
قالب استاندارد و مهاري آن

شرايط قالب استاندارد

طول كششي بعد از (براي ميلگردهاي تحت كشش، به جز خاموت و تنگ بسته ) الف
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حداقل قطر خم در قالب استاندارد كه با      نشان داده ميشود

براي ميلگرد تحت كشش بجز خاموت و تنگ بسته) الف
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طول مهاري قالب استاندارد تحت كشش

طول مهاري قالب استاندارد تحت كشش كه با      نشان داده ميشود، عبارت است از 

فاصله مقطع بحراني از بيرون ترين نقطه قالب استاندارد
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در رابطه باال، براي ميلگرد با روكش اپوكسي ضريب  

و براي بتن با دانه سبك ضريب

و در ساير ضرايب       و          برابر واحد در نظر گرفته مي شود
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قطع و خم ميلگردهاي خمشي و مهار آن ها

تعيين  محل قطع ميلگردهاي خمشي به صورت دقيق

تعيين محل قطع عملي ميلگردهاي خمشي

موقعيت قطع تئوريك              موقعيت قطع عملي                                                     
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{ }max ,12 bd d+= موقعيت قطع تئوريك              موقعيت قطع عملي                                                     

در ضمن ميلگردهايي كه از محل لنگر حداكثر مثبت يا منفي، و يا محل خم يا قطع 

تئوريك ميلگردهاي مجاور ادامه داده ميشوند، حداقل داراي طول گيرايي        

باشند
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شرايط قطع ميلگردها در ناحيه كششي

به دليل كاهش مقاومت برشي و شكل پذيري مقطع بايد شرايط زير ارضا شود

برش با ضريب در نقطع قطع ميلگردها، از دو سوم مقاومت برشي طراحي فراتر  -1

نرود

در امتدادهر ميلگرد در فاصله اي برابر با                   از نقطع قطع، خاموت هاي  -2
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3u nV Vφ=
( )3 4 d در امتدادهر ميلگرد در فاصله اي برابر با                   از نقطع قطع، خاموت هاي  -2

اضافه بر آن چه براي برش و پيچش مورد نياز است قرار داده شود

در رابطه باال      نسبت فوالد قطع شده به كل فوالد كششي مقطع ميباشد
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36φبراي ميلگردهاي       و كوچكتر -3
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.الزم به ذكر است آيين نامه يكي از سه شرط فوق را براي انجام وصله كششي، كافي ميداند



وصله ميلگرد

به دليل محدوديت طولي ميلگرد و نيز داليل ديگر، مكررا اين مساله پيش مي آيد كه براي 

ايجاد عملكرد كششي يا فشاري پيوسته در دو ميلگرد در امتداد يكديگر، ميلگردها را بايد به 

يكديگر وصله نمود
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وصله پوششي كششي

در كل طول وصله، سطح مقطع ميلگردهاي موجود حداقل دو برابر سطح مقطع فوالد ) الف

الزم براساس محاسبه باشد

.حداكثر يك دوم كل فوالد در طول پوشش، وصله شوند) ب
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كنترل ترك، خيز و ارتعاش-قابليت بهره برداري: 12فصل 

ترك هاي ناشي از بارگذاري خارجي) الف

.ترك ناشي از كشش مستقيم؛ اين ترك ها معموال در كل ضخامت عضو توزيع مي شوند -1

ترك خمشي؛ اين ترك ها تقريبا عمود بر محور طولي عضو ايجاد شده و تا نزديكي تار خنثي باال مي  -2
.روند

ترك برشي جان؛ اين ترك ها در ناحيه اي كه برش خالص وجود دارد، ايجاد مي شوند و در وسط  -3
درجه ظاهر ميشوند 45مقطع و با زاويه حدود 

ترك برشي جان؛ اين ترك ها در ناحيه اي كه برش خالص وجود دارد، ايجاد مي شوند و در وسط  -3
درجه ظاهر ميشوند 45مقطع و با زاويه حدود 

خمشي-ترك برشي -4

درجه از يكي از دو وجه بزرگ تر مقطع آغاز مي شود و  45ترك پيچشي؛ اين ترك با زاويه حدود -5
روي وجوه ديگر مقطع تكميل ميگردد

ترك پيوستگي؛ اين نوع ترك بخاطر تامين نبودن طول مهاري ميلگرد ايجاد ميشود-6

ترك فشاري؛ اين ترك تحت تنش فشاري و در راستاي طولي عضو ايجاد ميشود-7



تركهاي ناشي از جابه جايي و يا عوامل داخلي بتن)ب

ترك ناشي از نشست نامساوي و يا تغييرات درجه حرارت؛ -1

ترك ناشي از افت؛ اين ترك ها در اثر جمع شدگي بتن كه در افت خشك شديگي و يا  -2

.افت كربناسيون حاصل ميشود

ترك ناشي از انقباض بتن در فرايند سر شدن؛ -3

ترك هاي ناشي از خوردگي فوالد در بتن؛ -4

ساير تركها؛ عوامل داخلي كه مربوط به تكنولوژي بتن مي باشند -5



تعيين عرض ترك خمشي

عرض ترك در شرايط بهره برداري از سازه به داليل زير بايد كنترل شود

حفظ ظاهر سازه و زيبايي -1

احساس امنيت و ارامش خاطر -2

حفظ ميلگردها از خوردگي -3

d
1h

sd
cd

2h
2 sd

حفظ ميلگردها از خوردگي -3

جلوگيري از نشت آب -4

تعداد ميلگردهاي كششي     
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كنترل خيز اعضاي خمشي بتن آرمه

تغيير شكل خمشي زياد اعضاي سازه گاه باعث عدم زيبايي ظاهري ميشود -1

خرابي در اجزاي زيرين عضو خمشي، از جمله گچ بري و تيغه بندي-2

شكستن شيشه هاو در باالي اعضاي نعل در گاهي و پنجره ها -3

تغيير شكل زياد اعضاي خمشي ممكن است سيستم شيب بندي ساختمان را مختل كند -4 تغيير شكل زياد اعضاي خمشي ممكن است سيستم شيب بندي ساختمان را مختل كند -4

:انواع خيز

تغيير شكل آني -1

تغيير شكل دراز مدت -2
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تغيير شكل آني -1

در يك عضو خمشي فوالدي به سادگي مي توان از روابط متداول ) خيز االستيك(براي محاسبه خيز آني 

مقاومت مصالح استفاده كرد؛ اما محاسبه تغيير شكل آني يك تير بتن آرمه و با استفاده از روابط مقاومت 

.مصالح، با مشكل تعيين سختي همراه است

در تير بتن آرمه، ممان اينرسي مقطع و مدول االستيسيته مقطع به دليل ترك خوردگي، در طول 

.بارگذاري تغيير خواهد كرد

تغيير در ممان اينرسي مقطع بتن آرمه متن: نكته

.اسب با تغيير در بار ، و نيز در طول تير، از اهميت ويژه اي برخوردار است
















