
 



 

 

مهندس آرش نقيبي                   

     
 ضوابط آرماتورها

 
 

ARASH 

 مهر

١٣٩٢ 

ARASH 



 مهندس آرش نقيبي                    

  آرماتورضوابط 

WWW.ARASH30VIL.BLOGFA.COM  

ARASH 

٢ 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنام يگانه مهندس هستي

  

  



 مهندس آرش نقيبي                    

  آرماتورضوابط 

WWW.ARASH30VIL.BLOGFA.COM  

ARASH 

٣ 

  :فهرست مطالب

  6................................................................نظر مكانيكي طبقه بندي ميلگردها از

  6...............................................................ميلگردهاي مصرفي از نظر شكل رويه

  7.....................................................................................آزمايش كشش ميلگرد

  8.....................................................................................آزمايش خمش ميلگرد

  8.....................................................................................نمونه برداري از ميلگرد

  9..............................................................................هاقابليت جوشكاري ميلگرد

  9......................................................................................رواداري هاي آرماتور

  10.............................................................................................دورپيچهاضوابط 

  12...........................................محدوديت فوالد گذاري اعضاي خمشي يا فشاري

  12................................................................محدوديت گروه ميلگردها در تماس

  13..............................................................................ميلگردهاي انتظار خم شده 

  13...........................................................................حداكثر فواصل خاموت برشي

  14...............................................................آرماتورهاي پيچشيمحدوديت فاصله 

  14.......................................................................ضوابط كلي آرماتورهاي عرضي

  16.........................................................................................قالب هاي استاندارد 



 مهندس آرش نقيبي                    

  آرماتورضوابط 

WWW.ARASH30VIL.BLOGFA.COM  

ARASH 

۴ 

  17................................................................................................حداقل قطر خم ها

  18...........................................................................طول گيرايي ميلگردهاي كششي

  18...........................................................................گيرايي ميلگردهاي فشاري طول

  19.................................................................................طول گيرايي گروه ميلگردها

  19........................................................طول گيرايي ميلگردهاي قالب دار در كشش

  20..................................................................ضوابط كلي مهار آرماتورهاي خمشي

  21........................................................ضوابط خاص مهار آرماتورهاي خمشي مثبت

  22.........................................................آرماتورهاي خمشي منفيضوابط خاص مهار 

  22....................................................مهار آرماتورهاي عرضي در جان قطعات خمشي

  23........................................................................................................وصله پوششي

  24......................................وصله جوشي ميلگردها به صورت نوك به نوك با الكترود

  24.........................................................................................مقاومت وصله ميلگردها

  24........................................خميري در شرايط كارخانه اتصال جوشي نوك به نوك

  24............................................................روشهاي اتصال جوشي ميلگردها با الكترود

  25....................................................................................................وصله مكانيكي 

  25........................................................................................................وصله اتكايي



 مهندس آرش نقيبي                    

  آرماتورضوابط 

WWW.ARASH30VIL.BLOGFA.COM  

ARASH 

۵ 

  25.....................................................................................زاويه سطح انتهايي هر ميلگرد

  26..........................................................................................وصله ميلگردهاي كششي 

  26............................................................................................وصله ميلگردهاي فشاري

  27...........................................................................................ستونوصله آرماتورها در 

  28...............................................................................ضوابط آرماتور گذاري در دال ها

  29.............................................................جزئيات ويژه آرماتور گذاري در دالهاي با تير

  30........................................................جزئيات ويژه آرماتور گذاري در دالهاي بدون تير

  32................................................................محدوديت هاي آرماتورهاي پي ها و شمع ها

  33..........................................................................آرماتور حرارت و جمع شدگي پي ها

  34............................................................................................................آرماتور جلدي

  

  

  

  

  

  



 مهندس آرش نقيبي                    

  آرماتورضوابط 

WWW.ARASH30VIL.BLOGFA.COM  

ARASH 

۶ 

  :ميلگردها از نظر مكانيكيطبقه بندي 

  .تغيير شكل نسبي آن داراي پله تسليم است   –منحني تنش :S240فوالدنرم -1

تغيير شكل نسبي آن داراي پله تسليم   –منحني تنش :   S400وS340فوالد نيم سخت -2

  .بسيار محدود است 

  .استتغيير شكل نسبي آن فاقد پله تسليم  -كه منحني تنش:  S500 فوالدسخت  -3

  

  

  

  

  

  :ميلگردهاي مصرفي از نظر شكل رويه

وبه عنوان ميلگرد دور پيچ در سازه هاي بتون   s240كه فقط در ميلگرد :رويه صاف -1

ميلگرد با  -2آرمه به كار مي روند واستفاده از آنها به عنوان ميلگرد سازه اي مجاز نيست 

  ميلگرد با رويه ي آجدار پيچيده-3رويه ي آجدار 
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  :آزمايش كشش

برابر 10به عنوان ضابطه شكل پذيري ازدياد طول نسبي دو معيار يكي به طول 
10

ε  وديگري

برابرقطر ميلگرد  5به طول 
5

ε بايد حداقل برابر مقادير جدول زير باشند.  

در آزمايش كشش زماني ميلگرد از نظر جوش پذيري قابل قبول است كه مقطع گسيخته 

  . شده در محل جوش يا در مجاورت آن نباشد
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  :آزمايش خمش ميلگرد 

ميليمتر كه مستقيما از خط توليد بدست  250بر روي نمونه هايي به طول :خمش سرد -1

  .نشده انجام مي شود آمده وهيچ گونه عمليات مكانيكي روي آن انجام

درجه در دماي  90مثل آزمون خمش سرد نمونه هاي آزمون به ميزان :خمش مجدد-2 

درجه سيلسوس گرم وپس از سرد شدن ورسيدن      100محيط خم  وسپس نمونه تا دماي 

درجه بر مي گردانند ميلگرد      20به دماي محيط با  نيروي پيوسته  و يكنواخت به ميزان 

  .بل قبول است كه هيچ گونه ترك يا شكستگي در آن بروز ندهد زماني قا

  

  

  

  

  :نمونه برداري از ميلگرد 

  .به ازاي هر پانصد كيلونيوتن وزن ميلگرد وكسر آن يك سري نمونه-1

  .از هر قطر يك سري نمونه -2

  .از هر نوع فوالد يك سري نمونه-3
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  :قابليت جوشكاري ميلگردها

كمتر باشدميلگرد قابل جوشكاري است وهر چه % 0.51معادل از در صورتي كه مقدار كربن 

  .اين مقدار كمتر باشد قابليت  جوش پذيري فوالد بيشتر است

  

  

  

  

  

  .سرعت خم كردن ميلگردها بايد متناسب با نوع فوالد ودماي محيط اختيار شود:1نكته 

درجه  سيلسيوس كمتر  باشد بايد از خم       5 –در شرايطي كه دماي  ميلگردها از :2نكته 

كردن  ميلگردها خوداري كرد خم كردن  ميلگردهايي كه  يك سر آنها در  بتون قرار       

  .دارد مجاز نيست

  : رواداري هاي آرماتور

ميليمتر به شرطي          8-حداكثر انحراف ضخامت پوشش بتون محافظ ميلگردها  -1

2افظ ميلگردها از كه ضخامت پوشش بتون مح

3
  .مقدار تعيين شده كمتر نباشد

انحراف موقعيت ميلگردها  با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضاي ميله اي خمشي ، -2

  :ضخامت ديوارها ،ويا كوچكترين بعد ستون ها



 مهندس آرش نقيبي                    

  آرماتورضوابط 

WWW.ARASH30VIL.BLOGFA.COM  

ARASH 

١٠ 

  ميليمتر  ±8ميليمتر يا كمتر                    200تا-الف

  ميليمتر ±12ميليمتر                    600تا 200بين -ب

  ميليمتر±20ميليمتر يا بيشتر                        600-ج

  ميليمتر±30انحراف فاصله جانبي بين ميلگردها  -3

  :طولي خم ها وانتهاي ميلگردهاانحراف موقعيت -4

  ميليمتر ±20در انتهاي ناپيوسته قطعات          -الف

  ميليمتر ±50در ساير موارد                             -ب

  :دور پيچها

  .ميليمتر كمتر باشد 6قطر ميلگردهاي دور پيچ نبايد از -1

ميليمتر بيشتر و از                              75م دورپيچ  فاصله آزاد بين ميلگردها نبايد از در هر گا-2

  .ميليمتر كمتر باشند  25

  .گام دور پيچ نبايد از يك ششم قطر هسته بتوني داخل دور پيچ تجاوز كند-3

ي فوقاني        در هر طبقه دورپيچ بايد از روي پي تا دال تا تراز پايين ترين ميلگردها-4 

  .ادامه يابد

در صورتي كه تيرها يا دستكهايي از همه طرف به ستون اتصال نداشته  باشد بايد              -5

  . از محل توقف دورپيچ تا كف دال يا كتيبه سر ستون تعدادي خاموت قرار داد
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آن قطر             در ستونهاي قارچي با سر ستون دور پيچ بايد تا ارتفاعي ادامه يابد كه در-6

  .برابر قطر يا پهناي ستون باشد2يا پهناي سر ستون 

تعداد  فاصله            : ميليمتر  باشد   16در صورتي كه قطر  ميلگرد  دور پيچ كمتر  از   -7

  :نگهدارها نبايد كمتر از مقادير زير باشند

  .ميليمتر500دو عدد براي  دورپيچ  با  قطر كمتر از -الف

  .ميليمتر750تا 500عدد  براي  دور پيچ  با قطر     سه-ب 

  .ميليمتر750چهار عدد براي دور پيچ با قطر بيشتر از -ج 

ميليمتر بيشتر باشد تعداد فاصله نگهدارها         16در صورتي كه قطر ميلگرد دور پيچ از  

  :نبايد از موارد زير بيشتر باشند

  .ميليمتر 600ي يا كمتر از سه عدد براي دور پيچ با قطر مساو -الف 

  .ميليمتر600چهر عدد براي دورپيچ با قطر بيشتر از -ب

  .دور پيچيدن اضافي ميلگرد در انتهاي قطعه تامين مي شود1.5مهار كردن دور پيچ با -8 
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  :محدوديت فوالد گذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري

  :محدوديت فاصله ميلگردها

رد موازي واقع در يك سفره نبايداز موارد زير كمتر باشد فاصله آزاد بين هر دوميلگ-1

  .قطر ميلگرد بزرگتر-الف

  . ميليمتر25-ب 

  .برابر قطر بزرگترين سنگدانه بتون 1.33-ج

در اعضاي تحت فشار وخمش فاصله محور  تا  محور ميلگردهاي طولي از هم  نبايد     -2

  . ميليمتر باشد200بيشتر از 

ميلگردهاي موازي در چند سفره استفاده گردد  فاصله آزاد بين  در  صورتي كه از  - 3

  .ميليمتر واز قطر بزرگترين ميلگرد كمتر باشد25هردوسفره نبايد از 

در اعضاي فشاري  با  خاموت هاي  بسته يا  دور پيچ فاصله آزاد بين هر دو ميلگرد        -4 

  .ميليمتر كمتر باشد 40برابرقطر بزرگترين ميلگرد و از 1.5طولي  نبايد از 

  :گروه ميلگردهاي در تماس

عدد و در ساير         4تعداد ميلگرد در هرگروه براي گروهاي قائم  تحت فشار  نبايد از  -1

  . عدد تجاوز كند3موارد از 

  .باشد 4در تمامي موارد تعداد ميلگردها ي هر گروه در محل وصله ها نبايد بيشتر از -2

با بيش از  دو ميلگرد  نبايد محورهاي تمامي ميلگردها در يك        در گروه ميلگردها-3 

  .صفحه قرار بگيرند
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  . ميليمتر را  به صورت گروهي به كار برد 36در تيرها  نبايد ميلگردها با  قطر بزرگتر از -4

  :ميلگردهاي انتظار خم شده

تجاوز كند 6به 1شيب قسمت مايل ميلگردهاي خم شده نسبت به محور ستون نبايد از -1

  .قسمت هاي فوقاني وتحتاني قسمت مايل بايد موازي با محور ستون باشد

ميلگردهاي انتظار  در محل خم  با  خاموتها ،  دور پيچها و يا  قسمت هايي از سيستم       -2 

برابر  مولفه 1.5سازه اي كف مهار شوند و مهار مذكور بايد براي تحمل  نيرويي  معادل  

  .قسمت مايل در امتداد مهار طرح شود محاسباتي

ميليمتر 50در صورت استفاده خاموتها يا دور پيچ فاصله آنها تا نقاط خم شده نبايد از -3 

  .بيشتر باشد

ميليمتر عقب نشستگي يا پيش آمدگي  75در مواردي كه وجه ستون يا ديوار بيشتر از -4 

  .شده به كار روندداشته باشد ميلگردهاي طولي ممتد نبايد به صورت خم 

  :حداكثر فواصل خاموت برشي

فاصله بين خاموت هاي برشي عمود بر محور عضو نبايداز-1
2

d بيشتر باشد.  

فاصله بين خاموت هاي مايل ويا ميلگردهاي طولي خم شده بايد چنان باشد كه  هر         -2

درجه اي كه به طرف عكس العمل از  وسط مقطع  45خط 
2

d        تا   ميلگردهاي  كششي

  .طولي رسم شود حداقل به وسيله يك رديف از آرماتورهاي برشي قطع گردد

'ر صورتي كه د: نكته
0.125u c c wV f b dφ> حداكثر فواصل داده شده باال بايد نصف شود.  
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  :محدوديت فاصله آرماتورهاي پيچشي

ميليمتر از يكديگر بوده وبايد دور تا دور مقطع داخل 300فاصله اين آرماتورها نبايد بيش از 

حداقل يك ميلگرد  محيط خاموت بسته پيچشي به طور يكنواخت به نحوي توزيع شوند كه

طولي به قطر معادل 
16

sيا بيشتر در هرگوشه خاموتهاي پيچشي قرار بگيرد.  

  :محدوديت هاي آرماتور پيچشي

از دورترين تار  فشاري در مقطع   dخاموت هاي بسته ودورپيچهاي پيچشي بايد تا فاصله -1

  . ادامه يافته وطبق ظوابط مهار گردند

) فوالدهاي  طولي بعالوه  خاموتهاي  بسته و يا دور پيچها( يد تمام ميلگردهاي پيچشيبا -2

حداقل در طولي  برابر بزرگترين بعد عضو كه ديگر نياز به مقاومت پيچشي نيست ادمه يافته 

  .ومهار شوند

  :ضوابط كلي آرماتورهاي عرضي

  : قطر خاموتها نبايد كمتر از مقادير زير باشند-1

  .ميليمتر30سوم قطر بزرگترين ميلگرد طولي با قطر حداكثر يك -الف

ميليمتر ونيز براي گروه ميلگردهاي 30ميليمتر براي ميلگردهاي طولي با قطر بيش از 10 -ب 

  .در تماس 

  .ميليمتر كمتر باشند6قطر خاموتها در هر حال نبايد از -2

  .شتر باشدفاصله هر دو خاموت متوالي از هم نبايد از مقادير زير بي-3
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برابرقطر كوچكترين ميلگرد  طولي اعم از منفرد و يا عضوي از گروه ميلگردهاي  12 -الف 

  .در تماس

  .برابر قطر ميلگرد خاموت36-ب 

  .كوچكترين بعد عضو فشاري-ج 

  .ميليمتر250-د 

در هر مقطع تعداد خاموتها بايد طوري باشد كه هريك از ميلگردهاي زير در گوشه يك -4

  .درجه قرار بگيرد 135ا زاويه داخلي حداكثر خاموت ب

  .هر ميلگردي كه در گوشه هاي عضو واقع شود -الف 

  .هر ميلگرد گوشه اي به صورت حداكثر يك در ميان -ب

ميليمتر نباشد 150هر ميلگردي كه فاصله آزاد آن تا ميلگرد نگهداري شده مجاور بيش از -ج

دايره قرار گيرند مي توان از خاموتهاي مدور ودر مواردي كه ميلگردهاي طولي روي محيط 

درجه خم شود وبه نحو مناسب داخل بتون  135با شرطاينكه انتهاي آنها به قالب استندارد 

  .مهار شود

فاصله اولين خاموت از سطح فوقاني شالوده يا دال طبقه تحتاني وآخرين خاموت از زير -5 

پايين ترين ميلگردهاي دال يا كتيبه سر ستون طبقه فوقاني نبايد از نصف فواصل تعيين  شده 

  .بيشتر باشد 3در بند
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اموتها را در صورتي كه تيرها يا دستكهايي به كليه وجوه ستون متصل باشند مي توان خ -6

ميليمتر از زير پايين ترين ميلگرد در كم ارتفاع ترين تير  يا 75در مقطعي به فاصل حداكثر 

  .دستك متوقف كرد

در اعضاي خمشي قابها كه در معرض پيچش يا تغيير جهت تنش در تكيه گاها قرار مي -7 

پيچد  استفاده گيرند بايد از خاموتهاي بسته يا مارپيچي كه دور همه ميلگردهاي اصلي مي 

  .شود

  :قالب هاي استاندارد

  :ميلگردهاي اصلي -1

4درجه به اضافه حداقل180خم نيمدايره يا قالب انتهايي -الف
b

d     طول مستقيم  ولي  نه

  .ميليمتر در انتهاي آزاد ميلگرد 60كمتر از 

12لدرجه يا گونيا به اضافه طول مستقيم برابر حداق90خم  -ب
b

dدر انتهاي آزاد ميلگرد.  

  :براي ميلگردهاي تقسيم وخاموت ها-2 

درجه به  اضافه  حداقل 90خم  -الف
 
6

b
d   ميليمتر در انتهاي      60طول مستقيم  و نه كمتر از

  .ميليمتر وكمتر16آزاد ميلگرد براي ميلگردهايي به قطر 

12درجه به اضافه حداقل90خم -ب
b

d طول مستقيم در انتهاي آزاد ميلگرد براي ميلگردهايي

  . ميليمتر25ميليمتر وكمتر از 16به قطر بيشتر از 

6درجه به اضافه حداقل  135خم  -ج
b

d  ميليمتر در انتهاي آزاد 60طول مستقيم ونه كمتر از

  .ميلگرد 
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  :حداقل قطر خم ها

ميليمتر نبايد از مقادير جدول 16قطر داخلي خم ها به جز براي خاموتهايي با قطر كمتر از -1

  .زير كمتر اختيار شود

  

  

  

4ميليمتر نبايد كمتر از16قطر داخلي خم ها براي خاموتهايي به قطر كمتر از -2
b

dشود.  

  :طول گيرايي ميلگردهاي كششي 

طول گيرايي يك ميلگرد در كشش 
d

l بايد حداقل برابر با مقدار حاصل از رابطه زير باشد

  .ميليمتر اختيار شود300ودر هر حال نبايد از كمتر از 
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  :طول گيرايي ميلگردهاي فشاري

برابربزرگترين مقدار دورابطه زير در نظر طول گيرايي يك ميلگرد در فشار بايد حداقل -1

  .ميليمتر اختيار شود200گرفته شود ودر هر حال نبايد كمتر از 
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  :طول گيرايي در گروه ميلگردها

طول گيرايي گروه ميلگردهاي سه تايي و چهارتايي در كشش يا  فشار  بايد  به  ترتيب 

گرفته شود براي گروه ميلگردهاي برابر طول گيرايي يك ميلگرد تنها در نظر 1.32و1.2

  .دوتايي افزايش طول گيرايي الزامي نيست

  :طول گيرايي ميلگردهاي قالبدار در كشش

1-  

  

  

  

  

  

  

  

در انتهاي غير ممتد يك عضو كه در آن براي مهار كردن ميلگرد از قالب استفاده شده -2

عمود بر صفحه است در صورتي كه پوشش بتوني روي ميلگرد درهردوجهت باال وپايين و

ميليمتر باشد بايد ميلگرد در طول گيرايي با خاموتهايي به  فاصله كمتر از 65قالب كمتر از 

3
b

d از يكديگر محصور گردد.  
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  :وابط كلي مهار آرماتورهاي خمشيض

در قطعات خمشي مقاطع  بحراني كه در دوسمت آنها كافي بودن مهار آرماتور بايد -1

  :بررسي شود

  .مقاطع داراي بيشترين تنش-ا لف

  .مقاطعي كه در آنها ، در طول دهانه قطعه آرماتور قطع يا خم مي شود -ب 

ميلگردها بايد از محل مقطعي كه وجودشان ديگر براي تحمل خمش الزم نيست به طول -2

12ياdحداقل برابر 
b

d  هر كدام بزرگترند ادامه داده شوند رعايت اين ضابطه در انتهاي عضو

  .با تكيه گاه ساده ويا انتهاي آزاد عضو طره اي الزامي نيست

در مواردي كه تعدادي از ميلگردهاي قطع يا خم ميشوندآن دسته از ميلگردها كه ادامه -3

وجودشان  ديگر  براي تحمل پيدا مي كنند بايد از مقطعي كه ميلگردهاي قطع يا خم شده 

خمش ضروري نيست به طول حداقل برابر با طول گيرايي 
d

l ادامه داده شوند.  
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  :وابط خاص مهار آرماتور خمشي مثبتض

حداقل يك سوم آرماتور خمشي مثبت در قطعات با تكيه گاه ساده ويك چهارم آرماتور -1

ره بايد در طول وجهي از قطعه اي كه در  آن قرار گرفته اند تا خمشي مثبت در قطعات يكس

ميليمتر در  داخل 150روي تكيه گاه ادامه يابند در تيرها اين ميلگردها  بايد  به اندازه حداقل 

  .تكيه گاه ادامه يابند 

در قطعات خمشي در مقاطع مجاورتكيه گاهاي ساده ويا مقاطع نقاط عطف  منحني تغيير -2

شكل قطر ميلگردهاي خمشي مثبت بايد چنان باشدكه طول گيرايي آنها در رابطه زير صدق 

rكند  
d a

u

M
l l

V
≤ و +

a
l گردد بايد  در مواردي كه رابطه در محل نقطه عطف بررسي

 .. باشدd12يا dبزرگترين مقدار 

r
M ميليمتر  –لنگرخمشي مقاوم مقطع برحسب نيوتن . 

u
V نيروي برشي نهايي در مقطع  بر حسب  نيوتن . 

d
l طول گيرايي ميلگرد كششي بر حسب  ميليمتر .  

a
lطول گيرداري اضافه در تكيه گاه يا در نقطه عطف برحسب ميليمتر .  

چنانچه در مواردي كه آرماتور خمشي مثبت در تكيه گاه ساده به قالب استانداد يا  وسايل 

مكانيكي معادل قالب استاندارد كه فراتر از محور تكيه گاه شروع شده است ختم مي شود 

  .طه فوق الزامي نيستبررسي راب
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در تكيه گاه هايي كه آرماتور خمشي مثبت در داخل بتون فشاري ناشي از عكس العمل -3

rفشاري تكيه گاه محصور شده باشد مقدار

u

M

V
در رابطه فوق را مي توان يك سوم افزايش 

  .داد

  :وابط خاص مهار آرماتور خمشي منفيض

ر خمشي منفي موجود در تكيه گاه يك عضو خمشي بايد تامحل  حداقل يك سوم آرماتو-1

، d نقطه عطف منحني تغيير شكل ادامه  يابد و  از اين   محل به اندازه  حداقل 
 
12

b
d  و يك

  .شانزدهم  طول دهانه خالص هر كدام بزرگتر باشد فراتر برده شود

  :قطعات خمشيوابط خاص مهار آرماتور عرضي در جان ض

تكي ويا مكرر بايد به يكي uدو انتهاي آرماتور عرضي تك شاخه اي وآرماتور به شكل -1

  .از طريق زير مهار شوند

تا 16ميليمتر و براي  ميلگردهايي  با قطر 16براي ميلگردهايي به قطر كوچكتر از -الف

بايد حداقل يك  ،بايد از قالب استاندارد استفاده گرددو قالب s340ميليمتر از رده 25

  .ميلگرد طولي را در بر بگيرد

و باالتر بايد  عالوه  بر قالب   s400ميليمتر  از  رده  25تا  16براي  ميلگردهايي  با قطر -ب 

استاندارد كه حداقل يك ميلگرد طولي را در بر گرفته باشد ، طول گيرايي به اندازه دو سوم 

نيز )  گيرايي ميلگردهاي قالب دار در كشش ظوابط طول(طول گيرايي ميلگرد   قالب دار 

تامين شودوطول گيرايي ميلگرد قالب دار از محل وسط ارتفاع موثر مقطع اندازه گيري مي 

  .گردد
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تكي ويا مكرر در هر خم  واقع  در uدر بين دو انتهاي مهار شده خاموت هاي به شكل -ج

  شده باشدناحيه پيوسته خاموت بايد حداقل يك آرماتور طولي محصور 

ميلگردهاي طولي خم شده كه به عنوان آرماتور برشي مورد استفاده قرار مي گيرند اگر  -د 

. به ناحيه بتون كششي برده شوند بايد به صورت آرماتور كششي مورد استفاده قرار گيرند

ند واگر به ناحيه فشاري برده شوند بايد بر طبق ظوابط مهار  ميلگردها  در اين  ناحيه مهار شو

در اين ميلگردها طول گيرايي از محل ارتفاع موثر مقطع 
2

d اندازه گيري مي شود.  

شكل كه با وصله پوششي يك خاموت بسته  مي سازند  بايد طول uدر زوج خاموتهاي :ه 

1.3پوشش برابر با حداقل 
b

l  رعايت شود در اين خاموتها چنانچه مقدار
b yA f )كه

b
A سطح

كيلونيوتن و ارتفاع 40هر شاخه كمتر از )مقطع يك ميلگرد بر حسب ميليمتر مربع مي باشد

ميليمتر باشد مي توان طول وصله پوشش را  كمتر  از450مقطع عضوبيشتر از 
 
1.3

b
l در  نظر

  .تا وجه مقابل ادامه داده شودuگرفت مشروط بر آنكه هر شاخه از 

  :وصله پوششي

  ميليمتر مجاز مي باشد 36تنها در مورد ميلگردهايي با قطر كمتر از-1

  وصله ميلگردها براي گروه ميلگردها به عنوان  يك مجموعه  ميلگرد  مجاز نيست-2

محور تا محور دو ميلگرد كه با وصله پوششي بهم متصل        در اعضاي خمشي فاصله-3

.              ميليمتر  باشد150مي شوند نبايد بيشتر از يك پنجم طول پوشش الزم و يا  بيشتر از  

  .برابر قطر ميلگرد كوچكتر باشد 5در ساير اعضا اين فاصله نبايد بزرگتر از 
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ك به نوك خميري يا اتصال جوشي ذوبي با وصله جوشي ميلگردها بايد به صورت نو -4

1.25الكترود انجام شود مقاومت اين وصله ها در كشش بايد حداقل برابر   b yA f و در ساير

  .موارد مي توان مقاومت وصله را كمتر از اين مقداربا ظوبط زير اختيار كرد

ل ميلگردهاي  موجود  در مقطع مقاومت وصله در هر ميلگرد بايد  چنان  باشد كه ك -الف

بتوانند نيرويي حداقل معادل دو برابر نيروي الزم در آن مقطع را تحمل نماينداين نيرو نبايد 

140كمتر از 
b

A براي كل ميلگردها در نظر گرفته شودوفاصله وصله هااز يكديگردر مقاطع

  .ميليمتر باشد600مختلف متوالي نبايد كمتر از 

نيروي كششي مقاوم مورد نظر بند الف را بايد براي ميلگردهاي وصله داده شده برابر با -ب

نيروي مقاوم وصله وبراي ميلگردهاي وصله نشده  برابر 
b yA f آنها كه به نسبت طول  واقعي

  .مهار شده به طول گيرايي الزم آنها كاهش داده است محاسبه نمود

وش نوك به نوك خميري فقط در شرايط كارخانه اي ودر صورتي مجاز است اتصال ج-5

ميليمتر براي  فوالدهاي 14ميليمتر  براي فوالدهاي گرم  نورد  شده يا 10كه قطر ميلگردها از 

  .تجاوز نكند1.5سرد اصالح شده كمتر نباشد ونسبت سطح مقطع دو ميلگرد وصله شونده از 

د به طور معمول به يكي از روشهاي زير اتصال جوشي ذوبي با الكترو-6

  :صورت مي گيرد

اتصال جوشي پهلو به پهلو با جوش از يك رو يا دورو كه فقط براي ميلگردهاي گرم  -الف

ميليمتر مجاز است در اين روش طول نوار جوش از  يك رو  نبايد از 36تا 6نورد شده باقطر 

برابر قطر ميلگرد 5جوش دورو نبايد از  برابر قطر ميلگرد كوچكتر كمتر باشد وطول نوار10

  .كوچكتر كمتر اختيار شود



 مهندس آرش نقيبي                    

  آرماتورضوابط 

WWW.ARASH30VIL.BLOGFA.COM  

ARASH 

٢۵ 

اتصال جوشي با وصله يا وصله هاي جانبي اضافه با جوش از يك رو و دورو  براي -ب

  .ميلگردهاي گرم نورد شده مجاز است وحداقل طول نوار جوش مانند بند الف مي باشد

بدون آمادگي سر ميلگردها كه طول  اتصال جوشي نوك به نوك با پشتبند با آمادگي يا-ج

برابر  قطر  8برابر قطر ميلگردها براي فوالدهاي  گرم نورد شده يا   3پشت بند نبايد كمتر از 

ميلگردها  براي ميلگردهاي  سرد اصالح شده اختيار شود  فاصله دو سر  ميلگردهاي  وصله 

ادگي بايد معادل نصف قطر ميليمتر ودر حالت بدون آم3شونده از هم در حالت با آمادگي 

ميلگردها  باشد  در مورد  ميلگردهاي سرد اصالح شده آماده كردن دو سر ميلگرد  الزامي 

است درصورتي كه ميلگردهاي وصله شونده در وضعيت قائم يا نزديك به قائم قرار گيرند 

د بر محور آماده كردن انتهاي ميلگرد فوقاني الزامي است وانتهاي ميلگرد تحتاني بايد عمو

  .آن بريده شود

1.25وصله مكانيكي ميلگردها بايد در كشش وفشار داراي مقاومت حداقل -7 b yA fباشند.  

ميليمتر وبيشتر مجاز است 25وصله هاي اتكايي فقط براي ميلگردهاي تحت فشار با قطر -8

  :ورعايت شرايط زير در آنها الزامي است

در وصله هاي اتكايي كه در آنها براي انتقال فشار از يك ميلگرد به ديگري انتهاي آن :الف

دو به هم تكيه داده مي شوندبايد سطوح انتهايي ميلگردها كامال گونيا بريده شوند و تماس 

  . آن دو تا حد امكان كامل باشد

محور  ميلگرد  بيش از زاويه سطح انتهايي هر ميلگرد  نبايد نسبت  به  سطح  عمود بر -ب

درجه انحراف داشته باشد وسطح تماس دو ميلگرد بعد از سوار شدن نيز نبايد بيشتر از 1.5

درجه نسبت به اتكاي كامل انحراف داشته باشداين نوع وصله تنها در قطعاتي كه داراي 3

  .خاموت عرضي بسته يا مارپيچ هستند مجاز مي باشد
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  :وصله ميلگردهاي كششي

1.3ه هاي پوششي طول پوشش بايد حداقل برابر با در وصل-1
d

l  باشد تنها با دوشرط با هم

زير مي توان طول پوشش را به مقدار
d

l كاهش داد:  

مقدار آرماتور موجود در ناحيه طول پوشش حداقل به اندازه دوبرابر مقدار  مورد نياز :الف

  .باشد 

داكثر نصف آرماتور موجود  در مقطع  در   ناحيه طول پوشش وصله شوند ح -ب
d

l   طول

گيرايي ميلگرد در كشش استدر محاسبه 
d

l در نظر گرفته   1ضريب اضافه آرماتور بايد برابر

  .ر باشدميليمتر كمت300طول پوشش در هيچ حالت نبايد از :نكته .شود

در قطعات كششي وصله ميلگردها بايد تنها به وسيله وصله جوشي يا مكانيكي انجام شود  -2

  .ميليمتر بيشتر در نظر گرفته شود750وفاصله وصله ها در ميلگردهاي مجاور هم از 

  :وصله ميلگردهاي فشاري

يا پايين تر بايد حداقل S400در وصله هاي پوششي طول پوشش براي فوالدهاي از رده -1

0.07برابر  y bf d  0.13)وبراي فوالدهاي رده باالتر  برابر  با 24)y bf d− باشد  اين طول در هر

ميليمتر اختيار شود در مواردي كه مقاومت بتون كمتر از 300حال نبايد كمتر از

  .زايش داده شوداف%33مگاپاسگال است طول پوشش بايد به اندازه 20

در مواردي كه ميلگردهايي با  قطرهاي  مختلف  با  وصله پوشش  به هم  متصل مي شوند -2

طول پوشش بايد برابر بزرگترين دو مقدار طول گيرايي ميلگرد با قطر بزرگتر يا طول پوشش 

يليمتر م36الزم براي ميلگرد با قطر كوچكتر در نظر گرفته شود ميلگردهايي با قطر بزرگتر از 

  .ميليمتر اتصال داد36را مي توان به ميلگردهايي با قطر كوچكتر از 
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  :وصله آرماتورها در ستون ها

0.5در ميلگردهاي كششي چنانچه تنش موجود در آنها كمتر از-1 yf  وتعداد ميلگردهايي

اشد  طول كه در طول ناحيه پوشش وصله مي شوند كمتر از نصف ميلگردهاي كششي ب

پوشش بايد حداقل برابربا
d

l   1.3در غير اين صورت حداقل برابربا
d

l     در نظر گرفته شود

در حالت اول فاصله وصله ها در ميلگردهاي مختلف از يكديگر نبايد كمتر از 
d

l اختيار

  .شود

تحت فشار چنانچه در ناحيه وصله پوششي آرماتور عرضي به صورت خاموت در قطعات -2

% 20وجود داشته باشند طول پوشش را مي توان به اندازه   0.0015hsبا سطح مقطع بيشتر از

وچنانچه آرماتور عرضي به صورت مارپيچ وجود داشته باشد   طول پوشش  را مي توان  به 

ميليمتر  اختيار شود در  300داد  طول پوشش در  هر حال نبايد كمتر از  كاهش% 25اندازه 

  .منظور مي گردد  hمحاسبه سطح خاموت تنها سطح مقطع شاخه هاي عمود در امتداد 

در ستون هاوصله هاي اتكايي ميلگردها  را مي توان مطابق  ظوابط به كار برد  مشروط  بر -3

از ميلگرد در مقاطع مختلف انجام شود ويا در محل وصله آنكه اين نوع وصله براي هر تعداد 

ميلگرد اضافه به كار برده شود  به  طوري كه  مقاومت ميلگردهايي كه در محل  وصله  ادامه 

 دارند  حداقل معادل  با يك چارم  مقدار
b yA f  براي تمامي ميلگردهاي موجود  در آن  وجه

  .ستون باشد
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  :وابط آرماتور گذاري در دال هاض

نسبت سطح مقطع ميلگردهاي حرارت وجمع شدگي به كل سطح مقطع بتون براي دال -1

  :ميليمتر نبايد از مقدير زير كمتر باشد100هايي به ضخامت كمتر يا مساوي 

  

  

برابر ضخامت دال 2فاصله ميلگرد هاي خمشي در دال ها جز در دال هاي مشبك نبايد از -2

ميليمتر تجاوز كند در دال هاي مشبك حداقل آرماتور گذاري در ناحيه  اي از 350از  و نه

تعيين مي شوند در مورد دال هايي در معرض  1دال كه روي حفره ها قرار داردب طبق بند 

ميليمتر وبراي شرايط محيطي 250برابر ضخامت و2شرايط محيطي شديد فاصله ميلگرد ها به 

  .ميليمتر محدود مي شود200برابر ضخامت و 1.5ه شديد به خيلي شديد و فوق العاد

ميلگرد هاي خمشي مثبت عمود بر بعد ناپيوسته دال بايد تا لبه دال ادامه يابند وبه عالوه به -3

ميليمتر به طور مستقيم با قالب يا بدون آن در تير پيشاني يا ديوار يا 150طولي حداقل معادل 

  .ستون داخل شوند

خمشي منفي عمود بر لبه ناپيوسته دال بايد با خم يا قالب يا وسيله مهاري  ميلگرد هاي-4

  ديگر ي در داخل پيشاني يا ديوار ستون به طور كامل مهار شوند

در مواردي كه دال در لبه ناپيوسته به تير پيشاني يا ديوار منتهي نشود يا فراتر از تكيه گاه -5

  .اين لبه مي تواند داخل دال صورت گيردكنسول شود مهار كردن ميلگردهاي عمود بر 
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  :ات ويژه براي آرماتور گذاري دال هاي باتيرجزئي

هر يك از آرماتور هاي ويژه در پايين وباالي دال در واحد عرض بايد قادر باشد حداكثر -1

  .لنگر خمشي مثبت دال را تحمل كند

با در امتداد گذرنده از گوشه درجه وتقري 45آرماتورهاي ويزه بايد در باالي دال به زاويه -2

  .دال ودر پايين دال عمود بر اين قطر قرار گيرند

آرماتور هاي ويژه بايد در هر امتداد تا طولي برابر با حداقل يك پنجم دهانه بزرگتر قرار -3

  .داده شوند

يا در دو شبكه به موازات 2سفره در امتداد هاي مندرج در بند 2آرماتور هاي ويژه را در -4

  .ضلع داد قرار داددو
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  :جزيئات ويژه براي آرماتور گذاري دال هاي بدون تير
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  :محدوديت آرماتور در ديوارها

  حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور قائم به مساحت كل مقطع  براي ميلگردهاي مختلف -1

  

  

براي آرماتورهاي حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقي به مساحت كل مقطع -2

  :مختلف به شرح زير است

  

  

اختيار 0.04نسبت مساحت آرماتور قائم وآرماتور افقي به مساحت كل مقطع نبايد بيشتر از -3

  .شود محدوديت مقدار حداكثربايد در محل وصله هاي ميلگرد ها نيز رعايت شود

زمين و ديوارهاي حائل ميليمتر به جز ديوارهاي زير 250در ديوارها با ضخامت بيشتر از -4

هر يك از آرماتورهاي قائم وافقي بايد در دوسفره به موازات سطوح ديوار مطابق دو بند زير 

  :است

  :ميليمتر 50محدوديت آرماتورها در ديوارهايي با ضخامت بيش از 

در ديوار هايي كه رويه آنهادر تماس با خاك يا هواي بيرون قرار دارد يك شبكه -الف

مل حداقل نصف و حداكثر دو سوم كل آرماتور الزم براي هر امتداد بايد در آرماتور شا

ميليمتر وكمتر از يك سوم ضخامت ديوار از رويه در تماس با خاك يا 50فاصله اي بيشتر از 

محيط خارجي قرار داده شود ويك شبكه آرماتور شامل  باقيمانده آرماتور الزم  براي هر 
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ميليمتر وكمتر از يك سوم ضخامت ديوار از رويه ديگر 20شتر از امتداد بايد در فاصله اي بي

  .قرار داده شود پوشش بتوني روي ميلگردها بايد مطابق با ظوابط باشد

                                   زم در هر امتداد بايد در فاصله درساير  ديوارها هر شبكه آرماتور شامل نصف آرماتور ال-ب

 تر وكمتر از يك سوم ضخامت ديوار از هر رويه قرار داده شود پوشش ميليم20بيشتر از 

  .بتوني روي ميلگردها بايد ظوابط را بر آورده كند

فاصله ميلگردهاي قائم وميلگردهاي افقي مجاور در هر شبكه نبايد بيشتر از سه برابر -5

  .ميليمتر باشد350ضخامت ديوار و

ميليمتر يا معادل آن قرار داده شود  16لگرد با قطر دور تا دور بازشوها بايد حداقل دو مي-5

  .اين ميلگردها بايد از گوشه بازشو به داخل ديوار ادامه يافته وبه نحوي مناسب مهار شوند

  :محدوديت آرماتورهاي پي ها وشمع ها

اختيار شود %0.25در پي هاي نواري مقدار نسبت آرماتور در ناحيه كششي نبايد كمتر از -1

آرماتور به كار رفته به اندازه يك سوم بيشتر از مقدار آرماتور تعيين شده در  مگر آنكه

  .اختيار گردد%  0.15محاسبات باشد در حالت اخير اين نسبت نمي تواند كمتر از 

ميليمتر وفاصله محور تا محور آنها نبايد كمتر از 10در پي ها قطر ميلگردها نبايد كمتر از -2

  .ميليمتر در نظر گرفته شود350مليمتر وبيشتر از 100

در پي هاي حجيمي كه در آنها ابعاد وحجم بتون مستقل از نيازهاي محاسباتي در نظر -3

گرفته مي شود رعايت حداقل آرماتور خمشي ضرورتي ندارد در ايت پي ها در صورتي كه 

كنترل ترك هاي سطحي مورد نظر باشد در آن سطوح يك شبكه ميلگرد جلدي مي توان به 

  .ميليمتر است350كار برد وحداكثر فاصله ميلگردهاي جلدي 
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حداقل وحداكثرنسبت آرماتور طولي شمع هاي پيش ساخته وشمع هاي درجا با قطر -3

  .ميليمتر مشابه ستون ها وبا توجه به ظوابط تعيين شوند 800كمتر يا برابر 

ميليمتر به  800از  حداقل وحداكثر نسبت آرماتور هاي طولي شمع هاي در جا با قطربيش-4

  .سطح مقطع شمع منظور مي گردد%  3و% 0.5ترتيب به ميزان 

وبراي شمع هاي % 1حداقل نسبت فوالد طولي شمع ها براي شمع هاي پيش ساخته معادل -5

  .سطح مقطع شمع تعييين مي گردد%0.5در جا ريخته شده معادل 

  :آرماتور هاي حرارت وجمع شدگي در پي ها

طع آرماتور حرارت وجمع شدگي الزم به كل سطح مقطع بتون براي پي نسبت سطح مق-1

  :ميليمتر نبايد از مقادير زير كمتر باشد1000هاي به ضخامت كمتر يا مساوي 

  

  

  نسبت سطح مقطع آرماتور از حرارت وجمع شدگي الزم به كل سطح مقطع بتون براي -2

كمتر اختيار  1برابر مقادير بند  αد از ميليمتر نباي 2000تا 1000پي هاي به ضخامت بيشتر از 

  :شوند
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مقدار حداقل آرماتور حرارت وجمع شدگي -3
mins

A  براي پي هاي به ضخامت بيشتر از

: ميليمتر وبر طبق بندهاي زير2000ميليمتر برابر مقدارآرماتور براي پي به ضخامت 2000

      :است

در پي هاي با ضخامت متغيير مي توان براي محاسبه حداقل مقدار آرماتور كششي -4

  .حرارت وجمع شدگي ضخامت پي را برابر با ضخامت پي فرضي همحجم آن اختيار كرد

ميليمتر از آنجايي كه حداقل يك سوم مقدار 1000در پي هاي با ضخامت بيش از -5

در هر وجه پي فوقاني وتحتاني الزم  3و2ز بندآرماتور حرارت وجمع شدگي به دست آمده ا

مي باشد در صورت كمتر بودن فوالد محاسباتي در هر وجه از مقدار مزبور فوالد حداقل 

  .ذكر شده در اين بند در آن وجه تعبيه گردد

  :آرماتور جلدي

  :در پي هاي حجيم مقدار آرماتور جلدي از رابطه زير به دست مي آيد -6

  

  .ميليمتر كمتر باشد200ميليمتر در هر 10نبايد در هيچ حال از يك ميلگرد به قطر اين مقدار 
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  دانلود جزوات برتر نظام مهندسي

  كارشناسي ارشد

  .......آموزش نرم افزار ها و
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