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 به نام بزرگ مهندس هستي

مقدمه
شي دكتر تن شته 15زاده با بيش از گروه آموز شي در ر ستان گيالن و آموزشسال تجربه آموز سي در ا هاي فني و مهند

)،3يههندسي(پاافزارهاي تخصصي مهندسي (آزمون ورود به حرفه ممهندسان عزيز نقاط مختلف كشور در زمينه آزمونها و نرم
ضائيه(ماده  سي قوه ق شنا ستري، كار سمي دادگ سي ر شنا شار كتاب187آزمون كار هاي كاربردي خود در) و ...) اقدام به انت

شايان ذكر است كه گروه آموزشي مذكور باقالب كتاب ساختمان ايران، نموده است.  هاي تفسير جامع مباحث مقررات ملي 
ـــامي پذيرفتهدر دوره 3هقبولي در آزمون پاي %88بيش از  ـــته (كه اس ـــه به  آدرسهاي گذش ـــس ـــايت موس ـــدگان در وبس ش

www.DTEG.ir اند) در ميان تعداد كم پذيرفته شدگان در كشور، مورد توجه مهندسان محترم، قرار گرفته است.ذكر شده
ا توجه به دوري مســـافت،ها براي تمامي مهندســـان محترم باما از آنجايي كه امكان مراجعه حضـــوري و شـــركت در كالس

توانند جايگزيني مناسب در زمينه كمكها ميباشد. اين كتابها، مقدور نميساعات كاري زياد و محدود بودن ظرفيت دوره
به اين دسته از مهندسان عزيز باشند.

شدن آزمون ورود به حرفه ايهاي مهندسي و حرفهالتحصيالن رشتهبا توجه به تعداد كثير فارغ )، طبيعتاً مهندسان3(پايهتر 
ـــلي اينعزيزي مي ـــاختمان به عنوان منبع اص ـــد اين آزمون عبور كنند كه ديدي كامل به مباحث مقررات ملي س توانند از س

ن كننده درتواند نقشي تعييهاي تخصصي مهندسي، داشته باشند. به همين دليل تفسير مباحث مذكور ميآزمون و ساير آزمون
فا نمايد.اين زمينه را اي

در اين مجموعه، در ابتدا درسنامه مختصري كه حاوي نكات مهم و كليدي مباحث مقررات ملي ساختمان ايران و در واقع
شمار ميهاي مهم و پر تكرار آزمونجزو قسمت شده است. اين درسنامه به گونههاي مهندسي نيز به  شآيند، ارائه  دهاي ارائه 

در زماني اندك، ديدي جامع از كتاب مورد نظر را به دست آورد. سپس از صفحه اول تا صفحهكه فرد متقاضي با مطالعه آن 
اي كه با حل اين مجموعه تســت، باهاي تاليفي و مفهومي اســتاندارد شــده اســت. به گونهآخر هر مبحث، اقدام به ارائه تســت

سوال، عمالً ضيحات الزم براي هر  شريحي و تو سخنامه كامالً ت ست نخواهيد توجه به پا سمتي از كتاب مذكور را از د هيچ ق
شده از آن مبحث در آزمون سواالت مطرح  سالداد. در پايان، اقدام به ارائه  ست. نكته قابل توجه درهاي  شده ا شته  هاي گذ

شته سواالت از تمامي ر ست كه اين  سمت اين ا صالحيتاين ق ا وهاي نظارت، اجرهاي عمران، معماري، برق و مكانيك در 
بسيار تواند كمكاند. و اين مسئله ميمحاسبات همراه با پاسخنامه كامالً تشريحي و توضيحات الزم براي هر سوال، ارائه شده

سال ضي نمايد. چرا كه در  شخص متقا شتهزيادي به  شته، عينا براي ر سواالت يك ر شده كه  شاهده  ايهاي مختلف بارها م
ديگر مطرح شده است.

نفر از مهندسان اين كشور به 20حاصل چندين سال تالش، زمان و هزينه زيادي است كه توسط بيش از مجموعه حاضر، 
شتباه نمي ضر، عاري از ا ست مجموعه حا ست. طبيعي ا شده ا ستي اينجانب، تهيه و ارائه  شد. بنابراين منتظر نظسرپر رات وبا

لي موفقيتها، عامل اصطبيعي است در كنار تمامي اين كتابهستيم. موسسه  ايميل و وبسايتپيشنهادات سازنده شما از طريق 
باشد.در آزمون، تالش و كوشش خود شما دوستان و مهندسان عزيز مي
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    )7تا  1(صفحه  كليات فصل اول:
  

پايداري،  مقاومت،ها، ميزان حداقلي از ي ضوابط و مقرراتي است كه با رعايت آنهدف اين مبحث ارائه 9-1-3-1
، تأمين شده؛ و سالمت و ايمني مبحث هاي بتني موضوع ايندر سازه ساختمان برداري، پايايي و انسجامبهره

  )2ها حفظ شود. (صفحه ن سازهكنندگان از اياستفاده
..............................................................................................................................................................................  

خود را در طول عمر سازه  سازه عملكرد مورد انتظارچنانجه در طراحي يك سازه بتني، هدف اين باشد كه ) 1سوال 
اي ره يا اعضاي آن، مشكلي بها، و نيز ارتعاشات بيش از حد سازها و يا باز شدگي تركو افزايش تغيير شكل حفظ كند
قابل مالحظه اي به سازه وارد ننمايد، كدام خصوصيت سازه آسيب  ،سوزيبه عالوه آتش كنندگان ايجاد نكنند واستفاده

  مدنظر قرار گرفته است؟
  ) دوام(پايايي)4    ) بهره برداري3    ) پايداري2    ) مقاومت1
  

  صحيح است 3گزينه  2اختمان صفحه مقررات ملي س 9مبحث  1-3-1-9بر اساس بند جواب: 
..............................................................................................................................................................................  

  )4و  3(صفحه دامنه كاربرد   9-1-4
مقاومت تسليم ل، و مگاپاسكا 50تا  20ي بتن بين مقاومت مشخصهآرمه در اين مبحث، اي بتنهدر سازه 9-1-4-1

-3-3-9خواهد بود. حد فوقاني مقاومت مشخصه بتن را در مواردي كه الزامات بند  مگاپاسكال 550تا  220فوالد بين 
  )3(صفحه  افزايش داد. مگاپاسكال 70توان تا ميرعايت شوند،  3

..............................................................................................................................................................................  
ختمان مقررات ملي سا 9مورد قبول در مبحث  حداكثر مقاومت مشخصه بتن و حداقل مقاومت تسليم فوالد) 2سوال 

  به ترتيب چند مگاپاسكال خواهند بود؟
1 (50 - 220    2 (20 - 220    3 (70 - 220    4 (70 - 550  
  

  .صحيح است 3گزينه  3مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  1-4-1-9بر اساس بند جواب: 
..............................................................................................................................................................................  

اي است. ظرفيت باربري قطعه در هر مقطع بايد به اندازه »روش طرح مقاومت«روش طراحي در اين مبحث  9-1-5-1
   ي زير براي هر تالش تأمين شده باشد.باشد كه رابطه

)9-1-1(                                 nS U   
ضريب كاهش مقاومت است كه بر اساس رفتار  دار وارد به مقطع وتالش ضريب Uمقاومت اسمي مقطع، nSدر اين رابطه: 

  )4(صفحه شود. عضو در برابر تالش وارده تعيين مي
  
به ترتيب مسئوليت  د كهنشوحقيقي يا حقوقي اطالق مي هاي شخصيتبه : مهندس طراح و مهندس ناظر 9-1-9

باشد. بندي از وزارت راه و شهرسازي ميو داراي صالحيت يا رتبه دار بوده،طراحي سازه و نظارت بر اجراي سازه را عهده
  )6(صفحه  شود.مقررات ملّي تعيين مي دومضوابط مبحث  شرح وظايف و حدود اختيارات مهندس طراح مطابق

  

  )53تا  9(صفحه  عالئم و تعاريف: دومفصل 
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  )59تا  55(صفحه  مشخصات مكانيكي بتنفصل سوم: 
  
چگالي بتن سبك شود. منظور مي متر مكعب بركيلوگرم  2300در محاسبات برابر با  چگالي بتن معمولي  9-3-2-1

  )55 ص(باشد. كيلوگرم بر متر مكعب 1400تر از نبايد كممقدار آن  امانتايج آزمايش تعيين شود؛  يد بر اساسبا ايسازه
..............................................................................................................................................................................  

 چند كيلوگرم بر متر مكعب بايد باشد؟ سبك سازه اي حداقل چگالي بتن) 3سوال 

1( kg
m 31400         2( kg

m 32300     

3 (kg
m   .يد بر اساس نتايج آزمايش تعيين شودبا )4                     3900

  
  صحيح است 1گزينه  55مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  1-2-3-9براساس بند  جواب:

..............................................................................................................................................................................  
 چند كيلوگرم بر متر مكعب با هم اختالف دارند؟ سبك سازه اي معمولي و هاي حداقل چگالي بتن) 4سوال 

1( kg
m 31400   2( kg

m 32300   3 (kg
m   نمي توان اظهار نظر كرد )4               3900

  
  .صحيح است 3گزينه  55مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  1-2-3-9براساس بند  جواب:

..............................................................................................................................................................................  
cfها از نامه كه در آنآيين ي روابط اينهاي سبك، كليهبراي منظور كردن مشخصات بتن  9-3-2-2   استفاده

  )55(صفحه . گرددضرب مي 2-3-9و يا  1-3-9مطابق جداول  در ضريب شده است، 
  )56ها (صفحه با توجه به تركيب دانه ضريب اصالح  1-3-9جدول  -
  )56(صفحه  با توجه به چگالي بتن ضريب اصالح  2-3-9جدول  -
  

(صفحه گردد.منظور مي 0/1برابر  كيلوگرم بر متر مكعب) 2300( براي بتن با چگالي معمولي مقدار  9-3-2-3
56(  
  منظور شود. 75/0هاي سبك بايد برابر با براي انواع بتن در محاسبات طول گيرايي آرماتورها، ضريب  9-3-2-4

..............................................................................................................................................................................  
هاي يك بتن نيمه سبكدانه تركيبي برابر  دانهنسبت حجم ريزدانه معمولي به حجم كل سنگ چنانچه )5سوال 

 :برابر است بامربوط به لحاظ كردن مشخصات بتن هاي سبك،  λ اصالح مقدار ضريبباشد.  5/0
1( 75/0    2( 8/0      3 (85/0      4( 78/0  
  

  .صحيح است 2گزينه  56ي ساختمان صفحه مقررات مل 9مبحث  و زيرنويس آن در 1-3-9جدول براساس  جواب:
..............................................................................................................................................................................  

 
 

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



 مقررات ملي ساختمان (طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه) 9تفسير جامع مبحث 

 تهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  7ابان گلزاران، پوران پژوهش    صفحه رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خي
 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن: 

مربوط به  λ اصالح ضريب ميزانحداكثر  متر مكعب باشد، كيلوگرم بر 2100چگالي يك بتن چنانچه  )6سوال 
 :لحاظ كردن مشخصات بتن هاي سبك، برابر است با

1( 75/0    2( 85/0      3 (78/0      4( 1  
  

  .صحيح است 3گزينه  56مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  در 2-3-9جدول براساس  جواب:
..............................................................................................................................................................................  

  )57(صفحه  ي بتنمقاومت فشاري مشخصه 9-3-3
ي بتن،مقاومت فشاري مشخصه 9-3-3-1

cf نهاستوا دو نمونهحداقل بر روي  روزه 28هاي ، بايد بر اساس آزمايش 
تعيين  مترميلي 200و ارتفاع  100به قطر  ي استوانه ايمتر يا حداقل سه نمونهليمي 300و ارتفاع  150اي به قطر 

  )57(صفحه  ها مورد نظر باشد، بايد مدارك ساخت ذكر گردد.شود. در صورتي كه سن ديگري براي آزمايش نمونه
..............................................................................................................................................................................  

 ؟است نادرستكداميك از عبارات زير  )7سوال 
  بتن، تعداد نمونه ها افزايش مي يابند. مشخصه ومت فشاريمقا تعيين ) با افزايش ابعاد نمونه استوانه اي در آزمايش1
  .تعداد نمونه كاهش مي يابند بتن، مشخصه مقاومت فشاري ه اي در آزمايش تعيينبا افزايش ابعاد نمونه استوان )2
يليمتر م 150در  300 به ابعاد دو نمونه استوانه اييا  ميليمتر 100در 200) حداقل سه نمونه استوانه اي به ابعاد 3

  بتن، نياز است. مشخصه مقاومت فشاري تعيين براي آزمايش
  بايد در مدارك ساخت ذكر گردند. براي آزمايش نمونه ها مورد نظر باشد، روز 28در صورتي كه سن ديگري غير از  )4
  

  .صحيح است 1گزينه  57 مقررات ملي ساختمان صفحه 9مبحث  1-3-3-9بر اساس بند  جواب:
..............................................................................................................................................................................  

مقدار 9-3-3-3
cf  57ه (صفح هاي زير، در نظر گرفته شود:بايد با توجه به محدوديت(  

  
  نوع بتن  شرايط  حالت كاربرد

min
( )cf MPa 

max
( )cf MPa

  50  20  معمولي و سبك    الف :كلي
ب: ساختمانهاي بلندتر از 

  طبقه از روي شالوده 20
ژه بيني تدابير ويبا پيش

  70  20  معمولي  براي كنترل كيفيت بتن

    ت: سازه هاي لرزه بر ويژه
  محدوديتي ندارد  25  معمولي
  35  25  سبك

  
..............................................................................................................................................................................  

  
  
  
  

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



 مقررات ملي ساختمان (طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه) 9تفسير جامع مبحث 

 تهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  8ابان گلزاران، پوران پژوهش    صفحه رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خي
 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن: 

از روي متر  85به ارتفاع ساختماني  زي زياد و با شكل پذيري ويژه،در منطقه ايي با خطر لرزه خيمقرر است  )8سوال 
قاومت ميزان م در مورد .ضمين و كنترل نمودآزمايشات پيشرفته كيفيت بتن را تچنانچه بتوان با شالوده احداث شود. 

  كدام گزينه صحيح مي باشد؟بتن، فشاري مشخصه 
  مگاپاسكال  20ي با مقاومت بتن معمول) 2    مگاپاسكال 22بتن سبك با مقاومت ) 1
 مگاپاسكال 42بتن معمولي با مقاومت ) 4    مگاپاسكال 42بتن سبك با مقاومت ) 3
  

  .صحيح است 4گزينه  55 مقررات ملي ساختمان صفحه 9مبحث  3-3-3-9بند قسمت ت بر اساس  جواب:
..............................................................................................................................................................................  

كيلوگرم بر متر مكعب، در  2300طبقه از روي شالوده در تهران با بتن معمولي به چگالي  23ساختماني با  )9سوال 
تن مصرفي حداكثر رده ب ،كيفيت بتن را تضمين و كنترل نمود د، چنانچه بتوان با آزمايشات پيشرفتهحال ساخت مي باش

  ؟توان در نظر گرفت ميمگاپاسكال برابر چند 
1 (MPa20   2 (MPa50    3( MPa35    4 (MPa70  
  

  صحيح است. 4گزينه  57مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  3-3-3-9بند قسمت ب و پ بر اساس جواب: 
..............................................................................................................................................................................  

، متوسطبا خطر لرزه خيزي  شهر اراكدر واقع  از روي شالودهمتر ارتفاع  20با  ه طبق 5 يبراي ساختمان )10سوال 
  :است باحداكثر رده بتن سبك سازه اي برابر 

1 (MPa20   2 (MPa50    3( MPa35    4 (MPa70  
  

  صحيح است. 2گزينه  57مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  3-3-3-9بند الف مت بر اساس قسجواب: 
..............................................................................................................................................................................  

  قابل قبول مي باشد؟بتن سبك سازه اي  دام گزينه زير به عنوان حداقل مشخصات مكانيكي يكك )11سوال 
  مگاپاسكال 35كيلوگرم بر متر مكعب، مقاومت فشاري مشخصه=  2300) چگالي بتن= 1
  مگاپاسكال 35كيلوگرم بر متر مكعب، مقاومت فشاري مشخصه=  1400) چگالي بتن= 2
  مگاپاسكال 20ر متر مكعب، مقاومت فشاري مشخصه= كيلوگرم ب 1400) چگالي بتن= 3
  مگاپاسكال 20كيلوگرم بر متر مكعب، مقاومت فشاري مشخصه=  2300) چگالي بتن= 4
 

  صحيح است. 3مقررات ملي گزينه  9مبحث  57صفحه  3-3-3-9و  55صفحه  1-2-3-9بند  بر اساسجواب: 
..............................................................................................................................................................................  

  )58(صفحه  بندي بتنرده 9-3-4
  ي آن معموًال به ترتيب زير است:بندي بتن بر اساس مقاومت مشخصهرده 9-3-4-1

C C C C C C C C C C C C C C10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70  
cfي بتنگر مقاومت فشاري مشخصهبيان Cعداد بعد از ا   باشند.بر حسب مگاپاسكال مي  

       
r/  )58(صفحه  rf مدول گسيختگي بتن cf f 0 62  

  

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



 مقررات ملي ساختمان (طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه) 9تفسير جامع مبحث 

 تهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  9ابان گلزاران، پوران پژوهش    صفحه رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خي
 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن: 

)  )58(صفحه  cEبتن مدول االستيسيته / )cw kg m 3  
// c cw f 1 50 043  cw 1440 2560  

cf 4700  2300  
         

تعيين نمود؛ به شرط ي بتن روزه 28هاي بر روي نمونهتوان بر مبناي آزمايش مدول االستيسيته بتن را مي 9-3-6-2
  در مدارك ساخت ارائه شوند. cEهاي تعيين نيز در طرح مخلوط بتن منظور شده و نتايج آزمايش كه اين پارامترآن
  
 

 
  )59(صفحه  ضريب انبساط حرارتي بتن -8-3-9  عامل موثر  نوع بتن
درصد برابر با  20با تقريب   هادانهنوع سنگ  بتن معمولي 610   ي سلسيوسدر هر درجه 10

  تعيين از طريق آزمايش  نوع بتن سبك  سبك بتن
  
  و بايد در طراحي منظور شوند. بوده، قابل مالحظه بلند مرتبه در ساختمانبه ويژه  :جمع شدگي و خزش بتن 9-3-9

..............................................................................................................................................................................  
C از بتن سبك سازه اي با رده بتنيساخت تير  براي )12سوال  20،( / )cw kg m S و 31900 استفاده  340

 :ختگي اين قطعه بتني برابر است بامدول گسي .شده است
1( / MPa2 41  2 (/ MPa2 80    3( / MPa2 10    4( / MPa1 54  
  

  صحيح است. 1مقرارت ملي گزينه  9مبحث  58صفحه  1-5-3-9و بند  56صفحه  2-3-9جواب: بر اساس جدول 
..............................................................................................................................................................................  

Cمدول االستيسيته بتن با رده  )13سوال  30،( / )cw kg m  حدودا برابر كدام گزينه است؟ 32000
1( MPa21100  2 (MPa489900    3( MPa20100    4( MPa19900  
  

  صحيح است. 1گزينه  58ساختمان صفحه مقرارت ملي  9مبحث  1-6-3-9 بندقسمت الف جواب: بر اساس 
..............................................................................................................................................................................  

باشد، رده بتن در كدام گزينه صحيح  مگاپاسكال 34900معمولي برابر  بتنيك مدول االستيسيته  چنانچه )14سوال 
  بيان شده است؟

1( C 30    2 (C 40      3( C 55      4( C 60  
  

  صحيح است. 3گزينه  58ساختمان صفحه مقرارت ملي  9مبحث  1-6-3-9 بندقسمت ب جواب: بر اساس 
..............................................................................................................................................................................  

 
 
 

  )59(صفحه    ضريب پواسون بتن -7-3-9  نوع بتن
  هاي معتبريا تعيين از طريق آزمايش 2/0  بتن معمولي

  هاي معتبرمايشتعيين از طريق آز  سبك بتن

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



 مقررات ملي ساختمان (طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه) 9تفسير جامع مبحث 

 تهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  126ابان گلزاران، پوران پژوهش    صفحه رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خي
 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن: 

  )550تا  527(صفحه  طراحي در برابر آتش سوزي پيوست دو :
  
  تعاريف 2-2پ-9
  )527(صفحه   aفاصله محوري،  1-2-2پ-9
a  گيرد، سوزي قرار ميدر معرض آتشكه  ي بتني عضورويه تريننزديكي محور ميلگرد طولي مقطع تا فاصلهعبارت از  
  

  
  در مقاطع اعضاي سازه ي محوري فاصله 1-2پ-9شكل 

  
 )528(صفحه  ي محوري متوسط،فاصله 2-2-2پ-9

                    )1-2پ-9( 

  باشد.ي محوري آن ميلگرد ميفاصله و ام iعبارت از سطح مقطع ميلگرد  ،2-2پ-9كه در آن مطابق شكل 

  
  ي محوري متوسطي فاصلهاد براي محاسبهابع 2-2پ-9شكل 

  
  )528(صفحه  FRR،مدت زمان مقاومت در برابر آتش 4-2-2پ-9
اي، انسجام و يا عايق كه يك عضو در شرايط آزمايش آتش استاندارد، كفايت سازهعبارت است از مدت زمان مورد  نياز براي آن 

 باشد. ميبرحسب دقيقه ن زمان بودن خود را از دست بدهد. اي
  )529(صفحه  ايكفايت سازه 5-2-2پ-9

  سوزي است.اي (تحمل بارهاي وارده) تحت اثر آتشتوانايي يك عضو در تأمين شرايط سازه
  )529(صفحه انسجام يا يكپارچگي  6-2-2پ-9

  سوزي از يك طرف به طرف ديگرزها هنگام آتشتوانايي عضو جدا كننده آتش مانند دال يا ديوار، در جلوگيري از عبور شعله و گا
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ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



 مقررات ملي ساختمان (طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه) 9تفسير جامع مبحث 

 تهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  127ابان گلزاران، پوران پژوهش    صفحه رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خي
 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن: 

  )529(صفحه  عايق بودن 7-2-2پ-9
سوزي قرار به توانايي يك عضو جداكننده آتش براي محدود كردن دماي سطح آن در هنگامي كه سطح مقابل آن در معرض آتش

  شود.گيرد، عايق بودن آن عضو گفته ميمي
  
  )530(صفحه   مدت زمان مقاومت در برابر آتش هاي ابعادي براي تأمينمحدوديت 3-3-2پ-9

ترين سطح بتن رويه نبايد ها و همچنين ضخامت بتن بين هر حفره و نزديكها و ديوارهاي مجوف، ضخامت بتن بين حفرهدر دال
  تر باشد.متر، كمميلي 25ترين مقدار يك پنجم ضخامت دال يا ديوار و يا از بيش
  تر باشد.متر بيشميلي 1500ها نبايد از مركز تا مركز تيرچههاي با تيرچه، فواصل در دال

  
  )531(صفحه   كنندهاضافه كردن مواد عايق 6-3-2پ-9

با افزودن عايق بر روي سطح عضو، به منظور ازدياد ضخامت مورد نياز توان را مي ) اجزاFRR( مدت زمان مقاومت در برابر آتش
  اضافه نمود.  8-2پ-9ولي، مطابق ضوابط بند آن، و يا بهتر عايق شدن آرماتورهاي ط

  

  )531(صفحه  ها) در دالFRR( مدت زمان مقاومت در برابر آتش 4-2پ-9
  )531(صفحه  عايق بودن دال 1-4-2پ-9

داده شده است. اين  1-2پ-9هاي با ضخامت مختلف در جدول مدت زمان براي مقاومت در برابر آتش براي دال
  شود:ف دال مطابق (الف) تا (پ) در زير تعريف ميضخامت براي انواع مختل

  هاي توپر: برابر ضخامت دال؛براي دال -الف
  هاي مجوف: برابر با سطح مقطع خالص دال تقسيم بر عرض مقطع آن؛براي دال -ب
  هاي مجاور.هاي با سيستم تيرچه و دال: برابر با ضخامت دال توپر بين جان تيرچهبراي دال -پ

  )532(صفحه   مدت زمان مقاومت در برابر آتش براي عايق بودن دال 1-2پ-9جدول 
  )532(صفحه  هااي دالكفايت سازه 2-4-2پ-9

هاي توپر و يا اي براي دالمدت زمان مقاومت در برابر آتش به منظور تأمين كفايت سازه 2-2پ-9جدول 
  )533(صفحه  هاي يك طرفهيرچهت -مجوف كه بر روي ديوارها و يا تيرها متكي هستند، و همچنين دال

هاي تخت و اي براي دالمدت زمان مقاومت در برابر آتش به منظور تأمين كفايت سازه 3-2پ-9جدول 
  )533(صفحه  هاي قارچي با پهنه يا سر ستوندال

هاي دو تيرچه اي براي دالمدت زمان مقاومت در برابر آتش به منظور تأمين كفايت سازه 4-2پ-9جدول 
   )535(صفحه  ي غير پيوستهرفهط

ي هاي دو طرفهتيرچه-اي براي دالمدت زمان مقاومت در برابر آتش به منظور كفايت سازه 5-2پ-9جدول 
  )535(صفحه  پيوسته

  )536(صفحه اي ) در تيرها براي كفايت سازهFRR( مدت زمان مقاومت در برابر آتش 5-2پ-9
  )537(صفحه  ) براي تيرهاي سادهFRP( بر آتشمدت زمان مقاومت در برا 3-2پ-9شكل 
 )538(صفحه  ) براي تيرهاي پيوستهFRR( مدت زمان مقاومت در برابر آتش 4-2پ-9شكل 

 )539(صفحه  ها) در ستونFRRمدت زمان مقاومت در برابر آتش ( 6-2پ-9

  )542(صفحه  ي)اها (كفايت سازه، براي ستونFRRمدت زمان مقاومت در برابر آتش،  6-2پ-9جدول 
 )543 ص( مهارشده اي) براي ستون، (كفايت سازهFRRمدت زمان مقاومت در برابر آتش  7-2پ-9جدول 

  )545(صفحه  ) در ديوارهاFRRسوزي (مدت زمان مقاومت در برابر آتش 7-2پ-9
  )545(صفحه  ، (عايق بودن) ديوارهاFRRمدت زمان مقاومت در برابر آتش  8-2پ-9جدول 
  )546(صفحه  اي) ديوارها، (كفايت سازهFRRمدت زمان مقاومت در برابر آتش  9-2پ-9جدول 
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  )548(صفحه كننده اضافه كردن مدت زمان مقاومت در برابر آتش با استفاده از مصالح اضافي عايق 8-2پ-9
قسمت ورميكواليت (و يا  4ها از يك قسمت سيمان و اي كه تركيب حجمي مصالح آنساختههاي پيشاستفاده از ورقه(الف)  

  ي بتن چسبيده شده باشد.پرليت) تشكيل شده، و به نحو مناسبي به رويه
كيلوگرم گچ ساخته  100مترمكعب ماسه و  16/0ورميكواليت (يا پرليت) كه به صورت مخلوط  –هاي گچي استفاده از پوشش(ب) 

رويه بتن به روش مناسبي چسبانيده شوند؛ و يا به صورت اي كه پس از خشك شدن به ساختهشده باشند، به صورت صفحات پيش
 كشي برروي سطح بتن قرار داده شوند.پاشيدني و يا ماله

 مناسب باشند. هاي استاندارد مقاومت در برابر آتشهايي كه براساس آزمايشاستفاده از هر گونه مصالح و يا ورقه(پ) 
  

تر باشد، بايد از تسليح مناسب به منظور جلوگيري متر بيشميلي 10ي در جا از ي عايق اضافه شدهدر مواردي كه ضخامت اليه* 
  )549(صفحه  سوزي استفاده شود.از جدا شدن پوشش از بتن موجود در هنگام آتش

  )549(صفحه  سوزيها به منظور افزايش مدت زمان مقاومت در برابر آتشي دالاضافه كردن مصالح رويه 4-8-2پ-9
..............................................................................................................................................................................  
وزي سهنگام آتشگازها  يا توانايي عضو جدا كننده آتش مانند دال يا ديوار، در جلوگيري از عبور شعله و" )305سوال 

  معرف كدام گزينه است؟ "از يك طرف به طرف ديگر
  ايستايي) 4    ايكفايت سازه) 3    يكپارچگي) 2    عايق بودن) 1
  

  است. صحيح 2گزينه  529مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  6-2-2پ-9بند  ر اساس: بجواب
..............................................................................................................................................................................  

سانتيمتر، مدت زمان مقاومت  10به ضخامت موثر بتني عايق بودن يك دال توپر به منظور تامين شرايط  )306سوال 
  ) چند دقيقه مي باشد؟FRR( در برابر آتش

1 (60    2 (90      3 (180      4 (120  
  

  است. صحيح 2گزينه  532مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  1-2پ-9جدول  ر اساس: بجواب
..............................................................................................................................................................................  

سانتيمتر، مدت زمان مقاومت  7به ضخامت موثر بتني عايق بودن يك دال توپر به منظور تامين شرايط  )307سوال 
  ) چند دقيقه مي باشد؟FRR( در برابر آتش

1 (60    2 (50      3 (45      4 (30  
  

  است. صحيح 3گزينه  532مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  1-2پ-9جدول  ر اساس: بجواب
..............................................................................................................................................................................  

 ، مدت زمان مقاومت در برابر آتشپيوسته دو طرفهيك دال  كفايت سازه ايبه منظور تامين شرايط  )308سوال 
)FRRميليمتر است) 30(فاصله محوري تا پايين ترين اليه آرماتور در اين دال برابر  ) چند دقيقه مي باشد؟  
1 (60    2 (90      3 (180      4 (120  
  

  است. صحيح 3گزينه  533مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  2-2پ-9جدول  ر اساس: بجواب
..............................................................................................................................................................................  
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يك ديوار معمولي به ضخامت ) FRR( ، مدت زمان مقاومت در برابر آتشعايق بودنرايط به منظور تامين ش )309سوال 
   چند دقيقه مي باشد؟ميليمتر،  150

1 (60    2 (90      3 (180      4 (120  
  

  است. صحيح 3گزينه  545مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  8-2پ-9جدول  ر اساس: بجواب
..............................................................................................................................................................................  

  كدام گزينه صحيح مي باشد؟ اضافه كردن مدت زمان مقاومت در برابر آتش يك ديوار معموليبه منظور  )310سوال 
  ده باشد.بتن چسبيده ش كه به نحو مناسبي به رويهپرليت، تشكيل شده از سيمان و  ساختههاي پيشقه) استفاده از ور1
اي كه پس از خشك شدن به رويه بتن به روش ساخته، به صورت صفحات پيشپرليت–هاي گچي) استفاده از پوشش2

  مناسبي چسبانيده شوند
  مناسب باشند. هاي استاندارد مقاومت در برابر آتشبراساس آزمايش هايي كهاستفاده از هر گونه مصالح و يا ورقه) 3
  ) همه موارد4
  

  است. صحيح 4گزينه  548مقررات ملي ساختمان صفحه  9مبحث  8-2پ-9بند  ر اساس: بجواب
..............................................................................................................................................................................  

  
  

  )573تا  551(صفحه روش خرپايي (روش بست و بند)  : سومپيوست 
  

  )581تا  575(صفحه جمع شدگي و خزش بتن  : چهارمپيوست 
  

  )591تا  583(صفحه روش ضرايب لنگر خمشي در دال ها  : پنجمپيوست 
  

  )622تا  593(صفحه روش طراحي ساده ساختمان هاي بتني  : ششمپيوست 
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  به نام  بزرگ خالق هستي
  مهندس عزيز

شكر از شما به منظور اعتمادي كه به مجموعه ما ضمن ت
نمودين، يادآور مي شود كه اين بسته آموزشي تنها به منظور 
استفاده شخص خريدار بوده و در صورت دريافت و مشاهده 
اين مجموعه از هر طريق غير از تهيه از موسسه، بدانيد كه 
رضايت صاحب اثر به هيچ صورتي وجود نداشته و ضمن 

موسسه ضمن اطالع به منظور پيگيري امور  تماس با
حقوقي، بدين طريق حمايت خود را به منظور ايجاد 
انگيزه و تداوم در ارائه خدمات به مهندسين عزيز ، شامل 

 حال ما نماييد ...

براي تهيه اين مجموعه زمان، زحمت و 
هزينه زيادي صرف شده است. هر گونه 
كپي برداري از اين مجموعه بدون اجازه 
كتبي پديدآورنده، عرفا و شرعا حرام و باطل 

 بوده و قابل پيگرد قانوني مي باشد ...
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