
پیچش 

:درس چهارم
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:پیچش
:درس و نکته

یر اصپیچش در تیر ها زمانی ایجاد میشود که یک تیر فرعی متصل به یک ت
یچشی لی تحت خمش قرار گیرد که منجر میشود تیر اصلی تحت یک لنگر پ
نجر به قرار گیرد و یا اینکه یک یک دال طره ای به یک تیر متصل باشد که م

یچشی آنچه که مشهود است این است که لنگر پ. پیچش در تیر اصلی میشود
برهم طولی عمل میکند هم عرضی به این صورت که در اثر پیچش نیرو های

یشودر قسمت داخلی هم ایجاد م)شی در قسمت بیرونی مقطع ایجاد میشوند
طع تکه در طول مق( ند اما بیشترین مقدار آن در بیرونی ترین وجه می باشد

عضی مقاکرار میشوند و با توجه به شکل در بعضی مقاطع دو کوپل قائم و در ب
یی می طع دو کوپل افقی مقدار بیشتری دارند که نتیجه آن منجر به ترک ها

ماباشد که مانند یک مار به دور مقطع میچرخند و در طول مقطع حرکن می ن
.یند

از دالذا برای کنترل این ترک ها هم به آرماتور طولی هم به آرماتور عرضی نی
.ریم
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:پیچش
:درس و نکته

از مقدار لنگر ( 𝑻𝒖)در پیچش هم مانند برش و خمش باید مقدار لنگر پیچش وارده
کمتر باشد( 𝑻𝒓)پیچشی مقاوم

𝑻𝒖 ≤ 𝑻𝒓

ز    کمتر باشد نیاز به طراحی پیچشی نیست اما اگر ا0.25𝑻𝒄𝒓از 𝑻𝒖اگر مقدار *
.بیشتر باشد باید طراحی پیچشی صورت گیرد0.25𝑻𝒄𝒓مقدار

رف    نحوه طراحی پیچشی به این صورت است که اوال از مقاومت پیچشی بتن ص
ا با  نظر میشود مقدار مقاومت پیچشی الزم با خاموت های عرضی تامین میشود ام

وند   این تفاوت که این آرماتور های عرضی باید با تعدادی آرماتور طولی   مهار ش
زمانی صادق می باشد که 1تا از اعوجاج آنها جلوگیری شود به عبارت دیگر معادله 

.برقرار باشد2معادله 

یک مفهوم دیگر اینکه آرماتور های عرضی ترک در مقطع را منترل میکنند و
(مثال مار.)آرماتور های طولی از کسترش آنها در طول جلوگیری میکنند

𝑻𝒖 ≤ 𝑻𝒓 = 1معادله 

2معادله 

به دست می آید1از رابطه 
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:معرفی پارامتر ها
:درس و نکته

به این صفحه خیلی دقت شود بسیار مهم
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مقطع قوطی و تو خالی

مقطع توپر

:معرفی پارامتر ها
:درس و نکته
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:پیچش نامعین
:درس و نکته

رض در این تیر امکان بازپخش لنگر پیچشی وجود ندارد چون اگر ف
درانتهای آن وراد میشود میزان لنگر 𝒑و مقدار بار 𝑳کنیم طول دال 

به صورت کامال معین به تیر وارد میشود𝒑𝑳پیچشی 

در این تیر امکان باز پخش
ن لنگر وجود دارد زیرا نامعی

.می باشد
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:تست

:حل

96محاسبات
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:تست

:حل

89محاسبات
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:تست

:حل

86محاسبات
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:حل

97محاسبات
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:تست

:حل

96محاسبات
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اثرات الغری

:درس پنجم
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