
  :كردن ستونقالب. 9

هاي ساختماني بايد به فونداسيون مهار شوند به طريقي كه امكان انتقال ستون
توضيحات زير در جهت . ي را داشته باشندنيروي كششي، برشي و ممان واژگون

اصولي كه خواهد . ها در مقابل برش و كشش خواهد بودمهار نمودن ستون
نيروي كششي بصورت معمول از . تواند بكار رودآمد براي واژگوني نيز مي

برش به صورت . گرددمهارها به سيستم فونداسيون منتقل ميطريق ميل
در  اصطكاك،. رسد به فونداسيون مياصطكاك، برش اصطكاكي و تماسي
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مهارها در مطلب زير طراحي اين ميل. محاسبه نيروي زلزله نبايد بكار برده شود
  . آيدمي

مهارها، باعث مشكالت طراحي نامناسب، چه در جزئيات و چه در نصب ميل
  :شاملمشكالت اين . گرددهاي صنعتي ميمتعددي در ساختمان

 امهارهاندازه ناكافي ميل .١

 مهار براي كشش موجودعدم پيش بيني ميل .٢

 طراحي نامناسب يا جزئيات الزم در فونداسيون براي نيروي ميل مهار .٣

 عدم كفايت ضخامت صفحه ستون .۴

مهار و ا نامناسب بودن جزئيات تداخل ميلي عدم كفايت طراحي و .۵
 صفحه ستون

 مهارها در زمان نصبناميزان بودن و يا جابجائي ميل .۶

 خستگي .٧

استانداردهاي :  آشنا باشد كه شامل شرائطOSHAبا ملزومات  ه بايدخوانند
     (OSHA 2001) :هاي صنعتيامنيت و سالمتي براي ساختمان

Safety Standard for Steel Erection 29CFR 1926 PART R                      
 وها مورد ستون  اين اطالعات مربوط به جلوگيري از حوادث ساختماني در 

دارد كه كليه صفحه  الزم ميOSHA براي مثال .هاي پاي ستون استورق
  . مهار باشندداراي چهار ميل) حداقل(ها ستون

 .باشدهاي ستون ميتوضيحات زير در جهت طراحي و جزئيات پايه
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  :مهار مقابله با نيروي كششي به وسيلة ميل9-1

  .اشدمهارها براي كشش شامل چهار مرحله مي بطراحي ميل

 . در ستون(Uplift) تعيين حداكثر خالص نيروي بركنش .١

ها براي مقابله با اين             مهار و شماره و تعداد ميل مهارانتخاب مصالح ميل .٢
 .نيروي بركنش

 يتعيين ابعاد صفحه ستون و ضخامت و جوش الزم براي انتقال نيروها .٣
 AISC,1990 ((Design Guide1)(بر كنش براساس راهنماي 

انتقال نيروي كششي : براي مثال( مهارها در بتن تعيين روش توزيع ميل .۴
 )مهارها به بتن فونداسيوناز ميل

ها براساس بارهاي وارده و خالص نيروي بركنش در ستون  حداكثر:قدم اول
هاي استفاده از مصالح سبك سقف در ساختمان. آيدسازه بدست مي آناليز

ـوالً از بار  يك نتيجه، نيروي بركنـش باد معمبه عنوان. صنعتي، معمول است
. شوندها با نيروي بركنش مواجه ميبنابراين ستون. نمايدمرده وارده تجاوز مي

گير يا بادبندي شده ها در دهانه مماناضافه آنكه ممكن است بعضي از ستونبه
  .با نيروي بركنش ناشي از واژگوني مواجه شوند

اي نادر است، صنعتي در ايران، تقريباً چنين مسئلههاي معمول در ساختمان( 
چرا كه نسبت دهانه و ارتفاع و فشارهاي معمول باد، چنين مشكلي را معموالً 

از نظر طولي . پيش نياورده و در صورت وجود نيز مقدار آن ناچيز خواهد بود
نب ها مواجه هستيم و فشار باد به جانيز وقتي با بادبندهاي ضربدري بين ستون

د، تعداد بادبندها معموالً آنقدر هست كه چنين نيرويي در پاي زوساختمان مي
اما آشنايي مهندسين براي . هاي بادبندي شده به مقدار باال به وجود نيايدستون

 92



هاي بلند كه در باد و زلزله، معموالً با نيروي بركنش طرح فونداسيون ساختمان
  )م.شوند، الزم استمواجه مي

   د ياز نوع گرِ  ASTM F 1554مهارها بايد براساس مشخصات ميل :قدم دوم
 باشندمهارها مياعداد اخير نشان دهنده تنش جاري شدن ميل. باشد105,55,36

به غير از آنكه به روش ديگري معين شده باشد، براي نشان دادن ). م  .KSIبه (
  .شودمهار با كُد رنگي مشخص ميگريد، انتهاي ميل

 نيز در صورت تطبيق با 55در گريد   مجاز بوده و 36ي به نوع گريدجوشكار
  .باشدمجاز مي SI مشخصات

 آن  Cباشد، حتي با آنكه نوع ديگر مجاز نميA307مهارهاي استفاده از ميل
 كه مطابق ليست ييمهارهااستفاده از ميل.  استA36مطابق مشخصات گريد 

 AISC LRFD1999شده در هاي دنده و ميله ASTM مهارمشخصات ميل

  . باشد مجاز مي 316 و304اند، همچنين نوع فوالد زنگ نزن ليست شده

مهارهاي الزم بستگي به حداكثر نيروي بركنش روي ستون و مقدار تعداد ميل
) Prying Force(مهارها دارد، از نيروي دسته اهرمي تنش كششي مجاز ميل

مطابق روي دسته اهرمي ترجمه شده كه به عنوان نيآنچه . (شودصرفه نظر مي
-اگر فرض كنيم دو عدد ميل .باشدتاثير تغيير شكل ورق پاي ستون ميشكل 

 را تحمل كند مقدار نيروي آن Tي كشش ومهار داشته باشيم كه بخواهد نير
اما به علت آنكه ممكن اســت صفحه . گردد ميF/2مهارها در هر كدام از ميل

مهار نيروي درون ميل  به پايه اهرم تبديل شده وB  وAستون نازك باشد نقطه 
  .ابديازدياد مي
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اين عمل در بسياري از اتصاالت وجود دارد كه توسط مهندس طراح بايد مورد 
اصوالً تجويز در اين مورد شايد آنستكه توجه به تغيير شكل . توجه قرار گيرد

شود و ه نيرو اول ديده مياين نكته بعلت آنستك. تر از توجه به نيرو استمهم
ماند و مهندس خود را بايد از آن برحذر سپس تغيير شكل ديده يا ناديده مي

توانيد به كتاب پيچ ومهره اعالء، چاپ براي مطالعه بيشتر موضوع مي. دارد
اين موضوع بخاطر ضخامت صفحه ) م.انتشارات كُرميت پارس مراجعه فرماييد

. شودز كناره بال يا جان ستون محاسبه ميستون كه براساس عمل كنسولي ا
 ولي به صورت محاسبات نشان داده ). خواهد شدكه در قدم سوم توضيح داده(

اند و خارج از منطقه مقطع ستون قرار گرفته مهارها دراست كه در زمانيكه ميل
باشد، نبايد نيروي دسته اهرمي نديده گرفته مهارها بزرگ مينيروي درون ميل

 آمده كه AISCنامه يك روش محافظه كارانه براي اتصال طره در آئين. شود
  .تواند مورد استفاده قرار گيردمشابه اين محاسبات است و مي

مهارها ديده شود، مسأله خستگي موضوع ديگر كه بايد در تعيين اندازه ميل
ها كه نيروي بركنش حاصل باد و زلزله است، در مورد بيشتر ساختمان. است
تواند نديده گرفته شود چرا كه باد و زلزله وارد بر ساختمان، به تگي ميخس

مهارهاي نصب ماشين آالت و ولي در مورد ميل. شودصورت دائمي تكرار نمي
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افتد، همچنين در وسايلي كه بار طراحي بركنش در حالت كامل، زياد اتفاق مي
به آن وارد شود، نيز هايي كه بار جرثقيل ممكن است بـه تعداد زياد ساختمان

  .گرفته شودبايد اين موضوع در نظر

هاي  براي طراحي كارخانهAISE TECHNICAL REPORT NO 13 در
-نگهدارنده ها ودرصد حداكثر بار جانبي جرثقيل 50كند كه نورد، پيشنهاد مي

  .هاي جانبي براي خستگي بايد مورد محاسبه قرار گيرند

  :دهدنش و خستگي را نشان ميجدول زير نشان دهنده تاثير ت

  

  

  

  

  

  

مهار در بتن جهت جلوگيري ي در مورد پيش تنيدگي ميليهادر گذشته، تالش
مهار، و بنابراين، صرفه نظر كردن از موضوع از اثر نوسان تنش كششي در ميل

گردد، مگر آنكه در جهت اما اين موضوع پيشنهاد نمي. خستگي، انجام شده
. مهار تنيده شودمهار، دوباره ميلر بتن نگهدارنده ميلجلوگيري از اثر خزش د

مهار بسته اين در صورتي ممكن است كه در زير ورق پاي ستون مهره به ميل
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نشده باشد، تا بتوان با سفت كردن مهره روي صفحه ستون، پيش تنيدگي را 
  . دوباره در آن ايجاد كرد

ها، در  نصب صفحه ستوندر اين مورد توجه شود كه معموالً از جهت سادگي(
گردد كه با تراز كردن مهار نصب ميهاي روي ميلزير ورق پاي ستون مهره

گردد آنها، بوسيله دوربين، عمالً تراز كردن صفحه پاي ستون بسيار ساده مي
منظور مولف ممكن است به اين علت و يا علل ديگري باشد، كه امكان پيش 

  ) م.گيردمهار مياز ميل را بهر صورت  يا پس تنيدگيتنيدگي

مهارهاي هاي مجاز خستگي پيشنهادي براي ميل نشان دهنده تنش1.1.9جدول 
) تنش در مقابل تعداد تكرر ( S-Nاين مقادير براساس . باشدغير پيش تنيده مي

اين اطالعات بر پايه تحقيقات پرفسور . ( باشدمهارها ميبراي انواع مختلف ميل
W.H. Munseبا امتحان اين مقادير . ) اه ايلينويز بدست آمده است در دانشگ

مهارهاي  خستگي در مورد ميلAISEمعلوم شد، براي شرايط بارگذاري 
ASTM 1554از نوع Fy = 36 Ksi اگرچه خستگي مي.  تعيين كننده نيست -

تواند در مورد طراحي فوالدهاي با تنش باالتر براي اين بارگذاري، تعيين 
  . كننده باشد

هاي پاي ستون معموالً بوسيله خمش موجود  محاسبه ضخامت ورق:م سومقد
. كششي پايه ريزي شده گردد، كه براساس تنش فشاري يادر آنها محاسبه مي
  :توان بهبراي طراحي مي

       Manual of Steel Construction (Column Base Plates) 

اگرچه . ه نمود مراجع LRFD از چاپ سوم14ا بخش يو   چاپ نهم3 بخش
) آنطوريكه بعداً خواهد آمد (N و Mبراي بارهاي سبك، ابعاد صفحه ستون 
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هاي توان ضخامتبا استفاده تئوري حد جاري شدن مي. كوچك هستند
  . نازكتري را بكار برد

مهارها با توليد ممان براي بارهاي كششي، يك نتيجه ساده با فرض آنكه ميل
اي حول صفحه جان يا بال ستون ا عمل طرهخمشي در صفحه ستون متناسب ب

مهار را از اگر جان، بار ميل). ممان يك جهته (آيد نمايند، بدست ميعمل مي
ك ي .رد، جان و اتصاالتش به پايه ستون بايد چك شوندبصفحه ستون مي

اند هاي ستون قرار گرفتهمهارهايي كه داخل بالآناليز دقيقتر در مورد ميل
). جهته ممان دو( شود گرفتههر دو محور بال و جان ستون ممان آنست كه حول 

براي خمشي دو جهته، ممان بدست آمده بايد متناسب با قابليت تغيير شكل در 
- صفحه ستون باشد، در هر دو مورد، عرض خمش موثر براي صفحه ستون مي

ز  درجه از مرك45تواند به صورت تقريب محافظه كارانه با استفاده از توزيع 
محاسبات براي صفحه ستون در . مهار به سطح خارجي جان يا بال باشدميل

  .آمده است 2.4.9و 1.4.9هاي نيروي بركنش در مثال

 (2001 ازBو ضميمهACI 318-02  (ACI 2002) از Dضميمه : قدم چهارم
(ACI ACI 349-01اين موارد . مهارها راهنمايي دارند هر دو براي انواع ميل

ريزي شده را مهارهايي با استفاده از چسبندگي و دوغاباي ميلهيچكدام بر
امه يادشده نمهار مورد تاييد آيينفقط دو نوع نصب ميل. (دهندپوشش نمي

 اين. باشدكه در صفحات بعدي توضيحات مفصل آن خواهد آمدمي
 . است كه در كنار اسامي زبان اصلي آمدهييهاتوضيحات به همراه نام گذاري

  :هاي يادشده براساس روش طراحي ظرفيت بتننامهومات آئينملز) م

                                      (CCD)  Concrete Capacity Design   
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نامه اي بر آئين تغييرات قابل مالحظهACI 349-01نامه  آئينBضميمه . باشدمي
قبل از : رجمتوضيحات مت.(مهارها داردبراي ضوابط ميل (ACI 349-97 )قبلي 

به تعاريف و داند  الزم ميادامه اين بخش و در جهت روشن شدن مطالب آن
  :مطالب پرداخته شود

يا   و(POST-INSTALLED) تواند بعد از ريختن بتن نصب شودمهار ميميل 
  :(CAST-IN-PLACE)قبل از ريختن بتن نصب شود

 

  

  

  

  

  

 ميليك شكل 

 

  :مهار بعد از نصبنوع
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  :رابيانواع خ

 :هاي كششيخرابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99



 :هاي برشيخرابي
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 :مقطع قلوه كني در كشش

 

 

 

 

  

 :مقطع قلوه كني دربرش

 

 بتن لبه          

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهار ليم

vvoA : در برش و تعريف مقدار

vA

A

 عضو بتني كه قاعده كيعبارتست از مساحت تصوير روي سطح آزاد  
-بزرگ نيم مخروط خرابي برشي را به خط مستقيم براي يك يا يك گروه ميل

 .دهدجهتي كه نيروي برشي، نشان مي در مهار،

 101



 102

voA

vAvoA

 .عبارتست تعريف فوق براي يك ميل مهار است 

  دهدها را نشان ميمهار تعداد ميلn  خواهد بودكهn كوچكتر از مقدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهار اند و ميلمهارها در فواصل مختلفي از يك لبه قرار گرفتهوقتيكه ميل
- اند، از آنجائيكه نيرو بين ميلبوسيله اتصال يا ورق پاي ستون بهم جوش شده

اساس دورترين رديف برمهارها توزيع گرديده، بايد اجازه داد كه مقاومت 
 بر پايه در اين مورد بايد اجازه داد تا مقدار . مهار تا لبه صورت گيردميل

مهار كه بعنوان بحران انتخاب شده فاصله از لبه تا محور دورترين رديف ميل
1C

 103



مهار به تنهايي برده محاسبه گردد و تمامي برش بايد بوسيله همين رديف ميل
برابر يا بزرگتر  ) S( اين در صورتي است كه فاصله ميلگردها از هم  .شود
مهارها به صورت در ميل در غير اينصورت بهتر است نيرو.  باشداز

   )م. مساوي تقسيم شوند
151 C.

تحت زاويه ) م. Stress Coneمخروط تنش (  مخروط بتني CCDدر روش 
 45نامه قبلي زاويه كه در آئين ) 1.5 به 1شيب . ( گيردشكل مي درجه 34

براي راحتي فرض شده مقطع اين مخروط در سطح، . درجه فرض شده بود
  . مربع شكل باشد بجاي دايره،

 فرض شده است و با CCDدر روش  ) 1. 1. 9در شكل (تنش قلوه كني بتن 
و در نتيجه افزايش در مقاومت . يابدني كاهش ميافزايش اندازه سطح  قلوه ك

 1.5مهار به توانشدگي ميل متناسب است با عمق دفنCCDقلوه كني در روش 

يا به قوه  ( 

 

tf

3
با يك مقدار تنش بيرون ). هاي زيادتر  براي عمق دفن5

ون بود، مقاومت بيرACI 349-97 طوريكه درهمانكشيدگي در سطح خرابي،
  .مهار استكشيدگي متناسب با مجذور عمق دفن ميل

هاي متوسط هايي كه خطر زلزله در مكانACI 318-02نامه  از آئينDضميمه 
مهارها مجاز پذير را براي ميليا زياد وجود دارد، اجازه طراحي غير شكل

 سه روش طرح براي عمق ACI 349-01نامه  از آئينB در ضميمه. دانسته است
  :نمايدا ارائه ميدفن ر
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- كني، تركيدگي از پهلو يا مقاومت بيرونمقاومت طراحي كششي قلوه .١

كني، بايد از مقاومت  درصد مقاومت برشي قلوه65مهارها و كشيدگي در ميل
  . نهايي فوالد دفن شده تجاوز نمايد

 33مهارها حداقل مقاومت طراحي بتن بايد از مقاومت جاري شدن ميل  .٢
 . د تجاوز نمايددرص

پذير در صورتيكه مقاومت مهارها به صورت غير شكلطراحي ميل  .٣
 .درصد مقاومت طراحي باشد، مجاز است 60طراحي بتن محدود به 

 ACI 318مهارها با روش طراحي ميل J 10 ( AISC 1999 )بخش  AISCدر 
قاومت دارد كه م الزم ميACI 318-02از   3 . 3. 8. 15 خشدر ب. كندفرق مي

02318كششدريكنقلوه كاملمخروط1.1.9شكل ACI  

tf  

3 efh  

3 efh  

efh  
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مهار و اتصاالت مكانيكي قبل از خرابي قالب و يا خرابي بتن طراحي ميل
شود كه طراحي به در اين كتاب پيشنهاد مي. مهارها بدست آيدچسبيده به ميل

هايي كه در فوق ياد شده، صورت معمولي با استفاده از دومين و سومين روش
تواند  ميASCE -7ئب بار براي طراحي مقاومت، استفاده از ضرا. استفاده شود
شود متفاوت با كه در اين اطالعات استفاده ميبنابراين ضريب  .استفاده شود

 1.4Dنامه اخير ضريب در آئين. باشد ميACI 349-01 از Dآنچه در ضميمه 
 بكار ACI 318-02 نامه  آئين C كه عموماً براي ضميمهf و فاكتور 1.7Lو 
  : مفهوم عبارتست از f  باشد و نه Fاگر منظور نويسنده فاكتور( .رودمي

C.2.4 ضميمه  Cنامه آئينACI 318-01 : اگر مقاومت در مقابل بارگذاري
 تعريف شده با ارتفاع حداكثر قابل دانسيته كامالً ناشي از وزن و فشار مايع با

ر نظر گرفته  بايد د1.4 در طراحي وارد شود، اين بار با ضريب بار Fكنترل 
  . شود

نامه به اين نكته توجه دارد كه ضريب اعمال شده به اين بار، كه بار زنده به آئين
-عني ضريب بار مرده به حساب آمده و تذكر ميي1.4  معادل ،آيدحساب مي

 از ضريب بعلت آنستكه مايعات با فشار معين يدهدكه اين مقدار تعديل و كاست
اند و در موارد ديگر نبايد اين ضريب ريف شدهو دانسيته و ارتفاع مشخص تع

بكار رفته و مخصوصاً در مورد مايعاتي كه مواردي در آنها مشخص نيست 
 در رزميني يا استخري شدن آب در سقف تركيب باريهاي زمانند فشار آب

 .) مU=1.4D+1.7L+1.4F: اين مورد عبارتست از
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بخش   وD4.4 در بخش  Dدر اينجا مرتبط با ضميمه مورد استفاده فاكــتور 
  . باشدمي ACI 318-02نامه از آئين 9.3

- تقويت طراحي شده، ظرفيت ميليهامهارها با هم پوشاني با ميلگرداگر ميل

yseتواند به مقدار مهار مي FAپوشاني ما را كه وصله هم چرا.  گرفته شود
سطح موثر . پذير اتفاق خواهد افتاد تغيير شكلسازد كه رفتارمطمئن مي

 .(دنده شده استمهار در سطح كششيمقطع ميل

seA

2974
4 )

n

.
(A

t
se  

0
do  

 منعكس  ACI 318-02نامه آئين9است و در بخش  0.9 معادل  .)م. باشدمي
گيرد، العمل قرار ميورد عكسمهار فقط بوسيله بتن به تنهايي ماگر ميل. است

پذير بايد طراحي بتن با ظرفيت اضافي بعلت مطمئن شدن از رفتار تغيير شكل
 كندنامه مشخص نميآئين 3 .3.. 8. 15 در بخش  ACI 318در . صورت گيرد

به مقاومت طراحي، قبل از ) و اتصال مكانيكي( مهاركه معني رسيدن ميل
 ديبا مهارهاليم: است نيا قاًيدق نامهنيآئ هجمل( .خرابي قالب يا بتن چيست

 به آن، دور بتن يخراب ا يو قالب يخراب از قبل كه شوند يطراح يقيبطر
: براي اين موضوع بايد مقاومت بتن به )م.برسند خود يطراح مقاومت

)yse FA 1.25 ( اين براساس ملزومات در . برسدACI 318 2.3.14.12  بخش 
به صورت ديگر، .  برسد 1.25د كه مقاومت كامل اتصال بايد بهباشمي

 70پذير محدود به نمايد كه ظرفيت مهاري غير تغيير شكلنويسنده پيشنهاد مي
 درصد تقليل 60درصد تيپ مقاومت، طراحي گردد،كه چيزي حدودكـمتر از 

 به مربوط 2 . 3 . 14 . 12 شده اد يرابطه(  . استACI 349-01 از Bضميمه  در

yF
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 ك يفشار، ا يكشش يبرا: است نيا نامهنيآئ جمله. باشديم اتصال وصله
 را لگرديم  مقاومت درصد 125 كه د،يآ بوجود ديبا يكيمكان كامل اتصال

 در را يمصرف فوالد زانيم نامه،نيآئ جمله نيا بر هيتك با سندهينو. دينما نيتام
 يكشش يروين زانيم باكشش، رابطه در  بخش در اما. نموده ضرب 1
 رابطه در را الزم

yf

25.5.D

3D مقدار به utseS fnAN  كه كنديم مشخص  
 شده  ا يو  به محدود حداكثر  و مهارهاليم تعداد
 از نامهنيآئ استفاده علت. نمود ضيتعو  با را  توانيم البته. است
 يمشخص فيتعر اعالء يفوالدها مورد در  كه است هينظر نيا نيتام 
 معادل سندهينو را بتن مقاومت نجايا در البته. ندارد

n

f9.1125000

utf

utf

se fAseA

y

yse fA

PSI

utyf

yf

25.1 نموده شنهاديپ 
 ريپذشكل رفتار يبرا بتن، يتيتقو يلگردهايم از استفاده عدم صورت در كه
  )م . دينمايم وارد را يكمتر تنش بتن به بتن،

 بيرون از دار معموالً با بازشدن قالب و كشيده شدن آنها بهمهارهاي قالبميل
اين خرابي جدا شدن قسمت باالي قالب از بتن بوسيله . شوندبتن خراب مي

محاسبات توزيع بار كه . تنش تماسي متمركز شده در باالي قالب در بتن است
همانطوريكه در اين .  آمده است1 .4. 9بوسيله قالب تأمين شده است در مثال 

ابله با توزيع نيروي وارده به مثال مشخص شده است، قالب معموالً توانايي مق
بتن را كه مطابق آنچه در مورد ظرفيت كششي در پاراگراف قبلي پيشنهاد شد، 

مهار مقدار بنابراين قالب فقط بايد زماني استفاده شود كه كشش در ميل. ندارد
 ظرفيت كشيدن به بيرون ACI 318-02نامه  آئينDضميمه . كوچكي است

4)9.0(دار را مهار قالبيك ميل ohc def  مهارها با قطر كه براساس ميل
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odh طول . است 0.70معادل در اين فرمول .  استe و طول برگشت قالب 
رفته كه مهار در محلي قرار گاگر ميل.  است 4.5برگشت قالب حداكثر 

دار است بتن تحت بار سرويس ترك
od

4 است و اگر ترك در آن 1.0معادل 
  D-14و  D-12رابطه فوق براساس تلفيق رابطه. ( است1.4ناحيه نباشد معادل 

oho به دست آمده كه در آن  D.5.3.5در بخش ded3   .  است54. 

  

  

  
 

he ي آن مطابق شكل ئفاصله بين سطح داخل قالب تا نك انتها عبارتست از
   )م.فوق

آزمايشات نشان داده است كه يك پيچ با سر اعالء، و يا مهره اعالء شش 
تواند توزيع ظرفيت كششي كاملي را با گوش روي يك ميلگرد دنده شده، مي

انجام مهار معمولي وقتيكه كامالً در بتن دفن شده باشد، به بتن براي يك ميل
. ها الزم باشدمهارميل واشر ورقي ممكن است براي ايجاد ظرفيت كامل .رساند

كه معموالً ميلگردي ( مهار اساس توزيع نيرو براي سر ميلبنابراين طراحي بر
موضوعي است براي تعيين عمق الزم .) باشدتمام دنده به اضافه مهره اعالء مي

 ميلگردهاي تقويت الزم براي ها و يا گذاشتندفن كردن، فاصله از لبه
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جلوگيري از خرابي بتن قبل از آنكه بتواند ظرفيت باربري پيشنهاد شده الزم را 
  .مهار بدست آوردبراي ميل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ضميمه 

 ضخامتكمبتندر مهارهاليمگروه يبراشدنكنقلوهمخروط2.1.9شكل

 آمده، خرابي زماني در بتن ACI 349-01نامه از آئينBهمانطوريكه در
مهار را ميلآيد كه تنش كششي در كل سطح تماس مخروطي كه بوجود مي

احاطه كرده از تنش كششي بتن تجاوز نمايد و قاعده اين مخروط تنش تابعي 
مهارهاي هم جوار و فاصله تا از عمق دفن و ضخامت بتن، فاصله بين ميل

نش براي مـوارد شكل اين مخروط ت. شود، داردسطحي كه بتن تمام مي
خروط تنش كنترل م .آمده است 3.1.9 و2.1.9 و1.1.9مختلف در شـكل 

براي بدست آوردن ) Plain Concrete(براساس مقاومت بتن تقويت نشده 
   پيتقيماً رويـمسهايي كه تونـموالً براي سـارها، معـمهمقاومت الزم براي ميل
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  در كشش نزديك لبه  مخروط قلوه كني3.1.9شكل                   

اگرچه در . روداند، بكار مير گرفتهها قراهاي يكسره و يا سرشمعمنفرد و يا پي
و يا ) م . توضيح داده شدقبالً(بعضي موارد مساحت تصويري مخروط تنش 

اين . (شوندهاي بتن محدود ميهاي تنش، قوياً توسط لبهپوشاني مخروطهم
در نتيجه مقاومت كششي ). افتدهاي بتني اتفاق ميمورد معموالً در ستونچه

 در  كامالً توسط بتن تقويت نشده تأمين گردد كه معموالًتواندمهارها نميميل
گرد در اين موارد، تقويت بتن توسط ميل. آيدهاي بتني پيش ميمورد ستونچه
مهارها تأمين تا نيروي الزم جهت مقابله با كشش كامل ميل. گيردصورت مي
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راي گذاري الزم بگذاري دو برابر ميلگرد مقدار اين ميلگردمعموالً. گردد
ميلگردها بايد براي ظرفيت . باشدنيروي كششي و يا خمشي در ستونچه مي

گذاشته شود مطابق  رود،مهارها در دو جهتي كه احتمال خرابي ميكششي ميل
مهار در بتن از طول طول دفن الزم ميل. آمده است 4. 1. 9آنچه در شكل 

 از قالب و خم توانهمچنين مي. آيدمهاري براي اين نوع ميلگرد بدست مي
  .كني بهره جست براي حداقل رساندن طول مهاري در مخروط قلوه نمودن

مهارها  همچنين ليستي از ملزومات براي ميلACI 318-02نامه  آئينDضميمه 
مهارها روبرو هستند، كه با خرابي ناشي از نيروي تركيدن از جانب در سر ميل

. مهار استاط با كشش در ميلاين نيروي تركيدن از جانب در ارتب. آورده
- شود و از نُوك ميلسطح خرابي در اين مورد نيز به صورت مخروط فرض مي

اين موضوع در شكل . يابدمهار در بتن، شروع شده و به لبه آزاد بتن توسعه مي
  . آمده است5. 1. 9

هار است م كه شش برابر قطر ميلشود حداقل پوشش جانبي پيشنهاد مي
 براي جلوگيري از تركيدگي از پهلو 36گريد  ASTM F1554براساس 

 همانطوريكه در مورد بيرون كشيدگي مخروط تنش گفته شد،. رعايت شود
هاي تنش در ارتباط با اين نيروي تركيدگي از پهلو در پوشاني مخروطهم

 ازدياد استفاده از واشرهاي ورقي در جهت.  مورد مالحظه قرار گرفتهDضميمه 
  . سطح تماس با بتن و ازدياد در مقاومت تركيدگي جانبي موثر است

1C

كني  نشان دهنده تاثير واشر در سطح تصويري مخروط قلوه صفحه بعدشكل(
  )م.باشدمي

 112



  

  

  

  

  

  

مهار در كشش در يك فونداسيون، يك براي موارد معمول با چهار ميل
تواند ، در جائيكه ميك ستونچه عريضي و يا (Mat)فونداسيون يك پارچه 

، اندازه  6. 1 . 9شكل . كن شدن بدست آيديك مقابله كامل در مقابل قلوه
هاي مطرح ميلگردها را ارائه نموده، همچنين عمق دفن الزم و محدوديت

كن شده با فرض آنستكه بتن ترك مقاومت مخروط قلوه. توضيح داده شده
 متوجه شود كه بتن ترك ACI 318-02طراح بايد با رجوع به . نخورده باشد

 3اگر فرض شود بتن ترك خورده است، . خورده و يا ترك نخورده است
درصد مقدار مقاومت بتن بايد مورد  80سپس . شود گرفته مي1.0برابر با 

  .آمده است 1 . 4. 9استفاده از اين موضوع در مثال . استفاده قرار گيرد
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 به 402از صفحه  ACI318-02نامه  درآئينDشود كه از ضميمه يشنهاد ميپ(
  )م.بعد،جهت كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه استفاده شود
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  :فوق يدرمنحن

yse  : فوالد FA25.1 9.0با 1.4.9 مثال مطابق بتن و          : cbgN  

   نچيا-مهار ليم دفن طول

 لبهفاصلهاثركسربدون مهارليمچهارتيظرف6.1.9شكل

2513:  نخوردهتركبتن .  

  .بتن يكن قلوه                       

  .بتن يكن قلوه درصد 70                         

 بار
هائ
ن

 بر ي
 -  يكنش

K
ip
s

 

KsiFy:    مهار ليم 36بتن مقاومت و :  psi4000
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   :مهارهامقابله با نيروي برشي، با استفاده از ميل  9-2

با استفاده از برش  349-97 (ACI,1997) و ACI 349-85 از  Bضميمه
اين روش در . كندمهار به بتن استفاده مياصطكاكي براي انتقال برش از ميل

و  ACI 349-01نامه  آئينBدر ضميمه. چاپ قبلي اين راهنما نيز بكار رفته بود
كن  را براي برآورد ظرفيت قلوه CCDهر دو روش ACI 318-02 از Dضميمه 

براي . اندمهارها بكار بردهشدن بتن ناشي از نيروي برشي تحمل شده بوسيله ميل
ها، ظرفيت برشي بوسيله مهارهاي در جا نصب شده در ساختمانتيپ گروه ميل

 است و برآورد آن از آمده 1. 2 . 9كن شدن بتن همانطوريكه در شكل قلوه
  )م. باضريبACIنامه آئين  D-21رابطه: (رابطه زير است

b
vo

v
cbg V

A

A
V 765    

  )م.D-23رابطه (در جائيكه

 
5.1

1
'2.0)(7 Ccfod

odbV 

b

C

 

)V در . مهاراي قلوه كني بتن براي تك ميلعبارتست از مقدار مقاومت پايه
   )م. استفاده شودD-24مهار باشد از رابطه ك گروه ميلكه يصورتي

  .  آمده است1. 2 . 9فاصله لبه در جهت ورود بار همانطوريكه در شكل = 1

 =عمق دفن.  
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od =مهار قطر ميل  

odبطور معمول مقدار 

od

 د، چراكه طول تماسي باربري خواهد بو8 عدد 

  مهار در بار تماسي و تحمل برشسختي ميل. ( است8محدود به
  )م. ببينيدACI 318-02نامه  را در آئينD.6.3 و روابط بخش 403صفحه 

 = 0.7   

5 =  خروج از مركز نيرو نسبت به)(اندهمهارها با بار مشابكليه ميل ( 1برابر با-

  )م.بينيد بنامه را آئين D.6.2.5بند. ها وجود نداردمركز پيچ

  

  

  

  

  

 

 كني برشي بتن1.2.9 شكل                                    

 

   مخروط قلوه

7 =  هاي ميلگرد كافي بتن ترك نخورده يا داراي تقويت (1.4برابر(  

5.1  :  آنكه در
1

'
64.10 Ccfod

voA
vA

cbgV  
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VOA=4.5 ) 2 يك ميل
1C

VA

6

مهار، آنطوريكه مساحت كامل برشي مخروط براي
  . ) آمده1 .2. 9در شكل 

  مهارهاكن شدن براي يك يا مجموعه ميلكل سطح برشي قلوه= 

 =،موقعيكه پوشش جانبي ضريب اصالح براي انعكاس كاهش ظرفيت 
 اگر 6در تعيين . (كندكن شده را محدود مياندازة مخروط قلوه

12 باشد  51 C.16 C و در غير اين صورت 
1

2
6 51

30
C.

C
.. 07  

 نظر نويسنده بر در اين مثال ظاهراً .نامه است آئينD.6.2.6براساس رابطه 
16ت اول بوده وحال گرفته شده م (  

 بكار رود، كه محدود  قطر ميلگرد، به صورت جذر شود، پيشنهاد مي
، بحد اگر فاصله لبه،. باشد اينچ، براساس نتايج تحقيقات اخير مي1.25به 

اين . گرددمهار تعيين كننده ميه ظرفيت برشي ميلكافي بزرگ باشد، آنگا

مقدار  با: ظرفيت بوسيله رابطه

odbV

C

ut
fsenA

ut
fn 39.0.0 .0

1

65 seA6 
utf  . باشدمهار مي تعداد ميلnمهار و  مقاومت مشخصه كششي ميلكه. باشدمي

شده، ظرفيت در عدد مهار با استفاده از بالشتكي از مالت نصب وقتيكه ميل
  nAse fut 0.31مهارها  ضرب كه در نتيجه ظرفيت باربري برشي ميل0.8

اجازه استفاده از شراكت  ACI 349-01نامه  آئينBدر ضميمه . خواهد بود
دار را مهارها با اصطكاك ناشي از بار محوري و بار خمش ضريببرش ميل

  . دهدمي
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-  بهرهD در ضميمه ACI 318-02رد. بايد اعمال گردد  0.4ضريب اصطكاك

  . وري خاصي را در استفاده از اصطكاك نديده است
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مهارها و يا ترين دفن ميلكن شدن بتن، بايد هر دو مورد عميقدر بررسي قلوه
كن شدن در مورد دو موقعيكه قلوه. مهارها به لبه مورد نظر باشندنزديكترين ميل

مهار خارجي بار  فرض شود دو ميلمهار داخلي مورد توجه است، بايدميل
- مهار خارجي بررسي ميكن شدن در مورد دو ميلوقتيكه قلوه. مساوي ببرند

مهار خارجي بايد برده شود، بايد فرض گردد كليه بار برشي توسط دو ميل
كن شدن و اين نكته كه  دو سطح پتانسيل خرابي قلوه2. 2. 9 در شكل. شود

مهار نسبت به فاصله از لبه  براساس مكان ميلكدام كنترل كننده هستند كه
  ). آمده توجه بفرمائيد102به توضيحات كه در روي شكل صفحه. (است

دهد، طراحي مهار روي مي در مـيليبراي اطمينان از آنكه جاري شدن برش
 9.0 با استفاده از  yV1.25 برشي بتن براساس حداقل يكنظرفيت قلوه

yseysey بنابراين .باشد FAFAV 675.0).025.1 6.0(925.1   يك .  است
براي مثال . خرابي برشي نرم الزم است براي بدست آمدن از لبهتقريبي فاصله 

 اينچ چيده شده، فاصله 44، كه با شكل Fy=36KSIمهار با براي چهار ميل
- مهارها براي ميلل برشي ميلظرفيت كام ) 2 . 2. 9 در شكل C1( اينچ 4 لبه

مهارهاي با قطر 
2

. شوداينچ، بدون كمك از مقاومت اصطكاكي حاصل نمي1

 اينچ از 5فاصله ) Fy=36KSI(اينچ 85مهارهاي براي ظرفيت برشي كامل ميل
 43هارهاي قطر م اينچ فاصله از لبه براي ميل7در حاليكه برا ي. لبه الزم است

  . گيري از مقاومت اصطكاكي الزم استبدون بهره
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در بسياري از موارد الزم است كه از تقويت ميلگردي براي آنكه به ظرفيت 
كن شدن مخروط در بتن كمك كنيم و همچنين به شكل پذيري دست قلوه

. آمده است 3. 2 . 9يك مثال در اين مورد، در شكل . يابيم، استفاده شود
     نامهآئين 6. 5 . 10. 7هايي در باالي يك ستونچه براساس ملزومات بخش گيره

ACI 318-02  تواند به آمده است نصب شده كه مي 2 .4. 9آنطوركه در شكل
اگر مقدار برش . مهارها را به ستونچه منتقل نمايداي برش ميلصورت سازه

تي طراحي براي بتن  قلوه كن شدة كوچك باشد، بهترين روش آنستكه براح
درصد كه قبالً توضيح داده شد، صورت  70پذير با استفاده از ضريب غير شكل

مهارها، در ورق پاي ستون، زمانيكه برش توجه خاص به قطر سوراخ ميل. گيرد
طراح بايد قطر . مهارها بايد منتقل شود، صورت گيرداز ورق پاي ستون به ميل

توان مهارها و همچنين حداقل قطر واشرها را كه ميراخ ميلپيشنهادي براي سو
 (AISC 2001)چاپ سوم  AISC LRFDنامه  آئين27-14آنها را در صفحه 

هاي پيشنهادي بسته به قطر ميلگرد متفاوت است و به اين قطر سوراخ. بيابد
اگر لغزش . ها استاي بزرگتر از سوراخ نرمال براي پيچصورت قابل مالحظه

مهارها مورد توجه باشد، در اينصورت الزم ق پاي ستون، قبل از تماس با ميلور
مهار استفاده هاي ميلستون و مهرههاي واشري بين صفحهاست طراح از ورق

مهار باشد و بتواند به اينچ بزرگتر از قطر ميل 161واشرهاي ورقي كه. نمايد
هت حداقل كردن مقدار لغزش، متصل صورت جوش به ورق پاي ستون، در ج

توان از يك ورق نشيمن مجزا استفاده نمود و سپس به صورت ديگر مي. شود
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ضخامت اين ورق نشيمن براي باربري . ورق پاي ستون را به آن جوش داد
  . شوديمهارها، بايد طراحمناسب تماسي در مقابل با ميل

   : ميلگردهاي تقويتي وسي تمامقاومت  مقابله با نيروي برشي از طريق 3- 9

هاي تواند از طريق مقاومت تماسي با استفاده از لقمهمي) م .پايه (نيروي برشي 
، كه در زير صفحه ستون قرار گرفته، )م .Shear Key(در بتن (Lug)دفن شده 
اجازه   ACI 349-01 ازBضميمه . آمده 1.3.9اين روش در شكل . منتقل شود

و اصطكاك برشي در تركيب با نيروي تماسي براي استفاده از محصور كردن 
پيشنهاد  ACI 349-02 نامهتفسير آئين. دهدمهار به بتن را ميانتقال برش از ميل

  : نمايد كه اين مكانيزم به شرح زير دنبال شودمي

مهارها به مالت و يا بتن بوسيله تماس كه توسط برش ابتدا از طريق ميل .١
مهار و نيروهاي همزمان ن بهمراهي كشش ميلمقاومت ناشي از محصور بود

  .شودمحوري منتقل مي
 .يابدبرش سپس به صورت برش اصطكاكي توسعه مي .٢

نامه آئين B4. 5.2 از بخش urbgPنيروي تماسي پيشنهادي محدود به
ACI349-01  ضميمهB  برابر باlAcf3.1 ، ا استفاده ازب مطابق ASCE-7 

lAcf8.0urbgPبارهاي ضريبدار  گردد براي لقمه برشي مي .  

اين مورد شامل بخشي كه . ( سطح مدفون لقمه برشي است`:در اين رابطه
  .)گرددلقمه در تماس با مالت باالي ستونچه است، نمي

A
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بتن و يا مقطع ستون، وقتيكه براي نيروي تماسي يك ورق پاي ستون مدفون در 
گردد پيشنهاد ميACI 318-02 سطح تماس مجاور با سطح بتن است، براساس

brgAcfubrgPتا  55.0گرفته شود  .  

  

  

  

  

  

  

  

 تفسير ضميمه 

 

 تماسقيطرازهيپارشانتقال1.3.9شكل                                 ب

، مقاومت برشي قالب ناشي از ACI 349-01 از Bبراساس
)(تواند برابر با محصور بودن مي ayC PNK 75.0  گرفته شود و  در

بار  و   nAseمهار معادل مقاومت جاري شدن كششي ميلجائيكه
 .قالب است خارجي ضريبدار محوري در

yNaP yF
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)Pa اين مقاومت برشي ناشي از .) مثبت در كشش و منفي در فشار است
 كشش قالب و بار خارجي كه روي سطح ترك برشي محصور بودن به بيان اثر

 .پردازداوليه است، مي

-  منفي است، بايد مطمئن گرديد كه زمـــانيكه نيروي برشي اتفاق ميPaوقتي 

 مقدار ACI 349-01براساس تفسير . وجود داشته باشد Paافتد، نيروي 
Kc=1.6گرفته شود  .  

  :ت زير بيان گرددتواند به صوربه صورت خالصه مقاومت جانبي مي

 :  براي لقمه برشي-

                                               )PN(.Af.P aylcn  21800   

  ): م.با بتن( براي تماس ستون يا بقل صفحه ستون -

                                         )(2.155.0 aybrgcn PNAfP    

فاده كند، ملزومات اگر طراح بخواهد كه از ظرفيت اصطكاكي نيز است
ACI349-01تواند دنبال گردد مي .  

  :تواند باشدپيشنهادات اضافي مرتبط با استفاده از لقمه برشي به صورت زير مي

- براي لقمه زير صفحه ستون يا ستون مدفون در بتن كه در جهت لبه  .١
اضافه توجه به دارد، به مقرر ميACI 349-01 از Bآزاد بتن قرار دارد، ضميمه 

 بتن، مقاومت برشي طراحي بتن براي لقمه براساس تنش )تماسي(خرابي اتكايي
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4'يكنواخت  cf درجه از لبه اتكائي لقمة 45كه مؤثر بر سطحي كه با زاويه 
يا (مساحت اتكايي لقمه برشي . گيردرود صورتبرشي به سطح آزاد بتن مي

 را مقدار.  شد كسر گرددبايد از سطحي كه ذكر) بخش ستون مدفون شده
اين ضابطه ممكن است كنترل كننده و يا حدي باشد بر .  بگيريد 0.75برابر با

  .ظرفيت برشي اين لقمه برشي و يا بخش ستون مدفون شده

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

هاي نيروي لقمه توجه كافي بايد به خمش در صفحه پاي ستون ناشي از .٢
معموالً ناشي (تواند در زمانيكه برش پايه موضوع مياين . برشي معطوف گردد
 لقمة ينيرو مقدار قابل توجهي باشد و يا خمش ناشي از) از نيروي بادبندها

به عنوان يك . تر گرددافتد، حساسبرش حول محور ضعيف ستون اتفاق مي
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قانون سر انگشتي، نگارنده معموالً ضخامت ورق پاي ستون را هم ضخامت و 
 .كندتر از ضخامت لقمه اختيار مييا ضخيم

تواند به تعداد براي مقاومت برشي مورد استفاده قرار هاي برش ميلقمه .٣
- هاي اين لقمه ضوابط طراحي براي فاصله ACI 349-01 از Bضميمه. گيرد

  .كندهاي برشي را ارائه مي

  . آمده است9.4.3ك مثال تيپ براي لقمه برشي در مثال ي

مقاومت در مقابل نيروي برشي را بوسيله جوشكاري لقمه طراح ممكن است 
 نشيمن كه روي فونداسيون نصب شده، بخواهد انجام  شابلنبرشي در زير ورق

ها با سپس ستون. شودمهارها نصب مي به همراه ميل نشيمن شابلن ورق.دهد
صفحه مرتبط به خودروي ورق نشسته و براي انتقال برش، با جوشكاري الزم به 

  . شوندديگر جوش مييك

هايي براي تزريق مالت بوده و بنابراين تحكيم و ورق نشيمن داراي سوراخ
  . گرددهاي برشي ايجاد ميتقويت الزم با وجود بتن دور لقمه

تواند با استفاده از سنجاقك براي تكميل طراحي قالب، انتقال نيروي برشي مي
(Hairpin) و يا كش (Tie)ميلگردي انجام گردد  .  

اصطكاك بين . ها مورد استفاده استها براي انتقال بار برشي به كفسنجاقك
 شود كه برش پايه ستون، دركف و خاك كوبيده شده زير آن باعث مي

هاي منفرد كه توانايي تحمل نيروي افقي را ندارند به كف و سپس به ستون
ارها به مهدر اين صورت برش پايه از طريق ميل. زيرسازي آن منتقل شود
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مشكلي كه  ). 2 . 3 . 9شكل ( يابدرسد و به كف انتقال ميها ميسنجاقك
ها، ناشي از خمش وجود دارد در خروج از مركز بين صفحه ستون و سنجاقك

-اين مشكل مي. شود، استمهارها، وقتي ظرفيت اصطكاكي زياد ميدر ميل

 لقمه برشي برطرف  آمده و يا با استفاده از3 .3 .9تواند آنطوركه در شكل 
اصطكاك بوجود آمده توسط كف  ها با تكيه براز آنجائيكه سنجاقك. شود

نمايند، دقت كافي بايد به محل و نوع كنترل و ساخت اتصال موجود عمل مي
در كف جهت اطمينان از عدم قطع در انتقال بار، در حاليكه هنوز امكان 

  . دهد، باشدحركت را به كف مي

جهت خنثي كردن نيروهاي بزرگ برشي در ارتباط با رانش ها معموالً كش
دو  كش (.رودهاي خمشي بكار ميافقي ناشي از بارهاي قائم در قاب

 در زمانيكه )م.فونداسيون مقابل يكديگر در يك قاب را به هم متصل مي كند
گيرند، توجه كافي به هاي بزرگ  قرار ميها مورد استفاده در دهانهاين كش
ول آنها در اثر نيروي رانش بايد صورت گيرد و تاثير آن در طراحي تغيير ط

. توجه كافي به ابعاد صفحه ستون و كش نيز بايد صورت گيرد. ديده شود
شكم دادگي در اثر وزن كش بايد قبل از دفن آنها در بتن يا پوشاندن آنها 
گرفته شود، چرا كه در زمان ورود نيرو، كش به صورت صاف در آمده و 

خواننده در اين مورد  :توضيحات مترجم. (تحمل نيروي چنداني نمي شودم
هاي شيبدار كه بوسيله  كتاب قاب158 الي 153 و 74 الي 70تواند به صفحه مي

در صفحات فوق روش ديگري نيز براي . مترجم تاليف شده مراجعه نمايد
عتي ايران هاي صندر ساختمان. ها، ارائه شده استمقابله با رانش پاي ستون
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 ياد شده چندان موثر نباشد، چرا كه  يا سنجاقكشايد استفاده از انواع كش
هاي ها با نشست كف يكسان نيست، و بعضاً استفاده از كفنشست فونداسيون

صنعتي جهت دپو مصالح و يا رفت و آمدهاي سنگين، جدا كردن كف از 
 اخص در انتهاي نكته ديگري كه به صورت. سازدفونداسيون را الزامي مي

مهارها در اثر نيرو هاي شيبدار آمده، تغيير طول اين ميل كتاب قاب158صفحه 
ستون، به محاسبه كش در بعضاً مهندسين با محاسبه نيروي رانش پاي. باشدمي

اثر نيروي محوري پرداخته و تغيير طول زياد آن را در اثر مساحت كمي كه 
ها بايد براساس كنترل تغيير شكل مورد اين كش. گيرنددارند، در نظر نمي
و نه مقدار نيروي حاصل از آناليز ) شرائط سرويس دهي (محاسبه واقع شوند

قاب، ضمناً در دهانه بزرگ بايد اين قطعه در روي خاك كوبيده شده داخل 
هاي ها، در قاببهر صورت بايد به نيروي رانش پاي ستون. گرددبتن دفن

شود باز هم توصيه مي. اي شيبدار توجه خاصي گرددهصنعتي و مخصوصاً قاب
كش و فونداسيون و چه تغيير طول  ها، چه تغيير شكل قائم بينبه تغيير شكل

 توجه كنيد و  3 . 3  .9به طور مثال به شكل . توجه شودكش، بيشتر از نيرو 
 و بتن دور آن را بعد از نشست قائم نامساوي سنجاقك  ياوضعيت كش
نكته ديگر كه شايد زياد مورد توجه واقع نشده، .  كف تحليل كنيدفونداسيون و

 بعلت مسئله نيروي برشي پاي ستون در اثر بادبندهاي عرضي است كه معموالً
 نمايد و نيروي برشي نسبتاًي كه فقط در كشش عمل ميياستفاده از ميلگردها

مهارهاي لو مي كندزيادي در جهت عمود بر صفحه قاب به پايه ستون وارد مي
تر شايد موثركش در اين حالت استفاده از . گيردآن ستون را در برش بكار مي
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باشد و دوختن كامل دو ستون دهانه بادبندي به هم در سطح فونداسيون، براي 
شايد توجه به اين نكته ضروري باشدكه . كمك به تحمل برش، الزم است

 مهندسين توجه ي دارد و بعضاًهاي بتني تاثير شديدنيروي برش پايه در ستونچه
  )م .نمايندكافي به آن نمي

  مهار ستون مثال ميل 4 -9

  )LRFD(مهار ستون براي بار كششي ميل 1 . 4. 9مثال 

 روبرو با يك 45W10 آن را براي ستون مهارهاييك ورق پاي ستون و ميل
 1  .4 .9 شده درشكل  نشان دادهينيروي خالص بركنش ناشي از بارگذار

  .طراحي نمائيد

  :مراحل حل
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