
S400
400 N/mm2

مقاومت فشاري مشخصه بتن f'c 25 N/mm2 (H) ارتفاع آزاد ستون 3.6 m

① طول وصله 600 mm

ضریب رده فوالد ψg 1 ② ناحیه خارج از وصله (قاب لرزه اي ویژه) 1200 mm

ضریب اندود میلگرد ψe 1 H (m) ③ طول گیرایی 350 mm

ضریب قطر میلگرد ψs 0.8 ① طول وصله ④ طول قالب تا آکس آرماتور 300 mm

ضریب موقعیت میلگرد ψt 1.3 طول کل آرماتور ریشه * 2500 mm

1.04 ② ناحیه خارج از وصله * غالبا طول ریشه 2/4 متر منظور می گردد.
ضریب نوع بتن λ 1

ضریب فاصله میلگردها cb 30 mm ③ طول گیرایی
ضریب اندود میلگرد ψe 1

ضریب میلگرد محصور کننده ψr 1.6 ④ طول قالب

ضریب محل مهار ψo 1 ① فاصله وصله از بر ستون باال

ضریب مقاومت بتن ψc 0.84 طول دهانه

1.34

ضریب محصور شدگی ψr 1 ارتفاع تیر

قطر اسمی میلگرد db 18 mm ③ طول وصله باال طول دهانه 5.0 m

④ طول وصله پایین ارتفاع کل تیر 400 mm

1 ② فاصله وصله از بر ستون پایین ① فاصله وصله از بر ستون باال 1650 mm

② فاصله وصله از بر ستون پایین 1250 mm

تعداد آرماتورهاي طولی تیر یا ستون n 6 ③ طول وصله باال 800 mm

قطر اسمی خاموت بسته در محل مهار یا وصله dv 10 mm ④ طول وصله پایین 600 mm

فاصله بین خاموتها در محل مهار یا وصله s 100 mm

شاخص آرماتور عرضی ktr 10.5
② حداقل بعد تکیه گاه

0

① طول گیرایی آرماتور قالبدار تیر 350 mm

1 ② حداقل بعد تکیه گاه 400 mm

(Cb + Ktr) / db = ① طول گیرایی آرماتور تیر (از انتهاي خم تا مقطع بحرانی)

دقیق رند شده

طول گیرایی میلگرد کششی ld 599 600 mm

طول گیرایی میلگرد قالب دار در کشش ldh 352 350 mm

طول گیرایی میلگرد فشاري (طول مستقیم) ldc 346 350 mm نقطه قطع تئوریک
ضابطه لرزه اي آرماتور قالبدار در کشش ldh-EQ 267 300 mm

ضابطه لرزه اي آرماتور بدون قالب در کشش ld-EQ 867 900 mm

حداقل بعد تکیه گاه (ستون، دیوار یا تیر) D mm

نوع وصله

طول وصله میلگرد کششی lst 779 800 mm

طول وصله میلگرد فشاري lsc 511 500 mm نقطه قطع تئوریک

450 mm
حداقل قطر خم di 108 - mm ① ②

طول مستقیم بعد خم lext 216 - mm

حداقل قطر خم di 108 - mm

طول مستقیم بعد خم lext 72 - mm

قطر خاموت یا تنگ db 10 mm

ارتفاع موثر تیر d 450 mm

حداقل قطر خم di 40 - mm ① حداقل فاصله انتهاي آرماتور با لبه ستون ld- 600 mm

طول مستقیم بعد خم lext 75 - mm ② حداقل فاصله انتهاي آرماتور با وسط دهانه ld+ 450 mm

حداقل قطر خم di 40 - mm

طول مستقیم بعد خم lext 75 - mm

حداقل قطر خم di 40 - mm

طول مستقیم بعد خم lext 65 - mm

نوع میلگرد یا سیم

بدون اندود یا با اندود روي (گالوانیزه) 500 mm

700 mm

500 mm

بدون اندود - mm

- mm

- mm

- mm

- mm

- mm

- mm

بدون اندود یا با اندود روي (گالوانیزه)
قالب الزم نیست
با قالب استاندارد

بدون اندود
قالب الزم نیست
با قالب استاندارد

مشخصات مصالحروابط استفاده شده:

ضرائب اصالح طول گیرایی (بدون قالب)

max(ψg.ψe.ψs.ψt, 1.70) =

fyمقاومت تسلیم مشخصه آرماتور

ضریب Ktr دقیق محاسبه شود

ψe.ψr.ψo.ψc =
ضریب اصالح طول گیرایی (در فشار)

موضوع:  مهار و وصله آرماتور (بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - ویرایش پنجم 1399)

با قالب استاندارد
با اندود اپوکسی

میلگرد آجدار

قالب الزم نیست
قالب الزم نیست
با قالب استاندارد

با اندود اپوکسی یا با اندود روي - اپوکسی

B

قالب الزم نیست
قالب الزم نیست

قالب استاندارد براي میلگردهاي طولی

قالب استاندارد براي میلگردهاي عرضی

طول وصله دورپیچ ها

طول گیرایی میلگردها

طول وصله میلگردها

ضرائب اصالح طول گیرایی (با قالب)

استفاده از ضوابط ساده جدول 4-21-9

400

2.25

خیر

فاصله آزاد میلگردها حداقل برابر با قطر میلگرد و خاموت حداقل در 
طول گیرایی تامین شده است؛ یا فاصله آزاد میلگردها حداقل دو برابر 

قطر میلگرد و پوشش حداقل برابر قطر میلگرد است.

سایر موارد

مبحث نهم مقررات ملی  1-21-9 رابطه
ساختمان

مبحث نهم مقررات ملی  2-21-9 رابطه
ساختمان

مبحث نهم مقررات ملی  1-8-3-21-9بند 
ساختمان

مبحث نهم مقررات ملی  5-21-9 رابطه
ساختمان

آرماتور ریشه ستون

وصله آرماتور تیر

 
طول گیرایی آرماتور قالبدار 
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ــاتور جــنرال پـــــایین ــا آرم ــیر ب ــی تـ ــت خمش ظرفیـ

ــاال ــاتور جــنرال ب ــا آرم ــیر ب ــی تـ ــت خمش ظرفیـ

ld- ld+

طول گیرایی آرماتور تقویت تیر
 



عرض تیر B-Beam 400 mm

قطر آرماتور طولی تیر db 18 mm

تعداد آرماتور طولی تیر (مجموع جنرال و تقویت) n 6
قطر خاموت تیر dv-B 10 mm

قطر آرماتور طولی ستون db-C 20 mm

فواصل تنگ هاي ستون در ناحیه اتصال S 100 mm

تعداد ساق تنگ هاي بسته در ستون m 2
قطر تنگ ستون dv-C 10 mm

تعداد ردیف تنگ ستون در طول قالب  nv 2 ≥ 2 O.K.
مساحت کل تنگ هاي محصور کننده آرماتور تیر Ath 314 mm2 < 0.4Ahs = 611 mm2 Declined

فواصل آرماتورهاي طولی تیر از یکدیگر Dist. 56 mm < 6db = 108 mm Declined
پوشش آرماتور تیر داخل هسته ستون C 70 mm ≥ min(65, 6db) 65 mm Approved

ضریب آرماتور محصور کننده ψr 1.60
ضریب محل مهار ψo 1.00
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