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  مقدمه

نا كردن آشاصول آناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه و همچنين جزوه حاضر به منظور تدريس بخشي از      

خوانندگان با مواد سازنده و تشكيل دهنده ي بتن مي باشد. در نگارش جزوه سعي شده است كه فقط به ارائه 

دستورالعمل هاي طراحي بسنده نشده و مفاهيم مرتبط با هر قسمت به صورت عميق، ولي با زبان ساده و با يك 

  بندي مناسب  ارائه شود. سازمان

پيوستگي بين فوالد و بتن و عوامل مؤثر بر آن اشاره شده و در ادامه به طول مهاري ميلگرد در بخش اول، به      

ها و ضوابط مربوط به آن توضيح داده شده است. پس از آن به بررسي وصله ي ميلگردها و انواع آن پرداخته و 

  يان شده است.بشرايط صحيح وصله كردن هم چنين 

در بخش بعدي راجع به خصوصيات مصالح در بتن آرمه و به طور كلي درباره تكنولوژي بتن بحث شده و به      

عواملي مانند انقباض در بتن، خزش و هم چنين مقاومت فشاري بتن اشاره شده است؛ و در پايان به روش هاي 

ساختمان و توضيح درباره انواع دال هاي بتن آرمه  طراحي و تركيبات بارگذاري مطابق مبحث نهم مقررات ملي

  و قاب ها صورت پذيرفته است.

در پايان، مجموعه اي از سؤاالت جهت پاسخ گويي توسط دانشجويان ارائه شده است. اين مجموعه شامل      

  تعدادي سؤال مفهومي است كه از ديدگاه مؤلف، تأكيد بر آن ها در يادگيري نقش به سزايي دارد.

 مهندسي عمران، مهندسان و پژوهان اينجانب اميدوارم اين جزوه بتواند مجموعه ي مناسبي را فرا راه دانش

  قرار دهد.متخصصان 

  در پايان بايستي از زحمات پسرم پويا كه در تهيه اين جزوه مرا ياري نمودكمال تشكر راداشته باشم.

  

  

  

  سعيد مصلح                                                                                                                           

  سرپرست مهندسي نت راه و ساختمان 
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  پيوستگي فوالد و بتن، طول مهاري و وصله ميلگرد-1

  مقدمه

ح كننده و اساس عملكرد مركب بتن و فوالد و تشكيل يك عضو بتن آرمه، بر پيوستگي كامل بين ميلگرد مسل

بتن استوار است. ايفاي نقش عنصر كششي توسط ميلگردهاي فوالدي و جبران ضعف مقاومت بتن تحت كشش، 

فقط در صورتي امكان پذير است كه پيوستگي كامل بين بتن و فوالد وجود داشته و امكان انتقال تنش هاي 

الد فقط در صورتي مي تواند در ناحيه كششي بين دو ترك متوالي از بتن به فوالد  برقرار باشد. همچنين فو

در تير با فوالد فشاري)، كه با بتن به صورت پيوسته عمل فشاري قسمتي از تنش را تحمل كند (مثالً در ستون و يا 

بر كند. خواننده به ياد دارد كه همسازي در يك مقطع بتن آرمه كه اساس بسياري از معادالت و روابط حاكم 

  مبتني بر دو اصل است : اصل برنولي و پيوستگي كامل بتن و فوالد. خمش را تشكيل مي دهد،

  

  پيوستگي بين فوالد مسلح كننده و بتن در اثر عوامل زير ايجاد مي شود:

 چسبندگي شيميايي بين فوالد و بتن؛ -1

 اصطكاك بين سطح ميلگرد و بتن اطراف آن -2

 درگير شدن برآمدگي ها و فرورفتگي هاي ميلگرد آج دار در بتن؛ -3

 مهار مكانيكي در انتهاي ميلگرد كه ممكن است توسط قالب و يا حتي مهره و واشر ايجاد شود. -4

دو مورد اول معموالً اثر محدودي داشته و ممكن است سريعاً زايل شود، به خصوص براي فوالد تحت       

عواملي كه بتوانند نيروي  كشش كه به  دليل اثر پواسون، مختصراً با كاهش قطر نيز مواجه مي شود. با اين وجود

حي را افزايش دهند. در اين پيوستگي ناشي از اصطكاك سط قائم بين سطح ميلگرد و بتن را افزايش دهند،

ارتباط جمع شدگي ناشي از افت خشك شدگي، و نيز محصور شدگي ناشي از تأثير خاموت هاي عرضي با 

يكي فقط در انتهاي ميلگرد مؤثر است و نمي تواند در فواصل نزديك، از عوامل مؤثر هستند. از طرفي مهار مكان

بدين ترتيب مؤثرترين عامل پيوستگي بين فوالد و بتن،  بين فوالد و بتن پيوستگي برقرار نمايد. طول ميلگرد

درگير شدن داخلي آج ميلگرد با بتن است كه فقط در مورد ميلگردهاي آج داروجود دارد. به همين دليل است 

  ها معموالً استفاده از ميلگردهاي صاف را (مگر در مواردي بسيار محدود) مجاز نمي دانند. كه آيين نامه
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  1پيوستگي مهاري 1-1

پيوستگي مهاري فوالد با بتن در جايي مطرح مي شود كه فوالد موجود در مقطع بتن آرمه، تحت تأثير نيروي 

قرار گرفته و الزم است اين نيرو را با  حداكثري كه در اثر خمش با نيروي محوري خالص ايجاد شده است،

منتقل كند. نمونه ي واضحي از پيوستگي مهاري، انتقال نيروي پيوستگي خود با بتن تكيه گاه، به تكيه گاه 

در اين  كششي ايجاد شده در يك ميلگرد فوقاني تير كنسول است، كه به تكيه گاه بتني آن منتقل مي شود.

تنش حداكثر فوالد را  نشان دهيم، µuمتوسط قابل انتقال بين فوالد و بتن را با  حالت اگر حداكثر تنش پيوستگي

  ، برابر است با:ldطول مستقيمي از ميلگرد كه براي انتقال نيروي كششي موحود در فوالد الزم است،  fsبا 

ld = 0.25(  )                                                                    (1-1) 

خوانده مي شود، در حالتي كه فوالد به حد تسليم برسد، از  3و يا طول گيرايي 2اين طول كه به نام طول مهاري

  رابطه زير محاسبه مي شود:

ld = 0.25(  )           (2-1)                        µu = 19.7  /db            (3-1)  

  4خمشيستگي پيو 2-1

پيوستگي خمشي فوالد با بتن در جايي مطرح مي شود كه فوالد در طول تير در اثر تغييرات لنگر خمشي، با تغيير 

نيرو يا تنش همراه بوده و الزم است اين تغييرات نيرو و يا تنش را با پيوستگي خود با بتن پيراموني، به بتن منتقل 

) ب تغييرات لنگر خمشي در طول تير 1-1ت بار متمركز، و شكل () الف، يك تير كنسولي تح1-1كند. شكل (

در طول تير ترك هاي خمشي تشكيل مي شوند. بديهي است كه در محل  را نشان مي دهد. در سطوح باالي بار،

يك ترك، بتن سهمي در تحمل كشش ناشي از خمش نداشته و كل نيروي كششي به فوالد منتقل مي شود؛ در 

ه بين دو ترك متوالي، بتن هم مي تواند متناسب با ظرفيت كششي خود، قسمت اندكي از حالي كه در فاصل

) ج و د، 1-1نيروي كششي را تحمل كند. تغييرات تنش كششي در فوالد و در بتن ناحيه كششي، شكل هاي (

يك كه در محل  1مالحظه مي شود، اگر لنگر خمشي در مقطع نشان داده شده است. همان طور كه در شكل 

نشان داده مي شود، چون در محل ترك بتن در تحمل كشش مشاركت ندارد،  Miترك خمشي واقع است با 

  تنش در فوالد كششي برابر است با:

fst = Mi/AsZ                                                                            (4-1) 

1 Anchorage Bond                                                                                                                                   2 Development Length 
3 Embeded Length                                                                                                                                   4 Flexural Bond 
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فاصله ي فوالدهاي كششي از نقطه اثر نيروهاي  Zسطح مقطع فوالدهاي كششي، و  Asكه در عبارت صفحه قبل 

  فشاري در مقطع (بازوي لنگر) است.

) و، همين تغييرات را در 1-1) ه، تغييرات تنش پيوستگي بين فوالد و بتن را در طول تير، و شكل (1-1(شكل      

والي نشان مي دهد. همان طور كه در اين شكل ها مشاهده مي شود، تنش مقياس بزرگ تر بين دو ترك مت

به راست پيوستگي در فاصله ي بين دو ترك متوالي در يك ناحيه از راست به چپ، و در ناحيه اي ديگر از چپ 

تقال مي گردد. در حقيقت در اين وضعيت تنش ابتدا به داخل ميلگرد، و سپس مجدداً از ميلگرد به بتن انبرقرار 

نيز اطالق مي شود. دليل  1به تنش هاي مربوطه تنش هاي پيوستگي داخل و خارجداده مي شود؛ به همين جهت 

  اين مسأله مشاركت بتن در تحمل قسمتي از تنش هاي كششي در فاصله ي بين دو ترك متوالي است.

نش پيوستگي در مقياس بزرگ تر در براي روشن تر شدن بيشتر مسأله، تغييرات تنش در فوالد و نيز تغييرات ت     

) نشان داده شده است.در اين شكل مالحظه مي شود كه اگرچه در فاصله ي بين دو ترك خمشي 2-1شكل (

)، تنش كششي فوالد در محل ترك سمت چپ، از تنش كششي فوالد 1-1متوالي مربوط به تير كنسولي شكل(

تن در تحمل كشش موجود در مقطع در فاصله بين در ترك سمت راست بيشتر است، ولي به دليل مشاركت ب

ترك سمت راست تا ترك سمت چپ، ابتدا با كاهش و  ترك ها، تغييرات تنش داخلي فوالد در فاصله ي بين

از طرفي مالحظه مي شود كه تنش پيوستگي واقعي در هر نقطه با شيب  سپس با افزايش روبرو خواهد بود.

متناسب است. بنابراين تنش پيوستگي واقعي در فاصله ي بين دو ترك تغييرات تنش فوالد در همان نقطه 

؛ در سمت راست اين (fs = 0∆)خمشي، در راستاي نقطه اي كه شيب تغييرات تنش در فوالد صفر مي شود

با  ) توجه شود).2-1(نقطه از راست به چپ، و در سمت چپ اين نقطه از چپ به راست اثر مي كند.(به شكل 

يند تنش هاي پيوستگي به طور متوسط و در فاصله ي بين دو ترك خمشي متوالي، در جهتي عمل اين وجود برا

  را كه در فوالد ايجاد شده اند، جبران كند.  T2 و  T1مي كند كه تفاوت نيروهاي كششي 

تنش پيوستگي متوسط را همچنين مي توان در هر نقطه (و نه به صورت تنش پيوستگي متوسط در فاصله ي بين 

در ترك متوالي)، بدون توجه به اثرات موضعي ترك هاي خمشي تعريف كرد. چنين تنش پيوستگي متوسط، 

µ(x) در هر نقطه از تير مقدار مشخص مربوط به همان نقطه را داشته و لزوماً در فاصله ي بين در ترك متوالي ،

  مقدار ثابتي ندارد. 
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1 In -and- Out Bond stresses 
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ستگي خمشي بين فوالد و بتن، الف) تير تحت خمش؛ ب) نمودار لنگر خمشي در طول تير؛ ج) تغييرات تنش در فوالد؛ د) تغييرات پيو )1- 1(شكل 

  واقعي و تنش هاي پيوستگي متوسط بين دو ترك متواليتنش در بتن؛ ه) تنش هاي پيوستگي بين فوالد و بتن؛ و) نمايش تنش هاي پيوستگي در 

 

  
  

  رات تنش در فوالد و نيز تغييرات تنش پيوستگي بين دو ترك متوالي خمشيتغيي )2-1(شكل 

  

براي  تعيين تنش پيوستگي متوسط در يك نقطه از تير، تير دو سر ساده با بارگذاري متمركز در دو نقطه را كه 

تير و  ) نشان داده شده است، در نظر بگيريد. در اين شكل نمودار تغييرات لنگر خمشي در طول3-1(در شكل 

در منطقه با لنگر خمشي متغير (بين دو  x∆نيط نمودار جسم آزاد ميلگرد كششي و تير در يك طول كوچك 

) نمايش داده شده است. با توجه به اينكه 4و3)، و در منطقه با لنگر خمشي ثابت (بين دو مقطع 2و1مقطع 

T=M/Z )Z ،در طول كوچك  بازوي لنگر نيروهاي فشاري و كششي در مقطع است) مي باشد∆x  تغييرات ،

Z  ناچيز بوده و بنابراين∆T=∆M/Z  تغييرات تنش پيوستگي 3-1(خواهد بود. در شكل ،(µ(x)  در طول تير

دو سر ساده با دو بارگذاري متمركز در يك سوم دهانه  نشان داده شده است. در اين شكل مالحظه مي شود كه 

افزايش يافته و بنابراين  Zلنگر خمشي مقدار  وده است، با افزايشدر يك سوم كناري تير كه نيروي برشي ثابت ب
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كاهش يافته است. الزم به ذكر است كه ميانگين تنش پيوستگي متوسط در فاصله دو ترك  µ(x)تنش پيوستگي 

  را تعيين مي كند. µaveمتوالي، 

  

  ترك هاي خمشي)) نمايش تنش پيوستگي متوسط در هر نقطه (بدون توجه به اثر موضعي 3-1(شكل 

  

  آزمايش تعيين مقاومت پيوستگي 3-1

مقاومت پيوستگي بين فوالد و بتن بدين معناست كه بتن اطراف يك ميلگرد، حداكثر تا چه مقدار قادر به تحمل 

تنش پيوستگي و انتقال نيرو از ميلگرد به بتن مي باشد. مقاومت پيوستگي فوالد و بتن معموالً بر اساس يكي از سه 

  ش زير تعيين مي شود:آزماي
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1دگييرون كشآزمايش بي  3-1-1
 

اين آزمايش يك روش ساده براي اندازه گيري مقاومت پيوستگي در آزمايشگاه است. در اين آزمايش همان      

دن يك ميلگرد در يك استوانه بتني، با ايجاد يك ) الف مالحظه مي شود، پس از قرار دا4-1(طور كه در شكل 

طح بتن، ميلگرد توسط يك جك به طرف بيرون كشيده مي شود؛ بدين ترتيب بتن تحت تكيه گاه فوالدي بر س

  فشار قرار گرفته و در آن ترك خوردگي ايجاد نمي شود.

صوالً قادر به تعيين مقاومت پيوستگي در تيرها نيست؛ زيرا در اين آزمايش بتن آزمايش بيرون كشيدگي ا     

رد؛ در حالي كه در تيرها هم بتن و هم فوالد تحت كشش قرار مي تحت فشار و فوالد تخت كشش قرار مي گي

گيرد. از طرفي در اين آزمايش عكس العمل فشاري بتن در مقابل تكيه گاه فوالدي به دليل تفاوت در ضريب 

پواسون بتن و فوالد، ايجاد تنش هاي اصطكاكي مي كند كه اين تنش ها در تيرها وجود ندارد. الزم به ذكر 

تيرها نيست، اما مي تواند اگر چه آزمايش بيرون كشيدگي نماينده ي رفتار پيوستگي فوالد و بتن در است كه 

مقايسه ي خوبي از پيوستگي فوالد و بتن در حالتي كه از فوالدهاي با سطوح ظاهري مختلف و يا طول گيرداري 

رفته است، فراهم مي كند. به همين دليل مختلف استفاده شده است، و يا انواع مختلفي از بتن مورد استفاده قرار گ

  اين آزمايش هنوز هم با مقاصد ويژه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

2آزمايش ميلگرد درگير در بتن  3-1-2
 

) ب نشان داده شده است، يك ميلگرد درگير شده در يك استوانه ي بتني 4-1(در اين آزمايش كه در شكل      

گيرد. با ازدياد نيرو، ترك هاي كششي در بتن ايجاد مي شود و با  از دو طرف تحت نيروي كششي قرار مي

رسيدن ترك به سطح ميلگرد، تنش پيوستگي در امتداد ترك صفر شده و در بين دو ترك متوالي از ميلگرد به 

) ب نشان داده شده 4-1بتن و از بتن به ميلگرد توسعه مي يابد. تغييرات تنش پيوستگي در اين حالت در شكل (

ست. مالحظه مي شود كه در اين حالت نيز تنش هاي پيوستگي داخل و خارج نظير آن چه، در مورد پيوستگي ا

 خمشي توضيح داده شد، اتفاق مي افتد. در آزمايش ميلگرد درگير در بتن، تعداد ترك ها، فاصله ترك ها و

آزمايش  محسوب شود. اين مي تواند به عنوان سنجشي از مقاومت پيوستگي عرض ترك در سطوح مختلف بار،

شباهت بيشتري به رفتار ميلگرد در يك تير بتني داشته و با افزايش عرض ترك ها تحت بارهاي باالتر، مي تواند 

  به گسيختگي پيوستگي بين فوالد و بتن منجر شود.
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1 Pull-Out Test                                                                                                                          2Embeded-Rod Test 

  

) آزمايش هاي مقاومت پيوستگي فوالد با بتن؛ الف) آزمايش بيرون كشيدگي؛ ب) آزمايش ميلگرد درگير در بتن و توزيع تنش پيوستگي؛ 4-1(شكل 

  ج) آزمايش تير

  

 آزمايش تير  3-1-3

ط يك تير كنسولي ايجاد مي شود و امكان تشكيل ترك هاي مورب ناشي از در اين آزمايش تا حدي شراي     

عملكرد توأم خمش و برش وجود دارد، بنابراين مي توان به طور واقع بينانه مقاومت پيوستگي بين ميلگرد و بتن 

  در رفتار خمشي را برآورد نمود.
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  طول مهاري-2

  طول مهاري مستقيم در آيين نامه 1-2

طول گيرايي، به معناي حداقل طول الزم براي يك ميلگرد مشخص داخل بتن است كه در آن يا  1طول مهاري

نمايش داده مي شود، حداقل طولي  ldبا كه طول، تنش ميلگرد از صفر به تنش تسليم افزايش مي يابد. اين طول 

ه بتن، و يا از بتن به است كه در آن نيروي متناظر با تنش تسليم ميلگرد، توسط تنش هاي پيوستگي از ميلگرد ب

ميلگرد انتفال داده مي شود، به طوري كه اگر فاصله ي نقطه اي از ميلگرد كه داراي تنش تسليم است از انتهاي 

 كمتر باشد، ميلگرد از داخل بتن جا به جا شده و به بيرون كشيده مي شود. ldميلگرد داخل بتن، از 

  

  كشش رابطه كلي جهت محاسبه طول مهاري ميلگرد تحت

 mm ld 300طول مهاري ميلگرد آج دار تحت كشش را مي توان از رابطه زير تعيين كرد؛ ولي در هر حال بايد

  در نظر گرفته شود. ≤

(5-1)                                      db ld =    

  

در نظر گرفته شود. اين شرط براي جلوگيري از  5/2بزرگتر از نبايد  db/(Cb+Ktr)) عبارت 3-1(كه در رابطه 

  گسيختگي محتمل پيوستگي از نوع بيرون كشيدگي فوالد از بتن منظور شده است.

  

  ) به شرح زير هستند:5-1(متغير هاي به كار رفته در رابطه      

 tΨضريب موقعيت ميلگرد؛   1-2-1

عكاس اثرات نامناسب بتن ريزي در اطراف ميلگردهاي ضريب موقعيت ميلگرد، ضريبي است كه براي ان     

فوقاني وارد شده است. در حقيقت در هنگام بتن ريزي، آب و هواي موجود در بتن تا حدودي به سمت باال 

حركت كرده و ممكن است در زير ميلگردهاي فوقاني كه به صورت افقي قرار گرفته اند، محبوس شوند. در 

مقادير   ACI 318ت پيوستگي بين ميلگرد و بتن در زير ميلگرد، تضعيف مي شوند. و نيز مقاوماين حالت بتن 

  :معرفي مي كند tΨزير را براي 



11 

 

 بتن تازه در زير قسمت طول mm 300براي ميلگردهاي افقي كه در هنگام جاي گذاري، بيش از  -

 t = 1.3Ψ                            مهاري يا وصله آن ريخته شود؛

 t = 1.0Ψ                                                                                              ردها؛براي ساير ميلگ -

 eΨضريب پوشش ميلگرد؛   1-2-2

كسي روي ميلگرد را در نظر مي گيرد. ضريب پوشش ميلگرد (و يا ضريب روكش)، اثرات پوشش اپو     

ز خوردگي ميلگرد فوالدي در محيط هاي كربناتي و پوشش اپوكسي روي ميلگرد كه جهت جلوگيري ا

كلروي به كار  گرفته مي شود، با كاهش اصطكاك و چسبندگي شيميايي بين فوالد و بتن، مقاومت پيوستگي را 

  معرفي مي كند: eΨ  مقادير زير را براي  ACI 318كاهش مي دهد. 

با   6dbو يا فاصله ي آزاد كمتر از  3dbاز براي ميلگردها يا سيم هاي با روكش اپوكسي و پوشش بتن كمتر  -

  e = 1.5Ψ    ميلگرد مجاور؛                                                                                                                

 e = 1.2Ψ                         براي ميلگردها و يا سيم هاي با روكش اپوكسي؛                                    -

 e = 1.5Ψبراي ميلگردها يا سيم هاي بدون روكش اپوكسي؛                                                          -

ACI 318   قيد مي كند كه در هر حال، الزم نيست كه حاصل ضربe Ψ t Ψ  در  7/1بزرگتر از

 e ≤ 1.7(                                                                                                .نظرگرفته شود

Ψ t Ψ( 

  

 sΨضريب اندازه ميلگرد؛   1-2-3

ريب اندازه ي ميلگرد، معرف عملكرد مناسب تر ميلگردهاي با قطر كمتر در انتقال تنش به بتن بوده و به ض     

 صورت زير در نظر گرفته مي شود:

   

           s = 0.8Ψ                                  و كوچكتر و سيم هاي آج دار؛                        19Фميلگردهاي  براي -

 s = 1.0Ψ                             و بزرگتر؛                                                             22Фبراي ميلگردهاي  -
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 �يب بتن با دانه سبك؛ ضر 1-2-4

اين ضريب مقاومت كششي پايين تر بتن با دانه ي سبك را كه سبب كاهش مقاومت شكاف خوردگي ناشي      

از تنش هاي پيوستگي شده و بنابراين باعث افزايش طول مهاري ميلگرد در اين بتن مي شود، منظور مي كند. 

  اين ضريب به صورت زير در نظر گرفته مي شود:

 � 1.3 =                       با دانه بندي سبك؛                                                                            بتن

 � 1.0 = بتن با وزن معمولي؛                                                                                                      

 

 Cbبعد پوششي بتن و يا فاصله ي بين ميلگردها؛  1-2-5

  برابر با كوچك ترين از دو مقدار زير در نظر گرفته مي شود:  Cbمقدار 

 كوچكترين فاصله از سطح بتن تا مركز ميلگردي كه مهار مي شود؛

 نصف فاصله ي مركز تا مركز ميلگردهاي مجاوري كه مهار مي شوند.

 Ktr ؛ شاخص فوالد عرضي 1-2-6

ضريبي است كه تأثير فوالدهاي محصور كننده عرضي به صورت تنگ يا خاموت را  1شاخص فوالدهاي عرضي

  در مورد صفحات محتمل شكاف خورده در اثر تنش هاي پيوستگي منظور مي كند.

به عنوان يك ساده سازي در طراحي، مي توان حتي در صورت وجود فوالدهاي عرضي، به طور محافظه      

  باشد. Ktr = 0انه فرض نمود كه كار

  طول مهاري ميلگردهاي گروهي 2-2

 3تايي،  2وقتي كه تعداد زيادي ميلگرد در مقطع تير يا ستون الزم باشد، گاهي ميلگردها به صورت گروه      

ي در مقطع قرار داده مي شود. در چنين حالتي واضح است كه بتن پيراموني ميلگردهاي گروهتايي  4تايي و يا 

كه بايد تنش هاي پيوستگي را انتقال داده و در مقابل شكاف خوردگي مقاومت كند، حجم كمتري را نسبت به 

مي داند كه طول مهاري  بتن پيراموني ميلگردهاي منفرد به خود اختصاص مي دهد. به همين جهت آيين نامه الزم

رد واقع در گروه محاسبه شده و در ميلگردهاي گروهي در كشش با در فشار، بر اساس طول مهاري يك ميلگ

   و 2/1، 0/1تايي به ترتيب برابر 4تايي و يا  3تايي،  2ضريب افزاينده ضرب شود. اين ضريب براي گروه  يك
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1 Transverse Reinforcement Index 

  در نظر گرفته شود. 33/1

  شرايط قالب استاندارد 3-2

  بي با شرايط زير اطالق مي شود:بر اساس آيين نامه قالب استاندارد، به قال     

 ، در انتهاي 60mmولي نه كمتر از   4dbدرجه به عالوه ي طول مستقيم بعد از خم يه اندازه  180خم  -1

 آزاد ميلگرد؛

 در انتهاي آزاد ميلگرد. 12dbدرجه به عالوه طول مستقيم بعد از خم به اندازه  90خم  -2

  حداقل قطر خم در قالب استاندارد

  راي ميلگردهاي تحت كشش، به جز خاموت و تنگ؛ب -الف     

 db 6                                                                                            ؛25Фتا  10Фبراي ميلگردهاي  -1

 db 8                                                                                    ؛36Фتا  25Фبراي ميلگرد بزرگ تر  -2

 db 10                                                                                           ؛57Фتا  36Фبراي ميلگردهاي  -3

  براي قالب هاي خاموت و تنگ -ب      

 db 4                                                  و كوچك تر؛                                            16Фبراي ميلگرد  -1

 db 6                                                                          ؛25Фتا  16Фبراي ميلگرد بزرگ تر  -2
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  وصله ميلگرد-3

پيش مي آيد كه براي ايجاد عملكرد به دليل محدوديت طولي ميلگرد و نيز داليل ديگر، مكرراً اين مسأله      

كششي يا فشاري پيوسته در دو ميلگرد در امتداد يك ديگر، ميلگردها را بايد به يكديگر وصله نمود. انجام وصله 

جزئيات الزم و با دقت زياد انجام گيرد؛ به همين جهت آيين نامه قيد مي كند كه  ي ميلگردها بايد با رعايت

يد به صورتي كه نقشه هاي طراحي و يا مشخصات مربوطه ارائه شده است، و يا به وصله هاي ميلگرد تنها با

  صورتي كه مورد تأييد مهندس ناظر باشد، اجرا گردد.

وصله ميلگردهاي تحت كشش و يا تحت فشار، در انواع مختلفي امكان پذير است كه در ادامه مروري بر آن      

  ها انجام گيرد.

  

  2وصله پوششي 3-1

پوششي با قرار دادن در ميلگرد در مجاورت يك ديگر در يك طول مشخص انجام مي گيرد. طولي  1صلهو     

  خوانده مي شود. 3و يا طول پوشش كه در ميلگرد بايد در مجاورت يك ديگر قرار داده شوند، به نام طول وصله

تن منتقل شده . سپس از بتن و در وصله پوششي، نيروي موجود در ميلگردها ابتدا توسط تنش پيوستگي به ب     

باز هم توسط تنش پيوستگي، به ميلگرد بعدي كه در امتداد آن قرار داده شده است، انتقال مي يابد. اين انتقال 

  ) نشان داده شده است. 5-1( تنش و نيرو در حالتي كه ميلگردها تحت كشش باشند، در شكل

روي كششي ميلگرد سبب مي شود كه تنش فشاري ناشي مالحظه مي شود، ني) الف 5-1طور كه در شكل ( همان

درجه) در ناحيه ي انتهايي  45از چسبندگي بين بتن و فوالد، در راستاي عمود بر سطح آج ميلگرد، (تقريباً 

ميلگرد (منطقه وصله) ايجاد مي شود. عكس العمل اين تنش فشاري در بتن اطراف ميلگرد، تنش فشارييي ايجاد 

م، تنش فشاري با همان راستاي مورب به ميلگرد ديگر منتقل مي شود. اين تنش نهايتاً مي تواند به كرده و سرانجا

  صورت نيروي كششي در ميلگرد دوم، تحمل گردد.

  

  

1 Splice                                                                                                                                            2 Lap Splices or Lapped Splice                         

 3 Lap Length (or Splice Length) 
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در منطقه وصله؛ ب) نمايش ترك انتقال تنش (يا نيرو) در وصله ي پوششي ميلگردهاي تحت كشش؛ الف) نمودار جسم آزاد ميلگردها  )5-1(شكل 

وصله در لحظه ي گسيختگي وصله؛ ج) نمايش تنش هاي شعاعي از ميلگرد به بتن و تنش هاي شكاف خوردگي در مقطع عرضي خوردگي منطقه ي 

  اطراف ميلگردهاي وصله شده

) ب مالحظه مي شود كه تنش فشاري روي بتن در منطقه ي اطراف ميلگردها در طول وصله، 5-1(در شكل 

تسريع كرده و سرانجام ترك هاي شكاف خوردگي در منطقه ي  تشكيل ترك هاي كششي در راستاي متعامد را

وصله ايجاد مي شود. ترك هاي  شكاف خوردگي معموالً در انتهاي ميلگردهاي وصله شده، آغاز شده و به جلو 

) ب نشان داده شده است، در لحظه ي نهايي باربري وصله، ترك 5-1مي روند. بنابراين همان طور كه در شكل (

) ج نيز تنش هاي شعاعي وارد 5-1خواهند شد. شكل (وردگي در انتهاي ميلگردها باعث شكست هاي شكاف خ

  از طرف ميلگرد به بتن، و نيز تنش هاي شكاف خوردگي بتن را نشان مي دهد.

اجرا كرد.  2و نيز وصله ي پوششي غير تماسي 1پوششي تماسيي وصله پوششي را مي توان به صورت وصله      

ي تماسي، ميلگردهاي وصله شونده در طول وصله كامالً در تماس با يك ديگر قرار مي گيرند؛ در وصله پوشش

به طوري كه امكان ايجاد حفره كه باعث ضعف در بتن مي شود، بين دو ميلگرد فراهم نباشد. براي ايجاد وصله 

وصله شونده را در طول ي پوششي تماسي در عمل مي توان با استفاده از سيم هاي نازك متداول، ميلگردهاي  

  به يك ديگر متصل نمود. ) 6-1مطابق شكل (وصله و در فواصل مناسب 

  
  ) شرايط وصله پوششي؛ الف) وصله پوششي تماسي ب) وصله پوششي غير تماسي6-1شكل (

1 Contact Lap Splices                                                                                                                             2 Non-contact Lap Splices 
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  وصله مكانيكي 3-2

يك وسيله مكانيكي است كه عموماً با پيچ كردن و ايجاد اصطكاك بين جداره ي آن و  1وصله مكانيكي     

م مي كند. امروزه وصله هاي ميلگردها، انتقال تنش كششي يا فشاري را از يك ميلگرد به ميلگرد بعدي فراه

) 7-1مكانيكي توسط شركت هاي مختلف در انواع متنوعي توليد مي شوند كه بعضي از انواع آن در شكل (

، وصله هاي مكانيكي ممكن است ميلگردها را نشان داده شده است. همان طور كه در اين شكل مالحظه مي شود

متداد يك ديگر قرار دهند. از طرفي امكان متصل كردن سر به سر (نوك به نوك) و يا پهلو به پهلو در ا

  ميلگردهاي با قطر متفاوت به صورت سر به سر يا پهلو به پهلو نيز توسط وصله هاي مكانيكي ويژه فراهم است.

 

 ) نمونه هايي از انواع متداول وصله ي مكانيكي با نمايش مقطع هر وصله7-1شكل (

1 Mechanical Splices                                                                                                                  
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 خصوصيات مصالح در بتن آرمه-4

  سيمان و اجزاء آن 4-1

سيمان اصطالحاً به ماده اي اطالق مي شود كه با انجام واكنش هاي شيميايي با آب (واكنش هيراسيون)، نقش 

مصالح سنگي به يك ديگر و توليد جسم سخت بتن را مي كند. مواد اوليه ي سيمان عمدتاً از خاك  چسباندن

 20حدود  (SiO2) درصد، سيليس 63حدود  (Cao)رس و آهك تشكيل شده است. در اين ميان آهك 

 (MgO)درصد و اكيسد منيزيم  3حدود  (Fe2O3)درصد، اكسيد آهن  6حدود  (Al2O3)درصد، آلومين 

خت در كوره، كلينكر سيمان را درصد از مواد اوليه ي سيمان را تشكيل مي دهند. اين مواد پس از پ 5/1د حدو

درصد سنگ گچ آسياب مي شود تا پودر سيمان تشكيل شود.  3تا  2مي كنند. كلينكر سيمان به همراه د تولي

  اضافه كردن سنگ گچ جهت جلوگيري از گيرش سريع سيمان است.

  بارتند از :اجزاء سيمان ع

اجزاء گيرش  . اين ماده نسبت به سايرC3Sو با عالمت اختصاري   3CaO,SiO2تري كلسيم سيليكات به شكل  -1

هم چنين  C3Sكالري بر گرم).  120( سريع تري داشته و در هنگام تركيب با آب، گرماي زيادي آزاد مي كند

  كند.زمينه ي مستعدي را براي حمله ي سولفات ها به بتن فراهم مي 

، C3S. اين ماده به خالف C2Sو با عالمت اختصاري   2CaO,SiO2دي كلسيم سيليكات به شكل  -2

با آب، گرماي كمي توليد مي كند  C2Sاوليه ي بااليي نداشته و ديرگير است. از طرفي تركيب  گيرش

  كالري بر گرم). 62(

  ين ماده با خصوصياتي. اC3Aو با عالمت اختصاري  3CaO,Al2O3تري كلسيم آلومينات به شكل  -3

، گيرش اوليه ي بسيار بااليي داشته و از طرفي زمينه ي كامالً مستعدي براي حمله ي سولفات C3Sمشابه

با آب بسيار زياد  C3Aمي كند. هم چنين گرماي آزاد شده در اثر تركيب شيميايي  ها به بتن فراهم

  .كالري بر گرم) 210است. (حدود 

. اين ماده C4AFو با عالمت اختصاري   4CaO,Al2O2,Fe2O3به شكل  تترا كلسيم آلومينو فريت -4

  كالري بر گرم، گرما آزاد مي كند. 100گيرش متوسطي داشته و پس از تركيب با آب، حدود 
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  انواع سيمان پرتلند 4-2

ASTM استاندارد      
  پنج نوع سيمان پرتلند را معرفي مي كند: 1

 ست كه براي مصارف عمومي ساختماني مناسب است.: يك سيمان معمولي ا Iسيمان نوع  -1

 حرارت  I: يك سيمان اصالح شده با خصوصيات متوسط است كه نسبت به سيمان نوع  IIسيمان نوع  -2

آزاد كرده و براي مصرف در محيط هايي كه حمله ي ضعيفي از سولفات وجود خواهد داشت، مناسب كمتري 

  است.

 2ساعت اول، بتني با مقاومت حدود  24است؛ به صورتي كه در : اين سيمان زودگير  IIIسيمان نوع  -3

توليد مي كند. اين سيمان هم چنين يك سيمان پر حرارت  Iبرابر مقاومت بتن ساخته شده با سيمان نوع 

براي ساخت بتن در هواي سرد به جهت آزاد كردن گرماي  IIIمحسوب مي شود. مصرف سيمان نوع 

مراقبت، مناسب است. هم چنين در تعميرات فوري و نيز مواردي كه در بيشتر و نيز كم كردن دوره ي 

  توصيه مي شود. IIIنظر باشد قالب ها سريع تر باز شوند، استفاده از سيمان نوع 

 ين سيمان معموالً در هواي گرم يك سيمان كندگير و كم حرارت محسوب مي شود. ا:  IVسيمان نوع  -4

در امر مراقبت از بتن، به كار مي رود. هم چنين مي توان از اين سيمان براي به دليل توليد حرارت كمتر و تسهيل 

در بتن ريزي  IVجلوگيري از اتصاالت سرد در بتن ريزي هاي پيوسته استفاده كرد. از طرفي كاربرد سيمان نوع 

  هاي حجيم، باعث كاهش تنش هاي حرارتي خواهد شد.

وم در مقابل حمله ي سولفات ها محسوب مي شود. : يك سيمان ضد سولفات و يا مقا Vسيمان نوع  -5

 اين 

، حرارت كمتري توليد مي  Iسيمان هم چنين تا حدودي خصوصيات ديرگيري داشته و نسبت به سيمان نوع 

  كند.

سيمان فوق، انواع ديگري از سيمان توليد مي شود كه از جمله مي توان به سيمان هاي حباب زا با  5عالوه بر      

اشاره كرد. هم چنين سيمان  سفيد، سيمان هاي رنگي، سيمان سرباره اي، سيمان  III-Aو  I-A  ،II-Aانواع 

پزوالني، سيمان بنايي، سيمان چاه نفت، سيمان انبساطي و سيمان آلومينيوم، از انواع ديگر سيمان محسوب مي 

  شود.
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  مواد مضاف-5

مواد مضاف به موادي اطالق مي شود كه قبل از اختالط بتن و يا هم زمان با اختالط، به بتن اضافه مي شوند تا 

دهند. بعضي از آن ها عبارتند  تحت شرايط مشخص، عملكرد بتن را بهبود بخشيده و يا مصرف سيمان را كاهش

  از:

1مواد مضاف تسريع  كننده 5-1
 

هستند كه كسب مقاومت اوليه ي بتن را تسريع مي  (CaCl2)اين مواد، موادي نظير كلريد كلسيم      

كنند.استفاده از اين مواد به خصوص در هواي سرد، زمان الزم براي مراقبت از بتن را كاهش داده و امكان باز 

  زودتر قالب را فراهم مي كند.كردن 

كلريد كلسيم باعث خوردگي فوالد و يا كابل هاي پيش تنيدگي مي شود و به همين جهت بايد از استفاده از      

اين ماده ي مضاف در بتن پيش تنيده جداً، و در بتن آرمه تا حد امكان احتتراز نمود. حداكثر ميزان مجاز مصرف 

استفاده از كلريد كلسيم  درصد وزني سيمان است. 2درصد، و در بتن غير مسلح  5/0كلريد كلسيم در بتن آرمه 

مقاومت بتن را در مقابل فرسايش و سايش افزايش داده، ولي مقاومت آن را در مقابل حمله سولفات ها كاهش 

  درصد افزايش مي دهد. 15تا  10مي دهد. هم چنين كلريد كلسيم افت بتن را به ميزان 

2اف كندگير كنندهمواد مض 5-2
 

اين مواد، موادي نظير شكر و مشتقات آن و نيز اسيد هاي مختلف هستند كه با افزوده شدن به بتن، گيرش آن      

را كند كرده و افزايش دماي هيدراسيون را محدود مي كنند. از اين مواد مي توان در بتن ريزي هاي حجيم براي 

اي كم كردن دماي هيدراسيون استفاده كرد. اين مواد هم چنين گرم بر كاهش تنش هاي حرارتي، و در هواي

بتن را براي زمان طوالني تري به صورت پالستيك نگاه داشته و بنابراين اختالط بهتر و اتصال بهتر اليه هاي 

 ادرصد وزني سيمان به بتن اضافه شود، گيرش آن ر 05/0متوالي را امكان پذير مي نمايد. چنان چه شكر به ميزان 

درصد وزني سيمان اضافه شود، گيرش سيمان را به  1. هم چنين اگر شكر در حدود مي اندازدساعت به تأخير  4

كلي متوقف مي كند. بعضي از رانندگان كاميون حمل بتن، بسته هايي از شكر را با خود حمل مي كنند تا در 

  نند.صورت توقف در راه بندان، جهت جلوگيري از گيرش بتن به آن اضافه ك
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1 Accelerating Admixures                                                                                                                    2 Retarding Admixures                                 

               

2ده هايا فوق روان كنن 1مواد مضاف كاهنده ي آب 5-3
 

اين مواد عمدتاً از سولفونات هاي آلي ساخته شده و اين امكان را فراهم مي كنند كه بتوان هم زمان با كاهش      

ردن ميزان سيمان ميزان آب بتن، كارايي (اسالمپ) آن را افزايش داد. از فوق روان كننده ها گاهي براي كم ك

كردن ميزان آب در يك اسالمپ ثابت استفاده مي شود؛  ه داشتن نسبت آب به سيمان و كممصرفي با ثابت نگ

داشتن اگرچه غالباً از آن براي ساخت يك بتن با كارايي مناسب با كاهش نسبت آب به سيمان و ثابت نگاه 

  مي شود كه اين وضعيت منجر به توليد بتن هايي با مقاومت باالتر خواهد گرديد. ميزان سيمان استفاده

3مواد مضاف هوازا 5-4
 

مواد مضاف هوازا يا حباب زا موادي هستند كه وقتي به اختالط بتن افزوده شوند، باعث افزوده شدن ميلياردها 

ميلي متر، در فواصل بسيار  05/0حباب بسيار ريز هوا به بتن مي شوند. چنين حباب هاي بسيار ريز با قطر حدود 

وزيع مي شوند. اساس مواد مضاف هوازا موادي ميلي متر نسبت به يك ديگر ت 2/0تا  1/0نزديك و در حدود 

همچون چربي طبيعي جانوران و صمغ طبيعي درختان است كه به صورت تركيبي با مواد شيميايي تثبيت كننده، 

در  درصد وزني سيمان) به بتن اضافه مي شوند و ممكن است 05/0توليد شده و به مقدار كم (مثالً در حدود 

مهم ترين خصوصيات مفيد بتن هوادار، افزايش ميزان  د حباب ريز هوا توليد كنند.درص 8درصد تا  4محدوده ي 

رواني، افزايش مقاومت در مقابل يخ زدن و ذوب شدن، كاهش امكان اليه اليه شدن بتن در مقابل عملكرد 

ش نمك هاي يخ زدا كه در زمستان روي سطح بتن پاشيده مي شود، افزايش قابليت آب بندي بتن، و افزاي

مقاومت در مقابل حمله سولفات هاست. هم چنين بتن هوادار امكان جدا شدن دانه ها و آب انداختن بتن را 

  كاهش داده و ميزان جذب آب و نيز ميزان افت و خزش در بتن سخت شده را كاهش مي دهد.

  مواد مضاف معدني 5-5

دني هاي معدني در بتن، به داليل محيط زيستي امروزه استفاده از پزوالن ها و محصوالت فرعي به عنوان افزو     

و اقتصادي رو به افزايش است. حضور افزودني هاي معدني به عنوان جانشين قسمتي از سيمان پرتلند، معموالً 

سرعت كسب مقاومت را كند مي كند؛ ولي بهبود قابل مالحظه اي در مقاومت نهايي بتن ايجاد مي كند. هم 

  موجود در خمير (Ca(OH)2)يك افزودني معدني براي واكنش با هيدروكسيد كلسيم   توانايي چنين قابليت و
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  در چشم گير هيدراته شده در دماي معمولي و تشكيل هيدرات هاي سيليكات كلسيم، مي توانند به كاهشسيمان 

 
1 Water-Reducing Admixures                                                                                                         2 Superplasticizeres                                           

 3 Air-Entraining Admixures                                                                                       

ين ترتيب بتني توپرتر و با نفوذپذيري و جذب آب پايين تر توليد مي تخلخل خمير سيمان و بتن منجر شود؛ بد

شود. اين بتن مي تواند در طول زمان، دوام بسيار خوبي در مقابل عوامل مخرب محيطي و جوي از خود ارائه 

  دهد.

، يك افزودني خوب به بتن محسوب مي شود. بتن ساخته شده با سربازه سرباره ي كوره ي ذوب آهن نيز     

دوام خوبي در مقابل حمله ي سولفات ها و ساير عوامل مخرب نشان مي دهد. از طرفي اين بتن تا حدودي 

درگير مي باشد، ولي مقاومت نهايي آن كمتر از بتن بدون سرباره نيست. هم چنين افزودني هاي ديگري نظير 

هستند. افزودني هاي ديگري نظير  پودر سنگ آهك يا پودر آهك هيدراته شده نيز براي متراكم كردن بتن مفيد

پودر روي يا آلومينيم نيز وجود دارند كه در حضور قليايي ها و يا هيدروكسيد كلسيم موجود در خمير سيمان، 

حباب هاي هيدروژن آزاد كرده و بتن گازي توليد مي كند. اين بتن تا حدودي نقش عايق حرارتي را ايفا مي 

  كند.

  

  مقاومت فشاري بتن-6

  عريف مقاومت فشاري بتن و محدوده ي تغييرات آنت 6-1

مقاومت فشاري بتن نه تنها به عنوان مهم ترين خصوصيات مكانيكي بتن، بلكه به عنوان يكي از مهم ترين      

خواص رفتاري بتن شناخته مي شود. مقاومت فشاري بتن ممكن است بر اساس نمونه ي استوانه اي و يا نمونه ي 

 ميلي متر دارد؛ 300ميلي متر و ارتفاع  150. نمونه ي استوانه اي به صورت استاندارد، قطر مكعبي سنجيده شود

ميلي متر است. هر نمونه در سه  200ميلي متر و يا  150هم چنين بعد نمونه ي مكعبي به صورت استاندارد برابر 

روز در زير  28ه، ريخته شده و به مدت ميلي متر براي تراكم هر الي 16بار ميله زدن با ميله به قطر  25اليه و با 

درجه ي سانتي گراد مراقبت مي  25تا  21درصد و در دمايي در محدوده  100آب و يا در اتاقي با رطوبت نسبي 

بر اساس استاندارد   MPa/sec 0.34-0.15شود. آن گاه نمونه ها تحت سرعت بارگذاري مشخص (

ASTM C39 د. مقاومت حاصله براي نمونه ي استوانه اي با ) و تا نقطه شكست بارگذاري مي شوf΄c  و براي ،

  نمايش داده مي شود.  f΄cuنمونه ي مكعبي با 
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، بتن هاي با مقاومت 1بتن با مقاومت پايين به عنوان MPa 20امروزه بتن هاي با مقاومت فشاري كمتر از      

، بتن هاي با مقاومت فشاري 2لي يا متوسطبه عنوان بتن با مقاومت معمو MPa 40تا  20فشاري در محدوده ي 

تا  80، بتن هاي با مقاومت فشاري در محدوده ي 3به عنوان بتن با مقاومت باال MPa 80تا  40در محدوده 

150 MPa 150، و بتن هاي با مقتومت فشاري بيش از 4به عنوان بتن با مقاومت بسيار باال MPa  را به عنوان

قلمداد مي گردند. الزم به ذكر است كه از انواع بتن هاي با مقاومت باال به   5يادبتن با مقاومت فوق العاده ز

و يا بتن توانمند نيز ياد مي شود؛ چرا كه چنين بتن هايي معموالً با نفوذپذيري كم و  6عنوان بتن با عملكرد باال

  ز خود نشان مي دهند.كيفيت بسيار خوب، دوام بسيار خوبي نيز در مقابل انواع شرايط نامناسب محيطي ا

  عوامل مؤثر بر مقومت فشاري بتن 6-2

با استفاده از اختالط اوليه ي يكسان، ممكن است تحت شرايط متفاوت، بتن از خود مقاومت فشاري متفاوتي      

  بعضي از عوامل تأثيرگذار بر مقاومت فشاري عبارتند از:نشان دهد. 

 نوع نمونه 6-2-1

روزه نمونه ي استوانه اي   28بتن تأثير مي گذارد؛ به صورتي كه مقاومت فشاري  نوع نمونه بر مقاومت فشاري     

روزه نمونه ي مكعبي با بعد  28درصد مقاومت فشاري  80ميلي متر، در حدود  300ميلي متر و ارتفاع  150با قطر 

 200بي با بعد روزه ي نمونه مكع 28درصد مقاومت فشاري  83؛ و در حدود  (f΄c ≈ 0.8 f΄cu)ميلي متر 150

  ميلي متر است.

 اندازه نمونه  6-2-2

روزه حاصل مي شود، تأثير             28اندازه نمونه ي بتني هم بر عددي كه در آزمايشگاه به عنوان مقاومت فشاري      

مي گذارد. در محدوده ي ابعاد متداول نمونه ها، هر چه اندازه ي نمونه بزرگتر شود، مقاومت فشاري آن كاهش 

و با قطر  2مي توان نسبت مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه اي با نستب ابعاد  )2-1(هد يافت. از جدول خوا

ميلي متر، و هم  300ميلي متر و با ارتفاع  150غيراستاندارد نسبت به مقاومت فشاري نمونه هاي استاندارد با قطر 

نسبت به مقاومت فشاري نمونه هاي استاندارد با  چنين نسبت مقاومت فشاري نمونه هاي مكعبي با ابعاد متفاومت،

ميلي متر به دست آورد. علت تأثير اندازه ي نمونه بر مقاومت فشاري بتن را مي توان به مسأله ي  150بعد 

احتماالت در رابطه با وجود ضعف در بتن نمونه نسبت داد. اصوالً بتن جسم، كامالً همگن و با كنترل كيفيت 
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اين نقاط ضعف، مقاومت فشاري شه احتمال وجود نقاط ضعفي در آن وجود خواهد داشت.عالي نبوده و همي

 نمونه ي آزمايشگاهي را تحت تأثير قرار مي دهد.

  
  ) نسبت مقاومت فشاري نمونه هاي با ابعاد غيراستاندارد به مقاومت فشاري نمونه هاي استاندارد1-1جدول (

 سرعت بارگذاري  6-2-3

ورت ميزان افزايش تنش در واحد زمان تعريف مي شود. سرعت بارگذاري نمونه ي سرعت بارگذاري به ص     

آزمايشي بتني در مقاومتي كه آن نمونه از خود نشان مي دهد، تأثير مي گذارد؛ به صورتي كه هر چه سرعت 

را بر ) تأثير سرعت بارگذاري 8-1(اعمال تنش باالتر باشد، بتن از خود مقاومت بيشتري نشان مي دهد. شكل 

  مقاومت فشاري بتن نشان مي دهد.

دليل افزايش مقاومت فشاري در سرعت بارگذاري باالتر را مي توان در پديده ي خزش جست و جو كرد.      

هر چه سرعت بارگذاري كمتر باشد، خزش بيشتري در نمونه اتفاق مي افتد و بنابراين تحت سطح مشخصي از 

مي افتد، كه اين مسأله منجر به شكست نمونه تحت تنش كمتري خواهد  هاي  فشاري بيشتري اتفاق تنش، كرنش

) مشاهده مي شود، در محدوده ي سرعت هاي بارگذاري استاندارد، تفاوت 8-1بود. همان گونه كه در شكل (

  عمده اي در مقاومت فشاري حاصل نمي شود.
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 ) تأثير سرعت بارگذاري بر مقاومت فشاري بتن8-1شكل (

  در بتنانقباض  6-3

جمع شدگي و كاهش حجم بتن است كه با از دست رفتن و يا خارج  افت يا انقباض ( و يا آب رفتگي)،     

شدن آب جذب شده در ساختار خمير سيمان از بتن، اتفاق مي افتد. انقباض در بتن ممكن است از انواع افت 

  پالستيك، افت خودگيري و يا افت كربناسيون تقسيم بندي مي شود.

  پالستيكافت  6-3-1

افت پالستيك بتن در حقيقت انقباضي است كه در خمير سيمان پالستيك و در اثر تبخير از سطح بتن و با      

درصد حجم سيمان  1جذب آب توسط سطح بتن خشك شده ي زيرين، رخ مي دهد. اين افت در حدود 

. از آن جا كه بتن در وضعيت خشك، انقباض ايجاد كرده و تنش كششي در سطح اليه ها ايجاد مي كند

پالستيك كامالً ضعيف است، اين افت ممكن است به سهولت ترك هايي در سطح بتن قبل از سخت شدن 

ساعت پس از ريختن بتن). هر چه ميزان سيمان در بتن بيشتر باشد، و يا مقدار حجمي دانه  8تا  1ايجاد كند (بين 

  ها كمتر باشد، ميزان افت بيشتر خواهد بود.
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  فت خودگيريا 6-3-2

افت خودگيري يك نوع خاصي از افت است كه در آن جابجايي آب به داخل يا خارج بتن اتفاق نمي افتد؛      

بلكه از دست رفتن آب با استفاده ي آن در هيدراسيون سيمان رخ مي دهد. اين افت به سهولت از افت در بتن 

ه اگر در دوره ي هيدراسيون سيمان، بتن به طور مداوم در سخت شده تميز داده نمي شود. الزم به ذكر است ك

مجاورت آب قرار گيرد، نه تنها افت خودگيري در آن اتفاق نمي افتد؛ بلكه با نوعي انبساط در اثر جذب آب 

  توسط ژل سيمان همراه خواهد بود كه به آن تورم يا باد كردن گويند.

  افت كربناسيون 6-3-3

ن، با جا گرفتن كربنات كلسيم توليد شده در حفره ها و نيز كامل تر شدن احتمالي در فرآيند كربناسيو     

مت آن هيدراسيون سيمان به جهت مجاورت با آب آزاد شده، نفوذپذيري بتن كمي كاهش يافته و نيز مقاو

فوالدها را با  ومي يابد. با اين وجود، فرآيند كربناسيون محيط قليايي خمير سيمان را خنثي نموده اندكي افزايش 

تهديد خوردگي مواجه مي كند. اگر كربناسيون در تمام پوشش بتن روي ميلگردها نفوذ كند و رطوبت و 

اكسيژن به سطح ميلگردها برسد، خوردگي فوالدها و ترك خوردگي متعاقب بتن را به دنبال خواهد داشت. در 

الئين بر سطح بتن تازه شكسته اندازه گيري كرد. عمل عمق كربناسيون را مي توان با به كار گيري محلول فنل فت

در اين فرآيند، قسمت هايي از بتن كه در آن كربناسيون اتفاق افتاده به صورت بي رنگ، و ساير قسمت ها به 

  رنگ صورتي در مي آيد.

  خزش در بتن 6-4

بسباري مواد و از جمله تغيير شكل ماده تحت تنش ثابت در طول زمان را خزش يا وارفتگي گويند. خزش در      

در فوالد اتفاق مي افتد؛ ليكن تغيير شكل ناشي از خزش در بتن تحت تنش ثابت در طول زمان، كامالً قابل توجه 

) كرنش هاي ايجاد شده در 9-1برابر افزايش دهد. شكل ( 3بوده و ممكن است تغيير شكل االستيك اوليه را تا 

  را نشان مي دهد. اثر خزش در طول زمان در نمونه ي بتني

خمير سيمان هيدراته در اثر  دليل اصلي پديده ي خزش در بتن، خروج آب چذب شده سطحي از ساختار     

  اعمال تنش ثابت است كه در طول زمان صورت مي گيرد.
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  اري مجدد) كرنش هاي ايجاد شده در اثر خزش در نمونه بتني در طول زمان تحت بارگذاري، باربرداري، بارگذ9-1شكل (

كرنش بتن به خصوص -البته براي وقوع پديده ي خزش، داليل ديگري هم چون رفتار غيرخطي رابطه ي تنش

درصدمقاومت بتن، و نيز ايجاد كرنش هاي االستيك در دانه ها كه به صورت  40در سطح تنش بزرگتر از 

  تأخيري و يا گذشت زمان رخ مي دهد، وجود دارد.

  بات بارگذاريروش هاي طراحي و تركي-7

  اصول طراحي 7-1

آئين نامه بتن ايران (آبا) بر مبناي طراحي در حاالت حدي استوار است. بر اساس اين آيين نامه سازه به      

صورتي طراحي مي شود كه با ايمني مشخص، تحت هيچ يك از آئين نامه شرايط نامساعد بارگذاري، هيچ يك 

  زه پيش نيايد.از حالت هاي ويژه (حالت حدي) براي سا
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انجام دهد و پس از حالت هاي حدي حاالتي هستند كه تا قبل از رسيدن به آن ها، سازه وظايف خود را      

رسيدن به آن حالت، سازه ديگر قادر به ايفاي نقش نيست. آئين نامه ي بتن ايران حاالت حدي را به دو گروه 

  عمده تقسيم بندي مي كنند:

  حالت حدي نهايي 7-1-1

حالت هايي است كه به حداكثر ظرفيت باربري سازه يا قسمتي از آن مربوط مي شود و ممكن است به يكي      

  از صورت هاي زير اتفاق بيفتد:

 از دست رفتن تعادل سازه و يا قسمتي از آن به عنوان يك جسم صلب؛ -1

سازه را به كلي تغيير  تغيير شكل يا تغيير مكان سازه يا قسمتي از آن در حدي كه شكل هندسي يا رفتار -2

 دهد؛

 رسيدن سازه به حداكثر ظرفيت باربري خود به يكي از شكل هاي زير: -3

وقوع حالت حدي نهايي مقاومت با شكست مقاطع، قطعات و يا اتصاالت به دليل گسيختگي يا تغيير            -

 شكل هاي بيش از حد و يا خستگي مصالح،

 از آن. از دست دادن پايداري كل سازه يا قسمتي -

  حالت حدي بهره برداري 7-1-2

حالت هايي است كه به معيارهاي قابليت بهره برداري سازه و يا پايايي آن مربوط مي شود و ممكن است به      

  يكي از صورت هاي زير اتفاق بيفتد:

تغيير شكل بيش از حد سازه يا اجزاي آن، به صورتي كه اثر نامطلوبي در ظاهر سازه و يا عملكرد  -1

 مناسب

  آن ايجاد نموده و به خود سازه، نازك كاري موجود در آن و يا قطعات غير سازه اي آسيب برسانند؛ 

 صدمات موضعي نظير ترك خوردگي، پوسته شدن و يا تخريب بيش از حد سطح بتن، به صورتي كه  -2

فزايش دهد و در نتيجه به نياز به نگه داري بيش از حد متعارف داشته باشد، و يا احتمال خوردگي ميلگردها را ا

  وضعيت ظاهري و عملكرد مناسب سازه آسيب برساند؛

 نصب شده و يا نيروي باد،  لرزش بيش از حد سازه در اثر بارهاي بهره برداري، با عملكرد ماشين آالت -3

  به صورتي كه باعث تشويش خاطر استفاده كنندگان شود و يا عملكرد مناسب سازه را دچار مشكل كند.
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  ارهاي با ضريبب 7-2

، و تالش هاي  Sدر آئين نامه بتن ايران، تالش ها (لنگرها و نيروهاي داخلي) در هر مقطع از اعضاء سازه با      

نمايش داده مي شود. بر اساس آبا مي  Suنهايي تحت بارهاي با ضريب و در هر تركيب بارگذاري مشخص، با 

  استخراج نمود. )1-2توان تركيبات بارگذاري الزم را از جدول (

  طراحي در حاالت حدي 7-3

  حاالت حدي نهايي مقاومت 7-3-1

  در طراحي مقاطع سازه در حالت حدي نهايي مقاومت، براي هر تالش داخلي كنترل زير صورت مي گيرد:     

                       Su < Sr                                                                           (6-1) 

تالش (لنگر يا نيرو) موجود در آن مقطع تحت تأثير  Suمقاومت نهايي عضو در مقطع مورد نظر و   Srكه 

براي هر تالش خاص، بر اساس مشخصات هندسي مقطع ،  (Sr)بارهاي با ضريب است. مقاومت نهايي مقطع 

عادل نيروها و همسازي تغيير شكل ها به رفتار مكانيكي عضو تحت آن تالش خاص، و با منظور كردن شرايط ت

  دست مي آيد.

  
  ) تالش هاي نهايي براي تركيبات مختلف بارگذاري بر اساس آئين نامه بتن ايران1-2جدول (
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  حالت حدي بهره برداري 7-3-2

كنترل حالت حدي بهره برداري براي اعضاء سازه اي در دو حالت حدي تغيير شكل و ترك خوردگي است      

بر اساس محدود كردن ميزان بازشدگي ترك ها و به صورت كنترل عرض ترك، انجام مي گيرد. در كنترل كه 

  حاالت حدي بهره برداري، از بارهاي سرويس (بدون ضريب) استفاده مي شود.

  

 تحليل قاب بتن آرمه و دال ها-8

  اصول تحليل در آئين نامه بتن ايران 8-1

منظور از تحليل سازه را تعيين تالش هاي موجود در مقاطع مختلف سازه و نيز تعيين آئين نامه بتن ايران (آبا)      

تغيير مكان هندسي نقاط مختلف سازه تحت عوامل وارد بر آن، و با در نظر گرفتن مشخصات هندسي و 

ل مكانيكي آن برشمرده است. در اين تحليل بايد نامساعدترين حاالت به لحاظ عملكرد توأم تركيبات محتم

عوامل مؤثر، در نظر گرفته شود. بر اساس آبا، روش هاي زير براي تحليل سازه هاي بتن آرمه مجاز شمرده مي 

  شوند؛

  تحليل خطي –الف 

  تحليل خطي همراه با باز پخش (باز توزيع محدود) –ب 

  تحليل غيرخطي –ج 

  تحليل پالستيك –د 

  اص، از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.هر كدام از اين روش ها ممكن است در يك سازه ي خ     

 تحليل خطي  8-1-1

در اين روش تحليل كه در انواع سازه ها در حاالت حدي نهايي و بهره برداري قابل كاربرد است، تمام تالش      

ها در مقاطع مختلف سازه با فرض خطي بودن رفتار مصالح و كوچك بودن تغيير شكل هاي ايجاد شده (رفتار 

تار خطي هندسي)، و بر اساس تئوري االستيسيته تعيين مي شود. استفاده از روش تحليل خطي در خطي ماده و رف

سازه هاي متشكل از اعضاي ميله اي كه تغيير مكان جانبي آزاد است (يعني در قاب هاي با حركت جانبي)، به 

  باشد.   ≥100ستون ها، شرطي مجاز است كه ضريب الغري 

  



31 

 

 همراه با باز پخش محدود تحليل خطي  8-1-2

در  اين روش ابتدا تحليل خطي انجام مي گيرد؛ آن گاه اجازه داده مي شود كه تالش هاي موجود در مقاطع      

مختلف سازه، با توجه به مشخصات مكانيكي آن ها، به ميزان محدودي كاهش يا افزايش داده شوند و آثار ناشي 

طع نيز در نظر گرفته شود. به چنين عملياتي باز پخش (باز توزيع) لنگر گفته از تغييرات اين تالش ها، درساير مقا

  مي شود.

 تحليل غير خطي 8-1-3

در اين روش تحليل، نيروهاي داخلي اعضاء با توجه به رفتار غيرخطي مصالح، و نيز رفتار غيرخطي هندسي      

مي توان در سازه . اين روش تحليل را كه تغيير شكل هاي سازه را نيز در تحليل وارد مي كند، تعيين مي شوند

هاي متشكل از اعضاي ميله اي و اعضاي صفحه اي، هم در حالت حدي نهايي و هم در حالت حدي بهره 

  برداري مورد استفاده قرار دارد.

 تحليل پالستيك  8-1-4

تئوري  پالستيك قطعات و يا استفاده از-در اين روش تحليل، تمام نيروهاي داخلي با فرض رفتار صلب     

پالستيسيته تعيين مي شوند. روش تحليل پالستيك در سازه هاي متشكل از اعضاي صفحه اي فقط در حالت 

  حدي نهايي به كار برده مي شود.

  دال ها يك طرفه-9

  ف دال يك طرفهيتعر 9-1

آن  در بتن آرمه دال، به يك عضو سازه اي اطالق مي شود كه ضخامت آن در مقايسه با دو بعد ديگر     

كوچك بوده و براي انتقال بار در بام، كف هاي ساختماني و پي ها به كار مي رود. اگر عملكرد سازه اي داخلي 

در يك جهت انجام شده و بار به تكيه گاه منتقل مي شود،  يك دال بتن آرمه به صورتي باشد كه  انتقال بار فقط

  بتن آرمه در اثر يكي از عوامل زير ايجاد مي شود: به آن دال يك طرفه گفته مي شود. عملكرد يك طرفه ي دال

الف)؛ كه در اين حالت دال در راستاي متعامد در  10-1دال فقط در يك راستا  تكيه گاه دارد (شكل  -1

 تكيه گاه عمل مي كند. امتداد

 ادال در هر دو راستاي متعامد، تكيه گاه هايي دارد كه سختي تكيه گاه هاي متعامد، اختالف زيادي ب -2
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ب)؛ در اين  10-1بزرگتر است (شكل  2ندارند؛ ولي نسبت دهانه ي بزرگتر دال به دهانه ي كوچكتر آن از   هم 

  حالت دال در راستاي دهانه ي كوچكتر عمل مي كند.

الزم به ذكر است كه در مواردي ممكن است دال در هر دو راستاي متعامد تكيه گاه داشته باشد و نسبت      

كوچكتر باشد؛ ولي به دليل آن كه تكيه گاه هاي  2نيز احتماالً از  تر دال به دهانه ي كوچكتر آندهانه ي بزرگ

يك جهت سختي به مراتب بيش تري از تكيه گاه هاي جهت متعامد دارند، دال عملكردي يك طرفه از خود 

  نشان مي دهد.

  

جهت تكيه گاه دارد؛ ب) دال در هر دو جهت تكيه گاه دارد، ولي نسبت دهانه  ) دال بتن آرمه با عملكرد يك طرفه؛ الف) دال فقط در يك10-1شكل (

  بيش تر است. 2بزرگ به دهانه كوچك آن از 
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  طرفه دودال ها -10

  انواع دال دو طرفه 10-1

دال هاي دو طرفه بسته به طول دهانه و شدت بارهاي وارده، در انواع مختلفي طراحي و ساخته مي شوند كه      

د از مزاياي ويژه اي برخوردارند. در اين قسمت مروري بر انواع متداول دال هاي بتن آرمه ي دو طرفه هر مور

  صورت   مي گيرد.

  صفحه تخت 10-1-1

صفحه تخت، يك دال ساده ي با ضخامت ثابت است كه مستقيماً روي ستون ها قرار گرفته است. اين دال      

متر  6تا  5/4ي سبك، نظير آپارتمان هاي مسكوني، و با دهانه هاي براي پوشش كف در ساختمان هاي با بارها

مناسب و اقتصادي است. در اين ساختمان ها روي دال به سادگي كف سازي شده و زير دال، با پوشش مناسب 

  براي سقف فضاي  مورد استفاده، آماده مي گردد.

  صفحه تخت با تير محيطي 10-1-2

در دهانه هاي كناري ضخامت بيش تري را طلب مي كند؛ از اين رو در  خيز در صفحه ي تخت گاه كنترل  

  دهانه هاي لبه (تيرهاي محيطي) استفاده مي شود.

  دال تخت با پهنه و با سرستون 10-1-3

براي كف هاي با بارهاي سنگين نظير ساختمان هاي صنعتي، انبارها و نيز پاركينگ هاي طبقاتي، به خصوص      

بار از صفحه ي تخت به ستون به خصوص از نظر كنترل برش  رگ باشد، معموالً در انتقالاگر دهانه ها بز

؛ در اين حالت مشكالتي پديد مي آيد. براي تقويت ظرفيت برشي در اطراف ستون، مي توان از پهنه استفاده كرد

يك ششم دهانه از   ضخامت دال در يك ناحيه ي محدود، افزايش داده مي شود. پهنه معموالً در هر طرف معادل

محور ستون امتداد مي يابد؛ در حالي كه در ساير نواحي و در محدوده ي وسط دهانه ها، ازضخامت كمتري 

  براي دال استفاده شود.
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  مراجع -11

، دفتر امور فني و تدوين معيارها، سازمان 120} آئين نامه بتن ايران (آبا) تجديد نظر اول، نشريه شماره ي 1-1{

  .1379و برنامه ريزي كشور،مديريت 

  .1388مستوفي نژاد، داود، سازه هاي بتن آرمه (جلد اول)، انتشارات اركان دانش، چاپ نهم،} 2-1{

  .1387} مستوفي نژاد، داود، سازه هاي بتن آرمه (جلد دوم)، انتشارات اركان دانش، چاپ هشتم،2-2{


