 - Performance control 

2 - Refurbishment 

3 - Repair 
4 - Renewal 

5 - Replacement 
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5-42 

 1ريسک

، قرار گرفتن در سمثل ا ینه، تیفات ااآن نتایجبا  اف ایش یافتهمثل رکست، خسارت  برا  س رویداداحتمال یک 

 . و زیست محیطی فرد معرض خطرات 

5-45  

 9عالمت

  موردراخص کااش عمیکرد یک 

5-41 

 3استفادهشرايط حین 

یا بخشی از آن تحت استفاده نرمال، رود و یا  سازهاا  یک ساختمان/ باعث از بین رفتن داراییار وضعیتی که 

 به آن کمک کند.

عبارت به منظور تشخیص طبقه عامل از عبارت ، این عاملدر روش عامل  اا  افتردهبر گرفتن تمامی  به منظور در -يادآوري

حت استفاده ن محیطیه عنوان ررایط زیستب ISO 15686-2: 2001 استاندارد 3-3-3بند  یط حین استفاده امانطور که دررار

ررایط حین "که در آن  ISO 15686-1: 2000 استاندارد  3-1-9بند  در نتیجه مطابق بابیان گردیده است.   نرمال تعریف رده

 .اراره رده است عامل  افتار یک از  موثر بربه عنوان  "استفاده

5-43      

 2شرايط استفاده 

   اا/ ، و فعادیت انسانی در ن دیکی ساختماناا  ساختساختمان/ دارایی یک فاده کاربران ازررایط حین است

 اا  ساخت.دارایی

                                                 
1 - Risk 
2 - Symptom 
3 - In-use condition 

4 - Usage conditions 
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گرفته به ررایط استفاده بیشتر از ررایط حین استفاده امانطور که مورد استفاده قرار  Fعامل  رده این استاندارددر  - يادآوري

عامل از  ردهبطور  که  ISO 15686-2 استاندارد  تعریف نشده است. در ISO 15686-1 استاندارد اما در تخصیص داده رده است

 بارد.ط زیست محیطی تحت استفاده نرمال ایطوریکه رره ب ،تعریف رده است ط حین استفاده متمای  باردایعبارت رر

5-46 

 1عامل رده

 موثر خوااد بود. ،کدام عامل از روش عاملررایط داد ررط حین استفاده که نشان می یک گیار نشانه

5-47 

 9ط حین استفادهايبندي شر طبقه

 عامل. ردهیک  دراطالعات کیفی از ررایط حین استفاده  تماماز  جانبهامه داور عمل 

5-48 

 3ط حین استفادهايشر طبقه

 ط حین استفاده.ایبند  ررطبقه یک نتیجه

 چارچوب  روش شناسی            1

 طراحی عمر خدمت         1-4

/ قطعاتمر خدمت یک محصول/ ع"به عنوان RSL 2مفهوم عمر خدمت مرجع س ISO 15686-1در استاندارد 

ررایط در مرجع جموعه عه خا  برا  مثال یک مموبه عنوان یک زیر مجرود انتظار میکه  سامانه/ اامجموعه

 "ممکن است اساس ارزیابی عمر خدمت تحت ررایط حین استفاده دیگر  را تشکیل داد حین استفاده که

 . تعریف رده است

کند با مشکل پیش بینی عمر کار می ،ادف طراحییک  SLP 3ری   عمر خدمت سرخصی که در زمینه برنامه

اا، به RSL مثال برا بارد، معین در دسترس اا  عمر خدمت . حتی اگر دادهاستآن مواجه  قطعاتخدمت 

                                                 
1 - Factor class 

2 - In-use condition 

3 - In-use condition grade    

4 - Reference service life 

5 - Service life planning 
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مورد  ادف، که در آن اج ا  خا توان بصورت مستقیم استفاده کرد. زیرا ررایط حین استفاده پروژه می ندرت

 ررایط حین استفاده مرجع ، برا استندمعتبر  اا  عمر خدمتتحت دادهکه  ااییاز آناست، معموت  نظر

 .بارندمتفاوت می

برا  غیبه بر این مشکل ررح داده رده است.  اب ار ، روش عامل به عنوان ISO 15686-1 استاندارد 2بند  در

از  ESL 1آوردن عمر خدمت برآورده رده س به دستدر   RSLس عمر خدمت مرجعروش عامل برا  اصالح 

رود. این و ررایط حین استفاده مرجع، استفاده می خا ، با توجه به تفاوت بین پروژه ادفیک  یحااج ا  طر

تفاوت بین دو مجموعه از ررایط حین  رود، ار کدامیک تعداد از عوامل انجام می با RSLکار از طریق ضرب 

 کند.را منعکس می خا عامل  ردهاستفاده در یک 

ESL= RSL × A عامل   × B عامل  × C عامل  × D عامل  × E عامل  × F عامل   × G عامل       

 ارائه رده است. 1اا در جدول عامل ده

 از روش عامل هاعامل طبقه -4جدول

 عامل از روش عامل هايرده

 نقش عامل رده

A کیفیت اج اء 

B سطح طراحی 

C سطح اجرا  کار 

D محیط داخیی 

E محیط بیرونی 

F  استفادهررایط  

G  سطح نگهدار 

 

بارد. می Gتا  A عامل اا ردهتعداد  از  امچنینو  RSLطبق روش عامل نیازمند ورود   ESLارزیابی یک 

حین استفاده مرجع بستگی دارد. ررایط پروژه و  خا انتخاب مناسب تعداد  از عوامل به تفاوت بین ررایط 

  عبارات، ررایط حین استفاده مرجع در RSLبا ، مشترک  Gتا Aاا  عاملبه منظور امکان برآورد بنابراین، 

 .به حساب آیداا تا جا  ممکن در زمان فراام کردن داده بهتر است، عامل اا رده

                                                 
1- Estimated service life  
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بینی عمر خدمت انجام رده است و یک نیاز ضرور  اخیرا، تعداد محدود  از مطادعات سیستماتیک در پیش

  اا  موجود قابل قبول است.دادهار نوع  حصول، RSL اا د. برا  تهیه دادهوجود داراا برا  داده

 ارزيابی عملکرد عمر خدمت در دوره چرخه عمر ساختمان         1-2

 (RSLرابطه طراحی عمر خدمت و عمر خدمت مرجع )     1-2-4

 . ررایط حین 1رکلس کندآن در طول چرخه عمر ساختمان تغییر می اا مودفهح عمیکرد ساختمان و وسط

ک ارزیابی مناسب عمر خدمت، در طول چرخه عمر خدمت تواند در معرض تغییر بارد. بنابراین، یاستفاده نی  می

، و ثبت ار نوع تغییر سطوح مورد موجود ارزیابی کیی ررایط حین استفادهیک رامل  بهتر استساختمان 

 طراحی سدر صورت قابییت اجرا ، بارد. فرآینداستفاده در 

توصیف چگونگی بازیابی اطالعات در طول فراام آوردن مبنایی برا  ارزیابی ادف و  استانداردادف اصیی این 

 درکه  امانطور عمر خدمت مرجع اا دادهتواند یک ورود  جدید در میکه بارد میاا  عمیکرد ارزیابی

روش تودید  برا  اضافه نمودن بیشتر استاندارد . بدین ترتیب، این بیان رده است، بارد ISO 15686-8 استاندارد

 .باردمی ISO 15686-1: 2000 استاندارد 3-9-3بند  از بازرسی ساختمان مشخص رده در ااداده

 عملکرد چرخه عمر ساختمان    1-2-2

بردار  از مرحیه تحویل تا نگهدار  و بهره  ،پررنگسخط  کاراا  ساختمانیتوسعه عمیکرد  سناریواا  1رکل 

 اد اماتانتظارات و از در عمیکرد یک انحراف  طول ساخت،اا یا آسیب در رکست ددیلداد. اغیب به را نشان می

انتظارات در نتیجه اف ایش  فاصیه اف ایش، وجود دارد. چون ساخت تا تحویل س  اودیهآغاز ساز مرحیه  مشتر 

 بارد.جدید و ارتقاء، توسعه کسب و کار و غیره می ررایطمستمر 

فرسایش و گسیختگی، یا به عبارت  نگهدار  انجام نگیرد، در اثرگونه اگر ایچ بردار در طول بهرهپس از تحویل، 

در معرض اقدامات اصالحی  آن قطعاتبنابراین، ساختمان و  رود.میعمیکرد باعث کااش ، سنعامل  ترساده

ام ار کد پیشگیرانه،توانند این اقدامات میگیرند، تا عمیکرد مورد نیاز را حفظ کنند. قرار می نگهدار مختیف یا 

اا و دو مورد، بازرسی. در ار، بارندعمل متداودی است عمدتاکه ارجح بارد و یا عمل واکنشی ار کدام که 

 و نگهدار  بارد. این امر در مورد تمام کاراا کاربرد دارد. ری  عمیکرد باید مبنایی برا  برنامه اا ارزیابی

چرخه عمر را، تعریف این اصطالحات کیی و ررایط چگونگی ارزیابی عمیکرد عمر خدمت در طول استاندارد این 

به منظور نشان  ISO 15686-1 در استاندارد است، اما استانداردخارج از ادف این  ،نگهدار  ری  برنامهکند. می

رناخته رده نگهدار ، تعریف در اقدامات مختیف ارزیابی رده ح عمیکرد و، مربوط به ارزیابی سط1دادن رکل 

 رده است. محتوا و روابط بین سطوح و اقدامات باید توسط کاربران به صورت مج ا تعریف روند.
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 راهنما

Y                                                             حاتت حد 6: کیفیت/ کارکرد :  

X :                                      مرمت 3اجرا و مدیریت تمام وقت ساختمان : 

 : تعمیر 3                                                  فاصیه موفقیت: انتظارات/  1

 : جایگ ینی 2: رکست ساختمان/ آسیب                                                  9

 : عمیکرد بدون اقدامات پیشگیرانه 19                                 تجار ، بازار : اد امات جدید سعمومی،  3

 : نوساز  11                                                             توسعه پیشرفت:  2

  چون ساخت:  19              ا  و پیشگیرانه                              : نگهدار  دوره 3
a عمیکرد س  درجاتPD 9-9-2-3-3بند    تعریف رده در 

  عملکرد چرخه عمر ساختمان -4 شکل   

 عملکرد هايبررسی            3

 کلیات         3-4

برا  بررسی عمیکرد  خا  کار ری   و تدارک اد امات کیی و مدارک کمک به برنامهاستاندارد ادف اصیی این 

اا  و کیی در انجام بررسی خا  کار  ادحاقی مدارک با خصوصیات گوناگون و ادف مختیف، است. موارد

 توضیح داد. 9بق جدول اطم ،توان در سه سطحعمیکرد، را می
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 بازنگري سطوح مدارک -2جدول
 محتوا اصلی عملکرد مدارک

 این استاندارد
فراام  برا استاندارد رده  چارچوبیک 

  عبارتاا و روش ،ری   برنامه کردن
 تعاریف، روش و محتوا

برا  کیی  کار مدارک 

 اا  عمیکردبررسی

رده سسطح  موافقثابت سادف   عبارات

یک روش ساخت یا مرجع  برا  عمیکرد 

 یمحصول ساختمان

اا  نشان داده و/ یا کاتادوگ خا نشانه  اا فهرست

 رده، برا  مثال :

 بتن -

 مصادح بنایی -

 چوب بیرونی -

 فوتد -

 اا  تهویهکانال -

اا  برا  محل آماده رده فهرست بازیابی

  استانداردن ای احتمادی رکست بر اساس

برا   خا  کار مدارک 

 اا  عمیکردبررسی

ی نوع در چگونگی خا  اا دستورادعمل

برده رود، فراام  به کارکه باید  مورد از 

 کندمی

برا   بهتر است امچنین سطح مرجع

را  موردعمیکرد مربوط به نوع  درجات

 فراام کند.

از  ینوعیک عمیکرد  بررسیبرا   کارکامل راانما 

 آیتم، برا  مثال :

 ااپل -

 اا  قدیمی رهرساختمان -

 کییسااا  چوبی -

 اا  تهویهسامانه -

افراد  که درخواست بررسی  به وسییهباید  اااین

، صاحب میک، تسهیالتسمدیر  مورداز  ینوع

، استاندارد و کیی کار غیره  براساس مدارک 

 آماده روند 

 

 

 تواند به صورت زیر مورد استفاده قرار گیرد :می استاندارداین 

به عنوان پیوست  کار ، یا وقتی مدارک مستقیم موجود نبارد صورت بهدیگر   کار رک اوقتی ایچ مد -الف

 توان استفاده کرد؛ناقص بارد، برا  بررسی عمیکرد می

 ؛کار  عمومیمدارک  آماده کردن -ب

 .خا آماده کردن مدارک کار   -پ

 مصرف کننده جهتسطح ثبت و انواع بازرسی         3-2

 سه سطح از ثبت عبارتند از : 
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، با نیازمشاادات بصر ، در صورت ترکیبی از ثبت عمیکرد از یک مشخصه کیی رامل  ،)مقدماتی( 4سطح  -الف

 ساده.اا  گیر اندازه

. این سطح رامل 1تر از سطح تر و دقیقثبت عمیکرد از یک مشخصه کیی، اما کامل، )منظم( 2سطح  -ب

جامع برا  اجرا   اا اا یا ثبتگیر و مدارک دیگر. اندازه ااویژگیاا، طرحپشتیبان، مثل  اا آزمایش داده

 ساخت و عمیکرد آیتم در صورت نیاز باید انجام گیرد.

ساختمان،  اج ا س مانند خا  مواردکه تنها رامل  خا ثبت عمیکرد از یک مشخصه ، )دقیق( 5سطح  -پ

گیر  دقیق به استفاده از اندازهبارد. چنین ثبت عمیکرد، ، میخا کار  یا مشکالت  مقاطع، زهسا اج ا 

 اا  آزمایشگاای اراره دارد.اا  آزمون و، در صورت مناسب بودن آزمونیا روش مخصو 

مطابق جدول  مورد نیاز بازرسان رایستگیمطابق نیازاا  کاربران و بهتر است سطوح مختیف ثبت انواع بازرسی 

 .طراحی روند 3

 مورد نیاز بازرسان شايستگیانواع بازرسی و سطح  -5جدول

 بازرس کیفیتحداقل  هدف انواع بازرسی

بازرسی مقدماتی از یک مشخصات کیی رامل مشاادات بصر  و  مقدماتی

 صریح آوردن بازنگر  خییی به دستاا  اصیی برا  گیر اندازه

دارتن تحصیالت فنی، رناخت 

ساختمان و توانایی رناختن 

 اا اا  مربوطه و پدیدهبخش

 بحرانی 

 : لامثبرا  منظم،  یزمان فاصیه بازرسی در منظم

یک تا دو سال، برا  تحییل نقاط ضعیف یا رکست در  ار -

 ساختمان

 برا سال  19سه تا  ار -

ساز  مناقصات در تجدید و مرمت طراحی و آماده -

 پروژه

 مختصنویسی سواتت تعریف طرح بازرسی، برنامه -

 برا  بازرس ادف

ری   نوساز ، کنترل مصرف مناسب، براورد برنامه -

 نگهدار  اا گیر اندازها ینه برا  

 ، مهندس عمران، مدیرمعمار

 تکنسین، صنعتگر، تسهیالت

/ دقیق سمرتب خا 

 ح بات وسط ازرده 

 ، مثلخا  وظایف

 آسیبار  وسعتمشخصات دقیق  -

 اا  غیر عاد  یا/ سختوضعیت -

 کار تحقیقاتی -

 دارصالحیت/ متخصص تایید رده

اا  مربوط، مثل در زمینه

دانشمند، مهندس آزمایشگاه، 

 مهندس نرم اف ار
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 عملکرد بررسیدر زمینه  هامراحل و فعالیت        3-5

 مرور کلی    3-5-4

 بازرسی عمیکرد باید رامل مراحل اصیی زیر بارد :

 ؛وظیفهتعریف  -الف

 ری  ؛برنامه -ب

 آزمایش؛ -پ

 ارزیابی؛ -ت

 .دایگ ارش  -ث

 ارائه رده است. 2در جدول  فرآینداین  ترتحییل دقیقیک  - يادآوري

 . 3در زمینه مورد بررسی، انجام رود سجدول مرتبطپرسنل دارا  سابقه فنی  به وسییهعمیکرد باید  اا بررسی

 .ه روندمربوط به ادف بررسی عمیکرد باید پورش داد اا زمینهتمامی 

 وظیفهتعريف     3-5-2

 کلیات 3-5-2-4

   و مستند نمود. بیانادف، وسعت و منابع مورد نیاز برا  بررسی عمیکرد باید مشخص، 

 هدف 3-5-2-2

 به کار بهتر استساز  اینکه چه بررسی ررط تزم بررسی عمیکرد، تعریف ادف از این بررسی است. مثل رفاف

تواند کاراا  ساختمانی می قطعاتاا  عمیکرد در رابطه با کاراا  ساختمانی یا ادف از بررسیبرا  مثال ، رود

 رامل موارد زیر بارد :

 ؛دارک محصول صنعتگربرا  ارائه م RSLفراام کردن مدارک عمیکرد و اطالعات  -الف

 نگهدار ؛  حیاطرفرم برا   اساس -ب

 یا نوساز  رود؛ تخریبباید  ،کاراا  ساختمانییا مسکونی  اینکه آ سدر مورد نوساز  رهر تصمیم گرفتن -پ
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 و اطالع رسانی نواقص؛ اتمام کاربازدید  -ت

 کمک کردن به خرید و فروش؛ -ث

 ؛کمک کردن در ارزیابی سبخش فنی  -ج

 ساز  مدارک حفاظت.کمک کردن در آماده -چ

 عملکرد هاي پیش نويس ارزيابیفعالیتمراحل و  - 1جدول

 توضیحاتها/ مثال محتوافعالیت/  مرحله اصلی

 وظیفهتعریف 

. ماندهباقیری   تعمیر و نگهدار  و نوساز . ارزیابی خسارت و طول عمر برنامه ادف

 گیار . مدارک حفاظتارزش

. ارزیابی، تعریف سطح ثبت. اعضاء: زمین، ساختمان، کار ساختمانی،  موارد اندازه/ سطح

 بردار . محاسبه ا ینه اقداماتنمونه

 رخصی ا ینه و رده ا ینه خدمات خریدار  ا ینه تحییل

 برنامه ری  

 ، مشخصات، مدارک عمیکردااطرح اصیی مواد

 ااپشتیبانیراانما، انتخاب آمار ،  سامانهاصودی،  ثبت برنامه

 دسترسیآزمایش، بازرسی، اطالعات جیسه،  برنامه 

، ررایط سنثبت 

حین استفاده و 

 سطوح عمیکرد

 اا، ررایط حین استفادهنشانه آزمایش

 ااگیر اا و اندازهررح عمیکرد از طریق رکل عمیکرد طبقه

 ااعکس اسناد

 ارزیابی

 طول عمر خدمت پیش بینی / و اد امات عمیکردمشخصات بحرانی ررایط حین استفاده

/ مشتر اد امات تعیین رده توسط مقامات، مقررات. اد امات تعیین رده توسط  کنترل عمیکرد

 نیازاا  کاربر

 تعریف سطح مرجع، مدارک ناکافی رکست

 نتیجه   طبقاتتجدید نظر مقدار ثبت، توزیعات رکست و  احتماتت و نتایج

 اقدام اا نمایه یک اساس برا به عنوان رده و استفاده  رده ارزیابی ریسک

 اا در صورت مناسب بودناا/ ا ینهپیشنهادات، ادویت اقدامات

 دایگ ارش 

، بررسیزمان  ، سازه اصیی، عمر ساختمان، توسعه سطح،مواردادف.رناسایی  مقدمه

 درگیر دیگر. مواردو پیمانکار،  مشتر 

اا، اقتصاد، پیشنهاد نتیجه اصیی، خالصه، عمیکرد، اقدامات پیشنهاد ، ا ینه نتیجه

 برا  پیشرفت بیشتر  

 اا ااو پیشنهادات، ا ینهاا، ارزیابیاا، بازرسیتعاریف، سطح مرجع، ثبت گ ارش اصیی

 اا، رکل، عکسااطرحمکمل،  مصادحمواد اصیی،  پیوست
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 هاو هزينه گستره 3-5-2-5

 رود: تعیین میبه وسییه موارد زیر  بررسی گستره

 ؛استندرامل  ااییو زمینه مواردچه  عمیکردبررسی در  -الف

 سطح ثبت؛ -ب

 .گرفته استانجام  ،پیشنهاد ردهاا  اقدامات ا ینه ا  ازمحاسبهآیا  -پ

عمیکرد و  بررسیانتخاب سطح ثبت، به ادف  انجام رود. مستمر عمیکرد باید با توجه به بازبینی بررسی گستره

عمیکرد کاراا  ساختمانی بستگی دارد. قبل از انتخاب سطح ثبت، باید توجه کرد که آیا نیاز به یک بازرسی 

 د.رامل رو ،اایک برآورد از کمیتاا  اقدامات پیشنهاد  محاسبه رود، باید مقدماتی وجود دارد. اگر ا ینه

در سطح ربکه،  موردبردار ، مثل ثبت عمیکرد تنها رامل یک انتخاب محدود  از در استفاده از آزمایشات نمونه

اا باید براساس موارد زیر تعیین تعداد نمونه بارد.می ،ادفب رگتر در سطح  موردیا یک بخش محدود  از یک 

 روند :

 اطمینان مورد نیاز؛قابییت / قطعیت -الف

 رکست ساقتصاد، ایمنی ؛ نتایج -ب

 اا .نمونه تر  ازستعداد زیاد توسعه یافته آزمایش  ااا ینه -پ

عمیکرد ستمام  بررسیداده رده با پورش  در سطح از ار نوع موجود مواردتمام باید تصمیم گرفت که آیا 

عمیکرد  بررسی. اگر ناحیه گیردانتخاب سنمونه  باید انجام  یک اینکهو در ثبت عمیکرد رامل گردد  جمعیت  باید

اا، محدود ا ینه دو کار و  یا نواحی زیاد  از ساختار یکسان بارد، از نظر ار یکسان موارد تعداد زیاد  از رامل

 تواند مناسب بارد.کردن ثبت عمیکرد به یک انتخاب، می

 کند، وجود دارته بارد.نمونه را مشخص می اندازهممکن است استاندارداا و یا مقرراتی که  مواردبرا  برخی 

و  مقادیرساز  برآورد بسیار جامعی است که رامل آماده کارمحاسبات اقدامات پیشنهاد رده یک ا ینه 

، زمانو استفاده تزم از  کیی کار به طورگستره تعیین  منظورقبیی است. به  مشابه در زمینه ا ینه کار اتتحقیق

  رد.      بامهم میاست،  ضرور  در امه ا ینهمحاسبات اینکه آیا رورن ردن 
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 ريزيبرنامه   3-5-5

ار نوع سیا بازساز  رده  وجود دارد، و آیا  «ساخت چون»به  مورداا و/ یا مشخصات باید مشخص رود آیا طرح

که ساخته  ااییبازیافت، مثل تعمیرات، کار نگهدار  و مدارک درباره کارکرد و عمیکرداا  مربوط به نگهدار 

و نی  به نوع ، گرددتعیین باید دارند  نیازساز  به تامین یا آمادهکه  اصییمواد . مقدار است، وجود دارد رده

 عمیکرد بستگی دارد. بررسی گسترهو مدارک موجود 

 نی بدون تاثیر ارگونه آگاای قبییصورت تصادفی انتخاب روند، یع باید به مواردبردار ، اا  نمونهبرا  آزمون

 انتخاب روند.

سطح مدارک،  رامل دایبازرسی، گ ارش اا ی، فرمعمیکرد که رامل جیسات مقدمات بررسییک برنامه برا  

باید توافق رود چه کسی  فراام رود. بهتر استاست،  بیشتر، برا  اقدامات اتارگونه ارائه نتایج و پیشنهاد

 است.   تزمدسترسی مسئول مطیع کردن کاربر و فراام کردن 

 اده و سطوح عملکردثبت شرايط حین استف   3-5-1

 شرايط حین استفاده -کلیات  3-5-1-4

امچنین و  استفاده مرجعرامل اطالعات عمر خدمت و ررایط حین  RSLرد، اطالعات  بیانامانطور که 

 فرد ار . برا ، استبعد و اد امات عمیکرد برا  ارزیابی عمر خدمت  بحرانی اطالعات مربوط به خصوصیات

نشان  ی کهبیاناتبهتر است  .نشان داده رودبهتر است  رده عامل متعیق به آن ،فهرست ردهط حین استفاده ایرر

بر اساس مطادعات  RSL اا اطالعاتی که داده ا  مثالبرد. رو اا استند را راملدادهدانده کیفیت 

 ا  که به طور بحرانی توسط رخص ثادث بررسی رده است.سیستماتیک تودید رده است یا داده

 3-9به بند آید س به دستعامل  اا ردهکمی ررایط حین استفاده مرجع براساس ضوابط  بهتر است توصیف

  .مراجعه کنید ISO 15686-8استاندارد 

، محیط بیرونی، ارکدام قابل Eعامل ردهو/ یا ، محیط داخیی Dعامل  رده به مربوطررایط حین استفاده مرجع، 

. رددگمی ساز کمی فاده مرجع،محیط حین است ی مشخص رده بادتن  عاملاا  ردتبیانی از در اجرا است، 

اا  محدوده مربوط بهاستاندارد  اا ردهاا یا ردت نظیر یاایبرا  مقادیر گسسته، محدودهبه طور متناوب 

  . مراجعه کنید پ پیوستبه س اند اا پییرفته ردهخاصی از ردت

 ،خوردگیا  از مواد در ررایط برا  خانواده در معرضاا  بند  محیططبقه  ااسامانهر، مراجع از برا  اطالعات بیشت -يادآوري

   و ISO 12944-2  ،کندبند  میطبقه و کیروئید SO2، سکه زمان رطوبت ISO 9223 استاندارداا  لامثبرا  رود، می ارائه

ISO 11844برد. به کارتوان به طور مستقیم اایی را میسامانهین ن. امچ 
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 ااییمدلاا  میدانی و گیر اندازه ه موجود یارامل مجموع ثبت رده زیست محیطی در معرضاثر و بهتر است 

بطور باید  اامدل ، بارد. یررایط جو  مهم و آدودگی سمثل دما، باران، باد، آدودگی محیتن ل از اطالعات 

   انجام ااداف منفرد ارزیابی ررایط زیست محیطی کوچک برا   زمانیکه، مستقیم برا  ارزیابی سطح ربکه

، اطراف ااپناهجان بردار نقشهمحیی امچون، در معرض ، ررایط در این صورت گیردمورد استفاده قرار  گیردمی

     .      مراجعه کنید 2-3-ادفبه بند س نمودو غیره، باید ثبت 

 Gو   A،B ،C ،Fعامل  هايردهبندي درجه 3-5-1-4-4

 به دست، اطالعات کمی G و A ,B ,C ,Fعامل  اا استفاده مرجع مشابه در ار یک از رده برا  ررایط حین

 .مصرف رودموجود  وقتآمده توسط منبع باید در ار 

 .قطعاتارائه رود : کیفیت  Aعامل  ردهبرا   یا قطعات مصادحیک توضیح دقیق از  بهتر است در صورت امکان،

، ناقص G و A ,B ,C ,Fعامل  اا ردهبرا  ررایط حین استفاده در ار یک از سازه زمانی که اطالعات کمی  تنها

فراام رده  کیفیعامل، را باید انجام داد. ارگونه اطالعات  اا ردهررایط حین استفاده در  بند درجهبارد، 

، تفسیر رود. اگر ایچ 3طبق جدول  پنجتا  یک ردهیکی از ررایط حین استفاده  با مرتبطباید معتبر بوده و 

     نشان داده NAعامل کاربرد  نبارد، با  ردهرود. اگر صفر نشان داده می طبقهاطالعاتی موجود نبارد، با 

   رود.می

ررایط حین استفاده مرجع است.  اطالعات کیفی سفاز   ساز برا  کمی ررایط حین استفاده، یک وسییه بند طبقه -يادآوري

، اما اطالعات مورد نیاز  برا  برآورد این گرفته رودرتباه امشابه نیست و نباید  مرتبطبا مقدار عامل  یک درجه ررط حین استفاده 

 بارد.عامل می

 Aمل عا ردهمرتبط به ررایط  ساز کمیامیشه امکان  بهتر استمورد آزمون،  قطعاتاطالعات کیی مواد یا از 

وجود اطالعات کمی از سو  منبع موجود نبارد ،  ایچ ساگر پنجتا یک ط حین استفاده رر طبقاتدر یکی از 

 .دارته بارد
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 Gو  A ,B ,C ,F عامل  هايردهبندي شرايط حین استفاده درجههايی از نمونه -3جدول 

 پیشنهاد توضیح ررایط حین استفاده طبقه

9 

 

1 

9 

3 

2 

3 

NA 

 نباردموجود 

 

 بسیار بات/ متوسط

 بات/ متوسط

 نرمال

 کم/ ردید

 خییی کم/ ردید

 غیر کاربرد 

 اا دادهبرده رود. وقتی مبنا   به کار Aعامل  ردهارگ  نباید برا  

 برا  مثالاایی مطابق مطادعات سیستماتیک عمر خدمت، آزمون

 G  و B ,C ,Fعامل  اا ردهبارد، نباید برا    ISO 15686-2 استاندارد

 برد. به کار

- 

- 

- 

- 

- 

 برد. به کارنباید بطور عاد  
 تخمین این عامل است.  برا  مقدار  از عامل مشابه نیست، اما یک قسمتی از اطالعات  به عنوانررط حین استفاده  بند رتبه -یادآور 

 

 ثبت عملکرد    3-5-1-2

 خاصیت بحرانیالزامات عملکرد و   3-5-1-2-4

د، عمر خدمت باید تعریف طول عمر خدمت از یک ج ء امیشه با کارکرد مورد نیاز آن ج ء رابطه دار از آنجا که

   . مراجعه کنید ISO 15686-8به استاندارد س رده و با یک خاصیت بحرانی ارتباط دارته بارد

 عملکرد درجات  3-5-1-2-2

رود. می   بیانPDعمیکرد س درجات به وسییهدر ساختمان/ یا سطح اج اء انجام رود، و  بهتر استثبت عمیکرد 

اا و فرد یا ارزیابی کیی از یک مجموعه نشانهاا  منعمیکرد باید بر مبنا  ارزیابی یک یا چندین نشانه طبقه

اا باید عمیکرد را در رابطه با  . نشانهمراجعه کنید پیوست ببه و/ یا سطح عمیکرد، بارد س آنها تخریبسطح 

عمیکرد با اامیت اصیی زیر را باید  درجهسطح مرجعی که ارزیابی عمیکرد بر مبنا  آن است، نشان داند. پنج 

 برد :  به کار
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 : بدون نشانه 9 عمیکرد درجه -الف

 اامیت کماا  : نشانه 1 عمیکرد درجه - ب

 : متوسط   9عمیکرد  درجه -پ

 اا  مهم نشانه:  3عمیکرد  درجه - ت

  : کامال غیر قابل قبول، رامل ویرانی و خرابی 2عمیکرد  درجه - ث

اا به اا بارد. استفاده از توضیحات نشانهعمیکرد ممکن است بر اساس توضیح نشانه درجاتاامیت و تعیین 

صورت  بهبرا  نمونه ، اا ممکن استقبیل توضیحات نشانه اینکند. در بیان عمیکرد کمک می درکاف ایش 

 تهیه روند. ااقادبی برا  کاتادوگ

 ط حین استفادهبندي شردرجهعملکرد و  طبقات 3-5-1-2-5

پیوست ادف و به مل بارد ساع طبقاتعمیکرد باید مرتبط با توضیحات کمی ررایط حین استفاده از نظر  درجات

 PDاست. برا  مثال،  بحرانی ،عامل در نتیجه تاثیر یک یا چند PD نفوذ در عمل، حال با این . مراجعه کنید پ

، یا بارد  مراجعه کنید 3جدول به س چهار، برابر «کم»عامل نگهدار   ردهتواند در نتیجه می دومشااده رده از 

باید در مجموعه سطح عمیکرد تعریف  PDو اینکه تعریف  بهتر است ESL که این است واقعیت، تربه طور ساده

 بات بارند. طبقهدر  بتوانندرده، انجام رود در حادی که امه عوامل دیگر 

   گسترهروند.  مستند ، اگر مناسب بارند،اارکلاا و اا، طرحعمیکرد سو رکست  باید با مشخصات، نقشه

، یا با مراجعه به مراجع اصیی، خا  اا کمیتبه صورت درصد  از مقدار کل،  اا ممکن است در نورتارنشانه

 رود.  مشخص

 بطور کییگیرد، باید مشخص رود. اگر بر اساس آن انجام می ،عمیکرد طبقاتسطح مرجع که اامیت و تعیین 

ط حین استفاده ایرر طبقاترده بارد. تخصیص  مستند خا نبارد، باید به طور  در دسترسسطح مرجع 

 د.نکاربران مطابق با نیازاا  فرد ، تعریف رو به وسییهعمیکرد، ممکن است  طبقاتمربوط به 

، باید آن را باردرود. اگر رکست ثبت رده اایی از کنترل عمیکرد در ثبت عمیکرد انجام میدر عمل، بخش

 ، مشخص کرد.گیردمیامراه با سطح مرجعی که ارزیابی رکست بر اساس آن انجام 
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 ارزيابی     3-5-3

 کنترل عملکرد 3-5-3-4

 اد امات رده، مثل اد امات تعیین رده توسط مقامات، تعریفباید در مقابل اد امات از پیش  رده عمیکرد ثبت

رکست ثبت  یک ، اینباردرده  ثابتو کاربر، بررسی رود. اگر انحراف منفی از سطح مرجع تعریف رده  مشتر 

   .دادمی تشکیلرا رده 

 ماندهباقی عمر خدمت پیش بینی  3-5-3-2

یا سطوح   عمیکرد در ساخت و حاتت حد طبقاتارزیابی عمیکرد توزیع  مانده ازباقیعمر خدمت بهتر است 

عمیکرد رابطه دارته بارد  طبقهبا به طور مستقیم تواند می قطعهیک  تخریبمورد قبول، پیش بینی رود. سطح 

مراجعه  پیوست ببه توان مستقیما محاسبه کرد سرناخته رده بارد، عمر خدمت را می توابع آسیبو زمانیکه 

 توان با استفاده از مدل زنجیرهدر نهایت، عمر خدمت را نی  میعمیکرد و  طبقهزمان در طول توسعه  . کنید

عمیکرد   درجاتط حین استفاده سو اا  ررعامل گسترش . مراجعه کنید پیوست ببه مارکوف محاسبه کرد س

مراجعه  پیوست پبه سرود  به کاریک ساختمان  قطعاتعمر خدمت  گسترشبرا  محاسبه  ندتوانامچنین می

تواند عمیکرد امچنین می درجاتبیان رده است.  ISO 15686-8 استاندارد   . این مورد به صورت وسیع درکنید

ارتباط است،  بردار نقشهاا  عمر خدمت دادهمبنایی برا  که توابع آسیب برا  توسعه  در معرضبا محیط 

  .مراجعه کنید پیوست پبه سبارد  دارته

 علت و معلولارزيابی   3-5-3-5

 ،عواملاا/ عیت به حیفتواند ، میاقدام، به عنوان یک اقدامات ارزیابی و SLPبرا   ااارزیابی عیتبهتر است 

 . رود مهم فرض روند منجر

 شکست  3-5-3-1

ار نوع رکست در طول ثبت عمیکرد یا کنترل عمیکرد بارد. اگر ایچ از ارزیابی  حاو  یکبررسی عمیکرد باید 

 بر قرار بودن آن را نشان داد.عمیکرد باید  بررسیرکستی ثبت نشود، 

 بند  رود :مهم است و باید به صورت زیر طبقه ااکنشرکست در ارزیابی 

 مستند رده است؛ صحیحرکست ثبت نشده و اجرا   : بدون رکست -الف

 ؛نباردکافی  ،اینکه رکست وجود دارد یا نه نشان دادنبرا  مدارک  : احتمادی پنهانرکست  -ب
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  .رود، استفاده میاجرا  نادرست ثبت رده استیک رکست ثبت رده است سامچنین  :رکست  -پ

 .مشخص رودموضوح بحث  اا نوع نقص، پنهان احتمادیرکست یا رکست  حادتدر بهتر است 

مخرب  اترامل ارگونه اقدام انجام آزمایشات بیشتردرباره  است که مشتر  بر عهدهاحتمادی،  پنهانرکست  در صورت -يادآوري

  ، تصمیم بگیرد.تزم در اثبات وجود رکست واقعی

ینکه ابطور کیی بیان ، حاتتیوجود دارد. در چنین  پنهانرکست  ، امکانکافی کاراا  ساختنادر ثبت 

 ، مراجعه کنید 1-1-2-3-3به بند ، یعنی تخصیص مقدار صفر ستواند مناسب باردمستندساز  ناکافی است می

جا  واقعی است، به پنهانکند و ارزیابی کیی درباره این که رکست و اینکه اد امات موجود را برآورده نمی

 رود.  انجام می پنهانتمامی امکانات رکست  کردن فهرست

حد  که در داد. اگر این عمیکرد را نشان میدرجه گستره ، یک عمیکرد نامطیوبی وجود دارد و خوب انجام نشود ارائهاگر  :4مثال 

رکستی وجود ندارد. اگر در رابطه با سطح مرجع تعریف رده مورد قبول  ایچ و مقامات مورد قبول است، بارد مشتر توسط 

 وجود دارد.رکست یک نبارد، 

در صورتی که نتوان چگونگی اتصال ساختمان به پی را تعیین کرد و مستنداتی برا  آن وجود ندارته بارد احتمال  :2مثال 

 .وجود دارد پنهانست کر

 نتايج 3-5-3-3

 نتایج، ارزیابی نمود. اقداماتپیشنهاد عمیکرد ثبت رده را به عنوان مبنایی برا  تحییل ریسک و  بهتر است نتایج

ا  از یا بطور جمعی در مجموعه پیامد منفرددر یک یا چند  نتیجه درجهروند. ، بیان مینتیجهدرجات  به وسییه

 رود.، بر قرار مینتایج

 برد : به کاررا باید به صورت زیر  پیامد درجه پنج

 پیامدبدون ، 1 پیامد درجه -الف

 کم پیامد ،4 پیامد درجه -ب

 متوسط پیامد ،2 پیامد درجه -پ

 جد  پیامد ،5 پیامد درجه -ت

 فاجعه آمی  پیامد ،1 پیامد درجه -ث

 .کردباید در ار مورد به صورت مج ا مشخص ، رودکه بر اساس آن ارزیابی می  پیامدنوع 
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 می روند عبارتند از : به کاراایی که به عنوان مبنا  ارزیابی نتیجه :مثال

 در برابر آتش ؛، ایمنی ایمنی سمثل ظرفیت باربر   -ادف

 سالمتی/ محیط سمثل کیفیت اوا، سطح نوفه ؛  -ب

 زیبارناسی سمثل سطوح ؛  -پ

 تجدید . ،نگهدار مثل اقتصاد س  -ت

 ريسک 3-5-3-6

برد. ریسک مربوط به  به کاراقدامات پیشنهاد و به عنوان مبنایی برا   رودریسک ارزیابی و گ ارش بهتر است 

که یک عمیکرد یا موقعیت غیر قابل کار به واسطه این احتمال  از یشیک ج ء ساختمانی، ج ء ساخت یا بخ

اجتناب  بطور رود. این رکست/ موقعیتیا توسعه خوااد یافت، تعیین می داد یا ر  خوااد ،قبول سرکست 

 را به امراه دارد. نتایجی،  ناپییر

 به کارمبنا  مشخصه ریسک  یک که به عنوان نتایجکم، متوسط، یا زیاد مشخص رود و ریسک باید بصورت 

 .روندرناسایی  بهتر است، روندمی

 .کندحاصل می ، راکم نتایجبا  بات ترکیب احتمال ،ارزیابی ریسکامان ، جد  نتایجبا پایین  ترکیب احتمال -يادآوري 

 تواند ر  داد :دو سناریو  زیر می

 درجهدر این مورد احتمال دارد که  ،ممکن پنهاناما با شکست ثبت شده يا شکست  1عملکرد  درجه -الف

 ارزیابی رود. ناری از آن نتایج بهتر است اتفاق بیافتد، و 2یا  3، 9، 1عمیکرد 

 .ارزیابی رود ناری از آن بهتر است نتایج، و احتمال دارد که عمیکرد بدتر رود ،1و  5، 2، 4عملکرد  درجه -ب

نتایج با در استند،  خطرناکزیبارناسی  در نظرگیر با  نتایجاا  کم. ، نشانه1عمیکرد  درجهرو  دیوار خارجی با  اجرا  :4مثال 

احتمال اینکه عمیکرد بدتر . است موقعیتبه  وابسته ،ایمنی در نظرگیر با  نتیجه/ نگهدار  متوسط استند، و نظرگیر  اقتصاد

 رود، زیاد یا متوسط است.که ارزیابی براساس آن انجام می ا نتیجه. ریسک بسته به نوع رود، باتست

اگر بنا  ،اقتصاد و ایمنی در نظرگیر  با  نتایجاست.  پیبنا به چگونگی اتصال یک  در نظرگیر ، با احتمادی پنهانرکست   :2مثال 

بنا کم  موقعیت به بنا دارد. ریسک بسته موقعیتبستگی به  نتیجهاین  . احتمال اتفاق افتادناستند جد جیو آمدگی دارته بارد 

     یا زیاد است.  
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 اقدامات 3-5-3-7

بند  روند. در زمان ارائه پیشنهادات ق با ادف ممی   ادویتمطابمشخص رده و  بایداقدامات پیشنهاد رده 

 گیرد.عمییات انجام باید مشخص رود که چه زمانی  بایدبرا  عمییات، 

 زیر بارند : مشخصاتتوانند رامل عمییات می

 ادف بررسی عمیکرد؛ تعریض -الف

 ثبت رده؛ تمادیحا پنهانرکست  رناسایی -ب

 عمیکرد. طبقات مرتبط اا  عملنمایهری   کار نگهدار  مطابق با ااداف راابرد  و برنامه -پ

 دهیگزارش   3-5-6

 کلیات 3-5-6-4

 اصیی زیر بارد : موارددارا   بایدگ ارش 

 مقدمه؛ -الف

 گیر ؛نتیجه -ب

 گ ارش اصیی؛ -پ

 پیوست. -ت

 مقدمه 3-5-6-2

 رامل اطالعات زیر بارد : بایدمقدمه 

 ادف از بررسی عمیکرد؛ -الف

 ، رناسایی در ثبت زمین؛ دایبا آدرس مانند، موردرناسایی  -ب

 سازه اصیی، سال/ طول عمر ساختمان؛ -پ

 و سطح ثبت؛ گستره -ت



99 

 

 زمان بررسی؛ -ث

 اا، مثل بازرس مسئول، غیره ؛و پیمانکار س و نمایندگان آن مشتر نام  -ج

 اا .ر س و نمایندگان آناا  مرتبط دیگنام گروه -چ

 گیرينتیجه  3-5-6-5

 رامل موارد زیر بارد : بایدگیر  نتیجه

 خالصه/ نتیجه اصیی؛ -الف

 عمیکرد؛ -ب

 پیشنهاد رده؛ اقدامات -پ

 اا/ اقتصاد؛ا ینه -ت

 اا  آتی.پیشنهادات برا  پیشرفت -ث

 گزارش اصلی 3-5-6-1

 زیر بارد : مواردل مار بایدگ ارش اصیی 

مبنا  عمیکرد و رکست بر  اامیت و تعریف درجات، اد امات عمیکرد سسطح مرجع  که بحرانیمشخصات  -الف

  ؛  آن بارد

 ررایط حین استفاده؛  اا ثبت  -ب

 بررسی از نظر اد امات/ سطح مرجع؛ به وسییهارزیابی عمیکرد  -پ

 ارزیابی عمر خدمت باقی مانده؛ -ث

 ارزیابی نتایج؛ -ج

 ؛ریسکارزیابی  -چ

 ت؛ ادویت اقداما پیشنهادات و ارزیابی -ح
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 اا.محاسبات ا ینه -خ

در باید مواد  چه ارزیابی رود.  باید ،ش اصیی رامل روندرباید در گ ا، مقدار اسناد  که موارد این تمامی برا 

  .مراجعه کنید 3-6-3-3به بند ارزیابی روند س بایدروند، رامل اا پیوست

 پیوست 3-5-6-3

و  که بخشی از بررسی عمیکرد نیستیا بازساز  رده  رده ساخته مورد به عنوانکه توصیف اصیی  موادار گونه 

 .نمودارائه پیوست  در بهتر است رود، عنوان گ ارش اصیی درمواد مکمل بررسی عمیکرد که تزم نیست 
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 هاي ارزيابی در محیط کوچکمحیطی و روشزيست بنديردههاي سامانه -Eعامل  راهنماي

 تهاجمی و پويايی بنديرده -کلیات     4-الف

 . این کار مبنا رودانجام میتحقیق مورد نظر مواد  به از عمیکرداا  آسیبرناخت  اساسبر تخریببند  رده

محیط وجود دارد، که ادف آن  عمومیبند  ردهبر مبنا   یی نی اا، روشاست. اگر چه ISO 9223 استاندارد

 تاییدیه فنی سازمان اروپاییاا توسط است. این روشاز قرار گرفتن در معرض عمومی پویایی تعریف یک 

 بیان رده است. 3-و ادف 9-ادف بنداا  رود. ج ئیات آنها در، استفاده میISO 15686-4 استاندارد و EOTA  4س

 EOTA سند  2-الف

 .]93[رده است  بیانعمر کار  محصوتت ساختمانی  ،EOTA مدرکاز  3-9-و ادف 1-9-ادف  بند در -يادآوري 

 کلیات 4-2-الف

  استفاده از آن،اا بسته به نوع سازه و ردت کاربر بر سازهاا  اعمال تنشزیاد در ررایط جو  اروپا و  تفاوت

اا  تعریف رده به منظور دستیابی به عمر کار محدود کردن مصرف بسیار  از محصوتت ساختمانی در موقعیت

 .  سازدمیضرور  را ، پیش بینی رده

 ا(ه)مثال خاصشرايط  2-2-الف

 بات و غیره ؛  SO2 ،H2O،NOxمناطق صنعتی سسطوح  -الف

 مناطق ساحیی سسطوح کیرید بات ؛ -ب

 با باد و بارندگی زیاد س احتمات امراه با ررایط یخبندان . مناطق -پ

 UVتابش  مرتبط با دما و CEN/WG4/02/01جو  توسعه یافته توسط  اا بند متقسیا  از نمونه 1جدول ادف

   . نی  امکان پییر استند دیگر اا  بند تقسی کند.ارائه میرا 

 

 

                                                 
1- European association of technical approvals  
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 ماوراء بنفشو تابش  درجه حرارتاا بند متقسی - 4جدول الف

 دجو شدي جو معتدل پارامتر

GJ/mتابش ساتنه بر سطوح افقی، 
2 

5  3  

  99  99 9 °متوسط گرمترین ماه سال،  درجه حرارت

 هابنديرده    5-الف

 جهانی آب و هوا بنديرده 4-5-الف

 کلیات 4-4-5-الف

حرارت مد نظر  درجهبارندگی/ رطوبت و  آن، را از دحاظ دو معیار اصیی آب و اواساده که  بند ردهیک روش 

 داد.قرار می

 .استفاده رده است ISO 15686-4 استاندارد است که در یکسان بند ردهاین امان طرح  -يادآوري 

 بارندگی/ رطوبت 2-4-5-الف

 داد :طبقه اصیی تقسیم کرد که آب و اوا  جهانی را به ررح زیر نشان می 2به  دتوانبارندگی/ رطوبت می

 است؛   39نسبی % رطوبت am 2:99میانگین ساتنه یا  در ار سال mm 299بارندگی کمتر از  ،خشک -الف

رطوبت نسبی      am 2:99در ار سال یا میانگین ساتنه   mm 399و  mm 299 بین بارندگی، نیمه مرطوب -ب

 است؛   39% و    %39

     رطوبت نسبی am 2:99در ار سال یا میانگین ساتنه  mm 1399و  mm 399بین  بارندگی ،مرطوب -پ

 است؛   39%  و    %39

   39رطوبت نسبی % am 2:99رود یا میانگین ساتنه فراتر می mm 1399  بارندگی از ،خیلی مرطوب -ت

  است.

 حرارت درجه 5-4-5-الف

 زیر تقسیم نمود : اا محدودهتوان به حرارت را می درجه بعد

 طور متناوب، بارد. ببه مدت بیش از دو ماه از سال می  -3 °مااانه  درجه حرارتمتوسط حداقل  ،سرد -الف

 بارد؛می 19  °حرارت مااانه در گرمترین ماه، زیر   درجهحداکثر  میانگین
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بارد و به طور متوسط کمتر از یک ماه از سال می  -3 °حرارت مااانه  درجهحداقل  میانگین ،معتدل -ب

 بارد؛در کمتر از یک ماه می   33  ° حرارت مااانه درجهحداکثر 

 بارد. از یک ماه از سال میدر بیش   33  ° حرارت مااانه درجه میانگین ،گرم -پ

  آالينده جهانی بنديرده 2-5-الف

 د.روآتینده دریایی با تعاریف زیر تقسیم میبه دو منطقه اصیی، آتینده صنعتی و  ااتیندهبند  آدهآ ر

 اي از  آالينده جهانیدسته بنديردهتعريف  -2جدول الف

 رده
شماره 

 رده

عالمت 

 اختصاري
 توضیحات

 SM+SI 1 ردید و صنعتی ردیددریایی 
day mg/m/رور  اوا به طور متوسط روزانه بیش از

 so2و سطح ، 2399 

day mg/m/در اوا بیش از
2 999  .  

 SM+I 9 دریایی ردید و صنعتی
day   mg/m/رور  اوا به طور متوسط روزانه بیش از

و سطح ، 2399 

so2 در اوا بین /day mg/m
day mg/m/ و 69 2

2 999  

 M+SI 3 دریایی و صنعتی ردید
day mg/m/ متوسط رور  اوا روزانه بیش از

 بیش از so2و سطح  2399 

/day mg/m
 2 999  . 

 M+I 2 دریایی سبک و صنعتی

day mg/m/ رور  اوا بین -ادف
day mg/m/ در روز و 213 

 یا 269 

day mg/m/ موجود در اوا بین  so2سطح  -ب
day mg/m/  و 219 

 239   

 است.  PH 3/3آب باران دارا   -پ

day mg/m/رور  اوا به طور متوسط روزانه  بیش از  SM 3 دریایی ردید 
 2399  

 M 6 دریایی 

day mg/m/متوسط رور  اوا روزانه بین
 269  

day mg/m/ و
 2399. 

day mg/m/ موجود در اوا بیش از  so2سطح  SI 3 عتی ردیدصن
 2999. 

day mg/m/ موجود در اوا بین  so2سطح  I 3 صنعتی 
 و 269 

 /day mg/m
 2999  

 خطربی 
2 B 

day mg/m/ رور  اوا -ادف
 است. و    213 

day mg/m/ موجود در اوا  so2 -ب
 است. و 219 

 است   3/3PHآب باران با  -پ
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در برابر منبع آتینده، ایجاد کرد  آن بند تقسیمترکیبی با ترکیب آب و اوا با  سامانهتوان یک ، میااردهاز این 

  رقمی تعریف کرد که در آن اودین عدد 3توان یا یک عدد  . محیط زیست را میمراجعه کنید 2جدول ادفبه س

تعریف  3-  امانگونه که در جدول ادفB سبی خطر، 2  تا SM+SIس دریا  ردید و صنعتی ردید، از  محدوده[

برا  آب و اوا  خشک تا  1آب و اوا  اصیی س طبقه، دومین را تعریف کرده منابع آتیندهبارد و می ]رده است

، سومین عدد زیر را تعریف کرده  تعریف رده است 9-1-3-برا  آب واوا  خییی مرطوب چنانچه در ادف 2

 .کندرا تعریف می  3-1-3-ادف بند برا  آب و اوا  گرم تعریف رده در 3برا  آب و اوا  سرد تا  1اا سدسته

 زيست محیطی هايدادهماتريسی براي  بنديرده سامانه -5جدول الف

 طبقه
aآتینده بند رده

 

SM+SI SM+I M+SI M+I SM M SI I B 

DC 

DT 

DH 

1-1-1 

1-1-9 

1-1-3 

9-1-1 

9-1-9 

9-1-3 

3-1-1 

3-1-9 

3-1-3 

2-1-1 

2-1-9 

2-1-3 

3-1-1 

3-1-9 

3-1-3 

6-1-1 

6-1-1 

6-1-3 

3-1-1 

3-1-9 

3-1-3 

3-1-1 

3-1-9 

3-1-3 

2-1-1 

2-1-9 

2-1-3 

SC 

ST 

SH 

1-9-1 

1-9-9 

1-9-3 

9-9-1 

9-9-9 

9-9-3 

3-9-1 

3-9-9 

3-9-3 

2-9-1 

2-9-9 

2-9-3 

3-9-1 

3-9-9 

3-9-3 

6-9-1 

6-9-9 

6-9-3 

3-9-1 

3-9-9 

3-9-3 

3-9-1 

3-9-9 

3-9-3 

2-9-1 

2-9-9 

2-9-3 

HC 

HT 

HH 

1-3-1 

1-3-9 

1-3-3 

9-3-1 

9-3-9 

9-3-3 

3-3-1 

3-3-9 

3-3-3 

2-3-1 

2-3-9 

2-3-3 

3-3-1 

3-3-9 

3-3-3 

6-3-1 

6-3-9 

6-3-3 

3-3-1 

3-3-9 

3-3-3 

3-3-1 

3-3-9 

3-3-3 

2-3-1 

2-3-9 

2-3-3 

VC 

VT 

VH 

1-2-1 

1-2-9 

1-2-3 

9-2-1 

9-2-9 

9-2-3 

3-2-1 

3-2-9 

3-2-3 

2-2-1 

2-2-9 

2-2-3 

3-2-1 

3-2-9 

3-2-3 

6-2-1 

6-2-9 

6-2-3 

3-2-1 

3-2-9 

3-2-3 

3-2-1 

3-2-9 

3-2-3 

2-2-1 

2-2-9 

2-2-3 
a  به  2و  1،9،3رطوبت سعدد  مانندآب و اوا  اصیی  ردهدومین عدد و   مراجعه کنید 3جدول ادفبه ساودین عدد منبع آتینده

زیر رده  و سومین عدده رده است  اختصا  داد 9 -1-3-مرطوب، رطوبت، و خییی مرطوب  در ادف، نیمه خشک ردهبرا  ترتیب 

 .دادرا نشان می  1-3-1-اا  سرد، معتدل و گرم در بند ادفبه ترتیب رده 3و  9، 1مانند درجه حرارت سرماره 
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 SO2 هايمدل -هامدل سازي آالينده  5-5الف

به منظور بررسی روابط  در معرض محیط، رناسایی ه ردهاا  ساختاا و داراییارزیابی عمیکرد ساختمانانگام 

اا  مختیف جغرافیا  سمثل برا  مقیاس توانرا می ااسطح آتینده اا دادهعیت و معیول، ضرور  است. 

اا  اطالعاتی موجود در بسیار  از کشوراا  توسعه یافته، ا ، محیی و کوچک  از کنترل آتینده و ربکهمنطقه

 آورد. به دست

گیر ، آزمون و ارزیابی کیفیت اوا با فرض اامیت رو به ررد در کشوراا  توسعه یافته، به عنوان اج ایی اندازه

ا  به سمت توسعه پایدار، است. به امین ددیل بخش عمده ااییبه عنوان پایهاز یک سیاست جامع اوا  پاک و 

توسعه  بهو  بودها  بسیار پرخرج   نقطهااگیر رود. اندازهاا در سطوح مختیف جغرافیایی ایجاد میاز داده

گیر  رده با مددساز  اندازه اا دادهتزم است است.  مندارزیابی اطالعات عمومی و غیره، مورد نیازسیاست و 

بر سالمتی عمومی اثیرات آدودگی ، و در نتیجه تموارد در معرض اا برا  ارزیابی مناسببر اساس صدور ری دارایی

فناور  اطالعات  به وسییهتوان ، و نتایج را میاا  اوا پراکندگی موجودچنین مدل ترکیب روند.اا، یا ساختمان

  .  مراجعه کنید پیوست پبه و نمایش داد س کرده بردار نمونهمدرن 

 هاي کوچکارزيابی محیط 1-5-الف

 بارد.میISO 15927-3  استاندارد دریکسان بند  ردهاین امان طرح   -يادآوري 

یا  یساختمان ادفتواند برا  رناسایی محیط کوچک و محیی در یک ا  موجود میمنطقه در معرض اا داده

 .رود به کار، ا سازه

 کهگیرد. اامیت عوامل مختیف تحت تاثیر آب و اوا  منطقه ب رگ قرار می ردتآب و اوا  منطقه کوچک به 

رو  نسبت به جهت ساختمان و موقعیت آنها یا  اادافبسته به اینکه این ااداف ساختمانی واانواع مختیف 

 .یابدساختمان، تغییر می

اا  خوردگی مهم است. بارش و رطوبت نسبی یا مطیق در فرآینددر  قابل دسترس بودن آبرطوبت یا  محتوا 

    محاسبه کرد.اا  اوارناسی توان از دادهرطوبت را می رود. زمانگیر  میاندازهاوا، در یک ایستگاه اوارناسی 

 برد. عالوه بر این  به کارتوان آب در یک دیوار یا ساختمان می کمیتاا  مختیف برا  توصیف یا بیان روش

یک روش  که وجود دارد، BS 8104گیر  رده، استاندارداایی مثل اا  اندازهاا استفاده مستقیم از دادهروش

آمده است، به منظور برآورد اثر  به دستباد و باران در ار یک ساعت، که از مشاادات اوارناسی  ااداده تحییل

، پنااگاه محیی و نوع بردار  نقشه. این استاندارد ، وجود داردآب احتمادی در یک دیوار از جهات مشخص کمیت

 کند :یموارد زیر را مشخص م ،روش محاسبه وگیرد. می نظرساختمان و دیوار را در 
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  مصادح بنایی تاثیر دارد؛ دیوار با رطوبت محتوا ، که بر IAراخص ساتنه فرودگاه،  -الف

 ، که بر احتمال نفوذ باران بر دیوار بنایی تاثیر دارد.IS،  ضریب جیب -ب

متر بر رو  سطح زمین در وسط فرودگاه  19راخص فرودگاه مقدار بارانی است که در طول یک ساعت به ارتفاع 

در طول یک  تجمعیبارد. راخص ساتنه فرودگاه، راخص فرودگاه در یک جهت بارد، میدر موقعیت دیوار می

 سال است.

رو  سطح عمود ،  ، با بارش باران امراه باد در یک جهت مشخصاادوره توادیبه عنوان دوره، یا  ضریب جیب

 جیببر رو  بدترین  تجمعیفرودگاه، راخص فرودگاه در یک جهت مشخص ضریب جیب رود، تعریف می

 است.  محتمل  در ار دوره سه ساده

وقعیت واقعی ساختمان و مقایسه موارد در معرض با در یک دوره زمانی، گام بعد  برآورد م ISبعد از محاسبه 

 رود : عامل مختیف زیر انجام می 2برآورد مقادیر  به وسییهاست. که فرودگاه 

CR ضریب سختی؛ 

CT  ؛بردار نقشهضریب 

O عامل انسداد؛ و 

W دیوار. عامل 

 رود:انجام می  1ادفس، توسط معادده IWSدیوار  ضریب جیباا  فرودگاه به و تبدیل راخص

  1سادفمعادده                                                                                                  

 

 بند  و ررح داده است.طبقه  و   ،   ،   اا  عامل BS 8104استاندارد 
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 سطح (منفرد )ساختمانهدف در  پیش بینی عمر خدمت باقی مانده

 (عمومی يهاسطح شبکه )ساختمانروي و  

 تخريبعملکرد مربوط به سطح  طبقات       4-ب

بتن با  تخریبری   نگهدار  سازه بتنی برج ادمپیک در مونیخ، سطوح در مثال پیش بینی عمر خدمت و برنامه

  .مراجعه کنید1رکل بسبه ،  رتندارتباط مستقیم داعمیکرد  طبقات

 

 راهنما

Y  پورش بتن  خرد ردن 2                                                             تخریبسطح 

X ااترک گیر  رکل 3                                  اا، سالزمان در معرض قرار گرفتن 

                                مخربگیر  غیراندازهاا  از طریق روش قابل تشخیص تخریب 6                                                دوره                  آغاز  1

 کنش ناپییر  مییگرد 3                                    دوره                            انتشار  9

 با کنترلقابل درک ررایط  3         اا                           قید  رکستسازه در اثر  انهدام  3

 9-9-2-3-3 بند   تعریف رده درPDعمیکرد س درجات  a                    مییگرداا  باربر             مقطع  سطحیا  کااش 

 يعملکرد و حاالت حد طبقاتبتن مربوط به  تخريبسطوح  - 4ب شکل
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  د، عمر نرومی گیر یا اندازهرده استند رناخته  ،یداکربناته ردن یا کیر تخریباا  وقتی پارامتراا  مدل

 عمیکرد رو  ساختمان محاسبه رود.  طبقاتارزیابی  یک تواند بعد ازمی بینیپیش

 پیش بینی توسعه عملکرد در زمان با زنجیره مارکو        2-ب

     که احتماتت انتقال را برا  یک سازه در  استندی تانتقادی احتمات اا مارکو مجموع ماتریس تخریباا  مدل

اا می ان متوسط . آنکندبیان می     Bدر طول یک سال س Bررایط مرحیه  هب Aجایی از ررایط مرحیه جابه

د تا به صورت ریاضی نسازاا کاربر را قادر میکنند. این مدلی را توصیف میتاحتماتاا در یک فرم سازه تخریب

سازه را بازساز  نمایند.  تخریباثرات اقدامات نگهدار  حفاظتی و اقدامات تعمیرات سنگین در ررایط و می ان 

توان در ار ررایط و در ار دحظه در طول مهیت احتمال سازه را، میبه خاطر استفاده از روش زنجیره مارکو 

 زمانی ارزیابی کرد.  

اا  ماتریس مارکو استند که احتمال انتقال مدل عمل اا مدل امچنین  MRRتجدید سنگهدار ، تعمیر و 

      را نشان     ≤B س MR&R  عملاز حاتت ررایط دیگر در نتیجه به ار یک  Aیک سازه از ررایط مرحیه 

    رامل MR&Rعمل اا  و مدل تخریباا  نگهدار  محافظتی در روشدیگر اا و تاثیر پورش داند.می

 .دنرومی
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 "هابازرسی ساختمان" RCL دادهنمونه کارشده از ثبت 

 کلیات        4-پ

به  RSL اا داده اا طرح کیی از ثبت به منظور نشان دادناین پیوست  در ماده/ قطعهاا  کاررده از دو نمونه

 . ارائه رده استارزیابی عمیکرد،  بررسیآمده از  دست

 4 مثال       2-پ

 ماده/ قطعه  4-2-پ

 نیست. خا . کیفیت و رنگ نقاری، عمیقرو  اندود ا  ورقه فوتدمکان از  پورش

 روش شناسی  2-2-پ

 . مراجعه کنید  ISO 15686-2: 2001 سبه استاندارد بازخورد عمل ساا بازرسی از ساختمان

 مرجع شرايط حین استفاده  5-2-پ

کند، به مقیاس محیی اراره دارد، و با را رناسایی می Eعمل  طبقه،که بیرونی ررایط فضا  محیط زیست 

   ، که در ، استSO2داد. آتینده قطعی و قبل از آن ارائه می 1229، در اواسط داه9، نروژ1ررایط رایج در اسیو

 خطوط جدایشرود. به نمایش گیارته می ساز ، ترسیم ومدل ]93[مقامات آدودگی  به وسییه GISاا  سامانه

    نشان داده رده است.  1در رکل پ SO2برا  پنج سطح 

Hیت اسید  سخاص ، TOW ، زمان رطوبت سO3عامالن قطعی زیست محیطی دیگر ازن س
  و مقدار بارندگی، به +

 ترتیب با مقادیر زیر است : 

O3 = 32       13      , 

H
+
 = 993/9      , 

           6/9 = بارندگی

TOW = 39/9 کل زمان %  

                                                 
1 - Olso 

2 - Norway 
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 گ ارش نشده است. تخریبعامالن دیگر  تراکم ارتباط

 

 در سطح شبکه  اسلو SO2سازي و ترسیم مدل - 4شکل پ 

 

 با یک روشاا  که کاربرد  نیست. از آنجا که اطالعات بر اساس مطادعه آمارگیر  از ساختمان D عامل رده

 رودمشخص می" متوسط"مانده به احتمال زیاد به عنوان عامل باقی اا ردهبردار  رده است، تصادفی نمونه

  .مراجعه کنید1پ جدولبه س

 هابندي شرط حین استفاده عاملرده -4جدول پ

 بندي شرايط حین استفادهرده عامل رده

 3 کیفیت قطعات  -ادف

 3 سطح طراحی  -ب

 3 کارسطح انجام   -پ

 غیر کاربرد  داخیی حیطم -ت

 3 ررایط استفاده  -ث

 3 سطح نگهدار   -ج
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 تخريبعامالن  -ث

 رود. بینی رده مهم را رامل میپیش تخریبامالن امه ع

 هاي مهم و بحرانی و الزامات عملکردويژگی -ج

 9جدول پسبه ، بیان رده است استاندارداا  معین اا ردهر بحرانی و اد امات عمیکرد مربوطه داا  ویژگی

  .مراجعه کنید

 

 الزامات عملکرد براي ويژگی  بحرانی -2جدول پ

 مرجع الزامات عملکرد ويژگی مهم

 تاول زدگی

  زنگ زدگی

 گچی ردن

 پوسته ردن

F 6 < 

4< 

4< 

4< 

 3333 -9مطابق استاندارد میی 

 3333 -2مطابق استاندارد میی 

 3333 -6مطابق استاندارد میی 

 3333 -3مطابق استاندارد میی 

  

 2به ار  RSL استند، در حادیکه بحرانیبینی رده در ررایط حین استفاده مرجع اا  پیشامه این ویژگی

 اند.بارد. ارکدام در ابتدا فراتر از این حد بودهاد امات عمیکرد  مربوط می

 (RSLعمر خدمت مرجع ) -چ

، نی  اد امات تخریبو مقادیر عامالن  ECEاز برنامه ایاتت متحده  مقدار گ ارش رده توابع پاسخمقدار براساس 

  .  مراجعه کنید 9رکل پسبه  ه رودنشان داد GISساز  ودر و مدلیسد در ناحیه اتوان، عمر خدمت میعمیکرد
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آسیب  ع، بر اساس تواب4331، سال اسلوسازي و ترسیم عمر خدمت فوالد روي اندود در سطح شبکه مدل - 2شکل پ

  ECEاياالت متحده 

  هادادهکیفیت  -ح

  تودید رده است اما به طور بحرانی توسط رخص ثادث بررسی نشده است.  اصودیبر اساس روش  ااداده

 هاقابلیت اطمینان داده -خ

 روند.اطالعات توسط اسناد و مدارک تحقیقاتی دودتی بازبینی نشده تهیه می

 بنديطبقه نامهآيین  -د

3-11-91-91 
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 پیوست ت

 )اطالعاتی(

 کتابنامه

اا   ارزیابی می ان تخریب پورش -اا و جالاا  رنگ، 1333: سال 3333-9استاندارد میی ایران به رماره  ]1 [

 طبقهکمیت و اندازه نقایص و ردت تغییرات یکنواخت ظاار  قسمت دوم: ارزیابی و تشخیص  سطح تعیین

 تاول زدگی

اا   ارزیابی می ان تخریب پورش -اا و جالاا  رنگ، 1333: سال 3333-2استاندارد میی ایران به رماره ] 2[

 طبقهکمیت و اندازه نقایص و ردت تغییرات یکنواخت ظاار  قسمت چهارم: ارزیابی و تشخیص  سطح تعیین

 زنگ زدگی

اا   ارزیابی می ان تخریب پورش -اا و جالاا  رنگ، 1333: سال 3333-3استاندارد میی ایران به رماره  ]3[

 طبقهارزیابی و تشخیص  م:تغییرات یکنواخت ظاار  قسمت پنج کمیت و اندازه نقایص و ردت سطح تعیین

 پوسته ردن

اا   ارزیابی می ان تخریب پورش -اا و جالاا  رنگ، 1333: سال 3333-6استاندارد میی ایران به رماره  ]2[

گچی ردن  طبقهکمیت و اندازه نقایص و ردت تغییرات یکنواخت ظاار  قسمت رشم: تعیین  سطح تعیین

 نوارچسب روش

اا  آب و اوایی برا  طراحی داده -ساختمان، 1332: سال 19222استاندارد میی ایران به رماره  ]3[

 پیشنهاد  نماداا سامانه -ساختمان

طبقه  -خورندگی اتمسفر  - خوردگی فی ات و آدیاژاا، 1321: سال 16329استاندارد میی ایران به رماره ] 6[

 تخمین تعیین و بند ،

مقادیر  -خورندگی اتمسفر  - خوردگی فی ات و آدیاژاا، 1321: سال 16323استاندارد میی ایران به رماره ] 3[

 اا  خورندگیرده راانما برا 

اندازه  -خورندگی اتمسفر  - خوردگی فی ات و آدیاژاا، 1321: سال 16322استاندارد میی ایران به رماره ] 3[

 پارامتراا  محیطی موثر بر خورندگی اتمسفر  گیر 

تعیین  -خورندگی اتمسفر  -اا خوردگی فی ات و آدیاژ، 1329: سال 16323استاندارد میی ایران به رماره ] 2[

 اا  استاندارد برا  ارزیابی خورندگیآزمونه نر  خوردگی
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 ت حفاظت سازه اا  فوتد  در برابر خوردگی با اا و جالاارنگ، 6322-9استاندارد میی ایران به رماره  ]19[

 بند  ررایط محیطیقسمت دوم: طبقه اا  محافظاستفاده از سیستم رنگ

محاسبه و  -کارایی حرارتی و رطوبتی ساختمان اا، 1332: سال 13933-3استاندارد میی ایران به رماره  ]11[

اا   محاسبه راخص بارش باران برا  سطوح عمود  با استفاده از داده -3قسمت  -آب و اوایی ارائه داده اا 

 ساعت به ساعت باد و باران

 [12] BS 7543:2003, Guide to durability of buildings and building elements, products and 

components 

[13] BS 8104:1992, Code of practice for assessing exposure of walls to wind-driven rain 

[14] prEN 13013-3, Hydrothermal performance of buildings- Climatic data- Part 3: Calculation 

of driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data 

[15] ISO 6240:1980, Performance standards in building- Contents and presentation 

[16] ISO 6241:1984, Performance standards in building- Principles for their preparation and 

factors to be considered 

[17] ISO 6707-1:1989, Building and civil engineering-Vocabulary - Part 1: General terms 

[18] ISO/DIS 11844, Corrosion of metals and alloys- Classification of low corrosivity of indoor 

atmospheres 

[19] ISO 15686-3: 2002, Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3: 

Performance audits and reviews 

[20] ISO 15686-4, Buildings and constructed assets-Service life planning-Part 4: Data 

requirements 

[21] NS 3424:1995, Performance Survey for construction works - Content and execution 

هاي ديگرنشريه  

[22] ABRAHAM, D.M. AND WIRAHADIKUSUMAH, R. Development of a prediction model 

for sewer deterioration; In: M.A. LACASSE AND D.J. VANIER, eds., Proceedings of the 8th 

conference on Durability of Building materials and Components (DBMC), Paper 113, Vol. 2, pp. 

1257-1267. Ottawa: NRC Research Press, 1999 

 [23] ANSHELM, F., GAUGER, T., KÖBLE, R., MAYERHOFER, P. AND DROSTE-

FRANKE, B. Mapping actual corrosion rates and exceedances of acceptable corrosion rates — 

Procedure and results, Proceedings of the UN ECE Workshop. Stockholm, 2000 

 [24] Brite Euram BE95-1347, Environmental actions and response-survey, inspection and 

measurements, Working report, March 1999 
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[25] COLE, I.S., KING, G.A., TRINIDAD, G.S., CHAN, W.Y. AND PATERSON, D.A. An 

Australia-wide map of corrosivity: a GIS approach, In: M.A. LACASSE AND D.J. VANIER, 

eds., 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components (DBMC), 
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