«طراحي سازه هاي بتن آرمه»

انواع سيستم هاي متداول ساختماني

 -1سیستم دیوارهای باربر

 -2سیستم قاب ساختمانی

 -3سیستم قاب خمشی

ساده

اسکلت فلزی

اسکلت بتنی

(تیر و ستون فلزی +دیوار

(تیر و ستون بتنی +دیوار

برشی یا بادبند)

برشی یا بادبند)

 -3سیستم دوگانه یا
ترکیبی

اجرای ساختمان ها و سازه های بتنی ،صرفنظر از کارهای اصلی عمومی ،نظیر تأمین راه دسترسی ،پیاده کردن محورها و
نشانه گذاری آنها ،گودبرداری و پی کنی ،مشتمل بر اعمال اصلی زیر است:
 -1آرماتوربندی

 -2قالب بندی

 -3بتن ریزی

 -4عمل آوردن بتن

 -5قالب برداری

 -6ترمیم و بهسازی قسمت های معیوب احتمالی در صورت لزوم
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طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

 :1مراحل آرماتوربندی:
 -1تهیه میلگردهای آرماتور
 -2حمل آنها به کارگاه
 -3تحویل گرفتن ،کنترل کمی و کیفی و انبار کردن میلگردها در وضعی مناسب به نحوی که بتوان به سادگی میلگردهای
مورد نظر را شناسایی کرد و از انبار برداشت.
 -4برداشتن میلگردهای مورد نیاز از انبار ،آماده کردن و برش آنها به طول الزم
 -5شکل دادن میلگردهای بریده شده
 -6تمیز کردن میلگردهای بریده و شکل داده شده
 -7بهم بستن میلگردهای شکل داده شده بسته به مورد ،با مفتول آرماتوربندی یا جوش
 -8نصب آرماتور آماده شده

آرماتوربندي تير بتني

آرماتوربندي فونداسيون گسترده

آرماتوربندي فونداسيون نواري

جزئیات آرماتوربندی:
 -چنانچه میلگردها دارای دمایی کمتر از

باشد ،باید از خم کردن آن ها جلوگیری شود.

 باز و بسته کردن خمها برای اینکه میلگردها ،شکلی مجدد به خود بگیرند ،مجاز نمی باشد. از آغشته شدن میلگردها به مواد آلوده از قبیل گل ،روغن و سایر پوشش های غیر فلزیآرماتوربندي ستون بتني

جلوگیری شود.
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طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

 باید از قرار گرفتن میلگردها در معرض خوردگی ،که موجب گردد تا در سطح مقطع آنها کاهشی رخ دهد ،جلوگیری شود. میلگردهایی که رنگ روی آنها پوسته شده باشد را در صورتی میتوان در بتن استفاده نمود که پس از تمیز کردن رنگ سطحرویه آنها ،دارای مشخصات استاندارد بند  1-4-4و  2-8-4آزمایش مقاومت میلگردها باشند .در هر حال بکار بردن میلگردهای
یاد شده منوط به تمیز کردن آنها در حدّ حذف پوسته زنگ می باشد.
در صورتی می توان برای به هم بستن میلگردهای متقاطع از جوشکاری با قوس الکترونیکی استفاده نمود که جنس آنها از
فوالدهای جوش پذیر بوده و از نظر دستگاه نظارت مجاز باشد .جوش نباید موجب شود تا از سطح مقطع میلگرد کاسته شده و
یا در آن زدگی بوجود آید.
قالب های استاندارد :برای افزایش چسبندگی بین میلگردها و بتن باید در انتهای میلگردهای فوالدی قالب ایجاد کرد.
حداقل اندازۀ قالب های استاندارد در حالت های متفاوت اجرایی:
الف میلگردهای اصلی:
) مشروط بر این که طول مستقیم از  6 cmکمتر نباشد.

 -1خم ْ( 181نیم دایره) به اضافۀ طول مستقیم (حداقل
 -2خم ْ ( 135چنگک) به اضافۀ طول مستقیم (حداقل
 -3خم ْ( 01گونیا) به اضافه طول مستقیم (حداقل
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) در انتهای آزاد میلگرد
) در انتهای آزاد میلگرد

طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

وصله کردن ميلگردها :گاهی الزم است میلگردهای مصرفی در بتن ،به علت محدودیت طولی به یکدیگر وصله شوند و در
اکثر مواقع الزم است که نیرو از یک میلگرد به میلگرد دیگر انتقال یابد.
 -1محل های اتصال میلگردها تا آن جا که ممکن است پراکنده باشند ،یعنی میلگردهای مجاور در یک راستا وصله نشوند.
 -2وصله ها در صورت امکان دور از نقاط کشش حداکثر واقع شوند.
 -3میلگردهای ساده ،در محل اتصال ،قالب انتهایی داشته باشند.
حداقل طول وصله میلگرد فشاری (پوششی)
حداقل طول وصله میلگرد کششی
 :2قالب بندی
 -1تدارک مصالح قالب و داربست (اعم از چوب ،فوالد ،فراورده های چوبی ،آزبستی یا بتنی ،مواد پتروشیمی و )...
 -2حمل آنها به کارگاه
 -3تحویل گرفتن ،کنترل کمی و کیفی و انبار کردن مصالح در کارگاه
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طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

 -4ساختن قالب و آماده کردن قالب
 -5نظافت و بهسازی قالبهای کارکرده
 -6انبار کردن قالبهای آماده
 -7زدن داربست
 -8کاربرد قالب

 :3بتن ریزی:
 -1جستجوی معدن مناسب شن و ماسه
 -2راه اندازی معدن و تولید شن و ماسه
 -3حمل مصالح تولید شده به کارگاه
 -4تحویل گرفتن و کنترل کمی و کیفی مصالح و انبار کردن آنها در شرایط مناسب در کارگاه به نحوی که بتوان به دلخواه از
مصالح با دانه بندی های مختلف برداشت نمود.
 -5تهیه سیمان و حمل آن به کارگاه
 -6تحویل گرفتن ،کنترل کمی و کیفی و انبار کردن سیمان در کارگاه در شرایط مناسب
 -7تأمین آب و ایجاد مخزن مناسب برای ذخیره کردن آن به مقدار کافی در کارگاه
 -8تدارک ،حمل و انبار کردن مواد افزونی در کارگاه
 -0تعیین نسبت های اختالط برای دستیابی به بتن مورد نظر
 -11برداشت مصالح مطابق نسبت های تعیین شده و اختالط آنها به نحو مطلوب
 -11حمل بتن در شرایط مناسب بطوریکه مشخصه های مورد نظر آن کاهش نیابد.
 -12ریختن بتن به نحوی که لطمه ای به کیفیات مورد نظر آن وارد نشود.
 -13جا دادن و متراکم کردن بتن
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طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

 -14پرداخت سطح بتن در صورت لزوم
 -15کنترل کیفیت بتن در طراحان مختلف
 :4عمل آوردن بتن:
 -1تدارک وسایل مراقبت بتن و حمل و انبار کردن آنها در کارگاه
 -2مراقبت بتن پس از اتمام بتن ریزی
 -3مواظبت بتن در مقابل عوامل خارجی مانند گرما ،سرما ،بارندگی ،لرزش ...
 -4پروراندن بتن و هر آنچه بتواند روند گرفتن بتن در شرایط مناسب و رسیدن آن به مشخصات مطلوب را مختل کند.
 :5قالب برداری:
 کنترل و حصول اطمینان از آماده بودن شرایط برای قالب برداری جدا کردن قالب ها از سطوح بتنی به آرامی ،بدون ضربه و بدون لطمه وارد آوردن به سطوح برداشتن قالب حمل قطعات قالب به انبار قطعات کارکرده به منظور آماده سازی برای مصرف مجدد. :6ترمیم و بهسازی قسمت های معیوب:
بطور اصولی اجرا باید چنان صورت پذیرد که قطعات بتن ریزی شده عاری از عیب باشند .ولی اتفاق می افتد که به دالیل
مختلف نقایصی در کار پدیدار میشوند .بهترین موقع رفع این نقائص بالفاصله بعد از برداشتن قالب است.

* شناخت بتن و مواد متشکله آن:
بتن آرمه (مسلح) از دو جزء اصلی تشکیل شده است :بتن و آرماتور
بتن سنگی است مصنوعی که از اختالط سیمان ،آب و سنگدانه های ریز و درشت به نسبت های معین بوجود می آید .به این
ترتیب که از واکنش شیمیایی آب و سیمان یک لعاب چسباننده بوجود می آید که این تودۀ جدا از هم را به یکدیگر چسبانده
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طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

و سخت شدن لعاب باعث استحکام این مجموعه می گردد .از بهترین نوع مصالح فوق هم می توان بتن بسیار خوب تهیه نمود
و هم بتن بسیار بد ولی از اختالط مصالح بد ،هرگز نمی توان به بتنی خوب دست یافت.
بتن :)Concrete( :کلمه ی التین است و به معنای به هم چسبیده و سخت شده است.
ویژگی های بتن مرغوب:
 -1کارآیی

-3پایایی

-2مقاومت

کارآیي بتن :به بتنی کارا می گویند که در  5مرحله :ساخت ،حمل ،جا دادن ،تراکم و پرداخت با کلیه ضوابط مربوطه،
اوالً از نظر اجرایی مشکلی ایجاد نکرده و کار با آن به راحتی و با صرف انرژی معقول انجام گیرد .ثانیاً بتن یکپارچگی و
یکنواختی خود را از دست ندهد ،یعنی اجزاء آن از هم جدا نشود.
به دو صورت ممکن است جدا شدگی در بتن رخ دهد:
الف) جداشدگی مصالح از خیمر سیمان ( :)Segregationیعنی جدا شدن مصالح ریزدانه ،درشت دانه و خمیر سیمان از
یکدیگر در این حالت بتن مقاومت الزم را ندارد و پر از حباب هوا و حفره است.
ب) آب زدگی یا روزدگی ( :)bleedingدر این حالت دو غالب سیمان از سنگ دانه جدا شده و روی بتن قرار می گیرد.
اگر دو غالب سیمان که بصورت روزدگی روی بتن ظاهر می شود ،بدون سیمان باشد ،یعنی بصورت آب زالل باشد ،در صورت
تبخیر یا جمع کردن آن ،مقاومت بتن افزایش می یابد زیرا نسبت آب به سیمان مخلوط کم تر میشود.
تراکم بتن تازه :تراکم یعنی به حرکت درآوردن ذرات بتن ،کم کردن اصطکاک بین انها و خارج کردن حباب هوا از بتن.
مکانیزمی که برای تراکم بتن بکار می رود ارتعاش است .هدف از متراکم کردن بتن و خارج کردن حباب های هوا ،آن است که
بتن توپری بدست آید تا در نتیجه آن بتن از مقاومت بهتری برخوردار شود و در مقابل عوامل مخرب محیطی از خود دوام
بهتری نشان دهد.

انواع ویبره:
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 - 1ویبره دستی

 -2ویبره لرزاننده قالب

طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

 -3ویبره میزی

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

تصاویري از خارج کردن هواي بتن (متراکم کردن بتن) توسط ویبراتور

مراقبت از بتن (عمل آوري) 2 :مسأله باید در عمل آوری بتن مورد توجه قرار گیرد:
 -1رطوبت کافی

 -2درجه حرارت مناسب

بهترین رطوبت  81تا  %111و درجه حرارت واکنش های شیمیایی با مشکل مواجه است به درجه حرارت ( )+ 4و پائین
تر که گیرش بتن و سرعت واکنش های شیمیایی با مشکل مواجه است به درجه حرارت اهمیت داده میشود .حداقل زمان
مراقبت از بتن عادی  7روز است.
مقاومت بتن :منظور از مقاومت بتن ،قاب فشاری و یا مقاومت فشاری آن می باشد که با انجام نمونه گیری و پس از شکستن
نمونه بدست می آید .معیار سنجش مقاومت بتن ،مقاومت فشاری  28روزه نمونه آزمایشگاهی است.
مقاومت بتن به عوامل زیر بستگی دارد:
 -1کیفیت دانه ها :هر چه دانه ها کیفیت بهتری داشته باشند ،مقاومت بتن باالتر می رود.
 -2میزان دانه ها :هر چه دانه های بیشتری در بتن مصرف شود ،بتن توپر و مقاوم تر خواهد بود.
 -3مقدار سیمان :هر چه مقدار سیمان در بتن بیشتر باشد (تا یک حد مشخص) مقاومت باالتری دارد .مقدار سیمان باید در
حدی باشد که چسبندگی کافی بین دانه ها برقرار نماید .اگر سیمان اضافی مصرف شود گاهی منجر به کاهش مقاومت است.
 -4نسبت آب به سیمان :هر چه نسبت آب به سیمان ( ) کمتر در نظر گرفته شود بتن مقاومت باالتری دارد.
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طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

 -5عمر بتن :هر چه از شروع ساخت بتن ،زمان بیشتری گذشته باشد ،بتن مقاومت بیشتری خواهد داشت .مقاومت  7روزه در
بتن عادی حدود  %71مقاومت  28روزه است .معموالً در محاسبات ،مقاومت  28روزه بتن که حدود  01الی  %05مقاومت
نهایی است در نظر گرفته میشود.
عمر بتن :هر چه عمر بتن می گذرد ،مقاومت آن افزایش می یابد .لکن از افزایش مقاومت بتن بعد از  28روز صرفنظر
میگردد .اوالً ناچیز بودن آن  -2بعد از  28روز معموالً امکان بارگذاری روی سازه وجود دارد  -3هر چه از عمر بتن بگذرد،
ممکن است عوامل مخرب محیطی هم روی سازه اثر گذاشته از مقاومت آن بکاهد.
یکی از عوامل مخرب اسیدکربنیک (

) به خصوص در مواقع بارندگی ،آب باران با (

) هوا ترکیب شدن و تولید

اسید کربنیک می کند .نفوذ این اسید در بتن ،محیط قلیایی بتن را به محیط اسیدی تبدیل می کند (به این پدیده
کربنایسون) می گویند .هر چه از عمر بتن بگذرد ،نفوذ اسید کربنیک در بتن بیشتر میشود و تا جایی که به آرماتورها رسیده و
خوردگی فوالد شروع میشود .عمر مفید ساختمان های بتنی معموالً بتن  51الی  111سال در نظر گرفته میشود.
پایایي بتن :دوام و پایداری بتن در برابر عوامل خورنده ی خارجی در طول عمر مفید بتن را پایایی گویند.
عوامل تقلیل دهنده پایایی بتن:
 -1انواع سایش ها (عامل مکانیکی)
 -2انواع یخ زدن ها (عامل فیزیکی)
 -3انواع خوردگی ها اعم از میلگرد و بتن (عامل شیمیایی)
سيمان :به هر ماده چسبنده ای سیمان اطالق میشود ولیکن به ماده چسباننده مصالح بستگی در بتن ،سیمان هیدرولیکی و
اصطالحاً سیمان گویند .سیمان چسبی است که پس از مخلوط با آب بصورت دو غالب یا خمیر سیمان دور دانه ها را آغشته و
آنها را بهم می چسباند .لذا نقش سیمان در بتن صرفاً چسباندن دانه ها به یکدیگر بوده و به خودی خود تأثیری در مقاومت و
باربری ندارد .از این جهت بتن خوب بتنی است که وقتی در آزمایشگاه نمونه آن را بشکنند دانه های سنگی آن از وسط
شکسته بشود و سیمانها (چسب) پاره نشود.
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طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

انواع سیمان های استاندارد (پرتلند):
 -1سیمان تیپ (Ⅰسیمان معمولی) :همان سیمان معمولی بوده و در شرایط آب و هوای عاری مصرف میشود .همچنین
در جاهایی استفاده میشود که از نظر سولفات مشکلی وجود نداشته باشد.
 -2سیمان تیپ (Ⅱسیمان متوسط) :این سیمان از نظر خواص متوسط است بدین معنی که تا حدی کندگیر بوده و نیز تا
حدی در مقابل حمله سولفاتها مقاوم است.
 -3سیمان تیپ ( Ⅲسیمان زودگیر) :این سیمان تقریباً اجزا اولیه سیمان تیپ Ⅰرا دارد ،با این تفاوت که به شدت ریزتر
آسیاب شده و به همین جهت گیرش سریعتری دارد.
موارد مصرف سیمان تیپ :Ⅲ
الف :در هوای سرد (حدوداً  4درجه سانتیگراد) ،در دمای زیر صفر درجه کاربرد این سیمان به تنهایی کفایت نمی کند و لذا در
یخبندان عالوه بر مصرف این سیمان مسائل دیگری مانند استفاده از ضریخ باید رعایت شود .سیمان تیپ  Ⅲدر ساعات اولیه
مصرف حرارت قابل توجهی آزاد می کند و باعث گرم شدن بتن میشود.
ب :مراقبت از بتن در هوای سرد بسیار مشکل است و هزینه مراقبت در هوای سرد باالست .سیمان زودگیر طول دوره مراقبت
را کم می کند و موجب میشود بتن زودتر به مقاومت مورد نظر برسد.
ج :در تعمیرات فوری ،مثالً تعمیر قسمتی از سازه هایی که باید سریعاً مورد بهره برداری قرار گیرند ،این سیمان کاربرد زیادی
دارد و موجب میشود بتن سریعاً به مقاومت مورد نظر رسیده و ظرف مدت کوتاهی مورد بهره برداری قرار گیرد.
د :در جاهایی که به دلیل محدودیت امکانات ،قالب ،بخواهند قالبها را زودتر باز کنند نیز این سیمان کاربرد دارد.
 -4سیمان تیپ ( Ⅳسیمان دیرگیر)  :سیمان تیپ  4کندگیر بوده و در هنگام گیرش حرارت کمی تولید می کند.
موارد مصرف سیمان تیپ : 4
 -1در هوای گرم و در دمای  41 ˚Cالی  51 ˚Cبرای تسهیل مراقبت از بتن بکار می رود .مصرف این سیمان در هوای گرم و
در جایی که به تبخیر باالست باعث میشود که الاقل دمای تولید شده توسط بتن در عملیات گیرش کمتر شود .زیرا گرمای
حاصل از عملیات هیدراتاسیون در طول مدت زمان بیشتری آزاد شود.
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 -2مصرف این سیمان در هوای گرم باعث جلوگیری از اتصال سرد میشود.
 -5سیمان تیپ  Ⅴسیمان ضد سولفات :در بتن هایی که در معرض حمله سولفاتهاست مناسب است.
مواد تشکيل دهنده بتن:
عمدتاً بتن از دو قسمت تشکیل شده است:
 -1مصالح سنگی :حدود  61تا  %75حجم بتن از مصالح سنگی است.
 -2خمیر سیمان :حدود  25تا  %41حجم بتن با خمیر سیمان پر میشود.
از  25تا  %41خمیر سیمان  7الی  %15سیمان و  14و الی  %21آب است.
مصالح مورد استفاده در ساخت بتن و مشخصات فنی آنها:
 -1آب :نقش بسیار مهمی در بتن دارد به همین جهت استفاده از آب مناسب در بتن همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از آب نامناسب در ساخت بتن مسائل و مشکالت زیر را به دنبال خواهد داشت:
 -1زمان گیرش سیمان به تأخیر افتاده و بتن دیرگیر میشود.
 -2باعث افت مقاومت نهایی بتن میشود( .گاهی تا %31کاهش مقاومت)
 -3موجب خوردگی و زوال تدریجی میلگردها میشود.
 -4روی سطح بتن خشک شده نهایی ،لکه هایی را ایجاد می کند که این مسأله در بتن هایی که سطح آنها در نما قرار می
گیرد حائز اهمیت است.
آب مورد استفاده در بتن باید پاک و عاری از هرگونه ناخالصی باشد یا به عبارت دیگر آب قابل شرب باشد.
 -1اسیدی و بازی نباشد ( PHبین  6تا )8
 -2درصد کربنات هایش کمتر از  %1/1باشد( .جمع کربنات کلسیم و منیزیم) تا  %1/4مضر تلقی نمی شود.
 -3درصد جامدات (ذرات معلق) در آن مانند سیلت کمتر از  %1/1باشد.
 -4درصد کلرودهایش کمتر از  %1/15باشد.
 -5درصد سولفاتهایش کمتر از  %1/1باشد( .سولفات سدیم و منیزیم)
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 -6استفاده از آب های چربی دار برای بتن مضر است .چربی معدنی (نفت و انواع روغن صنعتی) در آب بتن مضرتر از چربی
گیاهی یا حیوانی (روغن حیوانی و گیاهی) است .عمده ضرر این چربیها آن است که از پوشش در سطح دانه ها جلوگیری کند.
ميزان آب در خمير سيمان:
میزان آب در بتن معموالً با نسبت وزنی آب به سیمان ( ) نشان داده شده است که  :Wوزن آب و  :Cمعرف وزن سیمان
بصورت یک اصل باید حتی المقدور نسبت

کم انتخاب شود .قسمتی از آبی که در ساخت بتن مصرف میشود (حدود %25

وزنی سیمان) جذب ذرات سیمان شده و واکنش های شیمیایی (هیدراتاسیون) بکار گرفته میشود .امّا عمالً مکان ساخت بتنی
با =0.25

امکان پذیر نیست .زیرا چنین بتنی به اندازه ای سفت است که کارکردن با آن میسر نیست .به همین علت باید

را تا آنجت افزایش داد که به سهولت بتوان با بتن کار کرد .لذا
محدوده نیز هرچه

را تا  1/4الی  1/6افزایش می دهند .امّا در همین

کمتر باشد بهتر خواهد بود .زیرا مازاد آب که در واکنش شیمیایی شرکت نمی کند جا اشغال کرده و

نهایتاً در بتن محبوس می شود و یا تبخیر شده و فضای خالی ایجاد می کند .یعنی در هر حال از حجم مفید بتن می کاهد.
محاسن استفاده از نسبت آب به سیمان کمتر :
 -1افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن
 -2افزایش خاصیت آب بندی در بتن (هر چه آب کمتری مصرف شده باشد ،فضای خالی کمتری در بتن ایجاد شده و در
نتیجه روزنه های کمتری برای عبور آب وجود خواهد داشت)
 -3کاهش جذب آب (به دلیل محدودتر شدن فضاهای خالی)
 -4پیوستگی بهتر بین الیه های متوالی در بتن ریزی
 -5افزایش چسبندگی بین میلگرد و بتن (چون سطح تماس میلگرد و بتن بیشتر خواهد شد)
 -6افزایش مقاومت در برابر عوامل جوی نامساعد (تر و خشک شدن های متوالی و سرد و گرم شدن متوالی)
 -7کاهش میزان افت
 -8کاهش میزان خزش
 -0کاهش میزان امکان آب انداختن بتن
12

طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

 -11کاهش امکان جدا شدن دانه ها
مزیت استفاده از نسبت آب به سیمان بیشتر:
زیاد فقط یک حسن دارد و آن روانی و کارایی بیشتر است .توجه شود که در هر حال کارکردن با بتنی با

کمتر از 1/4

امکان پذیر نیست.
کارایي :عبارت است از درجه سهولت ریختن و کار کردن با بتن
هر چه ریختن بتن تازه و کار کردن با آن ساده تر باشد بتن از کارایی باالتری برخوردار است و هر چه ریختن بتن تازه و کار
کردن با آن ساده تر باشد بتن از کارایی باالتری برخوردار است و هر چه کارکردن با بتن سخت تر باشد کارایی آن پایین تر و
یا کمتر است .آزمایش استانداردی که برای مشخص کردن درجه کارایی بکار گرفته میشود آزمایش معروف اسالمپ است.
مخروط ناقص آبرام مربوط به آزمایش اسالمپ برای این آزمایش بتن تازه را در سه الیه در مخروط جای می دهند و با میله
هر الیه را ویبره می کنند سپس سطح آن را صاف کرده و مخروط را به سمت باال حرکت می دهند .بتن پس از بیرون آمدن از
قالب مخروطی ،مقداری افت می کند .میزان این افت بر حسب  cmرا کارایی بتن نامند .افت بین  1تا  30 cmمی تواند
تغییر کند .معموالً برای کارهای بتن آرمه اسالمپ ( )5 -10 cmانتخاب میشود .برای کارهای عادی بتنی (بتن بدون آرماتور
یا با آرماتور کم) ( )2- 5cmانتخاب میشود .در حالت استثنایی که تراکم آرماتور زیاد باشد یا از پمپ برای بتن ریزی استفاده
شود ،اسالمپ  10-12 cmنیز می تواند باشد .هر چه اسالمپ کمتری انتخاب شود ،خواص مطلوب بتن در بتن سخت شده
بهتر است.

آزمایش اسالمپ برای تعیین کارآیی بتن تازه:
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 -2دانه هاي سنگي :دانه های سنگی به دو دسته دانه های
درشت ( )Coarse aggregateیا شن ( )gravelو دانه های

شن نخودی

ریز ) )fine aggregateیا ماسه ( )Sandتقسیم میشوند.
شن و ماسه در مجموع تا حجم بتن را اشغال می کند 61 .تا
ماسه

 %41از کل دانه ها را شن و  31تا  %41دانه ها را ماسه تشکیل می
دهد .مرز اندازه شن و مکاسه اکب استاندارد نمره  )# 4( 4است که
اندازه آن

یا

شن بادامی

است دانه های ماسه باید از 0.75 mm

بزرگتر باشند.
مشخصات شن و ماسه (دانه ها):
 -1دانه ها باید از گل و الی عاری بوده و کامالً تمیز باشند .اگر دانه ها در محل نامناسب در مجاورت برگ درختان و یا کود
دپو شده باشند ممکن است به مواد شیمیایی نظیر نیتراتها آلوده شوند.
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 -2دانه ها باید در مقابل سایش مقاوم باشند .به خصوص اگر بتن در معرض رفت و آمد باشد .برای تعیین مقاومت سایشی بتن
از آزمایش لس آنجلس استفاده میشود.
 -3دانه ها باید در مقابل اعمال تنش مقاوم باشند.
 -4دانه ها باید در مقابل یخ بندان مقاوم باشند.
 -5دانه ها باید در مقابل هوازدگی مقاوم باشند.
شکل و بافت سطحی و ظاهری دانه ها:
 -1گرد

 -2نامنظم

 -3گوشه دار

 -4پولکی شکل

 -5سوزنی شکل

 -1دانه هایی هستند که در اثر فرسایش در طبیعت شکل آنها گرد و سطح آن ها صاف شده است.
 -2معموالً دارای سطح صاف و صیقلی هستند ولی شکل آن ها کامالً گرد نیست.
 -3دارای سطح صاف و صیقلی هستند ولی شکل آن ها کامالً گرد نیست.
 -4دانه هایی که ضخامت آنها نسبت به دو بعد دیگر کم است.
 -5دانه هایی که در طول آن ها نسبت به دو بعد دیگر به میزان قابل توجهی بیشتر است.
در بتن سازی از دانه های گرد ،نامنظم و گوشه دار (شن و ماسه) استفاده میشود و بکارگیزی دانه های پولکی و سوزنی در
ساخت بتن مجاز نیست .دانه های گرد مصرف کمتری دارند زیرا سطح ظاهری دانه های گرد کمتر بوده و خمیر سیمان سطح
ظاهری را می پوشاند در نتیجه به خمیر سیمان کمتر و سیمان کمتر نیاز داند .بعد از دانه های گرد ،دانه های نامنظم و سپس
گوشه دار هستند .اگر کل جسم بتن تحت تنش قرار گیرد در دانه های پولکی و سوزنی در یک موضوع از دانه ها تمرکز تنش
ایجاد شده و در همان موضع (از کمر یا وسط) دانه می شکند.
دانه بندي :یعنی نحوه توزیع دانه ها از نظر ابعاد ،دانه بندی مصالح را با یک شاخص بنام منحنی دانه بندی مشخص می
کنند .تعداد الک های استاندارد  0عدد می باشد که  5الک در محدوده ماسه ،یک الک مرز شن و ماسه و سر الک در محدوده
شن است .برای رسم منحنی دانه بندی ،مجموعه ای از دانه ها را وزن کرده و سپس ار روی الک نمره  8تا

عبور می

دهند .وزن دانه های مانده روی هر الک را اندازه گیری کرده و درصد آن را نسبت به وزن کل محاسبه می کنند (درصد مانده)
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مجموع درصدهای مانده روی الک مورد نظر را و الکهای باالتر را از 111کم کرده و درصد رد شده از الک مورد نظر بدست می
آید .براساس اندازه الک و درصد رد شده دانه ها از الک های استاندارد منحنی را ترسیم می کنند.
مدول نرمي :مدول نرمی یا ضریب نرمی در مورد دانه بندی مصالح شنی ،ماسه ای و یا مخلوط شن و ماسه تعریف میشود.
مدول نرمی عبارتست از مجموع درصدهای باقیمانده روی الک های استاندارد تقسیم برصد مدول نرمی بین  1تا  0متغییر
است .هرچه مدول نرمی بزرگتر باشد مخلوط درشت دانه تر (خشن تر) و هر چه مدول نرمی کوچکتر باشد مخلوط ریز دانه تر
(کاراتر) است.
مثال :برای نمودار زیر مدول نرمی را محاسبه کنید؟ مخلوط پر شن است یا پر ماسه؟
درصد عبوری از الک

90
72
53

28
10
4
شماره الک های استاندارد

4

8

16

30

50

100

مخلوط خیلی نرم و پر ماسه است.
دانه بندی مصالح درشت دانه :در دانه بندی مصالح درشت دانه ،محدودیت خاصی تصریح نشده است .فقط این نکته قابل
توجهی است که هر چه از مصالح دانه ای درشت تر استفاده شود ،مشروط بر آن که مقدار آب و سیمان ثابت باشد ،مقاومت
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فشاری افزایش می یابد .لذا در کارگاه هر چه بتوان از مصالح درشت دانه تری استفاده کرد مناسب تر خواهد بود ،به شرط آن
که عبور دانه ها در قالب و بین میلگردهای مختل نشود.
حداکثر بعد دانه های شنی:
 -1حداقل بعد قالب
 -2فاصله آزاد بین میلگردها
 -3ضخامت دال روی خاک
 -4ضخامت دال سقفی

اندازه گيري مقاومت بتن:
 -1مقاومت فشاری بتن :مقاومت فشاری  28روزه بتن براساس نمونه آزمایشگاهی تعیین میشود .دو نوع قالب مکعبی به
اضالع  15 cmو قالب استوانه ای به قطر  15 cmو ارتفاع  30 cmبرای نمونه گیری در کارگاه استفاده میشود .پس از 28
روز نگهداری در شرایط حوضچه آب و یا حمام بخار در آزمایشگاه نمونه زیر جک های مخصوص قرار گرفته و نیروی فشاری به
آن اعمال میشود تا در نمونه شکست رخ دهد .مقاومت فشاری نمونه عبارتست از حاصل تقسیم نیرویی که سبب شکست شده
به سطح مقطع نمونه
مقاومت حاصله از قالب مکعبی

مقاومت حاصله از قالب استوانه ای نسبت به نمونه مکعبی با ابعاد
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20*20
تدوین :مهندس نرگس مقدسی

مقاومت نمونه استوانه ای حدود  %80نمونه مکعبی با ابعاد  20*20است.
چون در نمونه استوانه ای جهت بتن ریزی و اعمال تنش یکی است .در حالیکه در نمونه مکعبی معموالً جهت وارد کردن تنش
عمود بر جهت بتن ریزی است .همچنین در نمونه استوانه ای ،امکان تمرکز تنش در نمونه استوانه ای بیشتر است.
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بر اساس مقاومت فشاری میتوان بتن ها را بصورت زیر دسته بندی نمود:
بتن مگر
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100-150 kg/cm2= 10-15 Mpa
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بتن های متعارف

20-30 Mpa

بتن پیش تنیده

35-40 Mpa

ساختمان های بلندمرتبه در ستونهای پائین
بتن با مقاومت پائین

کمتر از 20 Mpa

Low Strength Concrete

20 Mpa - 40 Mpa

بتن با مقاومت متوسط (معمولی)
بتن توانمند بتن با عملکرد باال :

Medium or ordinary Strength Concrete

High Performance Concrete

40-80 Mpa

مقاومت باال
مقاومت بسیار باال

High Strength Concrete

80-150 Mpa

مقاومت خیلی فوق العاده زیاد

60-65 Mpa

بیش از

Very high Strength Concrete
150 Mpa

Ultra High Strength Concrete

با بکارگیری نسبت های درست و مناسب ترکیبات بتن می توان بتن با مقاومت باال تولید نمود .با کاهش نسبت آب به سیمان،
استفاده از میکروسیلیس به عنوان جانشین بخشی از سیمان ،استفاده از سنگدانه های مقاوم و متراکم با استفاده از سنگ دانه
های معدنی با کیفیت بسیار خوب می توان بتن با مقاومت  230 Mpaتولید کرد.
با استفاده از سنگ دانه های سرامیکی می توان به مقاومت فشاری تا  460 Mpaرسید.
بتن با مقاومت باال (بتن با پودر فعال (:)Reactive Powder Concrete( )RPC
مقاومت فوق العاده زیاد -شکل پذیری و خاصیت جذب انرژی بسیار خوب -تخلغل بسیار کم -نفوذپذیری ناچیز -مقاومت
سایشی بسیار خوب
50 Mpa

حداقل مقاومت فشاری 200Mpa

مقاومت خمشی آن با استفاده از الیاف کوچک فوالدی

مواد بکار رفته در  RPCدانه های کوارتز ریز با دانه بندی خوب و در محدوده  ،0.15-0.4 mmسیمان پرتلند بدون  CSAو
یا با  CBAبسیار کم (سیمان تیپ  ،)Vپودمیکروسیلیس مرغوب و فوق روان کننده با کیفیت بسیار خوب است که با نسبت
آب به مواد سیمان بسیارکم ( )0.18-0.2ساخته میشود.
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مقاطع تیر تولید شده با  RPCکه بدون استفاده از میلگردهای فوالدی ساخته میشوند ،یا مقاطع فوالدی از نظر ابعاد و وزن
قابل مقایسه ورقابت هستند.
 -2مقاومت کششی بتن:
مقاومت کششی بتن به  2طریق اندازه گیری و محاسبه میشود:
 -1مقاومت کششی تحت کشش مستقیم ( )
 -2مقاومت کششی تحت کشش ناشی از خمش ()fr
اصوالً مقاومت کششی بتن تحت کشش ناشی از خمش ،از مقاومت کششی بتن تحت کشش مستقیم بیشتر است.
تجربه نشان می دهد که مقاومت کششی بتن تحت کشش مستقیم  11الی  %15مقاومت فشاری آن است
)

الی

(

برای اندازه گیری مقاومت کششی بتن در کشش ناشی از خمش یک تیر بتنی ساده روی دو تکیه گاه قرار داده و دوبار  Pرا در
فاصله تکیه گاه قرار داده و  Pرا افزایش می دهند تا قطعه ترک بخورد .مقاومت کششی نمونه با استفاده از رابطه تنش
کششی ناشی از خمش بدست می آید.
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√

√

مشخصات مصالح :با استفاده از رابطه زیر میتوان مدول االستیسیته بتن را در تحلیل خطی بدست آورد:
 : Ecمدول االستیسیته بتن ()MPa
 : Ecمدول االستیسیته بتن (

)

مدول االستیته فوالد در تحلیل خطی
ضریب انبساط حرارتی بتن برابر
22

و
و

 :مقاومت فشاری بتن ()Mpa
 :مقاومت فشاری بتن (

)

√
√

فرض میشود.
برای هر درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود.

طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

انقباض بتن:
افت یا انقباض (آب رفتگی) ،جمع شدگی و کاهش حجم بتن است که با از دست رفتن یا خارج شدن آب جذب شده در
ساختار خمیر سیمان از بتن ،اتفاق می افتد .منبع اصلی تغییر شکل های مرتبط با تغییر رطوبت در بتن ،خمیر سیمان
هیدراته است ،بنابراین درصد حجمی خمیر سیمان هیدراته در بتن که با مقدار سیمان و درجۀ هیدراتاسیون تعیین می گردد،
تأثیر اساسی در انقباض بتن خواهد داشت.
برای یک میزان مشخص سیمان ،با افزایش نسبت آب به سیمان ،افت بتن افزایش می یابد .همچنین در یک نسبت آب به
سیمان مشخص ،با افزایش مقدار سیمان ،افت در بتن افزایش خواهد یافت .افزودنی هایی نظیر سرباره ،میکروسیلیس و سایر
پوزدالن ها ،موکلر ید کلسیم با افزایش حجم خلل و فرج ریز در خمیر سیمان که محیط مکناسبی برای ذخیره آب تلقی
میشوند ،میزان انقباض را افزایش می دهند.
مواد مضاف کاهنده آب و مواد مضاف کندگیرکننده با ریزتر کردن اندازه خلل و فرج ،ممکن است به افزایش انقباض (افت)
منجر میشوند .هرچه میزان رطوبت محیط کمتر شود ،میزان افت افزایش می یابد.
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خزش بتن:
تغییر شکل ماده تحت تنش ثابت در طول زمان را خزش یا وارفتگی گویند .خزش در بسیاری مواد جمله فوالد رخ می دهد،
ولی تغییر شکل ناشی از خزش در بتن تحت تنش ثابت در طول زمان ،کامالً قابل توجه بوده و ممکن است تغییر شکل
االستیک اولیه را تا  3برابر افزایش دهد .دلیل اصلی پدیده خزش در بتن ،خروج آب جذب شده سطحی از ساختار خمیر
سیمان هیدراته در اثر اعمال تنش ثابت است که در طول زمان صورت می گیرد .این مسأله در حقیقت دلیل اصلی وقوع
پدیده انقباض نیز می باشد ،با این تفاوت که در پدیده افت خشک شدگی در بتن ،خروج آب جذب شده سطحی ،به دلیل
تفاوت رطوبت نسبی محیط با رطوبت بتن است و نه به دلیل اعمال تنش.
البته دالیل دیگری برای پدیده خزش وجود دارد .رفتار غیر خطی رابطه تنش و کرنش بتن به خصوص در سطح تنش بزرگتر
از  %41مقاومت بتن ،و نیز ایجاد کرنش های االستیک در دانه ها که بصورت تأخیری و با گذشت زمان رخ می دهد ،وجود
دارد.
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مواد مضاف در بتن ( افزودني هاي بتن) :
مواد مضاف به موادی اطالق میشود که قبل از اختالط بتن و یا هم زمان با اختالط ،به بتن اضافه می شوند تا تحت شرایط
مشخص ،عملکرد بتن را بهبود بخشیده و یا مصرف سیمان را کاهش دهند:

 -1مواد مضاف تسریع کننده)Accelerating Admixtures( :
این مواد ،موادی نظیر کلرید کلسیم (

) هستند که کسب مقاومت اولیه بتن را تسریع می کنند.استفاده از این مواد به

خصوص در هوای سرد ،زمان الزم برای مراقبت از بتن را کاهش داده و امکان باز کردن زودتر قالب را فراهم می کند.
کلرید کلسیم باعث خوردگی فوالد و یا کابل های پیش تنیدگی میشود و به همین جهت باید از استفاده از این ماده مضاف در
بتن پیش تنیده جداً ،و در بتن آرمه تا حد امکان خودداری نمود .حداکثر میزان مجاز مصرف کلرید کلسیم در بتن آرمه %1/5
و در بتن غیر مسلح  %2وزنی سیمان است .استفاده از کلرید کلسیم مقاومت بتن را در مقابل فرسایش و سایش افزایش داده،
ولی مقاومت آن را در برابر حمله سولفات ها کاهش می دهد .همچنین افت بتن را  %11تا  %15افزایش می دهد.

 -2مواد مضاف کندگير کننده)Retarding Admixtures ( :
این مواد ،موادی نظیر شکر و مشتقات آن و نیز اسیدهای مختلف هستند که با افزوده شدن به بتن ،گیرش آن را کند کرده و
افزایش دمای هیدراسیون را محدود می کند .از این مواد می توان در بتن ریزی های حجیم برای کاهش تنش های حرارتی و
در هوای گرم برای کم کردن دمای هیدرواسیون استفاده کرد .این مواد همچنین بتن را برای زمان طوالنی تری بصورت
پالستیک نگاه داشته و بنابراین مخلوط بهتر و اتصال بهتر الیه های متوالی را امکان پذیر می نمایند .اگر شکر به میزان %1/15
وزنی سیمان به بتن اضافه شود ،گیرش آن را  4ساعت به تأخیر می اندازد .همچنین اگر شکر در حدود  %1وزنی سیمان اضافه
شود ،گیرش سیمان را به کلی متوقف می کند.
-3مواد مضاف کاهنده آب یا فوق روان کننده هاWater reducing admixture (Super plusticizer) :
این مواد عمدتاً از سولفانات های آلی ساخته شده و امکان این را فراهم می کنند که بتوان همزمان با کاهش میزان آب بتن،
کارایی (اسالمپ) آن را افزایش داد.
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-4مواد مضاف هوازا(air Enteraining Admixtures) :
مواد مضاف هوازا یا حباب زا موادی هستند که وقتی به اختالط بتن افزوده شوند ،باعث افزوده شدن میلیاردها حباب بسیار
ریز هوا به مخلوط می شوند .چنین حبابهای بسیار ریز با قطر حدود  ،0.05mmدر فواصل بسیار نزدیک و در حدود  0.1mmتا
 0.2mmنسبت به یکدیگر توزیع می شوند .اساس موارد مضاف هوازا موادی همچون چربی طبیعی جانواران و صمغ طبیعی
درختان است که بصورت ترکیبی با مواد شیمیایی تثبیت کننده ،تولید شده و به مقدار کم (حدود  %1015وزنی سیمان) به
بتن اضافه میشوند و ممکن است در محدوده  %4تا  %8حباب ریز هوا تولید کنند.
مهمترین خصوصیات مفید بتن هوادار ،افزایش میزان روانی ،افزایش مقاومت در مقابل یخ زدن و ذوب شدن ،کاهش امکان
الیه الیه شدن بتن در مقابل عملکرد نمک های یخ زدا که در زممستان روی سطح بتن پاشیده میشوند .افزایش قابلیت آب
بندی بتن و افزایش مقاومت در مقابل حمله سولفات هاست .همچنین بتن هوادار امکان جدا شدن دانه ها و آب انداختن بتن
را کاهش می دهد و میزان جذب آب و نیز میزان افت و خزش در بتن سخت شده را کاهش می دهد .در مقابل ،بتن هوادار به
ازای هر  %1هوا ،با حدود  %5کاهش مقاومت مواجه خواهد شد.
 -5مواد مضاف معدني:
امروزه استفاده از پوزوالن ها و محصوالت فرعی به عنوان مواد افزودنی معدنی در بتن ،به دالیل محیط زیستی اقتصادی رو به
افزایش است .حضور افزودنی های معدنی به عنوان جانشین قسمتی از سیمان پرتلند ،معموالً سرعت کسب مقاومت را کند می
کند ،ولی بهبود قابل مالحظه ای در مقاومت نهایی بتن ایجاد می کند .همچنین قابلیت و توانایی یک افزودنی معدنی برای
واکنش با هیدروکسید کلسیم  Ca(OH)2موجود در خمیر سیمان هیدراته شده در دمای معمولی و تشکیل هیدرات های
سیلیکات کلسیم ،می تواند به کاهش چشم گیر در تخلخل خمیر سیمان و بتن منجر شود ،بدین ترتیب بتنی توپرتر و با
نفوذپذیری و جذب آب پائین تر تولید میشود .این بتن می تواند در طول زمان دوام بسیار خوبی در مقابل عوامل مخرب
محیطی و جوّی از خود ارائه دهد.
به عنوان پوزوالن طبیعی مناسب برای افزودن به بتن ،می توان از خاکستر آتشفشانی ( )Volcanic ashو نیز شیل های
اُپالینی ) (Opaline Shalesنام برد .از پزوالن های مصنوعی میتوان خاکستر بادی و میکروسلیس یا دوره سیلیسی را نام
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برد .خاکستر بادی محصول فرعی مراکز تولید برقی است که سوخت ذغال سنگ مصرف می کنند و در ایران تولید نمی شوند.
دوره سیلسیی محصول فرعی کارخانجات تولید فوالد آلیاژی است و ریزی به مراتب بیشتری نسبت به سیمان دارد .استفاده از
کلیه مواد پزوالنی و به خصوص استفاده از  %11تا  %15میکروسیلیس جانشین سیمان ،عالوه بر کاهش نفوذپذیری و افزایش
دوام بتن در طول زمان ،به صورت قابل مالحظه مقاومت بتن را نیز بهبود می بخشد.
افزودنی های دیگر مانند پودر سنگ آهک یا پودر آهک هیدراته شده برای متراکم کردن بتن مفید هستند .افزودنی های دیگر
مانند پودر روی یا آلومنیوم وجود دارند که در حضور قلیایی ها و یا هیدروکسیدکلسیم موجود در خمیر سیمان ،حباب های
هیدروژن آزاد کرده و بتن گازی تولید می کنند .این بتن می تواند تا حدودی نقش عایق حرارتی را ایفا کند.

بتن اليافي:
بکار گرفتن الیاف در بتن و تولید بتن الیافی ) .(Fiber Reinforced Concrete) (FRCاین امکان را فراهم کرده است که
بتوان بتنی شکل پذیر و با قابلیت جذب انرژی بیشتر و نیز بتنی با توسعه ترک خوردگی کم تر تحت بار و تنش های حرارتی،
تولید نمود .استفاده از بتن الیافی مصارف مهمی از جمله در ساخت پایه ها و شمع های بتنی ،بتن ریزی کف سالن های
صنعتی ،رویه های بتنی راهها و فرودگاهها ،پوشش تونل ها و دیوارها ،عرشه پل ،بتن نسوز ،مخازن تحت فشار ،سازه های
مقاوم در مقابل انفجار ،پانل های پیش ساخته و لوله های بتنی پیدا کرده است.
الیاف مناسب برای تولید بتن الیافی ممکن است از نوع فوالد ،شیشه ،کربن ،پلی پروپیلن ( ،)ppآزبست ،میکا و یا کنف باشند.
یکی از مشخصات مهم بتن الیافی ،خاصیت جذب انرژی ،شکل پذیری و مقاومت آن در مقابل ضربه است .از مشخصات دیگر
بتن الیافی ،افزایش مقاومت خمشی و به خصوص کنترل توسعه ترک خوردگی است.
بتن پليمري:
بتن ساخته شده با سیمان پرتلند معمولی محدودیت هایی دارد که استفاده از آن را تحت تأثیر قرار می دهد .از جمله این
محدودیت ها میتوان به پائین بودن مقاومت خمشی ،کرنش شکست پائین ،مقاومت کم در مقابل یخ زدگی و به خصوص
مقاومت کم در مقابل عوامل شیمیایی اشاره کرد .از روش هایی که میتوان تا حدودی این محدودیت ها را برطرف کرد،
استفاده از مواد پلیمری در ساخت بتن است .پلیمرها که اصوالً مواد مصنوعی پالستیکی بوده و از مواد آلی محسوب میشوند،
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با ایجاد یک شبکه به هم پیوسته در داخل بتن ،می توانند حفره های داخلی را پر کرده و نفوذپذیری بتن را به شدت کاهش
دهند .این بتن با قابلیت جذب آب بسیار پائین ،دوام بسیار خوبی در مقابل عوامل مخرب محیطی و حمله مواد شیمیایی از
خود نشان می دهد.
 -1بتن اشباع شده با پليمر )Polymer Impregnated Concrete (PIC
این بتن معموالً یک بتن پیش ساخته است که پس از خشک شدن کامل ،با یک مونومر با دسکیوزیته پائین اشباع میشود.
اشباع بتن با پلیمر بصورت قابل مالحظه ای مقاومت و دوام بتن را بهبود می بخشد .برای اعضاء سازه های بتن آرمه و قطعات
بزرگ بتنی ،گاه پلیمر بر روی سطح بتن پاشیده میشود .موارد مصرف :لوله های فاضالب ،تانک های ذخیره آب دریا،
کارگاههای تقطیر ،پانل های دیوار ،پوشش تونل و استخرهای شنا
 -2بتن با سيمان پليمريPolymer Cement Concrete (PCC) :
این بتن با سیمانی ساخته میشود که مواد پلیمری به آن اضافه شده است .این بتن نیز خصوصیات مکانیکی بهتر و به خصوص
مقاومت بهتر در مقابل نفوذ آب و نمک و مقاومت بهتر در مقابل سیکل های یخ زدن و ذوب شدن را دارد .همچنین
چسبندگی بسیار خوب با میلگردها و نیز با بتن قدیمی از خود نشان می دهد.
موارد مصرف :کف ساختمان ،عرشه پل ،پوشش جاده و تعمیر ساختمان های بتنی به دلیل چسبندگی خوب ،برای نصب پانل
های پیش ساخته و نیز سنگ چینی و نصب سرامیک مناسب است.
 -3بتن پليمري ()Polymer Concrete( :)PC
بتن پلیمری به نام چسب پالستیک ( )Plastic Resin Concreteو یا بتن چسبی ( )Resin Concreteنیز خوانده
میشود ،از یک ماده چسباننده پلیمری و پر کنندۀ معدنی نظیر ماسه یا شن تشکیل شده است .از آن جا که در این بتن یک
ماده پلیمری بطور کامل جانشین سیمان شده است ،افزایش قابل مالحظه ای در قیمت بتن حاصل میشود .بتن پلیمری
مقاومت بسیار خوب در مقابل حمله یون های شیمیایی و سایر عوامل خورنده دارد .جذب آب بسیار پائین ،مقاومت خوب در
مقابل سایش و پایداری خوب در مقابل سیکل های یخ زدن و ذوب شدن دارد .در ساخت بتن با مواد پلیمری ،از پلی مرها از
جمله پلی استر ،اپوکسی و پلی میتل متااکریلیت ( )PMMAاستفاده میشود.
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فوالد مسلح کننده:
به دلیل ضعف بتن در برابر نیروهای کششی ،استفاده از یک ماده مسلح کننده در ناحیه کششی بتن ضعیف است .میلگردهای
فوالدی غالبا بصورت گرمنورد میشوند .سطح بیرونی میلگردها ممکن است آجدار یا بصورت صاف باشد.

میلگرد بدون آج
(آرماتور حرارتی اجرا شده بر روی سقف تیرچه بلوك)
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اصول تحليل و طراحي:
منظور از طرح یک سازه تعیین پیکربندی ابعاد و مشخصات قطعات آن به گونه ای است که تأمین کننده هدف های اصلی
موجود در سه بند زیر باشند:
 -1ایمنی :یعنی ساماندهی مجموعه سازه ،شامل قطعات و اتصاالت آن به گونه ای که سازه دارای انسجام و پایداری کافی
بوده ،همچنین تحت اثر بارها و سربارهای متعارف به آن صدمه ای وارد نشود و در اثر بارها و سربارها استثنایی گسیخته نشود
و فرو نریزد.
 -2عملکرد مطلوب :یعنی سازه عالوه بر عدم مزاحمت برای بهره برداری پیش بینی شده ساختمان:
الف :تحت اثر بارها و سربارهای متعارف در آن ترک خوردگی و تغییر شکل بیش از اندازه ایجاد نشود به گونه ای که صدمه آن
به اجزای غیر سازه ای ،نظیر نازک کاری و تیغه ها وارد نشود.
ب :استفاده کنندگان از آن ،در اثر لرزش احساس ناامنی نکنند.
 -3پایایی :یعنی مصالح سازه کیفیت خود را در طول عمر پیش بینی شده از دست ندهند به گونه ای که به سبب پیری،
فرسودگی ،خوردگی و  ...در ایمنی و قابلیت بهره برداری سازه ،کاهش بیش از حدّ رخ ندهد.

"طراحي ساختمان هاي بتن آرمه"
مصالح ساختمانی گوناگونی از دیرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است .در این میان شاید بتوان از چوب ،سنگ،
فوالد و بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمانی نام برد .بتن که در حقیقت یک نوع سنگ ساخته دست بشر است ،از
مقاومت فشاری قابل قبولی و مقاومت کششی بسیار پائین (در حدود  %11مقاومت فشاری) برخوردار است .از طرفی در
بسیاری از قطعات سازه ای ،کشش مستقیم و یا کشش ناشی از خمش ایجاد میشود .به همین جهت برای جبران ضعف
مقاومت کششی بتن ،ایدۀ بتن مسلح ابداع شده است.
در بتن مسلح در هر قسمت سازه ای که تحت کشش مستقیم (یا کشش ناشی از خمش) قرار گیرد ،از فوالد به عنوان یک
ماده مقاوم در مقابل کشش ایجاد شده استفاده می شود.
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اگرچه این ابداع بتن مسلح واگذاری نقش مقاومت در مقابل تنش های کششی به فوالد بوده است ،با این وجود فوالد می تواند
به عنوان یک عنصر کمکی در تحمل فشار نیز در کنار بتن قرار گیرد .به همین دلیل میلگردهای مسلح کننده در قطعات
فشاری نظیر ستون ها و ای حتی در ناحیه فشاری تیرها به عنوان فوالد فشاری نیز بکار می روند.
در یک مقطع بتن آرمه ،ممکن است ترک های کششی در ناحیه کششی بتن و در جهت بتن و در جهت متعامد نسبت به
جهت تنش های کششی ایجاد شوند .این ترک ها ممکن است از میلگردهای کششی نیز عبور کرده و تا نزدیکی تار خنثی باال
روند ،با این وجود معموالً عرض این ترک ها بسیار محدود بوده (حدود کوچکتر از

) و در عملکرد قطعه بتن مسلح

دخالت نمی کنند.
سازگاری بتن و فوالد:
 -1ضریب انبساط حرارتی بین فوالد و بتن بسیار به هم نزدیک است .به همین دلیل تحت تأثیر تغییرات دمای متداول ،تنش
های قابل توجهی بین آن ها ایجاد نمی شود.
)

(

بتن

فوالد

 -2بتن و فوالد چسبندگی بسیار خوبی با یکدیگر داشته و بین آن ها معموالً لغزش اتفاق نمی افتد .بنابراین می توانند
عملکرد مرکبی با یکدیگر داشته باشند و همانند یک جسم واحد عمل کنند .چسبندگی خوب بتن و فوالد ناشی از چسبندگی
شیمایی بین دو ماده ،و نیز ناصافی های سطحی و برآمدگی آج میلگرد است.
 -3فوالد ماده ای است که به راحتی در معرض خوردگی شیمیایی قرار می گیرد .در حالی که بتن معموالً نفوذناپذیری قابل
قبولی داشته و می تواند فوالد مسلح کننده را در مقابل خوردگی محافظت کند.
 -4مقاومت فوالد در مقابل دمای آتش بسیار پائین است .در حالیکه پوشش بتن که روی میلگردها قرار گرفته است مقاومت
بسیار خوبی در مقابل آتش سوزی ایجاد می کند.

32

طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

مزایا و معایب بتن آرمه:
«مزایای بتن» :
 -1بتن مقاومت فشاری قابل قبولی در مقایسه با بسیاری از مصالح ساختمانی دیگر دارد.
 -2تمامی اجزاء تشکیل دهنده بتن «به جز سیمان» به عنوان مصالح محلی و ارزان قیمت محسوب میشوند.
 -3بتن را به سهولت می توان به هر شکل دلخواه در آورد .با ساختن قالب مناسب ،تقریباً هرگونه مقطع سازه ای و شکل
معماری را می توان از بتن آرمه تولید نمود.
 -4بتن مقاومت خوبی در مقابل آتش سوزی دارد .فروریزی برج های دوقلوی نیویورک در سال  2111به دلیل اسکلت فوالدی
آنها بوده است.
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 -5بتن مقاومت خوبی در برابر رطوبت و آب دارد .اگر آب در تماس با بتن ،حاوی بعضی از یون ها از قبیل یون سولفات و یا
یون کلرور نباشد ،برای بتن و حتی میلگردهای موجود در بتن مشکلی ایجاد نمی شود.
 -6اجزاء بتن آرمه از صلبیت باالیی برخوردار هستند .به همین دلیل ساکنان یک ساختمان بتن آرمه در هنگام وزش شدید
باد و یا تحرک زیاد همسایگان لرزه ای را احساس نمی کنند و آرامش آن ها حفظ می شود.
 -7اجزاء بتنی در مقایسه با سازه فوالدی به صورت ذاتی به محافظت و نگهداری کمتری نیاز دارند .به خصوص اگر بتن ریزی
بصورت متراکم انجام گرفته باشد و در قسمت های در تماس با هوا از بتن هوادار استفاده شده باشد ،مراقبت ویژه ای بعد از
بهره برداری نیاز نیست.
 -8بتن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی عمر بهره دهی بسیار طوالنی دارد .بتن در طول زمان کاهش مقاومت ندارد بلکه
با گذشت زمان با تحکیم بیشتر سیمان ،افزایش مقاومت خواهیم داشت.
 -0در بعضی از اجزاء سازه ای نظیر پی ها ،دیواره های زیرزمین و شمع ها ،بتن تنها گزینه اقتصادی محسوب میشود.
 -11اجزای بتن و سازه بتن آرمه در مقایسه با سایر مصالح نظیر فوالد و یا حتی چوب ،نیاز به نیروی اجرایی و کارگران با
مهارت باال ندارد.
«معایب بتن»:
 -1مقاومت کششی بتن بسیار پائین و در حدود  1/1مقاومت فشاری آن است که با استفاده از فوالد جبران میشود.
 -2برای اجرای بتن در جا نیاز به قالب بندی و مهارگذاری و شمع بندی است .هزینه مصالح مصرفی و نیروی انسانی قالب
بندی گاهی  %31تا  %51مبلغ کل هزینه سازه را به خود اختصاص می دهد.
 -3مقاومت پائین تر به ازای وزن بتن در مقایسه با فوالد ،منجر به سنگین تر شدن اعضای بتن آرمه میشود .مقاومت فشاری
بتن معمولی حدود  %5-11مقاومت فوالد بوده و وزن مخصوص آن حدود  %31وزن مخصوص فوالد است .مقاومت به ازای
واحد وزن بتن تا همین کمیت فوالد است.
 -4کنترل کیفیت بتن یک کنترل کارگاهی است و نسبت به کنترل کیفیت فوالد که در کارخانه انجام میشود به مراتب کمتر
است.
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 -5تغییرات حجمی بتن وابسته به زمان است .این تغییرات حجمی که عمدتاً با پدیده های افت و خزش مرتبط هستند ،با
گذشت زمان ترک خوردگی هایی را ایجاد می کنند و تغییر شکل و خیز اجزاء را افزایش می دهند.

«بتن پيش تنيده»
بتن پیش تنیده یک روش دیگر برای تولید یک مقطع مرکب و جبران ضعف کششی بتن است که ایده اصلی آن با ایده بتن
آرمه متفاوت است.
در مقطع بتن آرمه ،وظیفه تحمل تنش های کششی به فوالد مسلح کننده واگذار شده و اجازه داده میشود که بتن در ناحیه
کششی ترک بخورد .در حالی که در مقطع پیش تنیده با ایجاد تنش های فشاری اولیه در مقطع بتنی ،شرایطی فراهم میشود
که تنش های کششی ناشی از خمش ،تنش های کششی ایجاد شده اندک بوده و از مقاومت کششی بتن بیشتر نمی شود.
بنابراین در مقطع بتن پیش تنیده ،هیچگونه ترک خوردگی مشاهده نخواهد شد.
در بتن تنیده :ابتدا کابل های پیش تنیدگی که از نوع با مقاومت باال و تنش تسلیم  1200تا  2000Mpaانتخاب میشوند ،از
داخل قالب بتن ریزی عبور داده شده و به مقدار دلخواه عکس العمل نیروی کششی اولیه در کابل بصورت نیروی فشاری بر
مقطع بتنی اثر می کند.
در بتن پس کشیده :کابل های عبور داده شده از یک غالف محافظ ،به همراه غالف ،در موقعیت مناسب در داخل قالب قرار
می گیرد و بتن ریزی انجام میشود .آن گاه پس از به محل نصب حمل می شود و در موقعیت مربوط قرار می گیرد.آن گاه
کابل موجود در قطعه که اکثراً از یک طرف مهار شده است ،از طرف دیگر توسط دستگاه کشش تحت کشش قرار گرفته و در
انتهای قطعه مهار میشود .پس از مهار کابل ،عکس العمل نیروی کششی کابل بصورت نیروی فشاری بر قطعه اثر می کند .در
بتن پس کشیده به سادگی می توان کابل را به هر شکل دلخواه و از جمله به شکل سهمی در داخل بتن تعبیه کرد.
کاربرد بتن پیش تنیده معموالً در عضوهایی است که تحت تاثیر خمش می باشد مانند  :تیرها  ،دال ها  ،دیوارهای حائل و
ستون ها  .ولی می توان از بتن پیش تنیده در عضوهایی که تحت تاثیر کشش هستند مانند  :لوله ها  ،مخازن آب و غیره نیز
به نحو مطلوب استفاده نمود.
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مزایای بتن پیش تنیده:
 ) 1نداشتن ترکهای دائمی
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یکی از مهمترین خواص سازه های بتن پیش تنیده نداشتن ترک های دائمی می باشد  .این موضوع باعث دوام بیشتر این نوع
سازه ها نسبت به سازه های بتنی و بتن آرمه می شود  .این امر به خصوص در محیط هایی با گازها و زمین های خورنده و
همچنین سازه های دریایی بسیار حائز اهمیت می باشد  .برتری بتن پیش تنیده نسبت به بتن آرمه در ساختمان تانکرهای
آب و مخازن به جهت نداشتن ترک واضح است .
 ) 2وزن کمتر سازه
وزن سازه های بتن پیش تنیده به مراتب از وزن سازه های بتن آرمه معادل کمتر است  .اوالً چون از مقاومت تمام سطح مقطع
بتن استفاده می شود  ،میزان بتن الزم کمتر است  .ثانیاً چون فوالد مصرفی دارای مقاومت زیادتری است  ،معموالً وزن فوالد
الزم بین یک سوم تا یک پنجم وزن فوالد معمولی معادل می گردد .
 ) 3نداشتن خیز به سمت پایین
خیز به طرف پایین (  ) deflectionتیرهای بتنی پیش تنیده تحت اثر بارهای سرویس معموالً بسیار کم می باشد  .زیرا قبل
از وارد آمدن بارهای سرویس  ،تحت تاثیر نیروهای پیش تنیدگی مقداری خیز به طرف باال در تیر به وجود آمده است  ،که از
شدت خیز به طرف پایین می کاهد .
 ) 4تست سازه قبل از بارگذاری
در سازه های بتن پیش تنیده قبل از وارد آمدن بارهای سرویس  ،سازه به وسیله نیروی پیش تنیدگی به شدت بارگذاری شده
و بتن و فوالد تحت اثر تنش های زیادی قرار می گیرد  ،و این خود یک نوع امتحان از نظر مطمئن بودن بتن و فوالد می
باشد.
 ) 5قابلیت انعطاف پذیری
با تغییر مقداری نیروی پیش تنیدگی می توان سازه را صلب و یا انعطاف پذیر کرد  ،بدون اینکه مقاومت نهایی آن تغییری
بکند .
 ) 6اقتصادی بودن سازه
سازه های بتن پیش تنیده معموالً برای دهانه های بزرگ و بارهای سنگین اقتصادی تر از سازه های بتن آرمه می باشد .
 ) 7انعطاف پذیری در معماری
سازه های بتن پیش تنیده به دلیل حذف بعضی از ستون ها و پایه ها  ،امکان اجرای سازه با دهانه های بزرگتر را امکان پذیر
ساخته و قابلیت سازه از نظر معماری را افزایش می دهد  .به عنوان مثال سطح هیپربولوئید ( که از دوران هذلولی به وجود می
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آید ) پیش تنیده برای پوشش سقف ساختمان های صنعتی با دهانه های  11تا  18متر  ،سازه های فضایی و … از نظر
اقتصادی بسیار مقرون به صرفه و از نظر آرشیتکتی بسیار زیبا می باشد .

آئين نامه هاي طراحي:
آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه باید مبتنی بر یک آئین نامه انجام گیرد .امروزه آئین نامه  ACI 318مجموعه مقررات
ساختمانی های بتن آرمه را تحت عنوان  Building Code Requirement for Structural Concreteهر  6یا  7سال
یکبار منتشر می کند .امروزه آئین نامه  ACIاساس بسیاری از آئین نامه های دنیا از جمله آئین نامه بتن کانادا تحت عنوان
 ،CSA Standard A23.3آئین نامه بتن استرالیا تحت  ،AS 3600بتن نیوزلند و بسیاری کشورهای آمریکای التین می
باشد.
در ایران با تالش دفتر امور فنی و تدوین معیارها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،آئین نامه بتن ایران -آبا -تدوین و
منتشر شده است.

روش هاي طراحي و ترکيبات بارگذاري:
هدف از طراحی یک عضو ،تأمین ایمنی کافی و رعایت اقتصاد است .به دالیل زیر تعیین دقیق شرایطی که از ارزیابی ایمنی
سازه در آن باید صورت گیرد ،امکانپذیر نیست.
 -1پیش بینی دقیق بارهای وارده بر سازه و پیش بینی دقیق توزیع بارها امکان پذیر نیست.
 -2مقاومت مصالح مصنوعی ماهیتی احتمالی دارند.
-3آنالیز سازه و تعیین تنش در اجزاء سازه براساس تئوری هایی است که ممکن است در عمل کامالً برقرار نباشد.
-4جزئیات اجرای سازه ها به دالیل کارگاهی و خطای انسانی بصورت آنچه طراحی میشود منطبق نیست.
با توجه به مسائل فوق ،معموال برای تأمین ایمنی کافی در سازه باید شرایط بارگذاری را تا حدودی دست باال و شرایط مقاومت
اجزاء را تا حدودی دست پایین در نظر بگیریم تا "ضریب اطمینان" کافی در مقابل شرایط عملی فراهم گردد.
امروزه  3روش طراحی مشخص برای آنالیز و طراحی انواع سازه ها و به خصوص سازه های بتن آرمه وجود دارد.
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 -1روش تنش مجاز(Allowable Stress Design) (ASD) :
( WSDروش تنش بهره برداری) working Stress Design
 -1بارگذاری :در این روش براساس بارهای بدون ضریب که به نام بارهای بهره برداری یا بارهای سرویس شناخته میشوند
انجام می گیرد .بارهای قائم وارده بر سازه عمدتا از بار مرده ) ، (Dبار زنده ) (Lو بار برف ) (Sتشکیل شده است.
D+L

ترکیب بارهای قائم:

D+S
مفهوم روابط فوق این است که در بارگذاری سازه باید بارهای مرده و زنده بدون ضریب جمع شوند.
در ترکیب بارهای قائم و بارهای جانبی در روش  ASDآئین نامه قید می کند که این بارها بدون ضریب جمع شوند ،لیکن در
این حالت میتوان تنش های مجاز را تا  %33افزایش داد .مفهوم دیگر آن این است که می توان بارها را تا
کاهش داده و همان تنش های مجاز معمولی را اعمال نمود.
 -2تحلیل سازه و تعیین تنش ها در مقاطع :تحلیل استاتیک خطی صورت می گیرد و بر اساس آن نیروهای داخلی در
هر مقطع (لنگر خمشی ،نیروی برشی ،نیروی محوری و لنگر پیچشی) تعیین می گردد.
 -3تعیین تنش های مجاز براساس آئین نامه :با ضرایب اطمینان مناسب براساس آئین نامه ،شرایط الزم برای تأمین
ایمنی کافی در طراحی سازه فراهم میشود.
 -4طراحی اعضای سازه :طراحی بصورتی انجام میشود که در هر مقطع تنش های ایجاد شده حداکثر کوچکتر یا مساوی
تنش های مجاز باشد :

مجاز

موجود

در این روش برآورد واقع بیانه ای از ظرفیت مصالح مصرفی ارائه نمی کند و ضریب اطمینان به مراتب باالتر از آنچه است که
باید باشد.
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(-2روش طراحي مقاومت)
روش طراحی مقاومت که ) :(Strength Design Method) (SDMروش طراحی مقاومت نهایی نیز نامیده میشود
ایجاب می کند که مقاومت طراحی یک عضو در هر مقطع ،مساوی یا بیشتر از مقاومت الزم که تحت ترکیبات بار با ضریب
محاسبه میشود ( )Uباشد یعنی:

مقاومت مورد نیاز

مقاومت طراحی

مقاومت طراحی با ضریب کاهش مقاومت ( ) در مقاومت اسمی بدست می آید:
مقاومت اسمی

( ) ضریب کاهش مقاومت

مقاومت طراحی

ضریب کاهش مقاومت است که به دالیل زیر اعمال میشود:
 -1احتمال مقاومت کم تر یک عضو براساس تغییرات ممکن در مقاومت مصالح مورد استفاده و ابعاد.
 -2دقیق نبودن معامالت طراحی
 -3درجه شکل پذیری و قابلیت اعتماد مورد نیاز در عضو تحت بار
 -4اهمیت عضو در سازه
مراحل آنالیز و طراحی در روش مقاومت:
 -1بارگذاری :براساس بارهای با ضریب انجام میشود .بعنوان مثال ضرائب بار در  ACI 318-.2بصورت زیر است:
)U=1.4(D+F
)U=1.2(D+F+T)+1.6(L+H)+0.5(L or S or R
U=1.2D+(1.0E or 1.4E)+1.0L+0.2S
U=0.9(D)+(1.6W or 1.3W)+1.6H
 :Uبار ترکیبی و یا مقاومت مورد نیاز برای تحمل بارهای با ضریب و یا لنگر و نیروهای داخلی مربوطه
 :Dبارهای مرده و یا لنگرها و نیروهای داخلی مربوطه
 : Fبارهای ناشی از وزن یا فشارهای مرتبط با سیاالت با چگالی مشخص و با حداکثر ارتفاع قابل کنترل و یا لنگرها و نیروهای
داخلی مربوطه
 :Tتأثیر جمع شونده درجه حرارت ،خزش ،افت ،نشست نامساوی و انبساط در بتن جبران کننده افت
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 :Lبارهای زنده و یا لنگرها و نیروهای داخلی مربوطه
 :Hبارهای ناشی از وزن یا فشار خاک ،آب در خاک یا سایر مصالح و یا لنگرها و نیروهای داخلی مربوطه
 :بار زنده بام و یا لنگرها و نیروهای داخلی مربوطه
 :Sبار برف و یا لنگرها و نیروهای داخلی مربوطه
 :Rبار باران و یا لنگرها و نیروهای داخلی مربوطه
 :Wبار باد و یا لنگرها و نیروهای داخلی مربوطه
 :Eتأثیرات بارهای زلزله و یا لنگرها و نیروهای داخلی مربوطه
 -2تحلیل سازه و تعیین لنگرها و نیروهای داخلی :تحلیل سازه براساس روش االستیک خطی انجام میشود که تحلیل
االستیک مرتبه اول نیز خوانده میشود .برای تعیین لنگر ستون ها از روش تحلیل االستیک مرتبه دوم که اثرات  P-را نیز در
نظر می گیرد ،استفاده نمود.
 -3تعیین ضریب کاهش مقاومت

و طرح اجزای سازه :طرح اجزاء سازه بصورتی انجام میشود که:
مقاومت خمشی
مقاومت برشی
مقاومت پیچشی
مقاومت فشاری
ضرائب کاهش مقاومت

وضعیت مورد نظر در طراحی مقطع

در ACI 318-99
ضرائب کاهش مقاومت

مقاطع با کنترل کشش

0.9

مقاطع با کنترل فشار  :اعضاء با دور پیچ

0.75

مقاطع با کنترل فشار  :اعضا بدون دور پیچ

0.7

برش و پیچش

0.85

41

طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

-3طراحي در حالت حدي:
که به نام روش طراحی بر مبنای ضریب بار و مقاومت ( )LRFDنیز خوانده میشود .احتمال شکست یک سازه را میتوان با
برآورد کمتری از مقاومت آن ( )Rnو تخمین باالتری از اثرات بار ( )Sو اطمینان از اینکه

است کاهش داد .در این

روش هر بار ضریب مخصوص خود را دارد .
طراحی در حالت حدی در آئین نامه:
از این روش استفاده می کند .در آئین نامه حالت

آئین نامه طرح سازه های بتن آرمه کانادا تحت نام

حدی نهایی متناظر با ایمنی (مقاومت ،کمانش ،واژگونی ،لغزش ،شکست ،خستگی و  )...و حالت حدی بهره (خیز ،ترک
خوردگی ،جدا شدن پوشش بتن ،ارتعاش و  )...در طراحی منظور میشود.
* یک سازه طوری طراحی میشود که مقاومت با ضریب آن بزرگتر از تأثیر بارهای با ضریب باشد:
]
 :Rrمقاومت با بکارگیری ضریب

[
است .

ضریب مقاومت که برای خصوصیات یک ماده مشخص و یا مقاومت یک عضو با

در نظر گیری تغییرات خواص ماده و ابعاد آن و  ...بکار می رود.
مقاومت بتن در کنترل حالت حدی مقاومت
مقاومت فوالدهای مسلح کننده
برای تندان های پیش تنیدگی
برای فوالد ساختمانی
 :Dبار مرده

 :Lبار زنده (برف و یخ و باران)

 :Qبار باد

 :Tحرارت و افت و خیز

مگر در مواردی که واژگونی ،نیروی باالبر یا تغییر جهت تنش را در نظر بگیرد بصورتی که اثر بار مرده مقاومت
در مقابل آن ها باشد ،در این حالت

در نظر گرفته میشود.

:ضریب ترکیب بار که کاهش احتمال وقوع هم زمان چند بار بصورت ضریب دار را لحاظ می کند:
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* اگر فقط یکی از بارهای  Q ,Lو  Tدر رابطه باشد
* اگر فقط دو تا از بارهای  T,Q,Lدر رابطه باشد:
* اگر هر سه بار  T,Q,Lدر رابطه باشد :
 :ضریب اهمیت است که عواقب انهدام یک عضو یا یک سازه را لحاظ می کند .این ضریب برای ساختمان ها نباید کوچکتر
از  1باشد مگر ساختمان هایی که انهدام آن ها موجب جراحت و عواقب جدی نخواهد شد که در این حالت نباید کوچکتر از
 0.8درنظر گرفته شود.
آئین نامه بتن ایران (آبا) بر مبنای حالت حدی استوار است .براساس این آئین نامه سازه بصورتی طراحی میشود که با
ایمنی مشخص ،تحت هیچ یک از شرایط نامساعد بارگذاری ،هیچ یک از حالتهای حدی برای سازه پیش نیاید.
آئین نامه ایران حالت حدی را به  2گروه عمده تقسیم می کند:
الف :حالت حدی نهایی :حالت هایی است که به حداکثر ظرفیت باربری سازه یا قسمتی از آن مربوط میشود و ممکن است
به یکی از صورت های زیر اتفاق افتد.
 -1از دست رفتن تعادل سازه و یا قسمتی از آن
 -2تغییرات شکل یا تغییر مکان سازه یا قسمتی از آن در حدی که شکل هندسی یا رفتار سازه را که به کلی تغییر دهد.
 -3رسیدن سازه به حداکثر ظرفیت باربری به یکی از شکل های زیر.
* وقوع حالت حدی نهایی مقاومت :با شکست مقاطع و یا اتصاالت به دلیل گسیختگی مصالح
* تبدیل شدن سازه یا قسمتی از آن به مکانیزم
* از دست رفتن پایداری کل سازه یا قسمتی از آن
ب :حالت حدی بهره برداری :حالت هایی است که به معیارهای قابلیت بهره برداری سازه و یا پایایی آن مربوط میشود و به
یکی از صورت های زیر اتفاق می افتد:
* تغییر شکل بیش از حد سازه یا اجزاء آن بصورتی که اثر نامطلوبی در ظاهرسازه یا عملکرد فعالیت آن ایجاد نماید و به خود
سازه ،نازک کاری موجود در آن و یا قطعات غیر سازه ای آسیب برساند.

43

طراحی ساختمان های بتن آرمه (دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر)

تدوین :مهندس نرگس مقدسی

* صدمات موضعی نظیر ترک خوردگی ،یا تخریب بیش از حد در بتن ،بصورتی که نیاز به نگهداری بیش از حد متعارف داشته
باشد.
* لرزش بیش از حد سازه در اثر بارهای بهره برداری یا عملکرد ماشین آالت نصب شده بصورتی که باعث تشویق خاطر
استفاده کنندگان شود.
* حالت های حدی دیگری که ممکن است با تشخیص مهندس محاسب سازه ای برای سازه های خاص با عملکرد نامتعارف
تعیین شود.

اصول تحلیل در آئین نامه ایران:
آئین نامه بتن ایران روش های زیر را برای تحلیل یک سازه بتن مسلح مجاز میداند:
* تحلیل خطی

* تحلیل خطی همراه با بازپخش محدود

* تحلیل غیرخطی

* تحلیل پالستیک

طراحی در حالت حدی:
الف :حالت حدی نهایی مقاومت :در طراحی مقاطع سازه در حالت حدی نهایی مقاومت ،برای هر نیروی داخلی کنترل زیر
صورت میگیرد:
 : Suمقاومت نهایی عضو در مقطع مورد نظر

بعنوان مثال :

 :Srنیروهای موجود در مقطع تحت اثر بارهای ضریبدار
ضریب جزئی ایمنی مقاومت بتن :
ضریب جزئی ایمنی مقاومت فوالد:
ب -حالت حدی بهره برداری :در دو حالت حدی تغییر شکل و ترک خوردگی رخمی دهد .در کنترل حالت حدی بهره
برداری ،از بارهای سرویس (بدون ضریب) استفاده میشود و ضرائب جزئی ایمنی بارها در حالت بهره برداری بصورت در نظر
گرفته میشود.
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