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چکیده:

اتصاالت تیر به ستون ،در سازههای بتتنآرمته ،بته ویتژه در قتا هتای خمشتی ،نقتش مهمتی در رفتتار رترزهای اینگونته ستازه
ها ایفا مینماید .در قتا هتای مقتاو رترزهای ،هتد التلی طراحتی بترای گتره اتصتا  ،ایتن است کته تتا زمتانیکته مفالت
پالستیک در اعضای قتا  ،شتک گیترد ،گترههتای اتصتا  ،االستتیک بتاقی بماننتد .در ایتن مقارته ،ابتتدا بته م رفتی اتصتاالت
تیتتر بتته ستتتون بتنتتی ،نیروهتتای اتصتتا  ،ناشتتی از بارگتتراری ثقلتتی و جتتانبی و انتتواا اتصتتاالت داخلتتی ،ختتارجی و گوشتته
پرداخته شده است  .همننتین مکتانیز هتای انتقتا نیترو در اتصتا تیتر بته ستتون در دو حارت بتدون آرمتاتور عر تی و بتا
آرمتتاتور عر تی (ختتاموت  ،تشتتریح شتتده و رفتتتار رتترزهای اتصتتاالت و انتتواا خراب تیهتتای ایجتتاد شتتده در اتصتتاالت ناش تی از
زرزره ،بحث شتده است  .در ادامته ،مقاومت برشتی اتصتا  ،بررستی شتده و ارزامتات مهتار میلگترد طتوری تیتر و ستتون ،بیتان
شتتده اس ت  .ستتبط تتواب طراح تی اتصتتاالت تی تر بتته ستتتون بتن تی ،از دی تدگاه آیتتیننامتته  ،ACI 318-2014مبحتتث نهتتم
مقتتررات ملتی ستتاختمان (ستتا  2931و آیتتیننامتته بتتتن ایتران (آبتتا  ،بتتا یکتتدیگر مقایستته گردیتده است  .آیتتیننامتتههتتا بتتر
مبنتتای تحقیقتتات انجتتا گرفتتته در هتتر زمینتته و تجربیتات پیشتین و همننتین بتتا در ن تتر گتترفتن ایمنتی مناست  ،مجموعتته
واب و مقرراتی را تن یم نمودهاند کته طراحتی ستازههتای بتتنآرمته ،متیبایست بتر استا یتک آیتیننامته انجتا گیترد و
مهند محاس  ،قادر خواهتد بتود کته بتر استا التو کلتی طراحتی و رعایت قواعتد یتک آیتیننامته ،طراحتی مطمتنن و
لحیحی را به انجا برساند.
واژگ ا ك يلیاادی :اتصتتاالت تیتتر بتته ستتتون ،بتتتنآرمتته ،ACI 318-2014 ،مبحتتث نهتتم مقتتررات ملتتی ستتاختمان (، 2931

آییننامه بتن ایران (آبا .
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 -1مقدمه
قا های مقاو خمشی ،شام تیرها ،ستتونهتا و اتصتاالت تیتر بته ستتون متیباشتد (شتک . 2اتصتا تیتر بته ستتون ،شتام
گره ،به همراه بخشهتایی از ستتونها،تیرهتا و دا  ،بالفالتله نزدیتک بته گتره متیباشتد .اتصتاالت تیتر بته ستتون ،متیتوانتد
نیروها و رنگرها را به داخت تیرهتا و ستتونهتا منتقت نمایتد .در قتا هتای مقتاو رترزهای ،هتد التلی طراحتی بترای گتره
اتصا  ،این اس که تا زمانیکته مفالت پالستتیک در اعضتای قتا  ،شتک گیترد ،گترههتای اتصتا  ،االستتیک بتاقی بماننتد.
عملکرد قا  ،منجر میشود که نیروهای برشی نسبتاً بزرگی در داخ گره اتصا  ،منتق شود.

شکل  -1ق ب خمشی تحت اثر ب رگذاری ثقلی و ج نبی []1

 -2نیروه ی اتص ل ،ن شی از ب رگذاری ثقلی و ج نبی

اتصتتاالت تیتتر بتته ستتتون ،بتترای عملکتترد قتتا و تحم ت نیروهتتای ثقلتتی ،نیروهتتای جتتانبی و ترکی ت هتتر دوی آنهتتا ،مهتتم
میباشد .اگرچته هموارهنیروهتای جتانبی هستتند کته بتزر تترین تقا تاها را بتر روی اتصتاالت تیتر بته ستتون ،ایجتاد متی-
کننتتد .ایتتن مو تتوا ،بتتا در ن تتر گتترفتن نیروهتتای وارد بتتر یتتک طبقتته بتترد داده شتتده از یتتک قتتا چنتتد طبقتته ،قابت درک
اس (شک . 1
بارهای ثقلتی یکنواخت  ،م متو ًال رنگرهتایی مشتابه بتا آننته کته در شتک -1ارت ،،نشتان داده شتده است  ،ایجتاد متیکننتد.
ایتتن رنگرهتتا ،در اتصتتاالت داخلتتی ،مت تتاد یتتا تقریبتاً مت تتاد شتتدهانتتد .بنتتابراین ،نقتتش التتلی یتتک اتصتتا داخلتتی ،انتقتتا
نیتتروی محتتوری ستتتون و نیروهتتای کششتتی و فشتتاری خمشتتی تیتتر ،از طری ت اتصتتا متتیباشتتد .در مقابت  ،بارهتتای جتتانبی،
رنگرهایی را کته بایتد بتین تیرهتا و ستتون هتا ،در تمتا اتصتاالت ،منتقت شتود ،ایجتاد متیکننتد (شتک  . -1ایتن انتقتا
رنگر ،میتواند باعث ایجاد تنشهای برشی باال ،در اتصاالت تیر به ستون ،شود [.]2

شکل  -2ترازه ی ق ب ،دی گرامه ی لنگر و دی گرامه ی نیروی داخلی ،برای یک تراز از ق ب خمشی مق وم تحت (الف) ب رگذاری ثقلی و
(ب) ب رگذاری ثقلی ،بعالوه ب رگذاری ج نبی []1
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اتصاالت تیر به ستون در حار های مختلفتی بوجتود متیآینتد .بتهطتور کلتی ،متیتتوان اتصتاالت تیتر بته ستتون را بته چهتار
نتتوا داخل تی ،ختتارجیT،شتتک (ستتق ،و گوشتته ،تقس تیمبنتتدی کتترد .در شتتک  ،9انتتواا مختلتت ،اتصتتا تی تر بتته ستتتون ،در
حارت لتتفحهای ،نشتتان داده شتتده اس ت  .گرچتته در برخ تی حتتاالت ،تیرهتتایی بتته لتتورت عمتتود بتتر لتتفحه ،بتته محت گتتره
اتصتتا  ،متصت متیشتتوند .رفتتتار گتتره اتصتتا  ،بستتتگی بتته نتتوا بارگتتراری دارد .بتتر استتا طبقتتهبنتتدی آیتتیننامتته،ACI 352
اتصتتا نتتوا  ،2بتتهگونتتهای طراح تی شتتده اس ت کتته بتتدون تغییرشتتک هتتای غیراالستتتیک قاب ت توجتته ،بتتار وارده را تحم ت
نمای تد .امتتا اتصتتا نتتوا  ،1طتتوری طراح تی شتتده اس ت کتته تغییرشتتک هتتای رف ت و برگشتتتی را در محتتدوده غیراالستتتیک
تحم مینماید.
در نتتواحی بتتا رتترزهخیتزی بتتاال ،اتصتتاالت تی تر بتته ستتتون ،بتتا آرماتورهتتای عر تی (ختتاموت  ،طراحتی م تیشتتود کتته بتته ایتن
اتصتتاالت ،اتصتتاالت مستتلح شتتده 2گفتتته متتیشتتود .ختتاموتهتتا ،نقتتش مهمتتی در محصورشتتدگی بتتتن اتصتتا  ،گیتترداری
آرماتورهای طتوری کته منجتر بته بهبتود پیوستتگی و مقاومت در مقابت کمتانش آنهتا متیشتود و همننتین مقاومت برشتی
اتصا دارد .در ستاختمانهتای قتدیمی کته بترای مقاومت در برابتر نیروهتای رترزهای طراحتی نشتده است  ،م متوالً ختاموت
در اتصاالت وجود نداش که به این اتصاالت ،اتصاالت غیرمسلح 1اطالق میشود[.]2

الف -داخلی

ب -خ رجی

د -گوشه

ج T -شکل(سقف)

شکل  -3انواع اتص ل تیر به ستوك در ق ب خمشی بتن مسلح []1

 -3اتص الت تیر به ستوك داخلی بدوك آرم تور عرضی (خ موت)

در شتتک  ،4نیروهتتای داخل تی ستتتونهاوتیرهتتا کتته بتتر روی اتصتتا داخل تی تی تر بتته ستتتون وارد م تیشتتود ،نشتتان داده شتتده
اس ت  .ای تن نیروهتتا ،شتتام نیروهتتای کشش تی ( Tsو فشتتاری ( Csدر آرماتورهتتای طتتوری و تتتنشهتتای فشتتاری بتتا نیتتروی
برآیند ( Ccدر نواحی خمشی فشتاری بتتن متیباشتد .تتنشهتای بتتن ،در محتدوده خطتی ،نشتان داده شتده است  .بتهطتور
کلی ،توزیع بردهتای ستتون و تیتر ،در عمت ستتونهاوتیرهتا ،نتام لو است  .هنگتامیکته تترکهتای خمشتی ،اطترا گتره
اتصتتا  ،نستتبتاً باری تک هستتتند ،تتتنشهتتای برش تی ،تقریب تاً بتته لتتورت یکنواخ ت در وجتته گتتره اتصتتا  ،توزی تع شتتده اس ت .
هنگامی کته تترکهتای خمشتی عتریض در مترز گتره اتصتا  ،رده دهتد ،منطقتی است کته فترو شتود نیروهتای برشتی ،بته
لورت اساسی ،از طری نواحی خمشی فشاری ،به گره اتصا  ،وارد میشود.

الف -نیروه ی خ رجی و تنشه ی اتص ل

ب -مک نیزم استرات قطری

شکل  -4مک نیزم انتق ل نیرو در گره داخلی غیرمسلح []1
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شروا تترکختوردگی اتصتا  ،متیتوانتد بتر استا
اس با:
(2

تتنشهتای متوست اتصتا  ،تخمتین زده شتود .بترد افقتی اتصتا  ،برابتر

تنش برشی متوس افقی ،برابر اس با2( :
(1
متی باشتتد.
کته در آن ، :ستطح مقطتع عر تتی اتصتا  ،کته م متتوالً برابتر
تیر در راستای برد اتصا و  ،بد د عرو مقطع در امتداد عمودی میباشد.
تنش محوری متوس اتصا برابر اس با:

⁄

 ،بد تد ستتون بتته متوازات آرمتاتور طتتوری

(9

⁄

که در آن P ،برابر نیروی محوری متوس ستون ،در باال و پایین اتصا در ن ر گرفته میشود.
برد اتصا  ،برای آغاز تترکختوردگی قطتری چشتمه اتصتا  ،متی توانتد بتا استتفاده از م ادرته تتنش کششتی التلی استمی و
مقاوم کششی بتن ،بدس آیتد .تتنش کششتی التلی ،بتر حست بترد اتصتا و تتنشهتای عمتودی ،بتا استتفاده از رابطته
 ،4بدس میآید:
) (√

(4

تتنش محتوری اتصتا متی باشتد کته در فشتار ،م بت در ن تر گرفتته شتده است  .بتا قترار دادن
که در آن،
مقاوم کششی بتن ) ( و ح م ادره فوق ،برای  ،رابطه  5بدس میآید:
(5

برابتر بتا
√

بدستت
مقاومتت کششتتی بتتتن در آزمتتایشهتتای کشتتش ختتارک یتتا شتتکاف استتتوانه ،از رابطتته
√
میآید .در حار تنش های غیریکنواخت بتاال ،م ت چشتمه اتصتا تیتر بته ستتون ،مقاومت کششتی کتاهش یافتته ،برابتر بتا
√

محاسبه میشود:

بتترای بتتتن در ن تتر گرفتتته متتیشتتود .بنتتابراین تتتنش برشتتی در تتترکختتوردگی اتصتتا  ،از رابطتته 6

(6

بر اسا

آییننامه  ، ACI 352مقاوم برشی اتصا بتنی ،از رابطه  7بدس میآید:
(7

√

√ √
√

√

که در آن ، :برای بارگتراری یتک طرفته و بارگتراری رفت و برگشتتی ،بته ترتیت  ،برابتر بتا  2/4و  2متیباشتد ، .بترای بتتن
م موری و بتن محصور شده ،به ترتی برابر با  2و  2/4میباشد.
بدرد در آغاز تترک ختوردگی برشتی ،رزومت ًا منطبت بتا مقاومت برشتی اتصتا نمتیباشتد زیترا مستیرهای نیتروی جتایگزین،
در اتصاالت تیتر بته ستتون ،وجتود دارد .یکتی از مستیرهای التلی نیتروی جتایگزین ،استترات فشتاری قطتری از یتک گوشته
اتصا  ،به گوشه مقاب میباشد (شک .]2[ –4
 -4اتص الت تیر به ستوك داخلی ب آرم تور عرضی(خ موت)

در ایتتن بختتش ،رفتتتار اتصتتاالت تیتتر بتته ستتتون بتتا آرمتتاتور ،تحتت اثتتر تغییرشتتک هتتای غیراالستتتیک رفتت و برگشتتتی
(بارگراری زرزره  ،بیان شده اس  .فترو شتده است کته پاست غیرخطتی ناشتی از تستلیمشتدگی خمشتی تیتر ،ختواه در برتر
اتصا یا بته دور از آن متیباشتد و گتره اتصتا و ستتون ،در محتدوده خطتی االستتیک ،رفتتار متیکنتد .م متوالً آرماتورهتای
اتصتتا  ،شتتام آرمتتاتور عر تی افق تی ،در فُتتر حلقتته و متقتتاطع ،بتته همتتراه آرمتتاتور طتتوری توزی تع شتتده ستتتون م تیباشتتد.
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شک  ،5م اری از یک اتصتا داخلتی ،بتا آرمتاتور اتصتا کته متیتوانتد بترای مقاومت در برابتر زرزرته مناست باشتد را نشتان
میدهد.

شکل  -5آرم تورگذاری تیپیک ل برای یک اتص ل داخلی تیر به ستوك ب آرم توره ی عرضی []1

در شک  -6ار ،،نیروهتای داخلتی تیرهتا و ستتون هتا کته روی مرزهتای اتصتا داخلتی تیتر بته ستتون وارد متیشتود ،نشتان
داده شتتده اس ت  .ایتتن نیروهتتا ،شتتام نیروهتتای کششتتی ) (Tsو فشتتاری ) (Csدر آرماتورهتتای طتتوری و تتتنشهتتای فشتتاری بتتا
نیروی برآینتد ) (Ccدر نتواحی خمشتی فشتاری بتتن متیباشتد .تتنش هتای بتتن بوستیله یتک بلتوک تتنش مستتطیلی ،بیتان
شده اس  .با فرو توست ه تترکهتای خمشتی عتریض در تیرهتا و ستتونهتا در مترز اتصتا  ،منطقتی است فترو شتود کته
نیروهای برشی Vbدر تیرها و  Vcolاز طری نواحی خمشی فشاری ،وارد اتصا میگردد.
9
پتتیش از تتترکختتوردگی هستتته اتصتتا  ،رفتتتار اتصتتاالت مستتلح شتتده ،شتتبیه بتته اتصتتاالت غیرمستتلح متتیباشتتد .مینهی ت و
بتتترای
بتتترای P=0.03P0تتتتا
جیرستتتا ،4مقاومتتت تتتترکختتتوردگی را در محتتتدوده
√
√
P=0.36P0گتتزارد کتتردهانتتد .در یکستتری آزمتتایش مشتتابه ،مقاوم ت برشتتی نهتتایی اتصتتا  ،تح ت بارگتتراری یتتکطرفتته ،در

محتتدوده
حسا اس .
6
پتتارک 5و پتتاوری و جیرستتا و دیگتتر محققتتین ،گتتزارد دادهانتتد کتته تتترکختتوردگی اتصتتا  ،تمای ت دارد کتته از یتتک گوشتته
اتصا  ،به گوشه مقاب  ،توسته یابتد .شتک  -6ارت ،،ت تدادی از تترکهتای قطتری تشتکی شتده در هستته اتصتا در امتتداد
قطر را نشان میدهد.
√

تتتا

√

بتتوده استت  .مقاومتت نهتتایی اتصتتا  ،بتته نیتتروی محتتوری ستتتون ،نستتبتاً

الف -اتص ل داخلی تحت اثر نیروه ی خ رجی ب -مک نیزم استرات قطری

ج -مک نیزم خرپ یی

شکل  -6مک نیزمه ی انتق ل نیرو در اتص ل داخلی تیر به ستوك []1

پط از ترک ختوردگی ،دو مکتانیز انتقتا نیترو ،توست محققتین مختلت ،،ن یتر پتارک و پتاوری در ن تر گرفتته شتده است .
ایتتن دو مکتتانیز  ،عبارتنتتد از :مکتتانیز استتترات قطتتری( 7شتتک  -6و مکتتانیز خرپتتایی(8شتتک -6ج  .مقاومتت برشتتی
کت اتصتتا  ،برابتتر بتتا مجمتتوا مقاومت هتتای فتتراهم شتتده توست ایتتن دو مکتانیز متتیباشتتد .مشتتابه یتتک اتصتتا غیرمستتلح،
مکانیز استترات قطتری ،نیروهتای وارد بتر بتتن در مرزهتای اتصتا کته عبارتنتد ازVcol ،Cc :و Vbبته عتالوه بخشتی از نیتروی
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آرمتتاتور طتتوری بتتهواستتطه تتتنش چستتبندگی ،ح ت و فص ت متتیشتتود .تتتنشهتتای خمشتتی فشتتاری ،از تیرهتتا و ستتتونهتتای
مجتتاور ،شتترای تتتنش پیوستتتگی ایتتدهآرتتی را بتترای آرمتتاتور طتتوری در نتتواحی گرهتتی ،بوجتتود متتیآورد .بنتتابراین نیتترویfb
متی توانتد نستب قابت تتوجهی از نیتروی آرمتتاتور طتوری باشتد .استترات فشتتاری قطتری ،نیتازی بتته آرمتاتور عر تی اتصتتا ،
بتترای ت تتاد نتتدارد زیتترا نیتتروی استتترات ،بتتا نیروهتتای وارد بتتر نتتواحی گرهتتی ،کتتامالً در ت تتاد است  .بتته هرحتتا  ،آرمتتاتور
عر ی ،میتواند بتن اتصا را مح صتور نمایتد کته ایتن امتر ،باعتث افتزایش مقاومت فشتاری و شتک پتریری استترات فشتاری
قطری میگردد.
فتترو شتتده اس ت کتته مکتتانیز خرپتتایی از طری ت بتترد در چشتتمه اتصتتا  ،در برابتتر باقیمانتتده نیتتروی آرمتتاتور طتتوری ،کتته
برابر اس بتا ،Ts+Cs-Fbمقاومت متیکنتد .بترای ستادهستازی متد  ،متیتتوان فترو کترد کته تتنش پیوستتگی ،بته لتورت
یکنواختی اطرا چشمه اتصتا  ،عمت متیکنتد .تتنش پیوستتگی بوستیله یکستری از استتراتهتای فشتاری قطتری و بست -
های کششی ،مت اد متیشتود .بترای م تا  ،در شتک -6ج ،برآینتد تتنش پیوستتگی ،نزدیتک نقطته  ،aبوستیله ملرفته افقتی
استرات فشتاری قطتری  ،abمت تاد متیشتود .همننتین استترات  abبته یتک بست کششتی عمتودی در نقطته aنیتاز دارد.
در نقطه  ،bنیروهتا در استترات  abبوستیله تتنشهتای پیوستتگی در نقطته bو بوستیله بست کششتی  ،bcحت و فصت متی-
شود .مهار بست  bcدر نقطته ،cبوستیله استترات  cdو بوستیله تتنش پیوستتگی عمتودی ،نزدیتک  ،cحت و فصت متیگتردد.
بنتتابراین مکتتانیز خرپتتایی ،بتته یکستتری از بس ت هتتای کششتتی عمتتودی و افقتتی ،بتترای مت تتاد کتتردن نیروهتتای پیوستتتگی
وارد بر آرماتور طتوری ستتون و تیتر ،نیتاز دارد .در امتتداد افقتی ،بست هتای کششتی بوستیله آرمتاتور عر تی اتصتا  ،فتراهم
شتتده است (شتتک  . 5اجتترای آرماتورهتتای عر تتی در امتتتداد قتتائم ،م متتوالً در حتتین ستتاخ  ،مشتتک است  .در عتتینحتتا ،
چناننه آرماتورهای طتوری بته طتور مناستبی در سرتاستر عمت اتصتا  ،توزیتع شتده باشتد ،از آنجتا کته تمایت بته باقیمانتدن
در محدوده خطی االستیک دارد ،میتواند بهعنوان بس های عمودی ،عم نماید.
مقتدار آرمتتاتور افقتتی و عمتتودی متتورد نیتاز بتترای حفتتا مکتتانیز خرپتایی ،بتته آستتانی بدست متتیآیتتد .بتتا فتترو یتتک تتترک
قطری گوشه تا گوشته ،بتدون اینکته تترک هتای قطتری بتتن ،برشتی را تحمت کننتد ،آرمتاتور افقتی ،از ت تاد نیتروی افقتی،
به لورت رابطه  8بدس میآید:
(8

که در آن ،n :ت تداد کلتی مجموعته هتای حلقتوی کته در هستته اتصتا  ،بته لتورت عمتودی توزیتع شتده است  ، .ستطح
مقطع عر ی هر مجموعته حلقته در امتتداد متوازی بتا بترد اتصتا و  ،مقاومت تستلیم آرمتاتور برشتی اتصتا متیباشتد.
مقتتدار آرمتتاتور عمتتودی توزیتتع شتتده ،بتته لتتورت مشتتابهی ،ت یتتین متتیشتتود .مقاوم ت مکتتانیز استتترات قطتتری ،بستتتگی
اساستتی بتته مقاوم ت فشتتاری استتترات قطتتری دارد .در حتتاریکتته مقاوم ت مکتتانیز فشتتاری ،وابستتتگی اساستتی بتته مقاوم ت
چسبندگی و مقاومت برشتی ا تصتا فتراهم شتده بوستیله آرمتاتور عر تی اتصتا (همینطتور آرمتاتور اتصتا کته بته لتورت
عمتتودی توزیتتع شتتده استت دارد .بتتا بررستتی مقاومتت برشتتی اتصتتا  ،در بستتیاری از آزمتتایشهتتای انجتتا شتتده بتتر روی
اتصاالت ،میتوان به پارامترهتای تثثیرگترار در مقاومت اتصتا  ،پتیبترد و فهتم بهتتری از مکتانیز هتای اساستی انتقتا بترد
اتصا داش  .در شک  ،7بر استا آزمتایشهتای تیتر بته ستتون لتفحهای انجتا شتده در پاپتن و ایتاالت متحتده ،مقاومت
برشی اندازهگیتری شتده بتر حست تتاب ی از نستب آرمتاتور عر تی اتصتا  ،رستم شتده است (کیتایامتا 3و همکتاران  .نتتای
بدس ت آمتتده ،نشتتان داد کتته مکتتانیز اساستتی در ایتتن آزمتتایشهتتا ،مکتتانیز استتترات قطتتری بتتوده اس ت  .چناننتته مکتتانیز
خرپتتایی غار ت باشتتد ،مقاوم ت برشتتی ،تقریب تاً متناس ت بتتا مقتتدار آرمتتاتور عر تتی ،افتتزایش متتییابتتد .نتتتای مشتتابهی هتتم توس ت
کیم 21و الفیو 22گزارد شده اس .
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شکل  -7مق ومت اتص ل داخلی بر حسب ت بعی از آرم تور عرضی (يیت ی م و همک راك) []1

در شتتک  ،7حتتد اطمینتتان بتترای تتتنش برشتتی متوس ت اتصتتا  ،در اتصتتاالت داخلتتی ،برابتتر بتتا حتتداق  1/4درلتتد آرمتتاتور
عر تتی ،برابتتر بتتا
متتیباشتتد .اگتتر مقاوم ت برشتتی اتصتتا  ،بوستتیله مقاوم ت فشتتاری استتترات قطتتری ،کنتتتر
شتتود ،رابطتته مقاومت برشتتی اتصتتا  ،بتتا مناست بتتهن تتر متتیرستتد .بتترای بتتتنهتتای بتتا مقاومت بتتاالتر ،نتتره افتتزایش در
بتترای مقاوم ت هتتای
مقاوم ت اتصتتا  ،بتتا افتتزایش مقاوم ت بتتتن ،کتتاهش متتییابتتد (شتتک  . 8رابطتته خطتتی
بتتاالتر بتتتن ،غیرمحاف تتهکارانتته متتیش تود .دو تتتابع دیگتتر ،بتتا استتتفاده از √ ،همبستتتگی بهتتتری بتتا مقاوم ت مشتتاهده شتتده
دارد [.]2

شکل  -8مق ومته ی برشی اتص ل داخلی (دادهه ی بدست آمده توسط سوگ نو 12و همک راك) []1

 -5تعیین تق ض ه ی برشی اتص ل

 ،ت ریت ،شتده است  .همتانطور کته در شتک 3نشتان داده شتده
تقا اهای برشی اتصا  ،بتهلتورت بترد افقتی اتصتا ،
از منتجتههتای تتنش کششتی و فشتاری خمشتی تیتر ( Tsو  Cو بترد ستتون ( ( محاستبه شتده است  .بترد
اس ،
ستون ( ( ،طوری محاسبه شده اس که ارزامات ت اد رنگر ،برآورده شود.
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شکل  -9الزام ت تع دل یک اتص ل تیر به ستوك در یک ق ب ب تیره ی تسلیم شده .نیروی محوری ستوك در داخل مع دالت تع دل ،وارد
نشده و نش ك داده نشده است.

برای ستون داخلی نشان داده شده در شک  ،21مجموا رنگرها ،حو مرکز اتصا  ،منجر به رابطه  3میشود.
که در آن:
و

(3

 ،رنگرهای محتم و

و

) )

(

)

 ،برد تیر در مح مفص های پالستیک تیر میباشد.

((

شکل  -11تعیین برش ستوك []1

 ،بتا جایگتراری نیروهتای کششتی و فشتاری خمشتیTs،و(Cشتک  ، -22ستبط ایجتاد یتک بترد
برد افقتی اتصتا ،
افقتتی ،از میتتان اتصتتا (شتتک -22ج و ستترانجا  ،مجمتتوا نیروهتتا در امتتتداد افقتتی ،ت یتتین متتیشتتود .نیتتروی کششتتی ،در
𝛼𝛼،
𝛼𝛼 متیباشتد .در عمت  ،اغلت مقتدار
آرماتور کششتی خمشتی تیتر ،برابتر بتا 𝛼𝛼 فترو شتده است  ،کته
همواره استفاده شده اس [.]2
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شکل  -11تعیین برش افقی اتص ل ،

[]1

 -6الزام ت مه ر میلگرد طولی تیر و ستوك

کتتاربرد ارزامتتات مختلتت ،میلگتترد ،بستتتگی بتته آن دارد کتته آیتتا (ارتت ،میلگتترد طتتوری ،از میتتان اتصتتا  ،عبتتور متتیکنتتد و بتته
عنوان میلگرد ،در عضتو مجتاور ،ادامته متییابتد ،همتانطور کته در اتصتاالت داخلتی ،رده متیدهتد ،یتا ( میلگترد طتوری ،در
اتصا  ،خاتمه مییابد ،همانطور که در اتصاالت پیرامونی ساختمان ،رده میدهد.
در اتصاالت داخلی ،نگرانی درباره رغزد بتیش از حتد میلگترد ،منجتر بته ارزامتاتی بترای نستب بد تد مقطتع عر تی عضتو ،بته
قطر آرماتور طوری متقاطع شتده است  .ایتن تواب  ،در شتک  ، 21بترای حتارتی کته ستتون ،از تیتر متصت بته آن ،عتریض-
تر اس  ،نشان داده شده اس [.]2

شکل  -12الزام ت ابع دی برای میلگرده ی مستقیم ،در اتص ل داخلی []1

 -7مق ومت برشی طراحی اتص ل تیر به ستوك
-1-7آیین ن
بر اسا

مه ACI 318-2014

آییننامه  ،ACI 318-2014مقاوم برشی اسمی اتصا ،

 ،باید مطاب با جدو  2باشد.

جدول  -1مق ومت برشی اسمی اتص ل،

[]2

پیکربندی اتصا
برای اتصاالت محصور شده بوسیله تیرها در چهار وجه
برای اتصاالت محصور شده بوسیله تیرها در سه وجه یا دو وجه مقاب هم
برای سایر حاالت

√
√
√

در جدو  ،2برای بتن سبک و بتن م موری ،به ترتی  1/75و  2میباشد.
سطح مقطع عر ی متلثر در یتک اتصتا  ، ،بایتد از حاللضتر عمت اتصتا  ،تربدر عترو متلثر اتصتا  ،محاستبه شتود.
عم اتصا  ،باید برابر عم کلی ستون ، h ،باشتد .عترو متلثر اتصتا  ،بایتد برابتر عترو کلتی ستتون باشتد مگتر اینکته تیتر
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به داخ یک ستتون بتا پهنتای بیشتتر ،اتصتا داشتته باشتد ،عترو متلثر اتصتا  ،نبایتد از کمتترین دو مقتدار (ارت ،و ( ،
تجاوز نماید [:]1

(ار ،عرو تیر بها افه عم اتصا
( دو برابر فالله کوچکتر عمودی از محور طوری تیر به بر ستون
در شک  ،29سطح ملثر اتصا  ، ،نشان داده شده اس .

شکل  -13سطح مؤثر اتص ل []2

آرماتورگتتراری عر تتی جه ت تتتثمین محصورشتتدگی ک تافی ناحیتته هستتته اتصتتا و افتتزایش مرفی ت تتتثمین طتتو مهتتاری،
برای آرماتور طوری تیتر بته ستتون ،بتهکتار متی رود .مقتدار آرمتاتور عر تی در ناحیته اتصتا  ،برابتر بتا مقتدار آرمتاتور الز در
ناحیه ستون متص به اتصا میباشد.
برای م ا  ،در شک  ،24جزئیات آرماتورگراری برای اتصا داخلی تیر به ستون ،نشان داده شده اس [.]9

ب -پالك اتص ل
الف -نم ی اتص ل (مقطع )A-A
شکل  -14جزئی ت آرم تورگذاری برای اتص ل داخلی تیر به ستوك []3

 -2-7مبحث نهم مقررات ملی س ختم ك س ل 1392

بر استا مبحتث نهتم مقتررات ملتی ستاختمان ستا  ،2931طراحتی اتصتاالت تیرهتا بته ستتونهتا در قتا هتا بترای بترد
باید بر اسا رابطه  21لورت گیرد:
(21

که در آن ، :نیروی برشی نهایی در مقطع و  ،نیروی برشی مقاو مقطع میباشد.
کتته ممکتتن است در میلگردهتتای
نیتروی برشتتی نهتتایی متتلثر بتته اتصتا  ، ،بایتتد بتتر استتا تتتنش کششتی برابتتر
کششی تیرهای دو ستم اتصتا و نیتز بترد موجتود در ستتون هتای بتاال و پتایین اتصتا پدیتد آیتد ،محاستبه گتردد .بترای
ت یین این مقادیر ،فترو متیشتود در تیرهتای دو ستم اتصتا  ،مفصت هتای پالستتیک بتا مرفیت هتای خمشتی م بت یتا
 ،در مقتاطع برتر اتصتا تشتکی شتده باشتند .جهت هتای ایتن رنگرهتا
منفی ،برابر با رنگرهتای خمشتی مقتاو محتمت ،
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مقاومت محاستباتی فتوالد بتر حست

باید به لتورتی درن تر گرفتته شتوند کته بیشتترین بترد در اتصتا ایجتاد شتود.
.
مگاپاسکا میباشد که برابر اس با
تواب آرماتورگتراری ویتژه ،حتداک ر برابتر بتا مقتادیر
نیروی برشتی مقتاو نهتایی اتصتا  ، ،را متی تتوان بتا شترع رعایت
(ار ،تا (ج این بند درن ر گرف :
ار -،برای اتصاالت محصور شده در چهار سم
 برای اتصاالت محصور شده در سه سم و یا در دو سم مقاب همج -برای سایر اتصاالت
که در آن:
= عم این مقطع برابر بتا عمت کلتی مقطتع ستتون است  .در متواردی کته تیتر التلی بته تکیتهگتاهی بته پهنتای بیشتتر
اتصا مییابد ،عرو ملثر اتصا  ،کوچکترین دو مقدار (ار ،و ( اختیار میشود:
ار -،عرو تیر بها افه عم ک مقطع اتصا
 دو برابر کوچکترین فالله محور تیر از برر ستون در جه عمود بر محور تیر= مقاوم برشی بتن میباشد که از رابطه  22بدس آمده و بر حس مگاپاسکا میباشد.
(22

√

یک اتصا  ،زمانی توس نیرویی کته بته یتک وجته آن متیرستد ،محصتورشتده تلقتی متیگتردد کته تیتر حتداق
اتصا را پوشانده باشد.
در اتصاالتی که در چهار ستم  ،توست تیرهتا ،محصتور شتدهانتد و عترو تیرهتا ،کمتتر از بد تد ستتونی کته بته آن متصت
متیشتوند ،نیستتند ،بایتتد در طتوری بته انتدازه کوتتتاهتترین ارتفتاا تیتتر ،در اتصتا  ،آرماتورگتراری عر تی ویتتژه ،بتهکتار بتترده
شود .فالله آرماتورهای عر ی ،در این اتصاالت را میتوان تا  251میلیمتر افزایش داد [.]4

ستطح آن

 -3-7آیینن مه بتن ایراك (آب )

نیتتروی برشتتی نهتتایی متتلثر بتته اتصتتا  ، ،بایتتد بتتر استتا بیشتتترین نیتتروی کششتتی کتته ممکتتن اس ت در میلگردهتتای
کششی تیرهای دو ستم اتصتا و نیتز بترد موجتود در ستتون هتای بتاال و پتایین اتصتا پدیتد آیتد ،محاستبه گتردد .بترای
ت یین این مقادیر ،فترو متیشتود در تیرهتای دو ستم اتصتا  ،مفصت هتای پالستتیک بتا مرفیت هتای خمشتی م بت یتا
 ،در مقتاطع برتر اتصتا تشتکی شتده باشتند .جهت هتای ایتن رنگرهتا
منفی برابر با رنگرهتای خمشتی مقتاو محتمت ،
باید به لورتی در ن ر گرفته شوند که بیشترین برد در اتصا ایجاد شود.
نیروی برشی مقاو نهایی اتصا  ، ،را میتوان حداک ر برابر با مقادیر زیر در ن ر گرف :
ار -،برای اتصاالت محصور شده در چهار سم
 برای اتصاالت محصورشده در سه سم و یا در دو سم مقاب همج -برای سایر اتصاالت
یک اتصا  ،زمانی توس تیتری کته بته یتک وجته آن متیرستد ،محصتور شتده تلقتی متیگتردد کته تیتر حتداق ستطح آن
اتصا را پوشانده باشد [.]5
 -8ن حیه و آرم تورگذاری ویژه در محل اتص ل تیر به ستوك
 -1-8آیین ن

مه ACI 318-2014

آیتتیننامتته  ،ACI 318مقاوم ت خمشتتی حتتداقلی را بتترای ستتتونهتتا ،ارزامتتی متتیدانتتد بتتر ایتتن استتا  ،مقاوم ت خمشتتی
ستونها باید رابطه  21را ار اء نماید:
(21

∑) ( ⁄
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∑

که در آن:
∑ ،برابتر است بتا مجمتوا مقاومت هتای خمشتی استمی ستتتونهتا در بتاال و پتایین اتصتتا کته در برتر اتصتا  ،محاستتبه
شده باشند .مقاوم خمشتی ستتون ،بایتد بترای بتار محتوری تریبدار ،در جهت نیروهتای جتانبی متورد ن تر ،کته کمتترین
مقدار مقاوم خمشی را بدس دهد ،محاسبه شود.
∑ ،برابتتر است بتتا مجمتتوا مقاومت هتتای خمشتتی استتمی تیرهتتا در دو ستتم اتصتتا  ،کتته در بتتر اتصتتا  ،ارزیتتابی شتتده
باشند.
بر اسا آییننامه  ، ACI 318ناحیته ای از تیتر و ستتون نزدیتک گتره اتصتا  ،بته عنتوان ناحیته ویتژه ،بتهحستا آمتده و الز
اس که در ایتن ناحیته ویتژه ،از آرماتورگتراری ویتژه استتفاده شتو د .طتو ناحیته ویتژه در تیتر از بتر اتصتا تیتر بته ستتون،
برابر با دو برابر ارتفتاا مقطتع تیتر متیباشتد .حتداک ر فالتله ختاموت گتراری در ناحیته ویتژه تیتر ،برابتر کمتترین سته مقتدار
زیر میباشد:
ار -،عم ملثر تیر (
 شش برابر قطر کوچکترین میلگرد طوریج 6 -اینچ (  251میلی متر
طو ناحیه ویژه در ستون از بر اتصا تیر به ستون ،برابر حداک ر سه مقدار زیر می باشد:
ارتفاا مقطع عضو در برر اتصا یا در ناحیهای که تسلیم خمشی محتم میباشد.
دهانه آزاد ستون
 28اینچ ( 457میلیمتر
فالله بین آرماتورهای عر ی در ناحیه ویژه ستون ،نباید از کوچکترین مقدار (ار ،تا (ج تجاوز نماید:
ار -،کوچکترین بد د مقطع ستون
 شش برابر قطر کوچکترین میلگرد طوریج ، -که از رابطه  29محاسبه میشود:
(29

)

(

مقتتدار  ،از رابطتته  ،21نبایتتد از  6ایتتنچ ( 251میلتتیمتتتر تجتتاوز نمایتتد و نیتتاز نیستت کتته از  4ایتتنچ( 212میلتتیمتتتر ،
کمتر در ن ر گرفته شود.
 ،حد اک ر فالله مرکتز بته مرکتز میلگردهتای طتوری کته بوستیله گوشتههتای میلگردهتای عر تی ،یتا ستاقهتای حلقتوی
اطرا محی ستون ،به لورت جانبی حمای شدهاند.
در شک  ،25م اری از آرماتور عر ی در ستون ،نشان داده شده اس .

شکل  -15مث لی از آرم تور عرضی در ستوك []2
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مقدار میلگرد عر ی در ستون ،باید مطاب با جدو  1باشد:
جدول  -2میلگرد عرضی برای ستوكه ی ق به ی خمشی ویژه []2

شرایط

میلگرد عرضی

⁄
برای
خاموت مستطیلی

برای
خاموت دورپیچ
یا خاموت دایروی
)

ری مقاوم بتن،

)

(

)

(

)

(

(

عب رته ی ي ربردی

و

مقدار بزرگتر (ار ،و (

یا

بزرگترین مقدار (ار( ، ،
(ج

و

مقدار بزرگتر (د و (ه

یا

بزرگترین مقدار (د ( ،ه و (و

(ار،
(
و

(ج

(د
(ه

 ،و ری کارایی محصورشدگی،

)

(

)

(

(و

 ،مطاب با رواب  24و  25محاسبه می شود:

(24
(25

که در آن ، ،برابر بتا ت تداد میلگردهتا یتا گتروه میلگردهتای طتوری ،اطترا محتی هستته ستتون ،بتا حلقتههتای مستتقیم
که به گوشه حلقهها یا قال های ررزهای ،به لورت جانبی ،متکی میباشند [.]1
در شتتک هتتای  26و  ،27تتواب آرماتورگتتراری عر تتی در طتتو تیتتر و ستتتون و نیتتز نتتواحی ویتتژه انتهتتایی آنهتتا ،نشتتان داده
شده اس [.]9

شکل  -16موقعیت و فواصل است ندارد خ موت در طول تیر []3
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شکل  -17آرم تورگذاری عرضی در طول ستوك []3

 -2-8مبحث نهم مقررات ملی س ختم ك س ل 1392

،
بتتر استتا مبحتتث نهتتم مقتتررات ملتتی ستتاختمان ستتا  ،2931در ستتتونهتتا ،قستتم هتتایی از دو انتهتتای آنهتتا بتته طتتو
ناحیه بحرانی تلقتی شتده و در آنهتا بایتد آرماتورگتراری عر تی ویتژه انجتا شتود مگتر آنکته طراحتی بترای بترد ،نیتاز بته
 ،کته از برتر اتصتا  ،بته اعضتای جتانبی ،انتدازهگیتری متیشتود ،نبایتد کمتتر از مقتادیر
میلگرد بیشتری را ایجا کند .طو
(ار ،تا (ج در ن ر گرفته شود:

ار -،ارتفاا تا دهانه آزاد عضو
 لع بزر تر مقطع مستطیلی شک یا قطر مقطع دایرهای شکج 451 -میلیمتر
واب زیر ت یین میشود:
مقدار آرماتور عر ی الز در ناحیه بحرانی ،بر اسا

ار -،در ستون هتای بتا مقطتع دایتره ،نستب حجمتی آرمتاتور دورپتیچ یتا تنت هتای حلقتوی،
بدس آمده از رواب  26و  27باشد:

 ،نبایتد کمتتر از دو مقتدار
(26

(27

 در ستتتونهتتای بتتا مقطتتع مربتتع مستتتطی  ،ستتطح مقطتتع ک ت تن ت هتتای ویتتژه در هتتر امتتتداد،مقدار بدس آمده از رواب  28و  23باشد:
(28

)

()

(23

)

(

 ،نبایتتد کمتتتر از دو
(

قطتتر میلگردهتتای عر تتی در ناحیتته بحرانتتی ،نبایتتد کمتتتر از  8میلتتیمتتتر باشتتد .فالتتله ستتفره میلگردهتتا از یکتتدیگر نبایتتد
بیشتر از مقادیر (ار ،تا (ج باشد:
ار -،لع کوچکتر مقطع ستون
 -شش برابر کوچکترین قطر میلگرد طوری
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ج 215 -میلیمتر
د -فالله اورین خاموت از بر اتصا ستون به تیر نباید بیشتر از نص ،فالله خاموتها درن ر گرفته شود.
قطتتر میلگردهتتای عر تتی در ناحیتته بحرانتتی نبایتتد کمتتتر از  8میلتتیمتتتر باشتتد .فالتتله ستتفره میلگردهتتا از یکتتدیگر ،نبایتتد
بیشتر از مقادیر (ار ،تا (ج باشد:
ار -،لع کوچکتر مقطع ستون
 شش برابر کوچکترین قطر میلگرد طوریج 215 -میلیمتر
د -فالله اورین خاموت از بر اتصا ستون به تیر ،نباید بیشتر از نص ،فالله خاموتها در ن ر گرفته شود.
برای تثمین شرع ستتون قتوی و تیتر ت ی ،در تمتامی اتصتاالت تیرهتا بته ستتونهتا ،رنگرهتای خمشتی مقتاو ستتون هتا،
باید در رابطه  11لدق کند:
(11

∑

∑

در این رابطه:
∑= مجمتتوا رنگرهتتای مقتتاو خمشتتی ستتتونهتتا در بتتاال و پتتایین اتصتتا است کتته در برتتر اتصتتا محاستتبه شتتده باشتتند.
رنگرهای مقاو خمشی ستتون هتا بایتد بترای نامستاعدترین حارت بتار محتوری ،در جهت بارگتراری جتانبی متورد ن تر ،کته
کمترین مقدار رنگرها را بهدس دهد ،محاسبه شوند.
∑= مجموا رنگرهای مقاو خمشی تیرها در دو سم اتصا اس که در برر اتصا محاسبه شده باشند [.]4
∑ و ∑ بایتتد در هتتر دو جه ت ممکتتن بتتهدری ت رف ت و برگش ت بتتودن زرزرتته بتته شتتر شتتک 28و رواب ت  12و 11
محاسبه شوند:

شکل  -18لنگره ی مق وم خمشی تیر و ستوك در محل اتص ل []6

(12
(11

∑
∑

در محاستتبه ستتتونهتتای بتتاال و پتتایین بایتتد بتتا استتتفاده از منحنتتی انتتدرکنش  ،M-Pمطتتاب شتتک 23و تح ت تمتتامی
موجتود ،رنگتر مقتاو ن یتر ت یتین شتده و کمتترین رنگتر مقتاو بتهعنتوان
ترکیبات بارگراری مورد ن تر و بتر استا
در ن ر گرفته میشود.

نشریه علمی -ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1395

نشریه علمی و ترویجی
مصالح و سازه های بتنی

37

شکل  -19مح سبه لنگر خمشی مق وم ستوك ب استف ده از منحنی اندرينش ]6[ M-P

تثمین رابطه  11برای ستونهای ساختمان هتای یتک و یتا دو طبقته و نیتز همته ستتونهتای طبقته آختر تمتامی قتا هتا الز
نیس با این شرع که در تما طو چنین ستونهایی از میلگردگراری عر ی ویژه استفاده شود.
همننین در هر سازه درخواه و در هتر طبقته ،حتداک ر در متورد یتک ستتون از چهتار ستتون موجتود در یتک قتا متیتتوان،
رابطته  11را اعمتتا نکتترد بتتا ایتتن شترع کتته اوالً در تمتتا طتتو چنتتین ستتتونهتایی از میلگتترد عر تتی ویتتژه استتتفاده شتتده
باشد و ثانیاً در تحلی چنین ستازههتایی ،بتا فترو اتصتا مفصت در دو انتهتای ایتن ستتونهتا ،از کمتک ایتن ستتونهتا بته
سختی و مقاوم جانبی سازه مورد ن ر لر ن ر کرد [.]6
در اعضای خمشتی ،در طتو قستم هتای بحرانتی کته در زیتر مشتخک متی شتوند ،آرمتاتور عر تی بایتد از نتوا تنت ویتژه
باشد ،مگر آنکه طراحی برای برد نیاز به آرماتور بیشتری را ایجا کند:
ار -،در طوری م اد دو برابر ارتفاا مقطع از برر تکیهگاه به سم وس دهانه
 در طتتوری م تتاد دو برابتتر ارتفتتاا مقطتتع در دو ستتم مقط تتی کتته در آن ،امکتتان تشتتکی مفص ت پالستتتیک در اثتترتغییرمکان جانبی غیراالستیک قا وجود داشته باشد.
ج -در طوری که در آن ،برای تثمین مرفی خمشی مقطع ،به میلگرد فشاری نیاز باشد.
تن های ویژه و فوال آنها از یکدیگر ،باید دارای شرای (ار ،تا (ج این بند باشند:
ار -،قطر تن ها کمتر از  8میلیمتر نباشد.
 قطتر تنت هتتا از یکتدیگر بیشتتتر از مقتتادیر :ارتفتاا متتلثر مقطتتع 8 ،برابتر قطتتر کوچتکتترین میلگتترد طتتوری 14 ،برابتترقطر خاموتها و  911میلیمتر اختیار نشود.
ج -فالله اورین تن از برر تکیهگاه ،بیشتر از  51میلیمتر نباشد.
در قسم هایی از طو عضو خمشی کته بته تنت ویتژه نیتاز نیست  ،ختاموتهتا بایتد در دو انتهتا ،دارای قتال ویتژه بتوده و
فالله آنها از یکدیگر ،کمتر یا مساوی نص ،ارتفاا ملثر باشد [.]4
 -3-8آیینن مه بتن ایراك (آب )

بر استا آیتیننامته بتتن ایتران (آبتا  ،در ستتونهتا ،قستم هتایی از دو انتهتای آنهتا بته طتو  « ،ناحیته بحرانتی » تلقّتی
شتده و در آنهتتا بایتتد آرماتورگتتراری عر تی ویتتژه انجتتا شتتود مگتر آنکتته طراحتتی بتترای بترد ،نیتتاز بتته میلگتترد بیشتتتری را
کته از ببتر اتصتا ستتون بته اعضتای جتانبی انتدازهگیتری متیشتود ،نبایتد کمتتر از مقتادیر زیتر درن تر
ایجا کند .طتو
گرفته شود:
ار -،ارتفاا آزاد ستون
 لع بزر تر مقطع مستطیلی شک ستون یا قطر مقطع دایرهای شک ستونج 451 -میلیمتر
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مقدار آرماتور عر ی الز در ناحیه بحرانی ،بر اسا

واب زیر ت یین میشود:

ار -،در ستون های با مقطع دایتره ،نستب حجمتی آرمتاتور متارپیچ یتا تنت هتای حلقتوی،
باشد:

 ،نبایتد کمتتر از دو مقتدار زیتر
(19

(14

)

 در ستتتونهتتای بتتا مقطتتع مربتتع مستتتطی  ،ستتطح مقطتتع ک ت تن ت هتتای ویتتژه در هتتر امتتتداد،مقدار زیر باشد:
(15

)

()

(16

(

 ،نبایتتدکمتر از دو
(

قطتر میلگردهتای عر تتی در ناحیته بحرانتی ،نبایتتد کمتتر از  8میلتیمتتتر و فالتله ستفره میلگردهتتا از یکتدیگر ،نبایتد بیشتتتر
از مقادیر زیر باشد:
ار -،لع کوچکتر مقطع ستون
 هش برابر کوچکترین قطر میلگرد طوریج 215 -میلیمتر
در اعضای خمشتی ،در طتو قستم هتای بحرانتی کته در زیتر مشتخک متیشتوند ،آرمتاتور عر تی بایتد از نتوا تنت ویتژه
باشد مگر آنکه طراحی برای برد ،نیاز به آرماتور بیشتری را ایجا کند:
ار -،در طوری م اد دو برابر ارتفاا مقطع از برر تکیهگاه به سم وس دهانه
 در طتتوری م تتاد دو برابتتر ارتفتتاا مقطتتع در دو ستتم مقط تتی کتته در آن ،امکتتان تشتتکی مفص ت پالستتتیک در اثتترتغییر مکان جانبی غیراالستیک قا  ،وجود داشته باشد.
ج -در طوری که در آن ،برای تثمین مرفی خمشی مقطع ،به میلگرد فشاری نیاز باشد.
تن های ویژه و فوال آنها از یکدیگر ،باید دارای شرای زیر باشند:
ار -،قطر تن ها کمتر از  8میلیمتر نباشد.
 فالله تن هتا از یکتدیگر ،بیشتتر از مقتادیر :ارتفتاا متلثر مقطتع ،هشت برابتر قطتر کوچتکتترین میلگترد طتوری14 ،برابر قطر خاموتها و  911میلیمتر اختیار نشود.
ج -فالله اورین تن از برر تکیهگاه ،بیشتر از  51میلیمتر نباشد.
در قسم هایی از طو عضو خمشی کته بته تنت ویتژه نیتاز نیست  ،ختاموتهتا بایتد در دو انتهتا ،دارای قتال ویتژه بتوده و
فالله آنها از یکدیگر ،کمتر یا مساوی نص ،ارتفاا ملثر مقطع باشد.
حداق مقاومت خمشتی ستتونهتا بایتد بته انتدازه ای باشتد کته در تمتامی اتصتاالت تیرهتا بته ستتونهتا ،رنگرهتای خمشتی
مقاو ستونها باید در رابطه زیر لدق کنند:
(17

∑

∑

در این رابطه:
∑ = مجمتتوا رنگرهتتای خمشتتی ن یتتر رنگرهتتای خمشتتی مقتتاو ستتتونهتتا در بتتاال و پتتایین اتصتتا اس ت کتته در مرکتتز
اتصا محاسبه شتده باشتند .رنگرهتای خمشتی مقتاو ستتون هتا بایتد بترای نامستاعدترین حارت بتار محتوری ستتونهتا ،در
جه بارگراری جانبی مورد ن ر ،که کمترین مقدار رنگرها را بهدس دهد ،محاسبه شوند.
∑ = مجمتتوا رنگرهتتای خمشتتی ن یتتر رنگرهتتای خمشتتی مقتتاو تیرهتتا در دو ستتم اتصتتا اس ت کتته در مرکتتز اتصتتا
محاسبه شده باشند.
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جمع رنگرها در رابطه  17بایتد چنتان لتورت گیترد کته رنگرهتای ستتون هتا در جهت مختار ،رنگرهتای تیرهتا قترار گیرنتد.
رابطه  17باید در حاالتی که رنگرهای خمشی تیرها در دو جه در لفحه قائم قا  ،عم نمایند برقرار باشد.
اگتتر ستتتونی رابطتته  17را ار تتا نکنتتد ،بایتتد در تمتتا طتتو  ،دارای میلگردگتتراری عر تتی ویتتژه باشتتد .چناننتته ت تتداد
ستون های موجود در یک طبقه در یتک قتا بیشتتر از چهتار عتدد باشتند ،از هتر چهتار ستتون یتک ستتون متیتوانتد رابطته
 17را ار ا نکند .ستونهتای قتا هتای یتک و دو طبقته و نیتز ستتونهتای طبقته آختر در قتا هتای چنتد طبقته متیتواننتد
رابطتته  17را ار تتا نکننتتد .در ایتتنلتتورت ایتتن ستتتونهتتا بایتتد در تمتتا طتتو  ،دارای میلگردگتتراری عر تتی ویتتژه باشتتند .در
حاالت دیگر ،چناننه ستتونی رابطته  17را تتثمین نکنتد بایتد از کمتک آن بته ستختی جتانبی و مقاومت ستازه در مقابت بتار
جانبی زرزره لر ن ر شود [.]5
 -9نتیجهگیری

اتصتاالت تیتر بتته ستتتون ،در ستتازههتتای بتتن آرمتته ،بتته ویتتژه در قتتا هتتای خمشتی ،نقتتش مهمتتی در رفتتتار رتترزهای اینگونتته
سازهها ایفا مینماید .در ایتن مقارته ،بته تفصتی  ،تواب طراحتی اتصتاالت تیتر بته ستتون بتنتی ،از دیتدگاه آیتیننامته ACI
 ،318-2014مبحث نهم مقتررات ملتی ستاختمان ستا  2931و آیتیننامته بتتن ایتران (آبتا  ،بتا یکتدیگر مقایسته شتده است .
آیتتیننامتتههتتا بتتر مبنتتای تحقیقتتات انجتتا گرفتتته در هتتر زمینتته و تجربیتتات پیشتتین و همننتتین بتتا در ن تتر گتترفتن ایمنتتی
مناس  ،مجموعه واب و مقرراتی را تن یم نموده کته طراحتی ستازههتای بتتنآرمته ،متیبایست بتر استا یتک آیتیننامته
انجتتا گیتترد و مهنتتد محاس ت  ،قتتادر خواهتتد بتتود کتته بتتر استتا التتو کلتتی طراحتتی و رعای ت قواعتتد یتتک آیتتیننامتته،
طراحی مطمنن و لحیحی را به انجا برساند.
پ نوشته

من

Reinforced Joints
Unreinforced Joints
Meinheit
Jirsa
Park
Paulay
Strut Mechanism
Truss Mechanism
Kitayama
Kim
LaFave
Sugano
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Abstract
Beam-Column connections in reinforced concrete structures especially in moment frames play an
important role in seismic behavior of such structures. In seismic resistant frames, the main objective of
designing the connection is that as long as the plastic hinge is formed in the frame members, connection
nodes stay elastic. At the first section of this paper, concrete beam-column connections, connection
forces due to gravity and lateral loading and all types of internal, external and corner connections are
introduced. Also, force transmission mechanisms in the beam-column connection in both cases
including with transverse reinforcement and without transverse reinforcement (stirrups) and the
connections seismic behavior and types of destructions resulted by earthquakes are discussed. Then, the
shear strength of the connection is investigated and containment requirements of the beam-column
longitudinal reinforcement are expressed. Finally, the concrete beam-column connections design
criteria from the perspective of Code ACI 318-2014, Chapter 9 of National Building Code, and Iranian
Concrete Code (ABA) are compared with each other. Based on the researches conducted in every field
and the previous experiences as well as considering proper safety, the codes have adjusted a series of
regulations upon which the reinforced concrete structures must be designed so that the structural
engineer will be able to conduct a reliable and proper design based on the general design principles
and regulation of a code.
Keywords: Beam-Column Connections, Reinforced Concrete, Design Regulations, ACI 318-2014,
ABA, National Building Code.
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