


 

  - 1355  ثمریها، مصطفی،  : سرشناسه  

 بندي براي مهندسان عمران و پیمانکاران/مولف مصطفی ثمریها. نکته کاربردي بتن و قالب 500 : عنوان و نام پدیدآور 

   .1392 ،  تهران : نوآور : مشخصات نشر 

  ص. 200   : مشخصات ظاهري 

   978-600-168-164-6 : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 بندي براي مهندسان عمران و پیمانکاران. پانصد نکته کاربردي بتن و قالب : عنوان روي جلد 

 کفراژبندي --هاي بتنی  ساختمان : موضوع 

 TA     44/682ث/8پ2 1392 : رهرده بندي کنگ 

 624/1834     : رده بندي دیویی 

  3313225 : شماره کتابشناسی ملی 

 

 

 بندي براي مهندسان عمران و پیمانکاران نکته کاربردي بتن و قالب 500
 

 مهندس مصطفی ثمریها  مؤلف: 

 نوآور ناشر:  

 نسخه 1000 شمارگان: 

 نصیرنیا محمدرضا ناظر چاپ: 

 ـ  چاپ:نوبت  

 978-600-168-164-6 شابک:  

 تومان  قیمت:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمایشگاه دائمی و مرکز فروش:
 انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري  نوآور: تهران ـ خ
 6، طبقه دوم، واحد 58ه ساختمان ایرانیان، پالك نرسیده به خ دانشگا
92-66484191– 09123076748 

www.noavarpub.com  
 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12: تهران خ انقالب، نبش خ 1فروشگاه 
 66405385 - 66409924، کتابفروشی صانعی تلفن: 1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12بین خ : تهران خ انقالب، 2فروشگاه 
ـنبرگ تلفن: 1212: تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك 3فروشگاه   66402579-66413998، کتابفروشی گوت

 03112213751علی خان، کتابفروشی مهرگان تلفن:  : اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید4فروشگاه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـراي ناشـر محفـوظ و منحصـراً      1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سـال  

باشد. لذا هر گونه استفاده از کـل یـا قسـمتی از ایـن کتـاب از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،             شر نوآور میمتعلق به ن

فایل صـوتی یـا تصـویري، کتـاب و      ،دي، دي وي دي، فیلم برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی سی عکس

 گیرند. شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار میغیره بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و 



 

 

 

 

 مقدمه

تـرین فرزنـد آدم (ع) از    منت خداوند بلند مرتبه را که کتابت را بر قلب نازنین پـاکترین و نـاب  

ت بر روي زمین نازل فرمـود و بـه مـا نیـز حرمـت قلـم و       ترین جایگاه آسمانی خلق فراز رفیع

 کتابت را گوشزد فرمود.

دیگر بار خداوند را سپاسگزارم که بر من کمترین منـت نهـاد تـا بتـوانم کتـابی دیگـر را بـراي        

التحصـیالن و   اندرکاران رشتۀ مهندسی ساختمان اعم از دانشـجویان و فـارغ   فرهیختگان و دست

 سر ایران سرفراز به رشتۀ تحریر درآورم.مهندسین کارگاههاي سرا

تـا   نمایـد اي ارائـه   به صورت نکتهبتن و قالب بندي را حث امب تمام سعی مولف بر این بود که

را بـه سـرعت در    درسـی  سیالبس هنرجو و فرهیختۀ گرامی با یک بار مرور کردن، مطالب این

ایفـاد  آن استفاده و بهـرة الزم را   از مطالب ساختمانید در کارگاههاي نذهن خود بسپارد تا بتوا

 .نماید

نصیب نیست و چنانچه مـا را در   این اثر نیز همچون سایر آثار از لغزشهاي تایپی و محتوایی بی

اعالم لغزشها و نواقص کتاب راهنمایی و ارشاد نمائید، با طیـب خـاطر بزرگـواري شـما را بـه      

 نهیم. دیدة منت می

ز زحمات پدر و مـادر مهربـان و عزیـزم تشـکر و قـدردانی      دانم ا در خاتمه بر خود واجب می

نمایم و همچنین از همسر مهربانم که در تمام مراحل چاپ این کتاب از ابراز صبوري و تحمل 

 نمایم. مند ساخت تشکر و قدردانی می نظیر خود مرا بهره بی

قـاي مهنـدس   شائبه و خالصانۀ مدیریت محترم نشر نوآور، جناب آ در آخر سخن از زحمات بی

اند و همچنین از جنـاب آقـاي    علیرضا نصیرنیا که همواره اینجانب را مورد لطف خود قرار داده

مهندس محمدرضا نصیرنیا که چون برادري دلسوز و مهربان بزرگوارانـه اینجانـب را در رونـد    

چاپ کتاب تشویق نمودند و سرکار خانم بیگلی که زحمات تایپ کتـاب را متحمـل گردیدنـد    

 نهایت سپاسگزارم. بی

 مصطفی ثمریها  

 



بر بتن  قالب ۵۰۰/  ۴  بند نكته كا

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 مقدمه

 : تعریف سیمان پرتلند مصنوعی1نکته 

 پرتلند مانی: انواع س2نکته 

 هاي سفید و رنگی : سیمان3نکته 

 : سیمانهاي طبیعی4نکته 

 هاي آمیخته : سیمان5نکته 

 هاي ویژه : سیمان6نکته 

 حداقل حدود قابل قبول براي مصرف سیمان ها و : ویژگی7نکته 

 هاي شیمیایی سیمان پرتلند برحسب درصد وزنی سیمان : جدول ویژگی8نکته 

 دهد هاي فیزیکی انواع سیمان پرتلند را نشان می : جدول ذیل ویژگی9نکته 

 دهد هاي مناسب براي مصارف گوناگون را نشان می : جدول ذیل، سیمان10نکته 

 : نکات مربوط به حمل و نقل و نگهداري سیمان11ه نکت

 : نکات مربوط به مصالح سنگی براي استفاده در بتن12نکته 

 : تعریف ضریب نرمی ماسه13نکته 

 بندي شن و ماسه براي بتن و بتن مسلح باید مطابق جداول ذیل باشد : دانه14نکته 

 باشند یم لیآور ماسه و شن مطابق جداول ذ انیمواد ز ي: حدود قابل قبول برا15نکته 

 : نکات مربوط به حمل و نقل و نگهداري مصالح سنگی بتن16نکته 

 : نکات مربوط به آب مصرفی در بتن17نکته 

 آور در آب مصرفی براي ساختن بتن : حداکثر مقادیر مجاز براي مواد زیان18نکته 

 و نگهداري آب: نکات مربوط به جابجا کردن 19نکته 

 : نکات کلی مربوط به مواد افزودنی بتن20نکته 



 ۵/  فهرست مطالب 

 

 : انواع مواد افزودنی بتن عبارتند از21نکته 

 : ضرورت انطباق مواد افزودنی بتن با مشخصات و استانداردها22نکته 

 تغییر کند : چنانچه بنا به دالیلی ماده افزودنی تصویب شده23نکته 

 ربوط به حمل و نقل و نگهداري مواد افزودنی بتن: نکات م24نکته 

 هاي مهم بتن : ویژگی25نکته 

 : تعریف بتن با کارایی و دوام زیاد26نکته 

 بتن کارا فی: تعر27نکته 

 بتن عبارتند از یی: عوامل موثر در کارا28نکته 

 بتن یی: نقش اسالمپ در کارا29نکته 

 بتن ییدر کارا یف: نقش مصالح مصر30نکته 

 بتن ییدر کارا ی: نقش مواد افزودن31نکته 

 بتن یی: نقش درجه حرارت در کارا32 نکته

 پایایی (دوام) بتن فی: تعر33نکته 

 بتن ییای: نقش نسبت آب به سیمان در پا34نکته 

 بتن ییای: نقش حداقل مقدار سیمان در پا35 نکته

 بتن ییایباب هوا در پا: نقش بتن با ح36نکته 

 ایبه بتن پا یابیدر دست: نقش بتن مقاوم در برابر حمالت شیمیایی 37 نکته

 ایبه بتن پا یابی: نقش بتن مقاوم در برابر سایش در دست38نکته 

 : منظور از مقاومت بتن39نکته 

 باشند ترین عواملی که در مقاومت نهایی بتن مؤثر می  : مهم40نکته 

 بتن ییدر مقاومت نها مانی: نقش نسبت آب به س41نکته 

 بتن ییدر مقاومت نها مانی: نقش نوع س42نکته 

 بتن ییدر مقاومت نها ی: نقش نوع و حداکثر قطر مصالح سنگ43نکته 

 بتن ییدر مقاومت نها ی: نقش مواد افزودن44نکته 

 : منظور از نفوذ ناپذیري بتن چیست؟45نکته 

 در نفوذ ناپذیري بتن مانی: نقش نسبت آب به س46نکته 



بر بتن  قالب ۵۰۰/  ۶  بند نكته كا

 

 اختالط در نفوذ ناپذیري بتن ي: نقش نسبتها47 نکته

 ، عمل آوردن و مراقبت در نفوذ ناپذیري بتنختنی: نقش ر48نکته 

 در نفوذ ناپذیري بتن یساختمان ي: نقش درزها49نکته 

 : وزن بتن50نکته 

 بوط به اختالط مصالح بتن: نکات مر51نکته 

 کنهاي ثابت مخلوط رامونیپ یحاتی: توض52نکته 

 بتن آماده رامونیپ یحاتی: توض53نکته 

 اختالط با دست بتن رامونیپ ی: نکات54نکته 

 اختالط مجدد بتن رامونیپ ی: نکات55نکته 

 : نکات مربوط به حمل بتن56نکته 

 مختلف حمل بتن عبارتند از هاي : وسایل و روش57نکته 

 : نکات مربوط به حمل بتن با استفاده از کامیون با جام دوار58نکته 

 تراك میکسر رامونیپ یحاتی: توض59نکته 

 اي اختالط دو مرحله رامونیپ ی: نکات60نکته 

 اختالط خشک بتن رامونیپ ی: نکات61نکته 

 ساز مرکزي ته شده توسط بتن: نکات مربوط به حمل بتن ساخ62 نکته

 : نکات مربوط به تلمبه کردن بتن63نکته 

 ریزي در هواي گرم : نکات مربوط به بتن64نکته 

 آثار نامطلوب و دستیابی به بتن با کارایی و مقاومت زیاد. ایجاد: جلوگیري از 65نکته 

 ومت زیادبه بتن مناسب با کارایی و مقا یابی: نقش آب در دست66نکته 

 به بتن مناسب با کارایی و مقاومت زیاد یابی: نقش سیمان در دست67نکته 

 به بتن مناسب با کارایی و مقاومت زیاد یابی: نقش مواد افزودنی در دست68نکته 

 ریزي در هواي گرم الزامی است : رعایت نکات زیر هنگام بتن69نکته 

 در هواي سرد ریزي : نکات مربوط به بتن 70نکته 

 ریزي در هواي سرد الزامی است : رعایت نکات زیر براي بتن71نکته 

 ریزي در هواي سرد هاي الزم، قبل و حین اجراي بتن بینی : پیش72نکته 



 ۷/  فهرست مطالب 

 

 : نکات مربوط به تراکم و تحکیم بتن73نکته 

 متراکم کردن بتن با دست رامونیپ یحاتی: توض74نکته 

 اکم کردن بتن با وسایل مکانیکی: متر75نکته 

 يموتور يها تراکم بتن با کوبنده رامونیپ حی: توض76 نکته

 تراکم بتن با استفاده از نیروي گریز از مرکز رامونیپ حی: توض77نکته 

 میزهاي سقوط رامونیپ حی: توض78نکته 

 بتن يها در رابطه با لرزاننده ی: نکات79نکته 

 ن الزم براي لرزاندن بتن با توجه به اسالمپ آن: زما80نکته 

 هاي اصلی بتن متراکم شده عبارتند از : مشخصه81نکته 

 : نکات مربوط به ویبراتورهاي سطحی بتن82نکته 

 : نکات مربوط به عمل آوردن بتن83نکته 

 سه گانه عمل آوردن بتن عبارتند از: ي: اجزا84نکته 

 ز مراقبت بتن: منظور ا85نکته 

 : منظور از محافظت بتن86نکته 

 : منظور از پروراندن بتن87نکته 

 : عوامل مؤثر در مراقبت از بتن عبارتند از88نکته 

 هاي مراقبت از بتن عبارتند از : روش89نکته 

 : عمل آوردن بتن به وسیله آب90نکته 

 ق: عمل آوردن بتن با ایجاد سطوح عای91نکته 

 هاي توصیه شده براي عمل آوردن بتن با ایجاد سطوح عایق عبارتند از : روش92نکته 

 : تعریف بتن کم مایه (الغر)93نکته 

 بتن سبک ساختمانی فی: تعر94نکته 

 بندي بتن سبک عایق فی: تعر95نکته 

 بتن پیش ساخته فی: تعر96نکته 

 با مقاومت زودرس: بتن ساخته شده از سیمان 97نکته 

 به بتن سنگین یابی: دست98نکته 



بر بتن  قالب ۵۰۰/  ۸  بند نكته كا

 

 متشکله قالب و داربست و عملکرد آن ي: نکات مربوط به اجزا99نکته 

 هاي اطمینان : نکات مربوط به پایه100نکته 

 برداري : نکات مربوط به قالب101نکته 

 برداري : نکات مربوط به زمان قالب102نکته 

 هاي اطمینان برداشتن پایه طیات مربوط به شرا: نک103نکته 

 ها و مجاري مدفون در بتن : نکات مربوط به لوله104نکته 

 : نکات مربوط به درزهاي اجرایی و سطوح واریز105نکته 

 قائم ییاجرا يدرزها جادی: نکات مربوط به نحوه ا106نکته 

 به روش صحیح و روش غلطویبره کردن بتن   : دو نمونه از نحوه107نکته 

 ریختن بتن توسط فرغون به روش صحیح و روش غلط  : دو نمونه از نحوه108 نکته

 ریختن بتن توسط فرغون به روش صحیح و غلط  : دو نمونه دیگر از نحوه109نکته 

 به روش صحیح و غلطهاي عمیق  ریختن بتن در دیواره  نحوه : دو نمونه از110نکته 

 ریختن بتن روي سطح شیبدار به روش صحیح و غلط   : دو نمونه از نحوه111 نکته

 آرماتور بکار رفته در بتن آرمه يری: نکات مربوط به جوش پذ112نکته 

 شود بندي می رده زیر طبقه 3پذیري به  : فوالد از نظر شکل113نکته 

 : انواع آرماتورهاي تولید شده توسط کارخانه114نکته 

 : تعریف قطر اسمی میلگرد ساده115نکته 

 شبکه جوش شده يمهایس یو اندازه قطر اسم لگردیم ی: اندازه قطر اسم116نکته 

 مرجع آرماتور بکار رفته در بتن آرمه ی: اندازه قطر اسم117نکته 

 بندي میلگردها بر اساس مقاومت مشخصه آنها : طبقه118نکته 

 میلگردهاي فوالدي عبارتند از  هاي مختلف روي نمونه ایش: انواع آزم119نکته 

 برداري از میلگردها : نمونه120نکته 

 برداري از میلگردها  : تواتر نمونه121نکته 

 پذیري میلگردها جوش رامونیپ حی: توض122نکته 

 سرد اصالح شده و گرم عمل آمده يلگردهای: نکته راجع به م123نکته 

 : نکات مربوط به انبار کردن، نگهداري و کنترل میلگردها124نکته 



 ۹/  فهرست مطالب 

 

 : نکات مربوط به بریدن میلگردها125نکته 

 : نکات مربوط به خم کردن میلگردها126نکته 

 مجهز به فلکه خم کن نیبا ماش لگردهای: لزوم خم کردن م127نکته 

 لگردیم: لزوم استفاده از فلکه در هنگام خم کردن 128نکته 

 ها : حداقل قطر خم129نکته 

 لگردهای: نکته راجع به سرعت خم کردن م130نکته 

 درجه 5کمتر از  يدر دما لگردهای: نکته راجع به عدم خم کردن م131نکته 

 : نکته راجع به باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد آنها132نکته 

 سر آنها در بتن است کیکه  ییلگردهایم کردن م: نکته راجع به خ133نکته 

 : نکات مربوط به حمل و انبار کردن میلگردها134نکته 

 : شرایط رویه میلگردها و نکات مربوط به آن135نکته 

 : نکات مربوط به جاگذاري و بستن آرماتورها136نکته 

 يزیقبل از بتن ر خود يآرماتورها در جا يریراجع به قرارگ حی: توض137نکته 

 دال يجوش شده در فاصله باال يها درآوردن شبکه ی: شرط قوس138نکته 

 تثبیت موقعیت میلگردها يها برا ابعاد، تعداد و فاصله لقمه رامونیپ ی: نکات139نکته 

 يفوالد رهیگ  ایبا استفاده از مفتول  لگردهایبه هم بستن م رامونیپ ی: نکات140نکته 

 هاي متداول براي بستن دو میلگرد به یکدیگر : انواع گره141 نکته

 : جوشکاري با قوس الکتریکی براي به هم بستن میلگردهاي متقاطع142نکته 

 هاي اتصال آرماتورها به یکدیگر : انواع روش143نکته 

 جزئیات آرماتوربندي:

 : کاربرد توأم انواع مختلف فوالد144 نکته

 خاموت يبرا گرید یو نوع یطول لگردیم ينوع فوالد برا کی: کاربرد 145نکته 

 : نکات مربوط به مهار کردن میلگردها146نکته 

 : در مهار کردن میلگردها باید ضوابط کلی به شرح زیر رعایت گردد147نکته 

 هاي استاندارد قالب رامونیپ ی: نکات148نکته 

 استاندارد استفاده شود ری: چنانچه از قالب غ149نکته 
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 ها نکات مربوط به قطرهاي مجاز خم

 : حداقل مجاز قطر خم میلگردها باید با توجه به مالحظات زیر تعیین شود150نکته 

 انواع متداول وصله میلگردها عبارتند از :151نکته 

 هاي پوششی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند : در وصله152نکته 

 متریلیم 36با قطر کمتر از  يلگردهایدر مورد م ی: کاربرد وصله پوشش153ه نکت

 لگردهایگروه م يبرا ی: کاربرد وصله پوشش154نکته 

 لگردهایدر گروه م لگردیهر دو م یوصله پوشش ي: طول پوشش الزم برا155نکته 

 بارتند ازشوند ع : فاصله دو میلگرد که با وصله پوششی بهم متصل می156نکته 

 عبارتند از یپوشش يها طول پوشش در وصله زانی: م157نکته 

 چیست؟ dl: منظور از 158نکته 

 در رابطه باال چیست؟ dbl: منظور از 159نکته 

 در رابطه فوق چیست؟ k۱: منظور از ضریب 160نکته 

 فوق چیست؟  در رابطه k۲: منظور از ضریب 161نکته 

 فوق چیست؟  در رابطه k۳از ضریب  : منظور162نکته 

 ییرای: حداقل اندازه طول گ163نکته 

 دلگریم کی يمبنا ییرای: طول گ164نکته 

 ۱: تعریف و مقدار ضریب 165نکته 

   ۲: تعریف و مقدار ضریب 166نکته 

 باال چیست؟  در رابطه C: منظور از پارامتر 167نکته 

 باال چیست؟  در رابطه trkارامتر : منظور از پ168نکته 

 عبارت است از ۲: حداکثر مقدار 169نکته 

 ها به صورت زیر در نظر گرفت توان در تیرها و ستون را می ۲: ضریب 170نکته 

 توان در دالها و سایر قطعات به صورت زیر در نظر گرفت را می ۲: ضریب 171نکته 

 گیرایی میلگردهاي فشاري : نکات مربوط به طول172نکته 

 فوق  در رابطه dcbl: تعریف 173نکته 

 بتن یوستگی: حداکثر مقاومت پ174نکته 



 ۱۱/  فهرست مطالب 

 

 در رابطه باال چیست؟ ۱: منظور از ضریب 175نکته 

 در رابطه باال چیست؟ ۲: منظور از ضریب 176نکته 

 گیرایی در گروه میلگردها : نکات مربوط به طول177نکته 

 لگردهایدر گروه م لگردیم کی ییرایطول گ نیی: تع178نکته 

 گیرایی میلگردهاي قالبدار در کشش  : نکات مربوط به طول179نکته 

 یک میلگرد قالبدار در کشش ییرای: حداقل مقدار طول گ180نکته 

 در رابطه فوق dhbl: تعریف 181نکته 

 قبل چیست؟  طهدر راب ۱: منظور از ضریب 182نکته 

 قبل چیست؟  در رابطه ۲: منظور از ضریب 183نکته 

 قبل چیست؟  در رابطه ۳: منظور از ضریب 184نکته 

 هاي اتکایی: نکات مربوط به وصله

 هاي اتکایی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند : در وصله185نکته 

 وشی عبارتند ازهاي ج هاي متداول براي وصله : روش186نکته 

 : نکات مربوط به اتصال جوشی نوك به نوك خمیري187نکته 

 با الکترود یذوب یمجاز بودن اتصال جوش طیشرا :188نکته 

 : انواع روشهاي اجرایی اتصال جوشی ذوبی با الکترود عبارت است از189نکته 

 اضافه یانبج يها با وصله یمجاز بودن اتصال جوش طیشرا :190نکته 

 نوك به نوك با پشت بند یاتصال جوش طی: شرا191نکته 

 نکات مربوط به محدودیتهاي فاصله میلگردها:

 واقع در یک سفرهله آزاد بین هر دو میلگرد موازي : فاص192نکته 

 رندیچنانچه در چند سفره قرار بگ يمواز يلگردهای: نکات مربوط به م193نکته 

 يفشار يدر اعضا یطول لگردیهر دو م نی: اندازه فاصله آزاد ب194 نکته

 یپوشش يها در وصله لگردهایم نیمربوط به فاصله آزاد ب يتهای: محدود195نکته 

 و دالها وارهایدر د یخمش يلگردهایم نی: اندازه فاصله ب196نکته 

 نکات مربوط به گروه میلگردهاي در تماس:

 : در استفاده از گروه میلگردهاي موازي ضوابط زیر باید رعایت شوند197نکته 
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 : پوشش بتنی روي میلگردها198نکته 

 ضخامت پوشش بتنی روي میلگردها:

 : ضخامت پوشش بتنی روي میلگردها نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود199نکته 

 لگردها متناسب با شرایط محیطیضخامت پوشش بتنی محافظ میجدول : 200نکته 

 لگردهایمحافظ م یخاص استفاده از جدول ضخامت پوشش بتن طی: شرا201نکته 

 انواع شرایط محیطی مذکور در جدول فوق

 : شرایط محیطی مالیم202نکته 

 : شرایط محیطی متوسط203نکته 

 : شرایط محیطی شدید204نکته 

 حیطی بسیار شدید: شرایط م205نکته 

 العاده شدید : شرایط محیطی فوق206نکته 

 : شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریاي عمان207نکته 

 : اگر بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود مقدار ضخامت پوشش بتن208نکته 

 دار ضخامت پوشش عبارتند از: اگر بتن داراي سطح فرو رفته و برجسته باشد مق209نکته

 : ضخامت پوشش بتن براي محافظت میلگردها در برابر حریق210نکته 

 یدر مقابل خوردگ لگردهای: نکات مربوط به محافظت م211نکته 

 نکات مربوط به جزییات خاص آرماتوربندي ستونها

 : میلگردهاي انتظار خم شده212نکته 

 اجراي کاهش در ابعاد ستون بتن مسلح: نمایش 213نکته 

 نکات مربوط به میلگردهاي عرضی براي اعضاي فشاري

 ها : نکات مربوط به مارپیچ214نکته 

 چیمارپ يلگردهای: حداقل قطر م215نکته 

 ستیبا یدر هر گام مارپیچ م مهایس ای: فاصله آزاد بین میلگردها 216نکته 

 چیداخل مارپ ینسبت به قطر هسته بتن چیگام مارپ : اندازه217نکته 

 ابد؟یامتداد  يتا چه تراز ياز چه تراز ستیبا یم چی: در هر طبقه، مارپ218نکته 

  اضافی اگر دستک از همه طرف به ستون متصل نباشد در نظر گرفتن خاموت طی: شرا219نکته 



 ۱۳/  فهرست مطالب 

 

 با سر ستون یارچق يچ در ستونهایامتداد مارپ طی: شرا220نکته 

 گردد؟ یخود تنظیم و تثبیت م يچگونه در جا چی: مارپ221نکته 

 عبارتند ازمیلیمتر باشد، تعداد فاصله نگهدارها  16کمتر از  قطر میلگرد اگر: 222نکته 

 عبارتند از میلیمتر یا بیشتر باشد، تعداد فاصله نگهدارها 16: اگر قطر میلگرد مارپیچ 223نکته 

 قطعه يدر انتها چی: نحوه مهار کردن مارپ224نکته 

 ها نکات مرطوب به خاموت

 با خاموت يفشار ياعضا يلگردهایم ی: در بر گرفتن تمام225نکته 

 : قطر خاموتها، نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود226نکته 

 : حداقل قطر خاموتها عبارتند از227نکته 

 فاصله هر دو خاموت متوالی از هممحدوده : 228 نکته

 مقطع عبارتند ازهر  در: تعداد خاموتها 229نکته 

 رندیقرار گ رهیدا طیمح يرو یطول يلگردهای: چنانچه م230نکته 

 در طول عضو گریکدیخاموتها از  يری: فواصل قرارگ231نکته 

 داشت میتون متصل شده باشند خواه: چنانچه تیر یا دستک به وجوه س232نکته 

 نکات مربوط به میلگردهاي عرضی براي اعضاي خمشی:

 هاي خاموتها در اعضاي خمشی ضوابط اندازه تی: نکات مربوط به رعا233نکته 

 گیرند : نکته در مورد اعضاي خمشی قابها، که در معرض پیچش قرار می234نکته 

 ساده چنانچه به عنوان خاموت استفاده شود لگردی: حداکثر قطر م235نکته 

 تواند به یکی از دو شکل زیر باشد : خاموت بسته می236نکته 

 ها) گره نکات مربوط به میلگردهاي عرضی در اتصاالت (

 قطع شده يلگردهایمهار کردن م يبرا ییمحصور کننده ها هی: لزوم تعب237نکته 

 کرد؟ یتوان محصور کننده تلق یبسته را م يت، خاموتها: در اتصاال238نکته 

 شدگی:  آرماتور حرارت و جمع

 : لزوم استفاده از میلگردهاي حرارتی در امتداد  عمود بر میلگردهاي خمشی239نکته 

 در دالها یخمش يلگردهایموجود در امتداد م لگردی: مقدار مجاز م240نکته 

 شدگی:  ت و جمعمقدار آرماتور حرار
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ـتن بـراي       شـدگی   : نسبت سطح مقطع کل آرماتور حرارت و جمـع 241نکته  بـه کـل سـطح مقطـع ب

 113 ......... میلیمتر نباید از مقادیر زیر کمتر اختیار شود 1000هاي به ضخامت کمتر یا مساوي  شالودهداله

 دالهابه کل سطح مقطع بتن براي  ی: نسبت سطح مقطع کل آرماتور حرارت242نکته 

 متریمیل 2000شدگی براي دالهاي به ضخامت بیشتر از  : حداقل آرماتور جمع243نکته 

 ریبا ضخامت متغ يدالها يبرا یمحاسبه مقدار آرماتور حرارت قهی: طر244نکته 

 شدگی: توزیع آرماتور حرارت و جمع

 متریلیم 1000کمتر از به ضخامت  يدالها يبرا یآرماتور حرارت يری: قرارگ245نکته 

 متریلیم 1000از  شتریبه ضخامت ب يدالها يبرا یآرماتور حرارت يری: قرارگ246نکته 

 آرماتور جلدي:

 آید زیر بدست می  م مقدار آرماتور جلدي از رابطهیهاي حج : در بتن247نکته 

 بندي نکات مربوط به ضوابط قالب

 : تعریف قالب248نکته 

 بندي قالب  مجموعه فی: تعر249نکته 

 : تعریف داربست250نکته 

 : منظور از عملکرد قالب251نکته 

 بندي مناسب براي بتن عبارتند از هاي یک قالب : ویژگی252نکته 

 ها و مشخصات قالب: نکات مربوط به نقشه

 هاي خاص و پیچیده ي سازههاي قالب و داربست برا : نکات مربوط به نقشه253نکته 

 هاي بتنی متعارف : نکات مربوط به رواداریهاي سازه254نکته 

 هاي بتنی متعارف : جدول مربوط به رواداریهاي سازه255نکته 

 : منظور از مصالح مناسب براي قالب256نکته 

 قالب عبارت است از ی: منظور از طراح257نکته 

 رهاي وارد بر قالبنکات مربوط به با

 : مهمترین بارهاي قائم زنده و مرده وارد بر قالب عبارتند از258نکته 

 بارهاي جانبی وارد بر قالب

 : مهمترین بارهاي جانبی وارد بر قالب عبارتند از259نکته 



 ۱۵/  فهرست مطالب 

 

 بارهاي ویژه وارد بر قالب

 رتند از: مهمترین بارهاي ویژه وارد بر قالب عبا260نکته 

 بندي اجراي قالب  نکاتی راجع به نحوه

 یسطوح فوقان يقالب بند يبرا ییاجرا هی: توص261نکته 

 يگذار لگردیکردن سطح قالبها قبل از م زی: لزوم تم262نکته 

 بتن رهیاز هدر رفتن ش يریجلوگ يالزم برا ری: لزوم اتخاذ تداب263نکته 

 یبودن سطح قالبها از هر نوع آلودگ زی: لزوم تم264نکته 

 چنانچه دسترسی به کف قالبها دشوار باشد دیبازد چهیدر هی: لزوم تعب265نکته 

 ستیبا ی: اگر کیفیت سطح تمام شده اهمیتی خاص داشته باشد م266نکته 

 شکل رییاز تغ يریجلوگ يهاي اطمینان برا پایه ینیب شی: لزوم پ267نکته 

 مختلف يها هاي اطمینان براي تیرهاي با دهانه پایه ینیب شی: لزوم پ268ه نکت

 بندي قالب  نکاتی مربوط به تنظیم مجموعه

 يزیدر تمامی مراحل قبل، ضمن و بعد از بتن ر ي: کنترل مجموعه قالب بند269نکته 

 برداري نکاتی مربوط به قالب

 موثر توسط بتن يجهت تحمل تنشها يبردار قالب ي: زمان مناسب برا270نکته 

 ها و قالبهاي باربر پایه دنی: زمان برچ271نکته 

 ها هیپا دنیو برچ يبردار قالب اتیعمل ی: نحوه و چگونگ272نکته 

 ستیبا یبرداري قبل از پایان دوره مراقبت انجام پذیرد م : چنانچه قالب273نکته 

 برداري: زمان قالب

 باشد یمجاور سطح بتن م يبا توجه به دما يمرجع قالب بردار ری: جدول ز274نکته 

 : زمانهاي داده شده در جدول فوق با رعایت نکات مشروح زیر معتبرند275نکته 

 برچیدن قالبها در مدتی کمتر از زمانهاي داده شده در جدول فوق طی: شرا276نکته 

 توان قالبهاي سطوح زیرین را برداشت؟ ی: در چه صورت م277نکته 

 هاي اطمینان: نکات مربوط به برداشتن پایه

 مختلف يها با دهانه يرهایت يبرا نانیاطم يها هی: برداشتن پا278نکته 

 هاي متشکل از دیوار و دال بتن آرمه هاي اطمینان براي سازه : برچیدن پایه279نکته 
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 باشد وستهیپ ستمیاز س ییچنانچه قطعه جز نانیاطم يها هی: برداشتن پا280نکته 

 ستیبا یبندي طبقه فوقانی روي طبقه تحتانی باشد م : چنانچه مجموعه قالب281نکته 

 رد؟یصورت گ یقیبه چه طر دیهاي اطمینان با : برداشتن پایه282نکته 

 نکات مربوط به قالبهاي بتن پیش آکنده

 آکنده شیبتن پ يمربوط به قالبها ییات اجرا: نک283نکته 

 : نکات مربوط به قالبهاي لغزان284نکته 

 : نکات مربوط به قالبهاي ماندگار285نکته 

 نکات مربوط به قطعات بتنی پیش ساخته

 مربوط به قطعات بتنی پیش ساخته یی: نکات اجرا286نکته 

 داشته باشند؟ ییهایژگیچه و ستیبا یساخته م شیپ یقطعات بتن ي: قالبها287نکته 

 : نکات مربوط به باز کردن قالبها با قطعات بتنی پیش ساخته288نکته 

 : نکات مربوط به استفاده از بتن پیش ساخته به عنوان قالب289نکته 

 ریزي در زیر آب : نکات مربوط به قالب براي بتن290نکته 

 ها و مجراهاي مدفون در بتن لهنکات مربوط به لو

 و ستون وجود دارد؟ ریآب در بتن ت يو مجرا  امکان مدفون کردن لوله ای: آ291نکته 

 و ستون ریتآب، فاضالب، بخار و گاز در بتن  : احتراز از عبور دادن مجراهاي292نکته 

 مجوف نها با مقطععبور لوله ها از داخل  فضاي خالی تیرها و ستو طی: شرا293نکته 

 یآلومینیمی در قطعات بتن يدفن لوله ها و مجراها طی: شرا294نکته 

 ازیمورد ن يعبور لوله ها و مجراها يالزم برا يفضاها ینیب شی: پ295نکته 

 پالستیکی داخل ستون و دیوار براي عبور میل مهار قالب  : قراردادن لوله296نکته 

 مجاز سطح اشغال شده توسط لوله ها و مجراها زانی: م297نکته 

 ها و مجراهاي مدفون در بتن دالها، تیرها و دیوارها لولهضوابط : 298هنکت

 نکات مربوط به درزهاي اجرایی

 ستیبا یم ییاجرا ي: تعداد درزها299نکته 

 ییاجرا يدرزها تیموقع نییدر تع یی: نکات اجرا300نکته 

 ییاجرا يسطح بتن در درزها تی: وضع301نکته 



 ۱۷/  فهرست مطالب 

 

 ییاجرا يمحل در نظر گرفتن درزها نی: بهتر302نکته 

 ستیبا یم یی: براي تأمین پیوستگی بتن در محل درزهاي اجرا303نکته 

 ییاجرا يدرزها يبتن برا هیرو طی: شرا304نکته 

 تنشهاي عمودي داشته باشند : درزهاي اجرایی باید امتدادي عمود بر امتداد305نکته 

 ستیبا یقائم م ییدرز اجرا جادی: ا306نکته 

 کفها ییاجرا يدرزها هی: محل تعب307نکته 

 دارند يریکه حالت خم یدالها تا زمان ایها ریت يزی: عدم بتن ر308نکته 

 بتن تیرها و سرستونها به صورت یکپارچه با بتن دال ي: اجرا309نکته 

 نکات مربوط به ارزیابی و پذیرش بتن

 از بتن يبتن در کارگاه و دفعات نمونه بردار رشی: ضوابط پذ310نکته 

 از بتن عبارتند از ي: منظور از هر نمونه بردار311نکته 

 برداري متر مکعب باشد، تواتر نمونه  1: در صورتی که حجم هر اختالط بتن بیشتر از 312نکته 

 داشت میمتر مکعب باشد خواه 1: چنانچه حجم هر اختالط بتن کمتر از 313ته نک

 از هر رده بتن در هر روز عبارت است از ي: حداقل نمونه بردار314نکته 

 باشد؟ یاز کل سازه چه تعداد م ي: حداقل نمونه بردار315نکته 

 متر مکعب کمتر باشد 30: چنانچه کل حجم بتن ریخته شده در کارگاه از 316نکته 

 هاي عمل آمده در آزمایشگاه ضوابط پذیرش بتن آزمونه

 که است: مشخصات بتن در صورتی منطبق بر رده مورد نظر 317نکته 

 قابل قبول است؟ ی: مشخصات بتن در چه صورت318نکته 

 قی کرد؟توان به تشخیص طراح قابل قبول تل یرا م ی: مشخصات چه بتن319نکته 

 بایدمورد نظر   : در کنترل شرایط انطباق بتن بر رده320نکته 

 هاي ویژه کاربرد بتن: نکات مربوط به روش

 : تعریف بتن پاشیده:321نکته 

 : کاربرد بتن پاشیده:322نکته 

 عبارتند از دهیبتن پاش يالزم جهت اجرا يازهاین شی: پ323نکته 

 ست؟یچ یمعمول ينسبت به بتنها دهیاستفاده از بتن پاش ازیمت: ا324نکته 
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 زمان افزودن آب اختالط عبارت است از يبر مبنا دهی: انواع بتن پاش325نکته 

 هاي مصرفی از نظر حداکثر اندازه سنگدانه دهیبتن پاش ي: دسته بند326نکته 

 نکات مربوط به بتن پاشیده خشک:

 گریکدیخشک با  دهیدهنده بتن پاش لیتشک يوط اجزا: مخل327نکته 

 شود؟ یته مخیخشک در کجا ر دهی: مخلوط آماده شده بتن پاش328نکته 

 کامل اتیخشک با جزئ دهیبتن پاش ي: نحوه اجرا329نکته 

 تر:  نکات مربوط به بتن پاشیده

 تر عبارتند از هدیبتن پاش ياجرا يمواد بکار رفته برا بی: ترک330نکته 

 گردند؟ یتر به کجا منتقل م دهیدهنده بتن پاش لی: مواد تشک331نکته 

 گردد؟ یبه کجا منتقل م لنگیتر بعد از ورود به داخل ش دهی: بتن پاش332نکته 

 گردد؟ یتر در کجا به مخلوط اضافه م  دهیکننده در بتن پاش ری: ماده زودگ333نکته 

 ستیبا یتر م دهیدر بتن پاش یسرعت و بهبود روند بتن پاش شیافزا يرا: ب334نکته 

 تر عبارت است از دهی: محل خروج مخلوط بتن پاش335نکته 

 نکات تکمیلی مربوط به بتن پاشیده:

 ستیبا یم دهیبتن پاش يمناسب اجرا یاز چسبندگ نانیحصول اطم ي: برا336نکته 

 عبارت است از دهیدر بتن پاش مانیآب به س نسبت زانی: م337نکته 

 عبارت است از دهیدر بتن پاش ی: حداکثر اندازه سنگدانه مخلوط مصرف338نکته 

 چگونه است؟ یبا بتن معمول سهیدر مقا دهی: وزن مخصوص بتن پاش339نکته 

 دهیافزودن دوده سیلیسی به مخلوط بتن پاش لیدل نی: مهمتر340نکته 

 توجه گردد لیبه نکات ذ دیبا دهیمخلوط بتن پاش ينسبتها نیی: درتع341کته ن

 بتن دنیذرات در موقع پاش ادیسرعت ز لیبه دل یمنینکات ا تی: رعا342نکته 

 در تونلها افیمسلح به ال دهی: کاربرد بتن پاش343نکته 

 وله (ترِمی)و لریزي در زیر آب با استفاده از قیف  نکات مربوط به بتن

 شود؟ یاستفاده م یآب مورد نظر باشد از چه روش ریدر ز يزی: اگر بتن ر344نکته 

 گردد يریجلوگ یمانیاز شسته شدن مواد س دیبا ی: در روش ترم345نکته 

 آب چقدر است؟ ریدر ز يزیبتن ر يالزم برا مانی: حداقل س346نکته 



 ۱۹/  فهرست مطالب 

 

 آب چقدر است؟ ریدر ز يزیبتن ر يراب مانی: نسبت آب به س347نکته 

 ستیبا یو لوله م فیستم قیآب س ریدر ز يزیبتن ر ي: برا348نکته 

 ستیبا یم ستمیآب س ریدر ز يزی: در طول مدت بتن ر349نکته 

 ستیبا یم یقطر لوله ترم آب ریدر ز يزیبتن ر ي: برا350نکته 

 ستیبا یسالمپ بتن مآب ا ریدر ز يزیبتن ر ي: برا351نکته 

 ریزي در زیر آب با پمپ: نکات مربوط به بتن

 داشته باشد؟ یژگیچه و باید آب، طرح اختالط بتن ریریزي با پمپ در ز : براي بتن352نکته 

 چقدر باشد؟ دیبا مانیآب، مقدار س ریریزي با پمپ در ز : براي بتن353نکته 

 دیبتن با ییکارا شیآب، به منظور افزا ریپمپ در زریزي با  : براي بتن354نکته 

 استفاده شود؟ دیبا يآب، از چه دانه بند ریریزي با پمپ در ز براي بتن :355نکته 

 شود؟ یافزوده م زیدر چه صورت مواد ر آب، ریریزي با پمپ در ز : براي بتن356نکته 

 سفت تر باشد يتا حد دیباآب، بتن  ریریزي با پمپ در ز : در بتن357نکته 

 رایگردد ز يریاز سقوط آزاد بتن به داخل آب جلوگ دی: با358نکته 

 ریزي با پمپ ریزي با قیف و لوله (ترِمی) و بتن هاي اجرایی بتن نکات مربوط به روش

 با پمپ يزی: اختالف فشار هیدرولیکی داخل و خارج قالب در روش بتن ر359نکته 

 یریزي به روش ترم لوله در موقع بتن یتحتان يانتها يریقرارگ تی: موقع360 نکته

 اجتناب گردد یسطوح افق جادیاز ا دیبا یریزي به روش ترم : در بتن361نکته 

 سالم عبارتند از يریبه بتن خم دنیاقدامات الزم جهت رس ی: در روش ترم362نکته 

 یریزي به روش ترم روشها در بتن ریاستفاده از سا طی: شرا363نکته 

 یخصوص یآب در مشخصات فن ریز يزیبتن ر ياجرا اتی: لزوم درج جزئ364نکته 

 نکات مربوط به بتن پیش آکنده

 آکنده شیبتن پ ي: کاربردها365نکته 

 آکنده شیبتن پ هیته يدرشت در درون قالب برا يها سنگدانه دمانی: چ366نکته 

 آکنده شیبتن پ هیته يبرا مانیمالت س قی: نحوه تزر367ه نکت

 آکنده شیبتن پ هیته يمصرفی برا  اندازه سنگدانه نی: کوچکتر368نکته 

 آکنده شیدر بتن پ يزیقالب و قطعات محصور کننده محل بتن ر يهایژگی: و369نکته 
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 آکنده شیمالت در بتن پ قیخروج هوا در موقع تزر يلوله برا هی: لزوم تعب370نکته 

 ابد؟یادامه  دیبا یمالت تا چه زمان قیآکنده تزر شی: در بتن پ371نکته 

 هوا يآکنده از جنبه خروج حبابها شیمالت در بتن پ قی: تزر372نکته 

 ست؟یچ یمصرف يها سنگدانه اتیآکنده خصوص شی: در بتن پ373نکته 

 ست؟یمختلف چ يشهایآکنده، لزوم انجام آزما شیبتن پ هیته ي: برا374نکته 

 نکات مربوط به بتن مکیده:

 روش عبارت است از نیا تیو مز دهی: کاربردها، موارد استفاده از بتن مک375نکته 

 نکات مربوط به روش اجراي بتن مکیده:

 دهیمکبتن  يبتن در دالها در روش اجرا یفوقان هیال تیفی: بهبود ک376نکته 

 ستیبا یم دهیبتن مک یشیتاب سا شی: به منظور افزا377نکته 

 گردد؟ یاستفاده م یساخت قطعات مجوف جدار نازك از چه روش ي: برا378نکته 

 ستیبا یم یشدن آب اضاف دهیبعد از مک دهی: در روش استفاده از بتن مک379نکته 

 هاي بتنی: ضوابط مربوط به سیستم تیرچه

 عبارت است از یبتن يها رچهیت ستمیمختلف س ي: اجزا380نکته 

ها هستند در  رچهیبلوك که در تماس با ت رچهیت يستمهای: منظور کردن مقاومت جدارهاي س381نکته 

 ها مقاومت برشی و مقاومت خمشی تیرچه  محاسبه

 هاي زیر باید رعایت شوند ها محدودیت : در این سیستم382نکته 

 شود عبارتند از از قالب موقت استفاده می رعایت محدودیتها در سیستمهایی که :383نکته 

 ها مقاومت برشی تیرچه شیافزا ي: روشها 384نکته 

 باربر وارید فی: تعر385نکته 

 یبرش وارید فی: تعر386نکته 

 حائل وارید فی: تعر387نکته 

 بست يپا وارید فی: تعر388نکته 

 هاي تیرچه بلوك: نکات مربوط به سقف

 باشد؟ یبه چه صورت م يا بلوك از نظر نحوه عملکرد سازه رچهی: سقف ت389نکته 

 : مزایا و معایب سقف تیرچه بلوك390نکته 



 ۲۱/  فهرست مطالب 

 

 سقف تیرچه بلوك عبارتند از  دهنده : اجزاي تشکیل391نکته 

 آن  دهنده ي تشکیل: تعریف تیرچه و اجزا392نکته 

 شوند که عبارتند از قسمت تشکیل می 3: اجزاي خرپاي تیرچه از 393نکته 

 بلوك عبارتند از رچهیت يها ستمیبکار رفته در س يها رچهی: مشخصات ت394نکته 

 هاي تیرچه بلوك چیست؟ : دلیل استفاده از آرماتور ممان منفی در سقف395نکته 

 هاي تیرچه بلوك چیست؟ یل استفاده از آرماتور حرارتی روي سقف: دل396نکته 

 ؟در سقفهاي تیرچه بلوك چیست (Tie Beam): منظور از کالف عرضی 397نکته 

 گردد؟ : منظور از آرماتور اودگا چیست و در کجا استفاده می398نکته 

 باشد توجه گردد یاودگا م يکه مربوط به آرماتورها ریز ری: به تصاو399نکته 

 ن : روش حمل تیرچه و انبار کردن صحیح آ400نکته 

 : مدت زمان مقاومت در برابر حریق401نکته 

 حداقل مدت زمان مقاومت در برابر حریق: 402نکته 

 : اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی403نکته 

 عبارتند از قیحر: مالحظات طراحی در مقابل 404نکته 

 قیساختمانها در مقابل حر يستونها تی: وضع405نکته 

 قیها از نظر مقاومت در برابر حر : ضوابط هندسی الزامی ستون406نکته 

 قی: ضوابط هندسی الزامی تیرها از نظر مقاومت در برابر حر407نکته 

 قیساختمانها در مقابل حر يرهایت تی: وضع408نکته 

 قی: ضوابط هندسی الزامی دالها از نظر مقاومت در برابر حر409نکته 

 هاي بتن آرمه بندي ساختمان نکاتی تکمیلی پیرامون قالب

 بندي صنعتی عبارتند از بندي از سنتی به سیستم قالب هاي تغییر سیستم قالب : انگیزه410نکته 

 شوند به پارامترهاي ذیل انتخاب می : مصالح مناسب براي قالب با توجه411نکته 

 : اهدافی که در انتخاب نوع قالب باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از412نکته 

 است تی: نماي ظاهري بتن که در انتخاب نوع قالب حائز اهم413نکته 

 است تی: مخارج که در انتخاب نوع قالب حائز اهم414نکته 

 است تیده مجدد ( تکرار) که در انتخاب نوع قالب حائز اهم: استفا415نکته 
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 است تی: تدارکات که در انتخاب نوع قالب حائز اهم416نکته 

 است تیوري که در انتخاب نوع قالب حائز اهم : بهره417  نکته

 گانه فوق از دید افراد مختلف عبارتند از 5: اولویت اهداف 418نکته 

 نکاتی پیرامون طراحی قالب: 419نکته 

 هاي اساسی در طراحی قالب عبارتند از : گام420نکته 

 قالب توسط مشاور ییستای: لزوم کنترل ا421نکته 

  : نکاتی پیرامون هندسه و طرح قالب422نکته 

 نکاتی پیرامون معرفی مصالح متداول براي ساخت قالب

 ساخت قالب عبارت است از : مصالح متداول براي423نکته 

 : نکاتی پیرامون چوب به عنوان یکی از مصالح متداول براي ساخت قالب424نکته 

 گیرد : چوب در انواع زیر مورد استفاده قرار می425نکته 

 : مشخصات مکانیکی الوارهاي چوبی426نکته 

 mC: تعریف ضریب اصالح 427نکته 

 dCح براي تداوم بار : ضریب اصال428نکته 

 : نکاتی پیرامون تخته پالي وود429نکته 

 ي: نکاتی پیرامون آلومینیوم در صنعت قالب ساز430نکته 

 يساز جهت قالب ی: نکاتی پیرامون فایبرگالس به عنوان مصالح431نکته 

 : نکاتی پیرامون ساخت قالب از فایبرگالس432نکته 

 هاي فوالدي هاي سبک و ورق پیرامون نیمرخ: نکاتی 433نکته 

 : بارهایی که الزم است در طراحی قالب مورد توجه قرار گیرند عبارتند از434نکته 

 قالبها  : نکاتی پیرامون بار مرده در طراحی435نکته 

 : نکاتی پیرامون بار زنده در طراحی قالبها436نکته 

 ها ن بتن و آرماتورها در طراحی قالب: نکاتی پیرامون وز437نکته 

 ها : نکاتی پیرامون فشار جانبی بتن در طراحی قالب438نکته 

 : عوامل مهمی که بر فشار جانبی  وارد بر قالب تأثیرگذار هستند عبارتند از439نکته 

 هاي فونداسیون: نکاتی پیرامون قالب



 ۲۳/  فهرست مطالب 

 

 گردد هاي زیر اجرا می از روش بندي فونداسیون به یکی : قالب440نکته 

 خاکبرداري  بندي فونداسیون با استفاده از بدنه : نکاتی پیرامون قالب441نکته 

 بندي فونداسیون با استفاده از قالب منفی : نکاتی پیرامون قالب442نکته 

 بندي فونداسیون : نکاتی پیرامون قالب443نکته 

 باشد فونداسیون به شرح زیر می : اجزاي اصلی قالب444نکته 

 تواند به یکی از انواع زیر باشد : قالب فونداسیون می445نکته 

 باشند هاي فلزي فونداسیون متشکل از اجزاي زیر می : قالب446نکته 

 هاي دیوار: نکاتی پیرامون قالب

 هاي قائم : تعریف قالب447نکته 

 ائم عبارتند از: اجزاي قالبهاي ق448نکته 

 : نکات تکمیلی پیرامون اجزاي قالبهاي قائم449نکته 

 : انواع قالبهاي دیوار عبارتند از450نکته 

 : نکاتی پیرامون قالبهاي سنتی دیوار451نکته 

 هاي پانلی دیوار : نکاتی پیرامون قالب452نکته 

 یپانل يقالبها پانلها در نیب يدرزبند تیاهم زانی: م453نکته 

 واریهاي یکپارچه د : نکاتی پیرامون قالب454نکته 

 هاي باال رونده : نکاتی پیرامون قالب455نکته 

 : اجزاي قالب دیوار به ترتیب اولویت باربري و محاسبه عبارتند از456نکته 

 هاي ستون نکاتی پیرامون قالب

 دو جزء اصلی است هاي ستون متشکل از : قالب457نکته 

 : نکاتی پیرامون یوغ458نکته 

 : نکاتی پیرامون قالب فلزي ستون459نکته 

 هاي دال و تیر نکاتی پیرامون قالب

 : اجزاي قالبهاي سقف (دال) عبارتند از460نکته 

 : انواع مختلف قالب سقف عبارتند از461نکته 

 بهاي پانلی سقف: نکاتی پیرامون قال462  نکته



بر بتن  قالب ۵۰۰/  ۲۴  بند نكته كا

 

 یپانل يپانلها در قالبها نیمناسب ب يدرزبند تی: اهم463نکته 

 هاي میزي سقف : نکاتی پیرامون قالب464نکته 

 هاي تونلی سقف : نکاتی پیرامون قالب465نکته 

 : اجزاي قالب دال به ترتیب اولویت باربري و محاسبه عبارتند از466نکته 

 انتقال بار در قالبهاي دال عبارتند از  نحوه: 467نکته 

 نکاتی پیرامون قالبهاي تیر:

 : عناصر اصلی قالبهاي تیر عبارتند از468نکته 

 نکاتی پیرامون قالبهاي پله

 : قالب پله متشکل از اجزاي زیر است469نکته 

 بندي نکاتی پیرامون داربست

 نماییم؟  بندي استفاده می داربست: به چه دلیل از 470نکته 

 بندي سنتی چیست؟ : منظور از داربست471نکته 

 باشد؟ یبه چه صورت م يامروز يداربستها تی: وضع472نکته 

 : نکاتی پیرامون تحلیل و طراحی داربست473نکته 

 ها : نکاتی پیرامون پایداري موضعی اعضا در حد فاصل گره474نکته 

 : نکاتی پیرامون پایداري کلی سیستم داربست475ه نکت

 هاي لغزنده: نکاتی پیرامون قالب

 گردد هاي لغزنده استفاده می هاي زیر از قالب : براي اجراي سازه476نکته 

 هاي لغزنده : ضوابط عمومی طراحی قالب477نکته 

 هاي لغزنده اده از قالب: نکاتی پیرامون نماي سطح بتن در هنگام استف478نکته 

 اجزاي قالب لغزنده عبارتند از  :479نکته 

 : وظایف اصلی یوك در قالب لغزنده عبارتند از480نکته 

 بندها در قالب لغزنده عبارتند از پشت  : وظیفه481نکته 

 قالب لغزنده  : نکاتی پیرامون قالب بدنه482نکته 

 هاي لغزنده ن بارگذاري قالب: نکاتی پیرامو483نکته 

 : نکاتی پیرامون فشار جانبی وارد بر قالبهاي لغزنده484نکته 



 ۲۵/  فهرست مطالب 

 

 : رواداریهاي کار تمام شده با استفاده از قالب لغزنده485نکته 

 هاي لغزنده عبارتند از : انواع مختلف جکهاي مورد استفاده در قالب486نکته 

 هاي لغزنده جک هیدرولیکی قالب: نکاتی پیرامون 487نکته 

 هاي لغزنده : نکاتی پیرامون سیستم جک هواي فشرده در قالب488نکته 

 : نکاتی پیرامون سیستم جک الکتریکی و جک دستی489نکته 

 هاي لغزنده : نکاتی پیرامون مالحظات اجرایی قالب490نکته 

 هاي لغزنده : شیب قالب491نکته 

 هاي لغزنده : نکات اجرایی پیرامون قالب492نکته 

 هاي لغزنده : نکاتی پیرامون روش تراز کردن قالب493نکته 

 هاي لغزنده : نکات مربوط به حمل مصالح در هنگام استفاده از قالب494نکته 

 : نکاتی پیرامون لغزش قالب لغزنده495نکته 

 هاي لغزنده هنگام استفاده از قالبریزي در  : نکاتی پیرامون بتن496نکته 

 : نکاتی پیرامون سرعت لغزش قالب به سمت باال497نکته 

 باشند هاي مورد استفاده در پلهاي بتن آرمه، شامل موارد زیر می : قالب498نکته 

 هاي عرشه پل : نکاتی پیرامون قالب499نکته 

 هاي تونل : نکاتی پیرامون قالب500نکته 
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  : تعریف سیمان پرتلند مصنوعی1نکته 

اي اسـت   ست. سیمان پرتلند فرآوردههاي هیدرولیک مصنوعی، سیمان پرتلند ااز مهمترین سیمان

(بسته به ترکیـب   1به  4تا  1به  3و خاك رس به نسبت وزنی حدود که از اختالط سنگ آهک 

مگن کردن مـواد خـام، پخـتن    ههاي تر یا خشک، شیمیایی آنها)، آسیاب کردن مخلوط به روش

ش یـا  جـو ها به یکـدیگر بـه شـکل    ها و چسبیدن آن رق کردن سطح دانهکوره تا مرز عمواد در 

 آید. ینکر با کمی سنگ کچ بدست میآسیاب کردن کلکلینکر، سرد کردن و 
 

 انواع سیمان پرتلند :2نکته 
 

 انواع سیمان پرتلند عبارتند از:

 :1سیمان نوع 
پیش ساخته بتن آرمه،  ها، قطعاتولی و عمومی نظیر ساختن اسکلتهاي بتن آرمه، پلعمولی در کارهاي معمسیمان پرتلند م

 شود. ها وجود ندارد مصرف میهایی که امکان حمله سولفات ختمانها، اندودها و پی ساجدول خیابانها، مالت

 :2سیمان نوع 
تر است و در مواردي که آب زیرزمینی حاوي کمی  ی مقاومها از سیمان معمولبرابر حمله سولفاتسیمان اصالح شده در 

ز سیمان معمولی است، در شود. به عالوه چون گرمازایی این نوع سیمان هنگام آبگیري کمتر ا سولفات است مصرف می
 رسد. به مصرف می نیزریزي در هواي گرم  هاي حجیم و بتنریزی بتن

 :3سیمان نوع 
ریزي صورت گیرد یا بخواهند  گیر را در مواقعی که بارگذاري باید مدتی کوتاه بعد از بتنیا سیمان خیلی زود 3سیمان نوع 

 د.اننرس ریزي در هواي سرد به مصرف می ها را زودتر بردارند یا به هنگام بتنقالب

 :4سیمان نوع 
 رسد. ف میهاي حجیم به ویژه در فصول گرم به مصر ریزي یا سیمان کم حرارت غالباً در بتن 4سیمان نوع 

 :5سیمان نوع 
ها باشد، ن که شدیداً در معرض حمله سولفاتهایی از ساختمامان ضد سولفات، براي مصرف در بخشیا سی 5سیمان نوع 

 مناسب است.
 

 هاي سفید و رنگی : سیمان3نکته 

ترکیب شیمیایی سیمان سفید همانند سیمان پرتلند معمولی است با این تفاوت کـه بـا انتخـاب    

اولیه مناسب، از ورود مواد رنگی نظیر اکسیدهاي آهن و منیزیم و غیره به فرآینـد سـاخت   مواد 

اثـر شـیمیایی را بـه     هاي رنگی، مواد رنگی معـدنی بـی   شود. براي ساختن سیمان جلوگیري می

اي و  هاي رنگی قرمـز، قهـوه   توان فقط سیمان افزایند. با سیمان پرتلند معمولی نیز می سیمان می

 ت.سیاه ساخ

  شوند. هاي سفید و رنگی بیشتر براي کارهاي تزئینی مصرف می سیمان: 1تذکر 

  رنگ سیمان باید در برابر عوامل جوي و نور پایدار باشد.: 2تذکر 

  اي و  هـاي قرمـز، زرد، قهـوه    مواد رنگی متداول عبارتند از اکسید آهن براي رنـگ : 3تذکر
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بز، اي، اکسید و هیدروکسید کرم بـراي رنـگ سـ    قهوه هاي سیاه و سیاه، اکسید منگنز براي رنگ

اي  ، دوده براي رنگ سیاه، کهرباي خام و سوخته براي رنگ قهوههاي آبی آبی کبالت براي رنگ

 و گل اخرا براي رنگ زرد.

  وزنی سیمان است.10%) تا (5میزان رنگ حدود (: 4تذکر (% 
 

 هاي طبیعی: سیمان4نکته 
 

 شود: و نوع سیمان اطالق میسیمان طبیعی به د  واژه

سیمان  ها مشابهآید. ترکیب این نوع سیمان دست میهاي سیمانی موجود در طبیعت بسیمانهایی که از پختن سنگ الف)
پرتلند بوده و  ها کمتر از سیمانیعی آن دارد. درجه پخت این سیمانها بستگی به ترکیب سنگ طبپرتلند معمولی و ویژگی آن

 هاي آبی است.ا نزدیک به آهکترکیب شیمیایی آنه

آیند. خاکسترها، پوکه سنگها و کف  دست میهاي باقیمانده آتشفشانی یا آب آهک ب دهایی که از ترکیب گرسیمان ب)
ها چه به ولی گرد نرم آن باشد، به تنهایی خاصیت چسبانندگی ندارند، بلوري می ها غیرسنگهاي آتشفشانی که سیلیس آن

دهند که خاصیت چسبانندگی دارد  رت عمل آورده، با آهک واکنش داشته و تشکیل ترکیباتی را میشکل طبیعی و چه به صو
 آیند. و در آب پایدارند، بنابراین نوعی سیمان هیدرولیکی به حساب می

 
 هاي آمیخته : سیمان5نکته 

یـا   مـواد پـوزوالنی طبیعـی    ،ها کلینکر سیمان پرتلند است. همراه کلینکـر جزء اصلی این سیمان

 شود. اي آمیخته و آسیاب می مصنوعی یا مواد افزودنی ویژه

 هاي آمیخته به شرح زیر است: عمده سیمان

 سیمان پرتلند پوزوالنیـ 

این سیمان از اختالط کامل گرد سیمان پرتلند و پوزوالن طبیعـی و یـا مخلـوط کـردن کلینکـر      

و با کمی سـنگ گـچ بدسـت    سیمان پرتلند و پوزوالن و سپس آسیاب کردن مخلوطی از این د

 %) است.40%) تا (15آید، درصد پوزوالن معموالً در مخلوط بین ( می

 گدازي ـ سیمان پرتلند روباره آهن

%) 15%) تـا ( 95( %) کلینکـر سـیمان بـه همـراه    85%) تا (5این سیمان از آسیاب کردن حدود (

آید. درصد سـرباره در   گدازي که سریعاً سرد شده با کمی سنگ گچ بدست میسرباره کوره آهن

%) سرباره ذوب آهـن  20%) تا (15کشورهاي مختلف متفاوت است. در ایران با افزودن حدود (

 شود. ه میتاصفهان به کلینکر سیمان پرتلند در کارخانه سیمان سپاهان، سیمان سرباره ساخ

 ـ سیمان بنایی

هـا و  رف در مالتهاي صـنعتی بـه منظـور مصـ    سیمان بنایی سیمانی است کـه در بیشـتر کشـور   

سـیمان   %) کلینکر50(حدود شود. این سیمان معموالً از مخلوط کردن  کارهاي بنایی ساخته می

%) گرد سنگ آهک مرغوب و قدري سنگ گچ و برخی مـواد افزودنـی بـا    45پرتلند و حدود (
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 شود. مقاومت کمتر از سیمان پرتلند ولی داراي خواص مطلوب جهت کارهاي بنایی ساخته می

 اي از سیمان پرتلند و آهک مرده و مواد افزودنی هستند. هاي بنایی، آمیخته بعضی سیمانذکر: ت 
 

 هاي ویژه : سیمان6نکته 

سـولفات، سـیمان    ي نظیر سیمان چاه نفت، سیمان برقـی، سـیمان سـوپر   رهاي ویژه دیگ سیمان

بنـد کننـده،   آب سـاز، سـیمان    یمان با ماده حبابمنبسط شونده، سیمان با گیرش تنظیم شده، س

 وجود دارند. نیزسیمان پالستیک (خمیري)، 
 

 ها و حداقل حدود قابل قبول براي مصرف سیمان : ویژگی7نکته 

و موقعیـت عضـو یـا قطعـه سـاختمانی       هاي مصرفی در هر پروژه باید با شرایط اقلیمی سیمان

 سازگاري داشته باشد.
 

د برحسـب درصـد وزنـی    پرتلنـ  هاي شیمیایی انواع سیمان جدول ذیل ویژگی :8نکته 

 باشد سیمان می
 

 انواع ها ویژگی

1 2 3 4 5 

 ــ ــ ــ ــ ــ حداقل SiO۲ مقدار اکسید سیلسیوم

Al مقدار اکسید آلومینیوم O۲  ــ ــ ــ 6ـ/ ــ حداکثر ۳

Fe مقدار اکسید آهن O۲  ــ 5/6 ــ 6ــ/ ــ داکثرح ۳

 4ــ/ 5ــ/ 5ــ/ 5ــ/ 5ــ/ حداکثر MgO مقدار اکسید منیزیم

 مقدار انیدرید سولفوریک

Cر گالف) ا A۳ )8یا کمتر باشد (% 

Cب) اگر  A۳ ) باشد8بیش از (% 

3SO  

 حداکثر

 حداکثر

     

 3/2 2/2 3ــ/ 5/2 5/2

 ــ ــ 4ــ/ ــ 3ــ/

 3ــ/ 5/2 3ــ/ 3ــ/ 3ــ/ حداکثر  افت سرخ شدن

 75/0 75/0 75/0 75/0 75/0 حداکثر  باقیمانده نامحلول

C سیلیکات تري کلسیم S۳ ــ 35ــ/ ــ ــ ــ حداکثر 

C سیلیکات دي کلسیم S۲ ــ 40ــ/ ــ ــ ــ حداقل 

C آلومینات تري کلسیم A۳ ــ 7ــ/ 15ــ/ 8ــ/ ــ حداکثر 

 C A C S۳  ــ ــ ــ 58ــ/ ــ حداکثر ۳

ــالوه دو  تت ــه ع ــت ب ــیم آلومینوفری راکلس

ــ ــري اتبرابرآلومینــــ ــیم  تــــ کلســــ

 C AF C A۴ ۳۲ 

 

 

 

 حداکثر

 

 ــ

 

 ــ

 

 ــ

 

 ــ

 

 20ــ/
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  دهد هاي فیزیکی انواع سیمان پرتلند را نشان می جدول ذیل ویژگی: 9نکته 
 

 ها ویژگی
 انواع

1 2 3 4 5 

به  بر حسب سانتیمتر مربع بر گرم  الف) نرمی ـ حداقل سطح مخصوص
 بلنوسیله دستگاه 

 لوشاتلیهبه وسیله دستگاه 
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 ــ

 
260 
 ــ

 %80 %80 %80 %80  ب) حداکثر انبساط ـ به وسیله اتوکالو

 ج) گیرش ـ به وسیله سوزن ویکا
 گیرش ابتدایی برحسب دقیقه نباید کمتر باشد از:

 سب ساعت نباید بیشتر باشد از :گیرش نهایی برح
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45 
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45 
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45 
12 

 د) تاب فشاري
آوري و سن بتن  باید با توجه به شرایط عملت سیمان ت مالحداقل مقاوم

 معادل مقادیر زیر باشد.
 یک روز در هواي مرطوب

 روز زیر آب 2یک روز در هواي مرطوب و 
 روز زیر آب 6یک روز در هواي مرطوب و 
 روز زیر آب 27یک روز در هواي مرطوب و 
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 ــ
 ــ
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 هـ) تاب خمشی
حداقل مقاومت مالت سیمان با ماسه استاندارد باید با توجه به شرایط 

 باشد آوري و سن بتن معادل مقادیر زیر عمل
 یک روز در هواي مرطوب 

 روز زیر آب 2یک روز در هواي مرطوب و 
 روز زیر آب 6یک روز در هواي مرطوب و 

 روز زیر آب 27روز در هواي مرطوب و یک 
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