
 

 

 بتنی هایسازهمرحله از انتقال بار در  5

 

 انواع بار در ساختمان

د. دارن مختلفیمتفاوت طبقه بندی کرد. بارها انواع  هایدستهو در  هاشکلبه  توانمیرا  ایسازه هایالمانبارهای اعمال شده به 

که دربردارنده بار  استزنده نوع دیگری  بار. شودمیوزن خود سازه و پوشش مصالح بار مرده است که شامل  بارها،از جمله این 

)ناشی  ایلرزه)در نتیجه فشار هوایی که ساختمان در معرض آن قرار دارد( و بارهای  ناشی از حضور انسان روی دال، بارهای باد

 .شودمیاز زمین لرزه( 

 ی انتقال بارهاشکل

 یی مختلفهاشکلکه این فرآیند به  یابدمیعضو دیگر انتقال  بهو از عضوی  ایسازه هایالماندر مهندسی سازه بار از طریق 

ی او یا نیروی برشی در دیواره هاستوند به شکل نیروی خمشی ناشی از لنگر، نیروی محوری در توانمی. انتقال بار شودمیانجام 

 باشد. ایهستهبرشی و دیوارهای 

 

 



 

 

 ایسازه هایالمانل بار از طریق انتقا

و بار زنده که  هاپارتیشندال متحمل بارهای مختلفی همچون بار مرده ناشی از مصالح پوشش دهنده و انتقال بار به دال:  -1

 .شودمیقسمت عمده آن ناشی از حضور انسان است، 

وابسته  الًکامکل سیستم . شوندمیتیرها در یک راستا و یا دو راستا منتقل نیروها از دال به  معموالًانتقال بار از دال به تیرها:  -2

باشد، دال دو طرفه و اگر این  2وجه کمتر از  ترینکوچکوجه به  ترینبزرگاگر نسبت  ابعاد هندسی دال است. به طوری که به

 .شودمیباشد، دال یک طرفه فرض  2از  تربزرگنسبت 

 

ه ، پس طبیعی است که بار از تیرها بشوندمیتکیه گاه تیرها محسوب  هاستونکه  آنجاییاز  :هاستونقال بار از تیرها به انت -3

ر به لنگ بار به شکل غیرمعمولی هاستونغالباً محوری هستند و در  هاستونبارهای منتقل شده به  منتقل خواهد شد. هاستون

 .شودمیستون منتقل 

 .کندمیمنتقل  هاستونبار را بدون دخالت تیرها به  مستقیماًت، دال توجه داشته باشید که در برخی موارد مثل دال تخ

 .شودمیتوزیع بار در دال یک طرفه. این دال به واسطه تیرهای موجود در یک راستا پشتیبانی 

 .شودمیتوزیع بار در دال دو طرفه. این دال به واسطه تیرهای موجود در دو راستا پشتیبانی 

 



 

 

 

همه  طبیعی است که، شودمی تأمینبه واسطه فونداسیون  هاستونکه پایداری  آنجابه فونداسیون: از  هاستونانتقال بار از  -4

رد یا در مو غیرمعمولدر موارد د. نانتقال داده شوبه فونداسیون  نهایتاً به شکل نیروی محوری هاستونبارهای منتقل شده به 

 .گیردمیفونداسیون صورت  بهبارهای جانبی، انتقال بار به شکل لنگر و برش 

 

انتقال بار از فونداسیون به خاک: تکیه گاه و پشتیبان فونداسیون خاک زیر آن است. تمام بارهای انتقال یافته به فونداسیون  -5

ت متفاو هایخاک. شناسیممین آ. قابلیت تحمل بار در خاک را تحت عنوان ظرفیت باربری گرددمیقل ر نهایت به خاک منتد

 .شودمیکلیدی در محاسبه ابعاد فونداسیون محسوب  عاملیباربری متفاوتی دارند. ظرفیت باربری خاک  هایظرفیت
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