
 

 

 برش پانچ چیست؟

ارهای اثر ب و فونداسیون تحت برش و در اثر بارهای متمرکز است. هادال مثل ایسازهشکست در اعضای  سمیمکانبرش پانچ یک 

این پدیده در اثر بار وارد از ستون به دال اتفاق  در اکثر موارد، .شودمیمشخص  ایسازهاعضای  از ترکوچکمتمرکز روی سطح 

 .شودمیمشاهده  زیرستون فونداسیونی هادالی تخت و هادال معمولی کف، یهادالشکست برش پانچ در  مکانیسم .افتدمی

 ی بتن مسلحهادالبرش پانچ در 

یک حالت دو بعدی برش در تیرها در نظر گرفت. این نوع از شکست  صورتبه توانمیی بتن مسلح را هادالبرش پانچ در 

 رد.اصلی محدود ک آرماتورهای تقویتی واسطهبه توانمیرا ن . این نوع گسیختگیافتدمیگسیختگی سریع اتفاق  صورتبه

 اما در مقایسه با برش؛ دبا توجه به ظرفیت خمشی و اثر برش روبرو خواهیم بو نهایی سازه ظرفیت باربری با کاهش از این رو،

 تیر، برش پانچ اهمیت کمتری دارد.

. این بارها شامل بار ناشی از چرخ گیردمیکه در معرض مقادیر زیاد بارهای متمرکز قرار  افتدمیوقتی اتفاق  پانچ، برش هادالدر 

 .شوندمی ی کف را دارند،هادالبرای  گاهتکیهکه نقش  هاییستونقرار گرفته روی  هایکفیا بار روی  هاپلوسایل نقلیه روی دال 

 محاسبه برش پانچ

این  .گیردمی، صورت شودمینیروی برش پانچ که به ضخامت دال یا فونداسیون وارد  محاسبات برش پانچ در طراحی بر اساس

ستون  یا پدستالکلی از لنگر در وجود داشته باشد. در صورتی که هر ش اینقطهدر  تنهاییبهکه برش  افتدمیحالت زمانی اتفاق 

 .دهدنمیاین حالت رخ  وجود داشته باشد،

 .شودمیبر اساس مخروط شکست برش پانچ و مقدار لنگر و برش اعمال شده تعیین  تنش برش پانچ بیشترین

 
 باال و پایین ستون هادالناحیه شکست برش پانچ در  .1شکل 

d’  کنترل( برش پانچ در فاصلهمحیط مقطع بحرانی دال است.  مؤثرعمق(d/2   در شکل  .شودمیاز بَر ستون یا پدستال تشکیل

 عمق پدستال است. pedDباال 

 



 

 

 هادالبرش پانچ در  مالحظات طراحی

 از شکست پانچ در سازه جلوگیری کرد: توانمیبا اقدامات کنترلی زیر 

 از مقاومت بتن سازه اطمینان حاصل کنید. -1

 کافی باشد. اندازهبه، باید مقدار آرماتورها نداشته باشداگر بتن مقاومت کافی  -2

 مورد بررسی قرار گیرد. مجدداًباید طراحی  کافی نباشد، اندازهبهاگر میزان آرماتورها نیز  -3

 اعمال تغییر در طراحی هایروش

 افزایش عمق دال -1

 افزایش ابعاد ستون  -2

 سرستوناجرای کتیبه  -3

 سرستوناستفاده از  -4

 احتمالکه کجا  دانیمنمی. ما اندشدهنمایش داده  با توجه به مناطقی که باید آرماتور گذاری شود، 2شکست در شکل  هایناحیه

 هر سطح شکست ممکنی باید تقویت و آرماتور گذاری شود. بنابراین،؛ وقوع شکست وجود دارد

 
 برش پانچ شکست هایناحیه. 2شکل 

 :شوندمیزیر طراحی  صورتبه هادال ساختمانی، هاینامهآیینبر اساس 

ن فاصله ای .شودمیمشخص در نظر گرفته  بافاصلهشده یا ستون  بارگذاریمنطقه  اطراف ایاستوانهیک سطح کنترل  -1

 نشان داده شده است. 3متناسب با عمق دال است. این موضوع در شکل 



 

 

 
 سطح کنترل و شکست پانچ .3شکل 

با  متناسب مقاومت طراحی غالباً مقاومت طراحی شده باشد. روی سطح کنترل نباید فراتر ازتنش برشی میانگین  -2

 مقاومت کششی است.

بر اساس پارامترهای پانچ با طراحی مناسب مهار کرد. ارزیابی برش  توانمیدال را  اثر انتقال لنگر در محل اتصال ستون یا

 قرار دارند. وجه ستون، مشخص از بافاصلهدر مقطعی  پارامترها. این گیردمیمختلفی صورت 

 هر وجه ستون است. از  d/2 بَر ستون و فاصله  ،هاهیناح نیترمهم در بین مقاطع مختلف،

و  هافرمول. گیردمیسازه در معرض شکست پانچ قرار  مقدار تنش مجاز باشد، اگر مقدار تنش برشی در این مقاطع بیشتر از

 شکست برش پانچ، مشابه است. مفهوم ورای ارزیابی متفاوت باشد اما مختلف، هاینامهآیینت در پارامترهای طراحی ممکن اس
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