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) :2(ميزان مجاز مواد زيان آور در شن-3









:سايرالزامات براي شن -4



ميلي متر 5-18ذرات : شن نخودي 

ميلي متر 18-32ذرات : شن بادامي 

ميلي متر 32ذرات بزرگتر از : شن درشت دانه 





مقاومت فشاري مناسب -1

كارايي مناسب-2

پايايي مناسب– 3





بزرگرتين مقدار بدست آمده از:مقاومت فشاری متوسط برابر است با
:روابط زير بر حسب مگاپاسکال

م



):1(ختمني مقدار احنراف معيار 





):2(تعيني مقدار احنراف  معيار 

استفاده از نتايج آزمايش ھای با 
.دست می آيدبهقبلی 



پايني بسياراز بنت با مقاومت  هايیمنونه 







کارايی بتن 



ريزیبتن 

تراکم

پرداخت بتن در قالب
 











بتنرواني 

دانه هابعد سنگ  گتريناندازه بزر 



روانی بنت



رواني بتن ه گيري براي انداز اسالمپ  از آزمايش
.استفاده مي شود



:بنت  اسالمپآزمايش 



:برای اعضا پيشنهادی اسالمپ ميزان



:بعد دانه ها گرتينانتخاب بزر  





دوره هاي يخ زدن و آب شدن - 1
خورنده شيميائيعوامل  - 2
فرسايشسايش و – 3
عمل آوري بتنكيفيت  - 4



دوره ھای يخ زدن و آب شدن







عوامل شيميايی خورنده



عوامل شيميايی خورنده



:خورنده شيميائیمقابله با عوامل روشهای 
:مناسب سيمانستفاده از

پوزوالن ھابه ھمراه  2يا  1استفاده از سيمان تيپ : ی يون ھای کلريد
يا آسفال قيرو يا عايق بندی بتن با  5يا  1 تيپ سيماناستفاده از : ی سولفات ھا
سيمانآب به کاھش نسبت

بتنفزايش مقاومت



سايش و فرسايش



:بنت ضد سايش

که در معرض سايش قرار دارد، نبايد از بتنیمقاومت فشاری 
.کمتر باشد مگاپاسکال 25



کيفيت عمل آوری بنت



:بنتعمل آوری  کيفيت

.داده می شود توضيحبخش اجرای بتن در 
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طرح اختالط بتن



:بتن مكعبهر متر  ازايمقادير زير به  تعيين يعنيطرح اختالط 

آبمقدار  - 1

سيمانمقدار  - 2

شنمقدار  - 3

مقدار ماسه - 4



:اصلي بتن مطلوبويژگي هاي 

مناسبمقاومت فشاري  - 1
)سيماننسبت آب به  -بندي مصالح دانه (

كارايي مناسب - 2
)هااندازه سنگدانه  -بتن رواني (

پايائي مناسب -3  
)آوريكيفيت عمل  -سايشو فرسايش -مواد شيميائي خورنده  -زدگي يخ (



:طرح اختالط شهايانواع رو 

دقيق– 1

تقريبي - 2



طرح اختالط دقيق



:دقيقطرح اختالط راحل
بتني قطعه اساس نوع انتخاب اسالمپ بر  
دانه هاانتخاب بزرگترين بعد  
2و1مراحل اساس نتايج تخمين ميزان آب بر  
متوسطفشاري براساس مقاومت انتخاب نسبت آب به سيمان  
4،  3مراحل براساس نتايج محاسبه مقدار سيمان  
2نرمي ماسه و مرحله براساس ضريب تخمين مقدار سنگدانه شن  
قبلبراساس مراحل تعيين مقدار سنگدانه ماسه  
سنگدانه هااصالح مقدار آب و مصالح سنگي به علت رطوبت موجود در  



:اسالمپانتخاب 



:انتخاب بزرگ ترين بعد دانه ها -2



:مكعبميزان آب بر حسب ليتر در متر تخمين -3



: انتخاب نسبت آب به سيمان  -4



:سيمان محاسبه مقدار  -5



:حجم بتنشن در واحد  سنگدانهمقدار خمين



:ماسه  سنگدانهمقدار تخمين -7 



:ها سنگدانهبه علت رطوبت موجود در  سنگيمقدار آب و مصالح صالح 





 طرح اختالط تقریبی



:طرح اختالط تقريبيمراحل 

ماسهشن و سيمان ، انتخاب مقادير  - 1

اساس مقاومت فشاريانتخاب نسبت آب به سيمان بر  - 2

محاسبه مقدار آب - 3



:، ماسه و شنسيمانمقادير انتخاب -1



:سيماننسبت آب به انتخاب -2



:آبمقدار  تعيين





توليد بنت



:ساخت بتن هايوش
دستي– 1

كنمخلوط  - 2

)بتنتوليد ايستگاه ( پالنت بچينگ– 3



دستی









:شرايط مجاز
.بتن سازه اي نباشد - 1

.ليتر باشد 300حداكثر حجم بتن براي هر بار ساخت مساوي  - 2

.سانتي متر ريخته شود 30ابتدا شن بعد ماسه با ضخامت حداكثر  - 3

.سيمان بصورت يكنواخت روي شن و ماسه پخش گردد و مخلوط شود - 4

.آب به تدريج اضافه و تا همگني كامل مخلوط شود - 5

.پيشنهاد مي شود در روش دستي، مقدار سيمان ده درصد بيشتر در نظر گرفته شود









:مخلوط كردن براي پيشنهاديوش
.  شودچرخش ريخته آب در جام در حال يك چهارم – 1

.نصف مقادير شن و ماسه اضافه شود - 2

.كل مقدار سيمان ريخته شود - 3

.مقادير شن و ماسه اضافه گردد مابقي - 4

.مقدار آب اضافه شود مابقي - 5

.دقيقه مخلوط شود 1/5آن به مدت پس از – 6





:پالنت بچينگانواع 
.ثابت -

.نيمه سيار -

.سيار -



:ثابت پالنت چينگ



:نيمه سيار پالنت چينگ



:سيار پالنت چينگ





و جاجبايی بنت  محل



: ضوابط كلي حمل و جابجائي بتن

)جابجائيو حمل ( نيفتدجدائي در بتن اتفاق  - 1

)حمل(شروع نشود بتن  شرگي– 2



از کارخانه تا کارگاه( حمل بتن



:مخلوط كن كاميون



:شرايط حمل بتن
دقيقه 90در شرايط معمولي  تخليهو  بارگيريحمل شامل  برايحداكثر زمان  - 1

.است
.است دقيقه 45گرم  هوايدر  تخليهو  بارگيريحمل شامل  برايحداكثر زمان  - 2
:رعايت ضوابط فوق برايدر صورت عدم امكان  - 3

.گرم را به شرايط معمولي تبديل كرد هواييا بايد شرايط 
.يا از مواد افزودني استفاده نمود

.كردبه صورت خشك تهيه و يا بتن را 
8تا  6ساخت بتن  برايو  دقيقهدور در  6تا  2حمل بتن  برايجام چرخش مجاز – 4

.است دقيقهدور در 



)انتقال  بتن در كارگاه( جابجايي بتن 



:دامپرچرخ دستي و 



:شرايط مجاز
.باشد هاي غيرسازبتن  - 1

.باشد ليتر 300حجم بتن حداكثر  - 2

متر  120 دامپر برايمتر و  60چرخ دستي  برايحداكثر فاصله حمل  - 3
.باشد



:دار شيب ناوه





:شرايط مجاز
.آب بند باشد پالستيكييا  فلزيروكش  داراي - 1

.باشد) درجه 60تا  30(ثابت  شيب داراي - 2

.مانع قائم در انتها باشد داراي - 3



:پمپ بتن



:شرايط مجاز
:سنگدانهحداقل نسبت كوچكترين قطر داخلي لوله انتقال به اندازه 

تيزگوشه هاي سنگدانه براي 3 -الف

گردگوشه هاي سنگدانه براي 2/5 -ب



:جام بتن 



:شرايط مجاز

درجه 60جام  جدار شيبحداقل زاويه  -1

به صورت قائم تخليه - 2



: نقالهنوار 







تست بنت



:عناوين
بتن اسالمپتست – 1

بتن فشاريتست مقاومت  - 2



تست اسالمپ 



بنت معمولی 



:  معموليبتن  براي اسالمپآزمايش







بنت خود تراکم 



:بتن روان يا خود متراكم براي اسالمپآزمايش



:خودمتراكممناسب بتن  اسالمپ ميزان

.است ثانيه 7تا  3 بينمتر  ميلي 500 ميانگينبه قطر  رسيدنمان 

.متر است ميلي 850و  550 بينآمده  بوجود ميانگينطر 

.بايد مناسب باشد چشمي پايداريشاخص



تست مقاومت بنت



مقاومت بنت تازه 



:تست مقاومت بتن تازه





شرايط منونه برداری 



:   آزمايش ها براي بردارينمونه عداد
مترمربع سطح يك 150مترمكعب حجم يا  30و ديوارها و شالوده ها به ازاي هر دال ها براي  - 

).سه آزمونه(برداري نه 

).آزمونهسه ( بردارييك نمونه متر طول  100هر  ازايو كالف ها به  تيرها براي -

).آزمونهسه ( بردارييك نمونه متر طول  50هر  ازايبه ستون ها  براي -



نتايج تست بنت 



:نتايج تست بتن
قبولقابل  -االف اااا

قبول غيرقابل -ب 

قطعيپذيرش عدم  -ج 



:» قبول قابل «  عنوانپذيرش به شرط
.از دو شرط زير برقرار باشد يكيقابل قبول است كه  موقعيمقاومت بتن 

يا

   و



:» قبول غيرقابل«عنوان پذيرش به  رط

يا



:» قطعيپذيرش عدم «  عنوانپذيرش به رط

قبول باشد به عنوان غيرقابلبتن نه قابل قبول باشد و نه كه  صورتيدر 
.  شود ميشناخته  قطعيپذيرش عدم 



برخورد با نتايج تست بنت حنوه 



: »قبولقابل « 
.نتايج قابل پذيرش است



:» قبول  غيرقابل« 
بر طراحيو  تحليلكمتر نباشد و  مگاپاسكال 16اگر مقاومت بتن از 

.پذيرش استاساس مقاومت جديد جواب دهد، نتايج قابل 

و تحليلكمتر نباشد و  مگاپاسكال 16بتن از  درجاياگر نتايج تست 
.پذيرش استبر اساس مقاومت جديد جواب دهد، نتايج قابل  طراحي

سازيكمتر نباشد و امكان مقاوم  مگاپاسكال 16اگر مقاومت بتن از 
.توان نتايج را پذيرفت ميوجود داشته باشد، 

.اينصورت سازه بايد تخريب شود غيردر 









:» عدم پذيرش قطعي « 
.مي شودبا بررسي مجدد به عنوان قابل قبول يا غير قابل قبول انتخاب 

.شود ميدر هر حالت، متناسب با موارد قبل عمل 



انواع قالب های تست



:بتنبراي آزمايش مقاومت فشاري قالب ها واع
.با ارتفاع دو برابر قطر اي استوانه هايقالب  - 

.مكعبي هايقالب  -

.ابعاد قالب بزرگتر باشد، مقاومت حاصل كمتر خواهد بودهرچه 



:استاندارد استوانهبه  غيراستاندارد اي استوانه هايديل نمونه



:استاندارد هاي استوان هايبه نمونه  مكعبي هايتبديل نمونه 

200يا  150 مكعبيبه نمونه  مكعبي هايتبديل مقاومت نمونه : مرحله اول 
.متري ميلي

به متري ميلي 200يا  150 مكعبي هايتبديل مقاومت نمونه : مرحله دوم 
.استاندارد اي استوانهنمونه 



:حله اول
200يا  150 مكعبيبه نمونه  مكعبي هايديل مقاومت نمونه

.متري لي



: ه دوم
اي استوانهبه نمونه  متري ميلي 200يا  150 مكعبيمقاومت نمونه ل 

.دارد



مقاومت فشاری بنت سخت شده



:بتن سخت شده فشاريآزمايش مقاومت  براي تستهاانواع 

.اشميتچكش –الف 

.كرگيري -ب 



چکش امشيت







کرگريی 

















به غيراستاندارد هاي استوان هايتبديل نمونه  ضرايب
:استاندارد



مثال از تست مقاومت بنت تازه



نتيجه مقاومت فشاري استوانه اي استاندارد سه نمونه:مثال:
مگاپاسكال بدست آمده 24/5و  26/5،  24/8متوالي برابر 

.است
مگاپاسكال 25اگر مقاومت مشخصه بتن اين پروژه برابر 

باشد از نظر پذيرش بتن و انطباق با رده مقاومتي چه
وضعيتي دارد؟



:  بتنمشخصه مقاومت 

. است مگاپاسكال 25مشخصه مندرج در نقشه برابر مقاومت 



:نمونه ها يانگين
روزه 28نتايج بدست آمده نمونه ها در سن 

مگاپاسكال 24/8=  1نمونه شماره 
مگاپاسكال 26/5=  2نمونه شماره 
مگاپاسكال 24/5=  3نمونه شماره 

.باشد مي 25/3سه نمونه برابر  ميانگين



:بودنشرط الف براي قابل قبول 
.كمتر است 25مقاومت دو نمونه از 

.بنابراين شرط الف را ندارد



:بودن:براي قابل قبول شرط  ب  
.است مگاپاسكال 21حداقل مقاومت نمونه ها بزرگتر از 

.نيستبزرگتر  26/5سه نمونه از  ميانگيناما 

.بنابراين شرط ب را هم ندارد

.نظر انطباق با رده مقاومتي قابل قبول نيستپس از 



:بودنرط غيرقابل قبول
.نيست مگاپاسكال 25سه نمونه كوچكتر از  نگين

.نيستكوچكتر  21نمونه ها از  فشاريچكترين عدد مقاومت

.قابل قبول بودن را هم ندارد غيرس شرط

.است پذيرشقطعيعدم  دارايس 



:قبولقابل قبول يا غيرقابل 
. است 25مقاومت نمونه ها بزرگتر از  نگين

.است 21نمونه ها بزرگتر از  فشارياقل مقدار مقاومت

.داراسترا  ايراين شرط قابل قبول بودن از نظر سازه 





قالب های پيشرفته بتنی



:انواع قالب ها 



قالب معمولی 





قالب جهنده







قالب لغزنده

















قالب تونلی 















اجزای قالب تونلی 



:خش اصلي قالب



:قالب لبه 4



:حداقل زمان براي قالب برداري





اجرای بتن



:عناوين
بتن ريزي - 1

تراكم بتن - 2

پرداخت بتن - 3



بتن ريزی



:  1وابط بتن ريزي
ازاجزاي بتن در بتن ريزي ديوارها و ستون ها،  جداشدناز  جلوگيريبراي 

.استفاده شود ترميروش بتن 





:2وابط بتن ريزي ض
، در بتن ريزي ديوارها و ستون ها، تاترميدر صورت عدم استفاده از بتن 
.شود ميمتر محدود  1/2حد امكان ارتفاع بتن ريزي به 



تراکم بتن



:تراكم بتنش هاي رو 

تراكم دستي    -1

تراكم مكانيكي -2
 



تراکم دستی





تراکم مکانيکی



تراكم مكانيكي
شيلنگي ويبراتور 

خارجي ويبراتور



ويرباتور شيلنگی



:شيلنگيويبراتور -1





شيلنگي ويبراتورضوابط تراكم بتن با 
ويبراتور به صورت قائم وارد بتن شود و به آرامي خارجحد امكان ا 

برابر شعاع 1/5حداكثر مي بايد اصله بين نقاط فرو بردن ويبراتور
.باشد ويبراتوررد موثر 



:مدت زمان الزم براي تراكم بتن



ويرباتور خارجی



:خارجيويبراتور -2





:خارجي ويبراتورضوابط تراكم بتن با 

ها  براي تراكم ديوارها و ستون  خارجي ويبراتوردر صورت استفاده از 
.متراكم شود شيلنگي ويبراتوربايد با  نهاباالي آ  ميليمتري 800طول 



منونه های بنت معيوب









 



پرداخت بنت



:كاربرد
طبقاتدال هاي  - 1

شالودهانواع  - 2

محوطه سازي– 3



:اصليمراحل 
نظر تراز شدن سطح بتن به ارتفاع مورد : يا تراز کردن شمشه -

بتنھا به درون  سنگدانه فروبردن: کشيماله  -

ايجاد سطح صاف: نھائيپرداخت  -



يا تراز كردن شمشه







)  ماله چوبي ( ماله كشي 





)ماله فوالدي ( پرداخت نهايي 







عمل آوری بنت



:  تعريف   
  مي جلوگيريافت رطوبت بتن آن از  طيعمل آوري روندي است كه 

گردد
.شود ميحفظ  بخشيرضايت  وضعيتدر دماي بتن و 





:           عمل آوريروش هاي 

رسانيروش آب  -الف

عايقيروش  -ب





:رسانيآب روش هاي 
آب  حوضچه  -الف

خيسپوشش  -ب



:ضچه آب



:خيسپوشش



روش های عايقی



:عايقيش هاي رو 
نايلونيپوشش  -الف

شيميائيپوشش  -ب



نايلونيپوشش



:پوشش شيميايی



انتخاب روش عمل آوری



:روش عمل آوريانتخاب 



زمان شروع عمل آوری



آوريزمان شروع عمل 

  گيرششود كه  ميشروع  زمانيعمل آوري بتن 
.بتن كامل شوداوليه 



مدت زمان عمل آوری



مدت زمان عمل آوري



:عمل آورياحتساب زمان قالب براي 





تست بنت 



:عناوين
ميلگردها بنديدسته –1

  

ميلگردهاپذيرش تست  - 2



:ميلگردهاانواع 



ميلگرد
s240



ميلگرد
s340):يكنواختيا مارپيچ  دوكيمارپيچ (مارپيچ 





ميلگرد
S400

):يكنواخت جناقييا  دوكي جناقي(جناقي  





ميلگرد
s500

) دوكيمركب ( مركب 





:ميلگردهاشرط پذيرش 
  ميلگردها هندسيمشخصات  -1

ميلگردها مكانيكيمشخصات  -2

ميلگردهامشخصات زنگ زدگي   -3



:الزم هاينمونه 
از هر نوع فوالد يك سري نمونه - 1

نمونه سرييك از هر قطر  - 2

نمونه سرييك كيلوگرم وزن  50000هر  ازايبه  - 3











:تست كشش هاي خروجي
تسليممقاومت 

نهائيمقاومت 

كسيختگيكرنش 



:ميلگردهاقابل قبول  مكانيكيشخصات



:خمشآزمايش انواع 
سرد خمش– 1

مجدد خمش– 2



:سرد خمش





:شرط پذيرش

.ميلگرددر  شكستگيمشاهده ترك و م 



:مجدد خمش



:مجدد خمش



:مجدد خمش



:شرط پذيرش

ميلگرددر  شكستگيعدم مشاهده ترك و 



.مجاز است سطحيزنگ زده  ميلگردھاياستفاده از :ميلگردهااهر
.پوسته شده مجاز نيست ميلگردھاياستفاده از 

مجاز استرنگ شده يا  گالوانيزه ميلگردھاياستفاده از 



:گالوانيزه ميلگردهاي



:گالوانيزه ميلگردهاي



:رنگ شده ميلگردهاي



:رنگ شده ميلگردهاي



:رنگ شده ميلگردهاي





:ضابطه آئين نامه

.  پوسته شده بايد پس از ماسه پاشي مصرف شوند ميلگردهاي
رفع

.مجاز نيستبرس سيمي با استفاده از پوسته ها 



:ميلگردها زدائيزنگ  هايروش 

پاشيماسه  - 1

پاشييخ  - 2

پاشيساچمه  - 3

واترجت - 4



:ماسه پاشي



:يخ پاشي 





واترجت







ميلگردهابريدن  -

ميلگردهاخم كردن  -



بريده شوند در غير اينصورت نياز به مكانيكيبايد با وسايل  ميلگردها
.تائيد دستگاه نظارت دارد



قيچي– 1

اره– 2

فرز–3

شعله - 4



:قيچي



:اره



:فرز



:شعله



ميلگردهاخم كردن 
به صورت سردخم  - 1

مناسبسرعت  - 2

سلسيوسدرجه  - 5باالتر از  محيطيدر شرايط  - 3

ميلگردرعايت حداقل قطر خم  - 4

:شرايط مجاز



:حداقل قطر خم ميلگرد
كم  با قطر  ميلگردهاي براي - 1

حداقل چهار  : متر ميلي 16از ر 
برابر قطر

ميلي 16با قطر بی شتر از  ميلگردھاي براي - 2



:ميلگردهاخم كردن  هايوش ر

ديلم   –1

   f2–آچار
 

مجهز به فلكه خم كن هايدستگاه  - 3



:ديلم



: F آچار 





:خم كنفلكه  دارايماشين 





:عناوين

ميلگردھاجايگذاری -

ميلگردھابستن  -



:ميلگردهارعايت ميزان پوشش 



توپرقطعات  -
پالستيکيقطعات  -
خميده ميلگرد -
فوالدی رامکای -
بتني رامکای -



توپرقطعات 



پالستيکيقطعات 





:فوالدیمخيده  ميلگرد



فوالدی برای تنظيم قالب رامکایاستفاده از 



:پالستيکيپوشش 



:دايره ای بتين رامکای



:مستطيلي بتين رامکای



:برشيبرای ديوار  بتين رامکای



سيمبستن با  - 1

گيرهبستن با  - 2

بستن با جوش - 3



سيمبستن با 

در قشر بتن سيم ھا انتھای برجسته 
مگر اينکه سطح. محافظ قرار نگيرد

به طور  محيطيبتن در برابر شرايط 
.مناسب حفاظت شده باشد

:شرايط مجاز



با سيم ميلگردهاروش های بستن 

انبر– 1

قالب– 2

خودکارانبر نيمه  - 3

انبر خودکار - 4



:انبر 



     قالب



:انرب نيمه خودکار



انرب خودکار



:گريه



بسنت با جوش

. مجاز است ميلگردھابرای بستن  جوشکاریاستفاده از :شرايط مجاز
 زدگينشود و  ميلگرداينکه باعث کاھش سطح مشروط بر 
.ايجاد نکند







مهر ميگرد ها* 

ميلگردهاوصله * 



طول مستقيم* 

قالب هاي انتهايي* 

مهره ي انتهايي*



:مهار با طول مستقيم



:قالبمهار با



:مهار با مهره







:داليل استفاده از وصله ها
.متر بيشتر باشد 12طول عضو از *

.روش اجرا ديكته كند*

.ها مد نظر باشد پرتياستفاده بهينه از *



:آرماتورهاانواع وصله 



پوششيصله





الكتريكيبا قوس جوش  (جوشي–پوششيصله





صله ي جوشي



:ميلگردها جوشيايجاد وصله  هايروش 
الكتريكيجوش با قوس – 1

الكتريكيجوش با تماس – 2

حرارتيجوش – 3



الكتريكيجوش با قوس : روش اول

.داردپشت بند و  سازيآماده نياز به 





تماسي الكتريكيجوش : روش دوم

فقط در شرايط كارخانه ميسر 
.است



حرارتيجوش : روش سوم

















بر وصل جوشي ههايوصل  مزاياي
پوششي ههاي

آرماتورهامالحظه حجم كاهش قابل – 1
.با سايز باال ميلگردهاي براي

مقدار درصد فوالد ماكزيمماستفاده از  - 2
.مجاز در ستونها

در امتداد هم قرار گرفتن كامل  - 3
.آرماتورها

آرماتور  افزايش طول مناسب براي  - 4
.انتظار



كوپلينگيا  مكانيكيوصله 



پيچي - 1
اي رزوه– 2

گروتي - 3
پرسي - 4

ايدندانه – 5



پيچي: روش اول







اي رزوه: روش دوم









گروتي: روش سوم







پرسي: روش چهارم







ايدندانه : وش پنجم



بر وص مكانيكي ههايوصل  مزاياي
پوششي ههاي

مالحظه كاهش قابل
  براي آرماتورهاجم 

.با سايز باال گردهاي
  ماكزيمماستفاده از  -

ار درصد فوالد مجاز
.در ستونها

در امتداد هم قرار   -
.آرماتورهاتن كامل





انبساطدرز  -لفا

اجرائيدرز  -ب

درز انقطاع -ج



:و انقباض فوالدانبساط 

12 تير يكطول  افزايش: مثال 
درج 30تحت  گيرداردو سر  متري

تنشيمعادل چه  افزايشحرارت
؟است



:و ستونها تيرها حرارتيتغييرشكل 



متر 25=  خشكدر مناطق  -الف

متر 35= در مناطق معتدل -ب

متر 50= در مناطق مرطوب -ج
اعم بارگذاريدر  بايدحرارت  تغييرات تاثيرصورت  اين غيردر 







: اجرائيدر محل درز  بتنيمقطع  برشيروش مقابله با ضعف مقاومت 





درز انقطاع





:درز انقطاع ايجادضرورت 

 مياندر  بايد، )واحد يامتفاوت  مالكينبا ( از برخورد دو ساختمان مجاور جلوگيري راي
.نمود تعبيها درز انقطاع

3كه نسبت طول به عرض آنها از هائي، در ساختمان پيچشكاهش اثرات  راي
اين. كرد تبديلكوچكتر  هاي مستطيلدرز آنها را به  ايجادبا  بايداست،  شتر

.ضوابط درز انقطاع را داشته باشد بايدز 
مثل مستطيلي غير پالن دارايكه  ساختمانهائي، در پيچشكاهش اثرات  راي

H   L يا  تبديلمجزا  هاي مستطيلدرز آنها را به  ايجادبا  بايدكل هستند،
.ضوابط درز انقطاع را داشته باشد بايددرز  اين. د



:هشت طبقه و كمتر ساختمانهايدر  �
تراز رويارتفاع آن طبقه از  0/005برابر  بايدمجاور حداقل  زمينفاصله هر طبقه از مرز 

.پايه باشد

ياو 
بايدمجاور  زمينفاصله هر طبقه از مرز  - 3

غيرخطي جانبي تغييرمكاندرصد 

نيدرز در شالوده  اجرايبه  نيازيدر درز انقطاع 





: شناژاستفاده از  داليل





: صنعتي هايساختمان در  ها



:صنعتي ساختمانهايدر  لغزشي نيرويمهار  هايروش 
:به عمق پيانتقال -ف



:پيابعاد  افزايش -ب



:برشي كليد -ج



:برشي كليد





بتن مسلح هايسازه  پذيريضوابط شكل 



پذيريسطوح مختلف شكل 

شكل پذيرياز نظر ظرفيت سازه ها سيم بندي

كم پذيري شكلسازه با  - 1

  

متوسط پذيري شكلسازه با  - 2

زياد پذيري شكلسازه با  - 3



متوسط پذيريضوابط شكل 
تيرھا

.خاص اجرا شود عرضي آرماتورھاي تيرھا بحراني نواحيبايد در 



:تيرهادر  بحراني ناحيه يف
گاه به سمت وسط تكيهمعادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر  طولي





تير بحراني ناحيهدر  گذاري خاموتضوابط مربوط به 
.متر نباشد ميلي 8از  كمتر خاموتھاقطر  - 1

:مقاديراز  بيشتر يگر يکداز  خاموتھافاصله  - 2

ارتفاع موثر مقطع 1/4

طولي آرماتور كوچکترينبرابر قطر  8

خاموتبرابر قطر  24

300mm

نشود ختيار

متر نباش ميلي 50از  بيشترگاه  تکيهاز بر  خاموتھافاصله  -3





.خاص اجرا شود عرضي آرماتورهايستونها  بحراني نواحيبايد در 



ستون هادر  بحراني نواحي تعريف
:مقدار بيشتريندر دو طرف ستون برابر است با  بحراني ناحيهطول 





در دو طرف ستون بحراني نواحيدر  گذاري خاموت



ش ذكر مقاديراز نصف  نبايد تيراز بر اتصال ستون به  خاموت اولينفاصله 
باش بيشتر



:تنگها آرايش



تنگ ها آرايشموجود در مورد ضابطه ي 
آرماتورهايباشد،  كمترمتر  سانتي 15از  طولي آرماتورهاياگر فاصله 

.گيرنددر گوشه قرار  مياندر  يكستون بايد  طولي

تماميباشد،  بيشترمتر  سانتي 15از  طولي آرماتورهاياگر فاصله 
.گيرندبايد در گوشه قرار  طولي آرماتورهاي





ها پيداخل 
به شالوده برده شده كهستون  طولي آرماتوراتصال ستون به شالوده،  محل

گذاري خاموت بحراني ناحيهمتر، مثل  ميلي 300برابر حداقل  طوليت، بايد در
.د



اتصاالت



: داخلياتصال 







طول ميلگردهايها به ستونها، در امتداد عمود بر  تيرر محل اتصال
شو پيشبينيبه مقدار الزم بايد  خاموتستون، 



زياد پذيريضوابط شكل
تيرھا

ھاوصله 



.نيستمجاز  زير لهاي محدر  پوششي هاياستفاده از وصله 

ستونهابه  تيرهادر اتصاالت  -الف 

گاه تكيهاز بر  تيرمعادل دو برابر ارتفاع مقطع  طوليدر  -ب 



در هر سفره ميلگردوصله  كهمجاز است  شرطيبه  مكانيكي يا جوشي هايوصله 
يكديگرمجاور  ميلگردهايباشد و فاصله وصله ها در  مياندر  يك بصورت ميلگرد

متر نباشد ميلي 600از  كمتردر امتداد طول عضو 



عرضي آرماتورهاي

.شودخاص اجرا  عرضي آرماتورھاي بحراني نواحيبايد در   



:ناحيه بحراني

در طولي معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تكيه گاه
به سمت وسط دهانه





بحراني ناحيهدر  گذاري خاموتضوابط مربوط به 
.متر نباشد ميلي 8از  كمتر خاموتهاقطر  - 1

:مقاديراز  بيشتر يگر يكداز  خاموتهافاصله  - 2
ارتفاع موثر مقطع 1/4•  
طولي آرماتور كوچكترينبرابر قطر  8•  
خاموتبرابر قطر  24•  
  •mm 300

.نشود ختيار

.متر نباشد ميلي 50از  بيشترگاه  تكيهاز بر  خاموتهافاصله  - 3



شكل تنگ
.شود آرماتورگذاري ويژهبايد با تنگ  بحراني هايقسمت طول 



ويژهتنگ  عريف
برابر 6به اندازه حداقل  مستقيمدرجه و طول  135 زاويهبا  قالب داراي نگويژه

.باشد ميمتر  ميلي 75 يا خاموتطر 





ميان نيمه، فقط در طولي ميلگردهايدر  پوششياستفاده از وصله 
هاوصله  برايوصله ها بايد  پوششاينطول . ستون مجاز است طولي

در نظر گرفته شو كششي



وصله كهمجاز است  شرطيبه  مكانيكي يا جوشي هايوصله 
در هر سفره ميلگرد

ميلگردهايباشد و فاصله وصله ها در  مياندر  يك بصورت ميلگرد
يكديگرمجاور 

.متر نباشد ميلي 600از  كمتردر امتداد طول عضو 



عرضي آرماتورهاي

.خاص اجرا شود عرضي آرماتورهاي بحراني نواحيبايد در 



بحرانيحدوده







بحرانيطر، شكل تنگ و فاصله در محدوده 
. متر باشد ميلي 8 مساوي ياقطر تنگ ھا بزرگتر  �

.باشد ويژهتنگ ھا از نوع �

:باشد زير مقاديراز  كمتربايد  بحرانيفواصل در طول  �

مقطع ستون كوچكترضلع  1/4

طولي ميلگردقطر  كوچكترينبرابر 6

متر ميلي 125







الزم در ستون برشيف مقاومت









الزم در ستون خمشيف مقاومت











در ستون فشاريف در مقاومت





برشيف در مقاومت ديوار
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) ديوار كوتاه(ناقص كامل يا ميانقاب



















دليلبه  آرماتورهالغزش 
مهاريضعف طول 





ست در اتصاالت





















فشاري ميلگردهاي انش











Up بركنش يا







ساختمانهاي مجاوراثر ضربه تخريب ساختمان در 





با گسلاثرمجاورت تخريب ساختمان در 
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