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میلگردگذاری المانهای بتنی سازهای )(Christos Ignatakis
نرم افزار  PANOPLIAبا  πسیستمهای بین المللی S.A.
همکاران
 ،Panaglotis Alexandrakisمهندس عمران ،در موضوعات مرتبط با ترجمه ،تصحیحات و تدوین
 ،Basilis Somarakisپیمانکار قابهای سازهای در کارهای ساختمانی ،در تمام مسائل مربوط به ساخت
 ،Dionysis Kladakisمهندس عمران ،در تمام موضوعات مرتبط با ترکیب طراحی و ساخت
 ،Giorgos Drakosمهندس عمران ،در موضوعات مرتبط با اصالحات نرمافزاری و سازگاری بین  EC2و .EC8
 ،Nicos marseliosمهندس عمران ،در موضوعات مرتبط با تکنولوژی بتن
 ،Dimitris Pappasمهندس عمران ،در تمام موضوعات مرتبط با ترکیب طراحی و ساخت
 ،Ioanna konstantinidesمهندس معمار ،مسائل مربوط به عبارات استفاده شده و ترکیببندی )(composition
 ،Giorgos Galarosپیمانکار کارهای ساختمان ،در مسائل مربوط به ساخت ،چارچوبهای کاری ،عایقکاری حرارتی و بتن
 ،Kostas kaliakmanisمهندس عمران ،در موضوعات مرتبط با فاصله نگهدارها و عایقبندی حرارتی
 ،Anastasia Strogillبا مدرک رسانههای همگانی ،تصحیحات متن
همکاران ویرایشAndreas Prokopiou, Kostis Konstantinides, Markos Rizk :

به نام خداوندی که جهان را آفرید و تعادل را در تمام هستی حاکم نمود.
کتابی که پیش روی شما قرار دارد ترجمه ی کتاب " ”Apostolos Constantinidisمی باشد .این کتاب شامل جزئیات اجرایی و مباحث بنیادی
پیرامون ساختمان های بتنی و انواع المان های به کار رفته در این ساختمان ها می باشد .هدف اصلی از ارائه و ترجمه ی این کتاب ،آشنا نمودن
مهندسین محاسب و ناظر ،سازندگان ساختمان ها ،محققین و عالقه مندان به سازه های بتنی با جدیدترین و بروزترین جزئیات اجرایی ساختمان
های بتنی ارائه شده (شامل میلگردگذاری ،بتن ریزی و سایر مباحث پیرامون ساختمان های بتنی) می باشد .برای تکمیل مطالب کتاب و ارائه
ی ملموس تر مطالب ،یک نسخه  DVDشامل مجموعه ای از فیلم ها ،آیین نامه ها ،محصوالت چند رسانه ای و برنامه های کامپیوتری می باشد
که به شرح زیر می باشد:
 -1قسمت فیلم  :مجموعه فیلم های گردآوری شده از  ، ACIفیلم های آزمایش سازه های بتنی در برابر زلزله  ،آرماتور بندی و آموزش نرم
افزار .PANOPLIA
 -2قسمت نرم افزار  :نرم افزار  pi SUITE 6.2.1استفاده شده در خود کتاب.
 -3قسمت استاندارد :شامل استاندارد های برنامه و بودجه  ACI ،و .AWS
همچنین بخشی تحت عنوان “پیوست” در انتهای این کتاب آورده شده که شامل نکات اجرایی کارگاهی و همچنین دیتیل های خاص اجرایی
می باشد.در نگارش این بخش از بیش از  20کتاب مطرح طراحی بتن به روز استفاده شده است.
در انتهای کتاب به جهت آشنایی بیشتر با لغات تخصصی کتاب  ،لغتنامه کتاب آورده شده است.
امید است اثری که تقدیمتان می شود بتواند نظر شما خوانندگان گرامی را جلب نموده و گامی در جهت ارتقاء سطح علمی و آگاهی مهندسین،
خصوص ًا مجریان و سازندگان سازه های بتنی باشد .مانند هر اثر دیگری ،این کتاب نیز خالی از نقص و کاستی نخواهد بود ،بنابراین از شما
عزیزان تقاضا می شود با دیده ی اغماض به این گونه موارد نگریسته و با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را در راه بهبود و ارتقاء سطح کمی و
کیفی کتاب یاری فرمایید.
در صورت نیاز به افزودن مطلبی به این کتاب ،این امر از طریق وب سایت همیار این کتاب ( )www.AvistaBook.comانجام خواهد شد .لطف ًا
با ارسال نظرات خویش به ایمیل  info@avistabook.comما را در مورد نظرات خویش با خبر سازید.
علیرضا صالحین  ،مرتضی راضی

معرفی
میتوان کارهای ساختمانی و طراحی قاب سازهای را به سه مرحلهی مجزا تقسیمبندی نمود:
الف -طراحی اولیه :در این مرحله اشکال و ترکیببندیهای مختلف قاب سازهای برای طرحهای مختلف معماری به منظور انتخاب قالب کار پیشنهاد
میشوند.
ب -طرح نهایی :در این گام قاب سازهای ساختمان طراحی و اندازهگذاری شده و هزینهی ساخت بر مبنای انتخاب طرح معماری نهایی تخمین زده
میشود.
ج -ارائهی جزئیات :در این مرحله سیستم باربر (قاب سازهای) ساختمان با ارائهی تمام جزئیات الزم طراحی میشود .این مرحله تمام جزئیات اساسی
و نکات فنی الزم برای ساختمان را شامل میشود.
طراحی جزئیات پرکارترین بخش کار میباشد و نیاز به اطالع دقیق و کامل از مسائل متعدد اجرایی و سخت دارد.
برای درک کامل و ترکیب جزئیات ارائهشده ،الزم است مجری کار ،مهندس معمار ،مهندس عمران ،مهندس ناظر ،پیمانکار ،سرکارگر و کلیه ی افرادی
که در عملیات ساخت مشارکت دارند در کنار آگاهی کامل از مسائل اجرایی زبان مشترک با همکاران خود را بشناسند .گسترش آگاهیها و فراگیری
زبان مشترک برای تمام بدنه ی اجرایی ساختمان مفید است زیرا به این ترتیب افراد بیتجربه خواهند آموخت و به این طریق میتوانند با افراد باتجربه
به نحو مؤثرتری ارتباط برقرار کنند و از طرف دیگر وجود افراد مجرب این اطمینان را فراهم میآورد که سازه بدون هیچ مشکل و خطری ساخته
میشود .کار گروهی تنها راه افزایش تراز کار میباشد و انتقال این مفهوم از اهداف اصلی این کتاب است.
ضوابط اجرایی که در این کتاب از آنها پیروی شده است تقریب ًا در تطابق کامل با اکثر آییننامههای طراحی لرزهای معتبر جهان نظیر آییننامهی
) Eurocode (EC2 , EC08و آییننامههای  ،ACIآییننامهی نیوزلند ،آییننامههای یونان و به همچنین سایر قوانین لرزهای کشورهای لرزهخیز،
میباشد.
نقشهها و راهحلهای ارائه شده در مثالهای این کتاب به صورت اشارهای و موردی میباشند و تنها بخشی از راهحلهای متعدد موجود را در بر
میگیرند .ارائهی با کیفیت راهحلها نباید این اشتباه را در ذهن بیننده پدید آورد که این راهحلها تنها راهحلهای مسئله هستند.
قصد نگارنده بر این بوده است تا تمام مفاهیم کلی مرتبط با طراحی جزئیات سازه را بدون تعمیم دادن آنها به تمام موارد ممکن ،ارائه کنیم و از اینرو
نقشهها و دیتایلهای ارائهشده در این کتاب موردی و مختصر هستند.
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 1-5ﮐﻠﯿﺎت
" 2-5ﺑﻠﻮك ﻋﻨﻮان" ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
 3-5ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﺎر
 1-3-5ﺣﻔﺎريﻫﺎ و ﮐﻒﺳﺎزﯾﭙﯽ
 2-3-5ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن )ﭘﯽ( و ﮐﻒ زﯾﺮزﻣﯿﻦ
 3-3-5ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﺳﻘﻒ زﯾﺮزﻣﯿﻦ
 4-3-5ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﺳﻘﻒ ﻃﺒﻘﻪي ﻫﻤﮑﻒ
 5-3-5ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﻧﯿﻢﻃﺒﻘﻪ
 6-3-5ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﺳﻘﻒ ﻧﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ
 4-5ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي

221
222
223
226
228
227
227
243
251
260
268
275
276
280
282
285
285
287
288
289
293
298
298
299
301
301
303
305
307
307
309
309

فصل اول :قابهاي سازهاي

فصل اول

قابهای سازهای
موضوع بحث این کتاب قابهای سازهای ساخته شده از مصالح بتن مسلح میباشد .قاب سازهای در آخرین مراحل ساخت قابل رؤیت

نمیباشد ،اما از درون و به شکل پیوسته سازه را نگاه میدارد .قاب سازهای ترکیبی از المانهای باربر افقی و قائم و نیز المانهای پی میباشد.

* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است
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تصویر زیر قاب سازهای در باالی ساختمان (دالهای طبقهی باالیی به منظور فراهم آوردن امکان نشان دادن پر نور تمام المانها
کنار گذاشته شدهاند) را نشان میدهد.
ﺳﺘﻮن

ﺗﻴﺮ

ﺳﺘﻮن

ﺳﺘﻮن
ﺗﻴﺮ
دال

ﺳﺘﻮن
دال
دال

ﺳﺘﻮن
ﺳﺘﻮن
ﺳﺘﻮن

قاب سازهای
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

المانهای باربر افقی شامل دالها و تیرها است و المانهای باربر قائم را ستونها تشکیل میدهند.
تصویر زیر پی ساختمان را نشان میدهند.
12
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اﻟﻤﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺷﺎﻟﻮده
ﭘﻲ ﻧﻮاري

ﭘﻲ ﻧﻮاري

ﺷﻨﺎژ )ﺗﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞﻛﻨﻨﺪه(
ﭘﻲ ﻣﻨﻔﺮد

اﻟﻤﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺳﺘﻮن

المانهای پی در این شکل ساختمان شامل پیهای منفرد ،تیرهای پی (شناژ) و پیهای نواری میباشند.
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

سایر انواع المان های پی ،شامل پی گسترده (پی با دال گسترده) و شمعها میباشند.

قاب سازهای باید مقاومت کافی برای تحمل بارهای ثقلی در تمام طول عمر مفید ساختمان را به طور مطمئن داشته باشد .یک
سیستم باربری مناسب بر اساس یک مسیر انتقال بار پیوسته در سازه به وجود میآید .این امر بدانمعناست که بارهای عمودی

توسط دالها جمعآوری شده و به تیرها انتقال داده میشود.آنگاه تیرها بارشان را به ستون داده و ستونها میبایستی به نوبه خود
بارشان را به پی انتقال دهند .در نهایت هم پیسازه بارها را به زمین انتقال میدهد.
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ﺑﺎر ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر
ﺑﺎر ﺧﻄﻲ

ﺑﺎر ﮔﺴﺘﺮده

دال

دال
ﺗﻴﺮ

ﺗﻴﺮ

ﺳﺘﻮن
ﺳﺘﻮن

ﺷﺎﻟﻮده
ﮔﺴﺘﺮده

ﭘﻲ

زﻣﻴﻦ

زﻣﻴﻦ

* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

دالها بارهای کف هر طبقه را متحمل میشوند .این بارها را به عنوان بارهای دائمی به حساب میآورند که از آن جمله میتوان

به بار سنگ فرش کف اشاره نمود ،بارهای زنده هم مانند بارهای ناشی از فعالیت انسانها بر کف طبقه میباشد .تیرها ،بارهای

دال و دیوارهها را تحمل مینمایند .ستونها بار وارده بر تیرها را به پیها انتقال میدهند .شالوده (پی) بار ستونها را گرفته و آنها
را به زمین منتقل مینماید .تیرهای پی (شناژها) شالودهها را هنگامی که سازه تحت بارهای اضافی قرار میگیرد (نظیر بارهای
حاصل از رخداد زلزلهها و نشستهای نامتوازن پی) ،در جای خود نگاه میدارند.
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در فصلهای بعد نشان داده خواهد شد که تمام المانهای سازهای در شکلهای مختلف و متفاوت از المانهای دیگر میباشد
شده ،در باال در سازههای مختلف یافت میشوند ،هرچند رفتار آنها مشابه همین المانها میباشد.

در کشورهایی نظیر یونان که فعالیت لرزهای زیادی دارد ،قاب سازهای نه تنها باید بتواند بارهای ثقلی را تحمل کند ،بلکه بایستی
قادر باشد بارهای حاصل از فعالیتهایی تأثیرگذار و بحرانی نظیر زلزلهها را نیز تحمل نماید.

تغییرشکل قاب ناشی از کنش لرزهای
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

در یک سازه ،کنش لرزهای باعث ایجاد تغییرشکل و تنش در جهات مختلف میشود ،که در این صورت سازه باید کنش لرزهای

فاصله تحمل کند .دالها برای تحمل نیروهای لرزهای طراحی نمیشوند .هرچند این المانها با رفتار دیافراگمی خود به توزیع
یکنواخت نیروی زلزله بین سایر المانهای متصل به آن کمک میکنند.
در یک قاب ساختمانی لزوم ًا تأثیر عملکرد تمامی المانها بر رفتار لرزهای قاب سازهای تعیینکننده و بحرانی نمیباشند .برای

مثال هنگام وقوع یک زلزله ظرفیت باربری یک ستون برای عملکرد لرزهای سازه بسیار مؤثرتر از ظرفیت باربری یک تیر است.
15
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دلیل این امر این است که گسیختگی ستون بوده که میتواند به گسیختگی المانهای مجاور نظیر تیرها و دالها انجامیده و باعث

ایجاد گسیختگی پیشرونده ( )Progressive Failureدر سازه شود و به گسیختگی ستونهای دیگر و در نهایت به گسیختگی

گستردهی سازهای یا حتی تخریب کلی سازه منجر شود .برعکس ،از دست رفتن ظرفیت باربری یک تیر منجر به خرابیهای
موضعی میشود که در یک زلزلهی بزرگ میتواند برای پایداری سازه نامطلوب باشد .به همین دلیل است که ستونها در نواحی
لرزهخیز بسیار قویتر از ستونهایی که در نواحی با لرزهخیزی کم قرار دارند ،طراحی میشوند .به منظور رسیدن به یک عملکرد
مطلوب لرزهای در سازه باید از ستونهایی با ابعاد بزرگ استفاده نمود در حالی که میدانیم این عمل باعث محدود شدن فضای
داخلی ساختمان میشود .به همین دلیل به جای استفاده از ستونهای بزرگ از دیوارهای برشی به عنوان یک جایگزین استفاده
میشود .دیوارهای برشی نه تنها به مقاومت فشاری سازه کمک میکنند ،بلکه باعث افزایش سختی سازه میشوند و از این طریق

به محدود کردن جابهجاییها و در نتیجه به کنترل تغییر شکلهای ناشی از کنشهای لرزهای کمک میکنند.

زمانیکه طراحی لرزهای مورد نیاز باشد ،استفاده از تیر تکیهگاهی در سیستم دال ضروری میباشد .در مواردی که به دالیل
معماری یا سایر دالیل ارتفاع تیر نمیتواند از زیر ضخامت دال تجاوز کند ،دالها باید به قدر کافی ضخیم باشند (طوری که
عملکرد مناسب تیرهای مدفون درون ضخامت دال در آن ناحیه مورد اطمینان قرار گیرد).

در ساختمانهای چندطبقه ستونها نباید در هیچ طبقهای قطع شوند .این بدان معنی است که ستونی که از روی زمین (روی پی)

شروع شده باید تمام مسیر را تا آخرین طبقهی ساختمان طی کند و در هیچ طبقهای قطع نشود .ستونی که در یک طبقهی میانی
(و نه در تراز زمین) قطع شود و به زمین نرسد را ستون منقطع 1مینامند .معموالً بار چنین ستونی باید توسط یک تیر حمل شود

(تیر تکیهگاه ستون  -به این تیرها تیر عمیق هم اطالق میگردد  -مترجم) زیرا آییننامهی یونان اجازه نمیدهد که بار ستون
تنها توسط دال منتقل شود .به هر حال به منظور حفظ رفتار مناسب لرزهای باید از بهکارگیری چنین ستونهایی اجتناب نمود.

گسیختگی محتمل تیرهای متصلکنندهی پی (شناژ) باعث گسیختگی مستقیم ستونها میشود .این گسیختگیها باعث شکست
تیرها و نهایت ًا خرابی دالها میگردد .در این صورت چنین مکانیسمی در تمام طبقات رخ خواهد داد و منجر به گسیختگی کل
سازه خواهد شد.

ساخت زیرزمین و استفاده از دیوارهای برشی در محیط سازه باعث بهبود رفتار عملکرد لرزهای سازه میشود.

استفاده از شالودههای پیوسته یا استفاده از شناژ به تراز قرار گرفتن سازه روی زمین و محدود کردن نشستهای ناهماهنگ که
وقوع آنها باعث ایجاد ترک در سازه میشود کمک میکند.

1. Fitted column
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نمای تحتانی پی سازه و جزییات دیاگرام تنش های خاک
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

پس از آنکه شالودهها ساخته شدند با خاک و خردهسنگها پوشیده میشوند (به طوری که طبقات پایهی سازه به نظر غیر فعال

میرسند) در حالی که آنها فعال هستند و به شکل مؤثری بر رفتار سازه (به ویژه طی رخداد زلزله) تأثیرگذار میباشند.
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 -1-2المانهای قاب سازهای
 -1-2-1ستونها
اجزاء باربر قائم قاب سازهای با نام معمول "ستونها" شناخته میشوند .هرچند به دلیل اختالف در رفتار ،قوانین طراحی آنها و بیش از همه
تفاوتهای آنها در میلگرد گذاری و جزئیات ،آنها به سه گروه عمده تقسیمبندی میشوند :ستونها ،دیوارهای برشی ،المانهای ترکیبی.
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elements in which the larger
dimension is lesser than 4
times the smaller dimension
e.g.40/40, 40/60, 25/90, etc.
 قابهاي سازهاي:فصل اول

 برای، تجاوز نمیکند4  نسبت بزرگتر به کوچکتر مقطع در این مقاطع از.مقطع ستونها عموم ًا به شکل مستطیلی میباشد
. (ابعاد بر حسب میلیمتر) را میتوان ذکر نمود250/900  و400/600  و400/400 مثال مقاطع

Columns are the rectangular
elements in which the larger
dimension is lesser than 4
times the smaller dimension
e.g.40/40, 40/60, 25/90, etc.

The columns category includes circular sections as well, for
example D=50 and quadrilateral sections like 50/60 with an
inside angle equal to 60.

است
آمدهcolumns
در آخر کتابcategory
تصویر رنگی شکل
*
The
includes
circular sections as well, for

example D=50 and quadrilateral sections like 50/60 with an
. درجه در ستونها به کار میروند60 داخلی
هیangle
چهارگوش با زاوی
inside
equal toمقاطع
60.  و نیزD=500 همچنین مقاطع دایروی نظیر
The
columns
category
may
. شکل نیز مطابق شکل روبهرو در ستونها استفاده میشوند-z  سپری و مقاطع،بعضی اوقات مقاطعی در اشکال نبشی
also include elements with
“Γ”, “T” or “Z” cross-sections,
in which the dimension ratio
19
of their orthogonal parts is
lesser than 4 e.g. “Γ” crosssection
40/80/25/25,
“T”
cross-section
70/50/25/25,
“Z”cross-section 60/70/90/25,

The columns category includes circular sections as well, for
example D=50 and quadrilateral sections like 50/60 with an
inside angle equal to 60.
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lumns category may
clude elements with
or “Z” cross-sections,
h the dimension ratio
orthogonal parts is
han 4 e.g. “Γ” cross40/80/25/25,
“T”
ection
70/50/25/25,
s-section 60/70/90/25,

 میباشد نظیر4  المانهای مستطیلی هستند که نسبت طول به عرض مقطع آنها بزرگتر از،دیوارهای برشی
. میلیمتر1500/300  و1000/250 مقاطعی با ابعاد
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است
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alls are rectangular
with a length to thickgreater or equal to 4
ss-sections 100/25,

e elements are comone or more rectangunts, at least one of
st be a shear wall.
peaking and due to
at at the two ends of
ar wall, columns are
wall can be charactercomposite element.
”ple a wall with ” Γ
on
120/100/25/25,
section 120/70/25/25,
ores with or without
double elevator core
ent on side etc are
elements.
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

المانهای ترکیبی متشکل از یک یا چندین المان مستطیلی میباشند که حداقل یکی از آنها باید دیوار برشی باشد .به طور کلی

با توجه به اینکه در دو انتهای هر دیوار برشی ستونهایی شکل میگیرند ،هر دیوار برشی را میتوان یک المان ترکیبی در نظر
گرفت .برای مثال دیوار با مقطع نبشی به ابعاد  1200/1000/250/250و سطح مقطع نبشی  ،1200/700/250/250مقطع باکس

آسانسور با یا بدون بال ،مقطع باکسهای دوگانهی آسانسور با دیوارهای با شیب جانبی مقاطع ترکیبی هستند.
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cross-section
120/100/25/25,
”Γ” cross-section 120/70/25/25,
elevator cores with or without
flanges, double elevator core
with gradient on side etc are
composite elements.

* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

 -2-2-1تیرها
تیرها المانهای سازهای به شکل افقی یا شیبدار هستند که ستونها را به هم متصل کرده و دالها را نگاه میدارند .به طور کلی
بار تیرها را ستونها (اتصاالت تیر به ستون) تحمل مینمایند.
22
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ﺗﻴﺮ ﻃﺮه

ﺗﻴﺮ  zﺷﻜﻞ
ﺗﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﺗﻴﺮ
ﺗﻴﺮ ﻣﻌﻜﻮس

ﺗﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﺗﻴﺮ ﻃﺮه

ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻴﺮ

ﺗﻴﺮ

زمانیکه تیردالها با هم عمل میکننده در فرم یک تیر  Tشکل عمل میکنند .اگر که سطوح دال متفاوت گردد ،عملکرد به صورت یک
تیر  Zشکل میگردد.

ﺗﻴﺮ ﻃﺮه

ﺗﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﺗﻴﺮ ﻃﺮه

ﺗﻴﺮ  zﺷﻜﻞ

ﺗﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﺗﻴﺮ

ﺗﻴﺮ

ﺗﻴﺮ ﻣﻌﻜﻮس

ﺗﻴﺮ

* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است
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هر چند گاهی اوقات بار یک یا دو تیر در انتهای توسط تیر دیگر تحمل میشود (اتصال تیر به تیر) و در برخی مواقع دیگر تنها یک انتهای
تیر توسط ستون یا تیر دیگر تحمل میشود در حالی که انتهای تیر دیگر دارای تکیهگاه نمیباشد .به اینگونه تیرها کنسول گفته میشود.
اتصاالت تیر به ستون به صورت اتصال مستقیم و اتصال تیر به تیر به عنوان اتصال غیر مستقیم شناخته میشوند .بیشتر اوقات
از تیرهایی استفاده میشود که در هر دو انتهایش توسط ستونها حمل شوند و به ندرت از تیرهای کنسول استفاده میشود .تکیه
گاه غیرمستقیم باید کم و صرف ًا زمانی که هیچ انتخاب دیگری نداریم مورد استفاده قرار گیرند.
در سقفهای شیبدار نیز تیرها و دالها دارای سطح مقطع مشابه با موارد ذکر شده در باال میباشند با این تفاوت که در اینجا
به شکل شیبدار میباشند.

 -3-2-1دالها
دالها ،المانهای صفحهای هستند که بارهای عمود بر صفحهی خود را تحمل مینمایند.
ﻃﺮه

دال ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ

دال دو ﻃﺮﻓﻪ

دال دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ  3ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه
دال دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ  2ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه

انواع مختلف دال درساختمانها
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بیشتر مواقع دالها المانهای نامعین استاتیکی هستند .در نتیجه تنشهای اعمالشده به آنها بازتوزیع میشوند .این امکان باعث
میشود آنها به شکل قابل مالحظهای در مقابل گسیختگی برشی و خمشی ایمن باشند .کنسولها از این قاعده مستثنی میباشند
و به دلیل اینکه از لحاظ استاتیکی معین هستند ،باید در ساخت آنها توجه ویژهای مبذول داشت.
دالها با توجه به تکیهگاههایی که دارند به گروههایی زیر تقسیمبندی میشوند:

نقشهی فرضی قالببندی ،فلشها کنارههای دارای تکیهگاه را نشان میدهند.
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است
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دالهای یکطرفه (با تکیهگاههای ساده)

به مواردی گفته میشود که در دو لبهی مقابل از چهارلبه دارای تکیهگاه هستند نظیر  S1از مثال باال
دالهای دو طرفه

مواردی که در هر چهار لبه دارای تکیهگاه هستند نظیر  S2و  S3از مثال باال
دالهای کنسول

مواردی که تنها در یک لبه دارای تکیهگاه ثابت میباشند.مانند مورد . S4

دالهای دوطرفه با سه تکیهگاه

مواردی که در سه لبه از چهار لبه دارای تکیه گاه هستند نظیر  S5از مثال باال
دالهای دوطرفه با دو تکیهگاه

مواردی که در دو لبهی مجاور از چهار لبه دارای تکیهگاه هستند نظیر  S6از مثال باال
دستهبندیهای باال اشاره به دالهای مستطیلی دارند و فقط برای حاالتی قابل استفاده هستند که تکیهگاههای لبهای در تمام
طول آنها به طور واضح قابل تعریف باشند .وقتی دال دارای شکل چند و ضلعی است میتوان آن را با یک دال مشابه به شکل

راست گوش شبیهسازی نمود.ضخامت اولیه برای دال مطابق با ظرفیت مقاومت برشی و خمشی مورد نیاز و نیز مطابق با
محدودیتهای مربوط به تغییر شکلهای مجاز ،تعریف میشود .معموالً ضریب نامعین دومین پارامتر مهم میباشد .زیرا پایداری

ارتجاعی دال (سختی) در طول عمر سرویسدهی سازه دارای اهمیت زیادی است و فقدان آن میتواند حتی با تردد ساکنین بر
روی آنها آشکار شود  ،به طوری که دال در اثر راه رفتن انسانها شروع به لرزش میکند.

از دیدگاه تکیهگاهی ایمنترین دال ،دال دو طرفه میباشد و آسیبپذیرترین دال ،دال کنسول میباشد .زیرا در یک دال دو طرفه

تخریب احتمالی یک تکیهگاه باعث میشود دال به یک دال دو طرفه با سه تکیهگاه تبدیل شود .در حالی که خرابی احتمال

تکیهگاه دال کنسول باعث شکست آن خواهد شد.

وقتی یک دال مجاور در کنار دال موجود باشد رفتار دال بهبود مییابد و حتی وقتی دو دال مجاور در کنار آن باشد در هر دو
جهت رفتار دال بهبود مییابد.

تصویر زیر تغییرشکلها را در یک مقیاس بزرگ اما متناسب با یکدیگر برای سه حالت مختلف پیوستگی دال نمایش میدهد.
روشن است که دالهای پیوسته به واسطهی داشتن سختی بیشتر تغییر شکلهای مالیمتری را تجربه میکنند.
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)اﻟﻒ(

)ب(

)ج(

(الف) دال با پیوستگی دوطرفه به بهترین شکل عمل میکند،

(ب) دال با پیوستگی یک طرفه و آخرین مورد (ج) دال بدون پیوستگی
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

بر اساس ضوابط  Eurocode 2ضخامت مورد نیاز دال در مرحلهی اول به ابعاد دال و در مرحلهی دوم به بارهای اعمالی و
کیفیت بتن بستگی دارد .برای بارها و مصالح معمول و ضخامت برابر  150mmدهانهی دال بین  3.6mو  6mتغییر میکند و

دهانهی تیر کنسول میتواند حداکثر طولی برابر  1.5mداشته باشد .برای دال با ضخامت  20cmدهانهی دال این اندازه میتواند
بین  4.5تا  8mبوده و دهانهی کنسول نیز این مقدار حداکثر باید به  2متر برسد.

دال با ضخامت  150mmدارای وزنی برابر  0.150m*25 kN/m3=3.75 kN/m2میباشد در حالی که بار زنده ناشی از استفاده

ی افراد و مبلمان فقط برابر  2.0 kN/m2میباشد .اگر دال ضخامت برابر  200mmداشته باشد وزن آن برابر  5.0 kN/m2و اگر
ضخامت آن برابر  300mmباشد وزن آن برابر  7.50 kN/m2خواهد بود در حالی که بار زنده همچنان برابر  2.0 kN/m2میباشد.

بنابراین برای دهانههای بزرگ نظیر چیزی که در شکل زیر نشان داده شده است ،میتوان از دالهای دندانهای (دال مجوف)
(زولینر و ساندویچ )1استفاده کرد .دال دندانهای با ضخامت کل  300mmدارای وزن برابر  3.75 kN/m2میباشد که برابر وزن

یک دال توپر با ضخامت  150mmمیباشد.

1. Zoellner, sandwich
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مزایای دالهای دندانهای:
ـ ضخامت مؤثر آنها باعث افزایش سختی آنها میشود.
ـ دارای بار مردهی کمی هستند و در نتیجه تنشهای نسبت ًا کمتری را ایجاد میکنند.
ـ این دالها باعثبارگذاری بیش از حد قاب سازهای و پی نمیشوند.
ـ به دلیل ضخامت زیاد این دالها به طور مقایسه ای به مقدار میلگرد کمتری نیاز دارند.
معایب دالهای داندانهای:
ـ ساخت آنها دشوارتر است و از این رو نیاز به میلگرد گذاری خیلی دقیق دارند.

دال دندانهای یکطرفه
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

در دالهای دندانهای یک طرفه (دارای تکیهگاه ساده) برای اطمینان از توزیع یکنواخت بار ،دندانهها در جهت اصلی (به شکل
معمول قرار میگیرند) ،در حالی که در جهت ثانویه دندانهها به شکل قائم و به صورت پراکنده قرار گرفتهاند .فضاهای خالی بین
دندانهها معموالً با پلی استایرن سبک وزن (در واقع چگالی برابر  25Kg/m2که در مقایسه با چگالی بتن مسلح یعنی 2500Kg/m2
بسیار ناچیز است ،پلی استایرن همان یونولیت است) پر میشوند.
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معموالً دالهای دو طرفه بین دندانهها دارای فضاهای خالی مربعی شکل میباشند چرا که تقاضا برای مقاومت خمشی کافی در هر
دو جهت برابر است .حفرههای مربعی با پرکنندههای سبک وزن نظیر پلی استایرن یا با استفاده از قالبهای پالستیکی شکل داده
میشوند که مورد دوم از لحاظ از لحاظ کیفیت و سرعت ساخت دارای مزایای قابل توجهی میباشد و از این رو راهحلهای اقتصادی
مناسبی را فراهم میآورد( .البته در سقفهای کوبیاکس از توپهایی به عنوان پرکننده در بین آرماتورها استفاده میگردد .مولف)

دال دندانهای دوطرفه
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

 -4-2-1پلکانها
اگرچه پلهها بخشی از سیستم باربر سازهای محسوب نمیشوند ،اما به هر حال بر رفتار قاب سازهای تأثیرگذار میباشند (و البته
از آن تأثیر میپذیرند) .این موضوع به ویژه هنگام اعمال بارهای افقی که عموم ًا ناشی از کنشهای لرزهای میباشند بارزتر است.
اگر سازههای پلکان به شکل صحیح در پالن سازه جانمایی شوند و به شکل مناسب ساخته شوند حتی میتوانند باعث بهبود
رفتار لرزهای سازه شوند.
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باکسهای پله المانهای سرویسدهی معماری هستند .بتن این المانها همزمان با سازهی باربر سازهای ریخته میشود و این امر
باعث تاثیر متقابل باکس پله و سیستم سازهای بر یکدیگر میشود.
* تصویر رنگی شکل در آخر کتاب آمده است

دغدغهی اصلی ،حصول اطمینان از عدم تحمل و خرابی ناشی ازدیاد پلهها طی زلزله میباشد .در نتیجه بعد از یک زلزلهی قوی
تعمیر آنها از لحاظ فنی و اقتصادی ممکن خواهد بود .اما مهمترین مسئله این است که در حین زلزله و یا بعد از آن ،پلکان در حد

سرویس دهی باقی مانده و امکان تخلیهی ساختمان را فراهم آورد (استفاده از آسانسور هنگام زلزله ممنوع میباشد).

 -5-2-1فونداسیون (پی)
همان طوری که پی وزن ساکنین و سایر بارها را تحمل کرده و به صورت نرم به زمین انتقال میدهد ،فونداسیون نیز بارهایی
را که از قاب سازهای به آن میرسد به صورت فشارهای توزیع شده به زمین زیر سازه انتقال میدهد .به طور کلی فونداسیون
شامل شالودهها و ستون پایهها (پدستال) میباشد .سادهترین نوع پی ،پی منفرد (پی منفرد) یعنی پیهای مجزا میباشد.
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