
 Rev.1                                                            طبق مبحث نهم مقررات ملي ساختمانشالوده  سازه بتني و چك ليست      

  

 بخش كنترل محاسبات سازه-سازمان نظام مهندسي تهران                           3 از 1صفحه            لطفا فرم فقط با خودكار آبي پر شود

  :پالك ثبتي      :ده كامپيوترينشماره پرو    :منطقه      :نام مالك ساختمان
  :آدرس ساختمان

  : محاسب مشخصات مهندس
  :وامضاءمهر      :نظام مهندسي شماره          :نام

  :شماره پروانه اشتغال        :شهرسازي شماره
  :شركت مشاورمشخصات 

  :وامضاءمهر      :نظام مهندسي شماره          :نام
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

  بله      انجام شده است؟ ACI-318-99با استفاده از  فقطمبحث نهم و در نرم افزار  اصولآيا طراحي كامپيوتري سازه بتني، بر اساس  -1
 

  

'222       :مشخصات مصالح -2 /_____     /______      / ___ cmkgfcmkgfcmkgf transverseyallongitudinyc === −− 
  

  آرماتورها مشخص شده است؟ هدرج 90حداقل طول مستقيم در انتهاي خم وصله هاي پوششي و طول حداقل  سازهآيا در نقشه هاي  -3
 )ميشود اعمالدر كنترل مرحله دوم (خير    )برابر قطر ميلگرد 12 :درجه 90اقل طول مستقيم در انتهاي خم دبرابر قطر ميلگرد،  ح 55: حداقل طول وصله ( بله 

  

  

آزاد  فواصل درباره 5-17-9و  4-16-9، 4-15-9 ،11-11-9 ضوابط بخش و شالوده ها ديوارها ،دالها ،تيرها، ستونها جزئيات آرماتورگذاريدر آيا  -4
(c)  و محور به محور(s)  سفره هاي مجاورفاصله آزاد و ) شامل محل وصله ها(بين آرماتورهاي هر سفره(p)رعايت شده است؟ ،  
1.33D , mm 25 ,max(dc(:تير  ،بله  aggrigateb>،mm) 25 ,max(dp b>   ستون:mm002c  mm) 40 , max(1.5db <<    

mm 350s 100mm: شالوده  >350 , max(3ts wall (mm: ديوار  >2ts slab)mm) 350 , max  :دال   ≤≤  
  

  

  استفاده شده است؟ 2-11-11-9 طبق تعريف بخش "گروه ميلگرهاي در تماس"آيا در نقشه هاي اجرايي، از  - 5
  خير       .نيز جداگانه انجام شده و جزئيات الزم ارائه شده است وصله هر ميلگرد از گروه ميلگردها 4- 1-4- 18- 9و  3- 1- 4-18- 9هاي ، طبق بندبله 

  
  

  در نظر گرفته شده است؟ 3-8-10-9 ، طبق بند"تغيير مكان جانبي نسبي طرح"و كنترل  آيا ضرايب اصالح سختي خمشي در حالت حد نهايي -6
   15/0برابر با و ضريب اصالح سختي پيچشي تيرها طبق تفسير آ 70/0 برابر ، براي ستون/ 35ر براب ديوارتير و  ضرايب اصالح سختي خمشي: قاب مهار نشده با توجه به ،بله 
  2/0برابر با و ضريب اصالح سختي پيچشي تيرها طبق تفسير آ 0/1  برابر ، براي ستون0 /5 برابر  ديوارتير و   ضريب اصالح سختي خمشي: قاب مهار شدهبا توجه به ، بله 

  

مبحث ششم  6-5-2-7-6بند  2به محاسبه زمان تناوب تحليلي سازه، آيا ضرايب اصالح سختي خمشي در اين حالت، طبق تبصره در صورت نياز  -7
  در نظر گرفته شده اند؟ 0/1و  5/0براي مقاطع تير و ستون برابر 

  .بوطه در لوح فشرده پيوست ارسال شده استبله، فايل مدل كامپيوتري مر       .خير، نيازي به محاسبه زمان تناوب تحليلي سازه نبوده است 
  

به طور يكنواخت دور تا دور مقطع توزيع  1-12-12- 9و  1-9-12-9 ،3-8-12-9 هايدر صورت نياز به آرماتور پيچشي، آيا مقدار الزم طبق بند - 8
  ؟با آرماتور خمشي و برشي انجام شده است) طولي و عرضي(و تركيب آرماتور پيچشي  شده است

    .شي نبوده استچخير، در هيج يك از تيرها نياز به آرماتور پي     )نقشه هاي آرماتورگذاري با در نظر گرفتن آرماتور پيچشي تهيه شده اند(بله 
  )در كنترل مرحله دوم اعمال ميشود(خير  

  

  نجام شده است؟ا 4-2-14-9، طبق ضوابط بخش )شامل سقف تيرچه بلوك( آيا كنترل تغيير شكل مجاز تيرها و دالها -9
  )در كنترل مرحله دوم اعمال ميشود(خير       )جزئيات مربوطه در دفترچه محاسبات موجود است(بله  

  

   ؟كفايت ميكندآرماتورهاي تير  انتهايي مهار قالبابعاد ستونهاي كناري، براي  آيا - 10
mm  7015حداقل بعد ستون كناري برابر ، بله  +φ  استرعايت شده).φدر كنترل مرحله دوم اعمال ميشود(خير       )تير بر حسب ميليمترطولي  قطر بزرگترين  ميلگرد(  

  

  ، از نظر شكل پذيري، قاب بتني در كدام رده قرار ميگيرد؟20طبق ضوابط فصل  -11
  خمشي با شكل پذيري زياد قاب     قاب خمشي با شكل پذيري متوسط       قاب خمشي با شكل پذيري كم 

 

 



 بخش كنترل محاسبات سازه-ن نظام مهندسي تهرانسازما                            3 از 2  صفحه    لطفا فرم فقط با خودكار آبي پر شود

  

  

  .، موارد رعايت شده زير عالمت گذاري شوند4-20-9طبق بخش ) ويژه(در صورت استفاده از قاب بتني با شكل پذيري زياد  -12

(025.0: نسبت آرماتور تيرها - 2   .استفاده نشده استزياد  قاب بتني با شكل پذيري - 1 
25.0

,4.1max(
'

<< ρ
y

c

y f
f

f
  )1-2- 1-4- 20- 9بند ) (N-mmواحدها ( 

همچنين آرماتور خمشي مثبت يا منفي در طول عضو از . در بر تكيه گاه عضو خمشي، آرماتور خمشي مثبت، حداقل به مقدار نصف آرماتور خمشي منفي تامين شده است -3 
  )3- 2-1- 4-20-9و  2-2- 1- 4-20- 9بند . (يك چهارم آرماتور خمشي دو انتهاي عضو كمتر نيست

همچنين در تمام طول وصله، آرماتور عرضي از نوع . ستون و خارج از طول دو برابر ارتفاع تير از بر تكيه گاه انجام شده اند-پوششي تيرها در خارج از اتصاالت تيروصله هاي  - 4 
)min/4 ,100(تنگ يا مارپيچ با فواصل  mmds   )6- 2- 1-4- 20-9و  5- 2- 1-4- 20- 9بند . (به كار رفته است ≥

با شرايط  )خاموت ركابي مجاز نيست( تنگ ويژهموت گذاري تيرها، در طول معادل دو برابر ارتفاع تير از بر هر تكيه گاه عضو خمشي، در خا - 5 
)300,24,8,4/min(,6 mmdddsmmd tallongitudint همچنين در اين طول، . نيست 50mmاز بر تكيه گاه بيشتر از  تنگ ويژهبه كار رفته و فاصله اولين  ≤≥

ds/2در بقيه طول تير نيز . شده اند مهار تنگ ويژهدر محيط تير به صورت يك در ميان توسط ) گردهاي تقويتيشامل ميل(ميلگردهاي طولي  رعايت شده است و ≥
  ) 4- 3- 1- 4- 20- 9تا  1- 3- 1-4- 20- 9بند . (هستند قالب ويژهداراي  دو انتهاخاموت هاي اين ناحيه در 

  :)ر شكل زير نشان داده شده استمناسب د تنگ هاي ويژهدو حالت از (  

  
06.001.0: شامل محل وصله ها، نسبت آرماتور ستون ها - 6  << ρ045.001.0: ، نسبت آرماتور ستون ها خارج از محل وصله ها << ρ ) 1-2-2- 4-20-9بند(  
بر اين اساس، قطر ميلگردهاي ستون . و طول پوشش براي وصله كششي در نظر گرفته شده است وصله پوششي ميلگرد ستون ها، فقط در نيمه مياني ارتفاع ستون انجام شده -7 

 :گيردنستون قرار ارتفاع خالص نيمه مياني  خارج از درستون وصله هيچ قسمتي از طول محدود شده اند تا  mm.………به حداكثر 
mmlmml nsplice ..............2/..............   )3- 2-2- 4-20- 9بند ( =>=

)max/6,,450(به ارتفاع" ناحيه بحراني"ستون و دو انتهاي ستون ها در - در محل اتصال تير -8  max mmbll no و به مقدار  8mmآرماتور عرضي ويژه با حداقل قطر  =

]3.0max))(1  , (09.0[حداقل برابر با
''

yh

c
c

ch

g

yh

c
c

sh

f
fh

A
A

f
fh

s
A

)min/4 ,8 ,125(و فواصل =− min mmdbs allongitudin≤ كنترل اين مقادير . (به كار رفته است

آن در امتداد ارتفاع ستون به صورت يك  o90در صورت استفاده از ميلگرد ركابي، محل خم  )اسبات آن به صورت دستي ارائه شده استتوسط نرم افزار انجام نميشود و مح
در بقيه ارتفاع ستون، فاصله همچنين . در شالوده ادامه يافته است 300mmدر محل اتصال ستون به شالوده نيز آرماتور عرضي فوق در ارتفاع . در ميان عوض شده است

)min/6,2,/200,2(آرماتورهاي عرضي به مقدار  minmin mmddbs allongitudin≤11 -3- 2-4- 20- 9تا  1- 3- 2- 4-20- 9بند . (محدود شده است(  
gcدر اتصاالت تير به ستون، رابطه  - 9  MM Σ≥Σ كرده و يا ستون هايي كه در بقيه طبقات براي كليه ستون هايي از طبقه آخر كه اين رابطه در آنها صدق ن. برقرار است 2.1

تعداد كل ستون هاي قاب در آن طبقه كمتر باشد و در قاب هايي قرار % 25قرار داشته و اين رابطه در آنها صادق نيست، با برقراري اين شرطها كه تعداد آنها در هر قاب از 
  )5-4- 2-4-20- 9تا  1-4- 2-4- 20- 9بند . (ستون آرماتور عرضي ويژه به كار رفته است تمام ارتفاعستون هستند، در  4داشته باشند كه حداقل داراي 

  .محاسبه شده و كمتر از واحد است 1-4- 4-20- 9نسبت تنش برشي موجود به تنش برشي مقاوم در كليه اتصاالت تير به ستون، بر اساس ضوابط بخش  - 10 



 بخش كنترل محاسبات سازه-ن نظام مهندسي تهرانسازما                            3 از 3  صفحه    لطفا فرم فقط با خودكار آبي پر شود

  .، موارد رعايت شده عالمت گذاري شوند3-4-20-9ي همبند با شكل پذيري زياد طبق بخش در صورت استفاده از ديوار برشي بتني و تيرها -13
  .استفاده نشده استزياد  بتني با شكل پذيريديوارهاي برشي  - 1  
04.00025.0): شامل محل وصله ها(نسبت آرماتور قائم و افقي ديوارها  - 2   << ρ  )9 -16-4 -4  2- 2-3- 4-20-9و  1- 2-3- 4-20-9و(  

2.0' ر قسمتي از طول ديوار كه تنش فشاري موجود، تحت اثر بارهاي ضريب دار و با در نظر گرفتن توزيع خطي تنش در مقطع ترك نخورده، بيشتر ازد - 3   cf تا محلي (است
15.0'كه تنش فشاري مذكور به  cf1- 3-3- 4-20-9بند . (انجام شده است 6- 3-2- 4-20-9تا  2- 3-2- 4-20- 9دهاي خاموت گذاري ويژه طبق بن) كاهش مي يابد(  

صله بين مركز سطح اجزاي لبه، اجزاي لبه در حالت حد نهايي مقاومت، براي مجموع اثر بار هاي قائم وارد بر ديوار و نيروي قائم حاصل از تقسيم لنگر خمشي ديوار به فا -4  
  .محدود شده است 06.0و در محل وصله به  045.0مشابه ستون ها در خارج از محل وصله به نسبت آرماتور در اين اجزا ). 2-3- 3- 4-20- 9بند (طراحي شده اند 

ccvuدر تيرهاي همبند، در حالتهايي كه  - 5   AV υ2>  ه است، براي تحمل كل نيروي برشي از آرماتورهاي قطري به بود 3نسبت طول دهانه آزاد به ارتفاع مقطع كمتر از و
آرماتورهاي . اين آرماتورها در ديوارهاي طرفين تير همبند در طولي به اندازه يك و نيم برابر طول گيرايي ميلگردها مهار شده اند. صورت ضربدري و متقارن استفاده شده است

)24,8min ,125(ميليمتر و فواصل  8تنگ يا مارپيچ با حداقل قطر قطري در هر شاخه به وسيله آرماتور عرضي از نوع  mmdds hoopdiagonal≤ محصور شده اند.  
  

  .عالمت گذاري شوند زير ، موارد رعايت شده3-20-9در صورت استفاده از قاب بتني با شكل پذيري متوسط طبق بخش  -14

(025.0: درمقطع طولينسبت آرماتور تير - 2   .قاب با شكل پذيري متوسط استفاده نشده است - 1 
25.0

,4.1max(
'

<< ρ
y

c

y f
f

f
  )1-2-1-3-20-9بند ( )N-mmواحدها ( 

مقاومت خمشي مثبت يا منفي در طول عضو از يك  .در بر تكيه گاه عضو خمشي، مقاومت خمشي مثبت، حداقل به مقدار نصف مقاومت خمشي منفي تامين شده است - 3 
 2- 2-1- 3-20- 9بند ( .مقطع انتهاي تير در سراسر مقطع ادامه يافته استباال و پايين ت و حداقل يك پنجم آرماتور چهارم حداكثر مقامت خمشي دو انتهاي عضو كمتر نيس

  )3- 2-1- 3-20-9و 
min(,6/300,24,8,4(در خاموت گذاري تيرها در طول دو برابر ارتفاع تير از بر هر تكيه گاه، شرايط  -4  mmdddsmmd tallongitudint رعايت شده و فاصله اولين  ≤≥

ds/2در بقيه طول تير نيز . نيست 50mmتكيه گاه بيشتر از  خاموت از بر   )6- 2-1-3- 20- 9تا  4- 2-1- 3-20- 9بند . (رعايت شده است≥
06.001.0: شامل محل وصله هانسبت آرماتور ستون ها،  - 5  << ρ045.001.0: ، نسبت آرماتور ستون ها خارج از محل وصله ها << ρ ) 1-2-2- 3-20-9بند(  
)max/6,,450( در ستون ها در طول - 6  max mmbll no )24,8min,/150,2(و فواصل 8mmآرماتور عرضي با حداقل قطر  = min mmbdds tallongitudin≤  به كار

. در شالوده ادامه يافته است 300mmفوق در ارتفاع در محل اتصال ستون به شالوده نيز آرماتور عرضي . نيست s/2و فاصله اولين خاموت از بر اتصال بيشتر از  رفته است
)min/250,2(همچنين در بقيه ارتفاع ستون فاصله min mmds   )7- 2-2- 3-20- 9تا  3-2- 2- 3-20- 9بند . (رعايت شده است  ≥

sAv(در محل اتصال تير به ستون، مقدار آرماتور عرضي  - 7  yvfbو olناحيه عرضي  دوسوم آرماتورمقادير كمتر از )/ /35.0 max  فاصله نبوده وs  نيز بيشتر از يك و نيم
برابر فواصل خاموت ها در ناحيه 

ol نمي باشد.  
  

  .عالمت گذاري شوند موارد رعايت شده، متوسطدر صورت استفاده از ديوار برشي بتني با شكل پذيري  -15
  .استفاده نشده است متوسط بتني با شكل پذيريديوارهاي برشي  - 1  
04.00025.0): شامل محل وصله ها(نسبت آرماتور قائم و افقي ديوارها  - 2   << ρ   

2.0'زيع خطي تنش در مقطع ترك نخورده، بيشتر از ر قسمتي از طول ديوار كه تنش فشاري موجود، تحت اثر بارهاي ضريب دار و با در نظر گرفتن تود - 3   cf تا محلي (است
15.0'كه تنش فشاري مذكور به  cfيابد كاهش مي (8با حداقل قطر اموت گذاري خmm و فواصل)24,8,/150,2min( min mmbdds tallongitudin≤  به كار رفته

  . نيست s/2و فاصله اولين خاموت از بر اتصال بيشتر از  است
، لبهصله بين مركز سطح اجزاي اجزاي لبه در حالت حد نهايي مقاومت، براي مجموع اثر بار هاي قائم وارد بر ديوار و نيروي قائم حاصل از تقسيم لنگر خمشي ديوار به فا -4  

  .محدود شده است 06.0و در محل وصله به  045.0به  نسبت آرماتور در اين اجزا مشابه ستون ها در خارج از محل وصله. طراحي شده اند
  

  آيا درتحليل شالوده، اثر بلندشدگي احتمالي شالوده از بستر و حذف اين سطوح از سطح تماس شالوده و بستر در نظر گرفته شده است؟ -16
  )در كنترل مرحله دوم اعمال ميشود(خير   )3- 2-4- 17- 9بند . (ر از يك چهارم بعد پي در آن امتداد استطول قسمت داراي تنش صفر كمتطبق نتايج تحليل  ، بله 

  

  .تنش مجاز شالوده و حداكثر تنش موجود در حالت بهره برداري را ذكر فرماييد ضريب عكس العمل طبق گزارش مكانيك خاك، ،وع شالودهن -17
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:  غيره     گسترده   هنواري دوطرف   منفرد با كالفهاي رابط 

2
max

23 /  .  .  .  .  .  ./  .  .  .  .  .  ./  .  .  .  .  .  . cmkgqcmkgqcmkgK serviceallowables === −
  

  ب كنترل شده است؟-1-2-17-12- 9آيا ضوابط مربوط به برش سوراخ كننده، طبق بند  -18
  .است سط نرم افزار انجام شده است و در مورد ستونهاي گوشه يا كناري، در صورت عدم كنترل توسط نرم افزار، به صورت دستي محاسبه و ارائه شده، توبله 
     .ميشودمرحله دوم ارائه بله، توسط نرم افزار انجام شده است و در مورد ستونهاي گوشه يا كناري، در صورت عدم كنترل توسط نرم افزار، محاسبات الزم در كنترل  

  

در صورت لزوم بيش ( رعايت شده است؟ 5-17-9 ضوابط بخشگسترده  نواري و حداقل آرماتور خمشي در شالوده هاي منفرد، آيا در تعيين مقدار  -19
  )از يك گزينه انتخاب شود

0018.0min: ، شالوده منفرد، گسترده و باسكوليبله  =ρ           0025.0: ده نواري، شالوبلهmin =ρ       
0015.0min: ، شالوده نواريبله  =ρ 4/3(*0015.0براي حالتي كه(<designρ    
mcmcmUSEmcmcmcmhbAs /.......................@........./....................................100................. 22

minmin =→=××=××=− φρ  


