
 

 RCC یهاسازهدر  تقویتی یمقدار آرماتورها برآورد

همراه دیگر مصالح ساختمانی به  فوالدی آرماتورهای تقویتیمقدار  برآوردکه به  است الزم RCC یسازه ینهیهز یمحاسبهبرای 

 محاسبه کرد. اولیه هاینقشهاز  توانمیرا آجر در آجرچینی . مقادیر دقیق بتن و بپردازیم  سازه هاینقشهمطابق با 

ین شده ارائه شود. ا بینیپیشاز مقادیر  برآوردیموجود نباشند، الزم است  آرماتورهابرای  بندیزمانو برنامه  هانقشهکه  در صورتی

 .شوندمیتعریف کارهای ساختمانی شرح  گیریاندازهروش استاندارد  الزاماتمطابق با مقادیر معموالً 

 از: اندعبارت اصلی الزامات، آرماتور گذاریدر مورد 

ابق با و مط ن تعریفآ فوالد نرم یا فوالد دارای نقطه تسلیم باال(، قطر و وزن مثالًنوع فوالد ) با توجه جدا صورتبهباید  آرماتورها -1

 :شوند بندیتقسیمموارد زیر 

(a)  و غیره. هاستون، دیوارها، هادال، هافونداسیونالمان سازه، مانند 

(b)  ،ها.فاصله اندازها و خاموت؛ منحنییا قالب؛  دارای خمصاف،  مثالًشکل میلگرد 

 (a)1موارد  مطابق با و شوندمیتعریف شبکه  نوع فوالد، نوع و مساحت با توجه به جدا صورتبه( باید مِش) ایشبکهآرماتورهای  -2

 .شوندمی بندیتقسیمفوق  (b)1و 

 

 آرماتورهامقدار  برآوردروش 

 :باشندمیمتفاوتی هستند، به شرح زیر  هایدقتش که دارای د؛ سه روی برای تخمین مقادیر آرماتورها وجود دارمختلف هایروش



 

 آرماتورها برآوردبرای  1روش 

 مقادیر رایج برابر است با: مثال، عنوانبه. باشدمیبتن مسلح  هایالماننوع سازه و حجم  مبتنی برروش  ترینساده

 مترمکعب 105تن آرماتور در هر  1هستند:  آن مشابه هاینسبتکه دارای بارگذاری و  هاییسازهو  انبارها. 

  ،مترمکعب 13.5تن در هر  1: هاهتلدفاتر اداری، مراکز خرید 

 مترمکعب 15.05تن در هر  1مسکونی، مدارس:  هایساختمان 

ترین دقت را داشته و برای اما کم گذاردمیدر اختیار  برآورداینکه این روش کنترل مفیدی برای مقدار کلی  باوجودحال،  نیبا ا

 وجود دارد. توجهیقابل یتجربه، نیاز به گیریاندازهروش استاندارد  هاینیازمندیناژ تا مقدار کاهش ت

 آرماتورها برآوردبرای  2روش 

، کندمیتبدیل  هاآنطراحی را به وزن  یاولیهکه سطوح فوالدی حاصل از محاسبات  باشدمیاستفاده از عواملی  صورتبهروش دیگر 

𝑘𝑔مثالً 𝑀2⁄  یا𝑘 𝑚⁄  باشدمیکه برای المان بتنی مناسب . 

با  .خواهد دادئه ادقیقی را ار قابل توجیهارزیابی  ،شوند، این روش بندیتقسیماجرایی  هایشکلبه قطرها و  هاوزنکه  در صورتی

 .گیرندمیدر نظر آن  تهیه جزئیاتو  ایسازهشکل  را برای هردو از استانداردسازی ایدرجهحال، این عوامل  این

که از محاسبات  الزامات آرماتورها بر اساسچراکه  ،روش و روشی نسبتاً دقیق در اجرا خواهد بود نیرتریپذانعطافاحتماالً این روش 

 .دیآیم به دست، اندشدهطراحی اولیه تعیین 

 برای تخمین آرماتورها 3روش 

 .شوندمی ارزیابی هانقشهو سپس این  شودیمکشیده  هاالمانی برای شرایط تیپ هاینقشهدر این روش 

 این روش فواید زیر را دارد:

(a)  باشدمیواقعی  یسازه یدهندهنشان اولیه هایطرحاین. 

(b)  باشدمی و توزیع آرماتورهای اصلی و فرعی موردنظرشامل جزئیات  اولیه هایطرحاین. 

(c)  برقرار کرد. فذ و سایر نقاط مورد نیازامنبیشتر را برای  فوالد گذاریامکان  توانمیبا بازرسی 

 هایروشاستفاده کرد چراکه تک تک  2عوامل شرح داده شده در روش  بررسیبرای کالیبره کردن یا  توانمیهمچنین از این روش 

 .گیردمی در نظرجزئیات بندی را 

 

 



 

 ، موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:آرماتور گذاری برآورددرزمان 

(a) انتظارمیلگردهای و  ی در میلگردهاهمپوشان 

اید ب و میلگردهای انتظار میتقسمیلگردهای میلگردهای اصلی و  نوع دو معمولی در هر همپوشانیبرای طول  قبولقابلمقدار یک 

 لحاظ شود.

(b) شناوری یا احتمال 

 تغییرات و حذفیات ممکن، اضافه شود. در نظرگیری منظوربهباید  %15و  10یک روانی بین %

 مترجم: علی برزگر

 منبع:

https://theconstructor.org/construction/reinforcement-quantity-estimation/6802/ 
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