
 

 تحمل کند؟ را ریاز هر دو ت یبار ناش تواندمیستون  ایآ -ریستون در برابر دو ت کی

 

این اطمینان را  خمشی ویژه هایقاببرای طراحی و استانداردها  هانامهآیینر ، دستون قوی –طراحی تیر ضعیف  الزامات

؛ گیردیمشکل  دو انتهای تیر ستون، در دو انتهای تشکیل در جایبهپالستیک  مفصل، زیاد ایلرزهتحت اثر بارهای  که دهندمی

 باشد؟ از دو تیر ترقوی؟ آیا ستون در این حالت هم باید افتدمی، چه اتفاقی شودمیاما در جایی که دو تیر به یک ستون متصل 

 .سازدمی، موضوع را روشن گرددمیه در زیر مطرح مواردی ک

 



 

. آیا داریمبتنی  یطبقهوجود دارد. یک ساختمان دو  ACI 318 – 14ستون قوی در  –یک سؤال راجع به تئوری تیر ضعیف 

ین اکه از  دهندمیاین اجازه را به ما  نامهآیینضوابط  کهاینقاب خمشی رعایت گردد یا  یباال یطبقهتئوری مذکور، باید در 

بق بند ط ؟میکن نظرصرفیک ستون  زیرستون قوی، ناشی از وجود دو تیر  –شرایط تیر ضعیف  ارضایبه دلیل سختی  مورد

E3.4a  ازAISC341  یک طبقه و یا در طبقات باالیی  هایساختمانکه در  هاییستون فوالدی، هایسازهبرای طراحی

نیز  ACI318-14 ایآ .کندمیستون قوی معاف  –طراحی تیر ضعیف  یضابطه ارضایرا از  قرار دارند چندطبقه هایساختمان

 دارد؟ ایضابطه چنین

، شودیمستون متصل  کیکه دو تیر به  هاییمحلستون قوی در  –طراحی تیر ضعیف  یضابطهما قبول داریم که رعایت پاسخ: 

، نیروی گیردمیآخر قرار  یطبقه، معموالً ستونی که در قبل از آنی هانامهآیینو  ACI318-11 ینامهآیینطبق  .عملی نیست

طراحی معیار تیر ضعیف  یضابطهو بنابراین رعایت  شودمیمتحمل ، باشدمی 0.1Agfcاز  ترکم که ضریب داریمحوری فشاری 

 ستون قوی لزومی ندارد. –

هیچ استثنایی مثل  18.7.3.2 و بخش شودمی هاستون یکلیهرفتار مشابهی با  ACI318-14 ینامهآیینمتأسفانه، بر اساس 

ACI318-11 به شکل زیر نگاه کنید قائل نیست.ستون قوی  –ضوابط مربوط به معیار طراحی تیر ضعیف  در(). 

 

که دو  هاییمحلستون قوی در  –ضابطه طراحی مربوط به معیار تیر ضعیف  ارضای، ACI318-14فعلی  ینامهآیینبنابراین در 

 .باشدمی ناپذیراجتناب، گردندمیتیر به یک ستون متصل 

و د خمشی هایقابی باالیی هاستونحتی اگر مفاصل پالستیک در نزدیکی انتهای  که، واقعیت امر این است در حال حاضر

 رد.ثقلی را مختل نخواهد ک بار طبقه تشکیل گردند، تأثیر مضر چندانی روی عملکرد غیرخطی کل سازه و یا ظرفیت باربری

، یک باشدمیخمشی بتنی ویژه  هایقابکه راجع به  (NIST GCR 16-917-40) 1شماره  NEHRP ایلرزهدستورالعمل طراحی 

منتشر  2016تکنولوژی در سال  رایش دوم آن توسط سازمان ملی استانداردها وویاست که  راهنمای کاربردی برای مهندسان

 :کندمیبه شرح زیر ارائه  هاییتوصیهشد. در این نسخه 



 

یک استثنا در نظر  عنوانبهرا  هاساختماندر طبقات باالیی ستون قوی  –، معیار طراحی تیر ضعیف ACI318این موضوع که 

و از  شوندمی، عموماً نیروهای محوری نسبتاً کمی را متحمل هامحلی موجود در این هاستون .رسدمیبگیرد، منطقی به نظر 

ز استون  یک ی کهدر جاهای .گذاردنمیقاب  سمیمکان، اثرات ناخوشایندی روی این سطحدر  خمشیمفاصل تشکیل طرفی 

مفاصل پالستیک بدون افت  گیریشکلستون باید طوری طراحی شود که  است، ترضعیفتیرهای متصل به آن در قاب، 

ادامه داشته  سطح سقف تا کمی بعد از ، ستون بایدجاهای مشابهدر سطح بام و یا سایر  .ممکن شود مقاومتدر  توجهیقابل

ل شکل مفصدر  مورب فشاری اعضایکرد تا  متصلستون  قالبی به مرکز وسیلهبهرا  گردهای طولیمیل توانمی کهاینباشد یا 

 د.بگیرن

ولی گردهای طتا تمام میل تیر فراتر رود، طول ستون باید از سطح تراز باالیی شوداگر مورد اول )امتداد ستون بتنی( انتخاب 

 )به شکل زیر نگاه کنید.( .برسند شدگیتسلیمبه  کامالً، در محل تقاطع ستون با تیر باالییستون 

 

، NEHRP ایلرزهوابط ضکه طبق  تنها نیاز است ،شودانتخاب ستون به داخل آن(  میلگردهایاگر مورد دوم )قالب کردن 

ردهای گاستفاده از میل این حال، مابا  .شوندقالب مرکز ستون لی ستون مانند شکل نشان داده شده در زیر، به گردهای طومیل

 .کنیممیتیر به ستون توصیه  محل اتصالوجه باالیی  را در شکل Uم قائ



 

 

 مفصل زانوییشکل را در محل  U گردهایمیلراجع به اتصاالت بتنی، اجرای این  ACIاز  352 یشماره یکمیتههمچنین 

 .به شکل زیر نگاه کنید() کندمیتوصیه 

 

مشی قاب خ سطح فوقانیستون قوی در  –معیار طراحی تیر ضعیف  تواندمیگفته شد، انتخاب یک مهندس طراح  آنچه بنا بر

 استفاده کند.را بتنی نباشد و پیشنهاد ما به مهندس طراح این است که یکی از موارد انتخابی مذکور در فوق 
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