
 

 ؟کنندمیزلزله مقاومت  برابر درمسلح بتنی  هایساختمانستون چگونه در  -اتصاالت تیر

 

ده ستون نامی - تقاطع خود با تیرها مشترک هستند اتصاالت تیر که در محل هاستوناز  هاییبخشبتنی مسلح،  هایساختماندر 

نیز دارند. ، ظرفیت باربری محدودی هستندمحدودی  هایمقاومتدارای  هاآنآنجایی که مصالح  (. این اتصاالت از1 شکلمی شوند )

ه . تعمیر اتصاالت آسیب دیدبینندمیزلزله اعمال شود، اتصاالت آسیب شدیدی  طول در هاظرفیتبیش از این  زمانی که نیروهایی

ستون باید برای مقاومت در برابر اثرات زلزله طراحی  - بنابراین، اتصاالت تیر ؛لذا از این خسارت باید جلوگیری شوددشوار است و 

 شود.

 

 حیاتی ساختمان هستند. هایبخشستون -. اتصال تیر1شکل 

 اتصاالت ایلرزهرفتار 

قرار ( گردپادساعتیا  گردساعت) یکسان در یک جهتتحت لنگرهایی  رسندمیتیرهای که به یک اتصال تحت تکان ناشی از زلزله، 

که  ورتیص در. شوندمی خنثی(. این نیروها با تنش پیوستگی گسترش یافته بین بتن و فوالد در ناحیه اتصال a2)شکل  گیرندمی



 

والدی وجود ف میلگردهایستون به اندازه کافی پهن نباشد یا اگر مقاومت بتن در محل اتصال پایین باشد، پیوستگی ناکافی بتن و 

 .دهندمی دست ازو تیرها ظرفیت تحمل بار خود را  لغزدمیاتصال شرایط، میلگرد به درون ناحیه  این درداشت.  خواهد

 

( .a کاهش ) سمت چپ( ) نگهداری درعرض زیاد ستون و کمک مناسب بتن  اتصال، ناحیه درپیوستگی میلگردهای تیر( میلگردهای تیرb :پارگی اتصال )

 سمت راست() دارد دنبال بهترک خوردگی قطری و خردشدگی بتن را 

 .آورندمی وجود بهمشکل را  2. نیروهای کششی و فشاری در اتصاالت 2شکل 

فوقانی و تحتانی، اتصاالت کج شدگی هندسی را تجربه  هایلبهنیروهای کششی و فشاری فوق در  العملعکسعالوه براین، تحت 

که  صورتی در(. b2)شکل  گیردمیو سمت دیگر تحت فشار قرار طول داده افزایش  قطری صورتبه اتصالیک سمت خواهند کرد؛ 

 .یابدمیقطری در بتن موجود در اتصال توسعه  هایترکمقطع عرضی ستون ناکافی باشد، 

 ونست - تقویت اتصال تیر

ن با ستو تأمیناز:  اندعبارتکه  دو طریق کنترل کرد از توانمیمشکالت ترک خوردگی قطری و خردشدگی بتن در محل اتصال را 

 تهبس هایحلقه صورتبهاطراف میلگردهای ستون در ناحیه اتصال که  قالب در صورتبهفوالدی  ایبسته تأمینبزرگ و  هایاندازه

ترک  ، بنابراینکنندمیبرابر نیروی برشی نیز مقاومت  و در دارندمیاتصال را محکم نگه  ها بتن موجود در(. بست 3 شکل) دارند قرار

 .دهندمیخوردگی و خردشدگی بتن را کاهش 



 

 

 ستون-در اتصاالت تیر قالب صورتبهفوالدی  ایبسته: 3شکل 

          دارد. بسیاری از استانداردها پیشنهاد  به تالش زیادی در اتصال، نیازم ه با فواصل نزدیک به قالب صورتبه یهایتأمین بست

از  یاقفسه، این کار با آماده سازی عمل درعرضی اطراف میلگردهای ستون تا ناحیه اتصال ادامه پیدا کنند.  هایحلقهکه  کنندمی

در باالی قالب تیر و  هاحلقهتا این  آیدمیدست ه تراز طبقه ب ها( از تمام تیرها دردو میلگردهای طولی و خاموت آرماتوربندی )هر

زمانی که تیرها طوالنی بوده و تمام  خصوصبهاین کار همیشه امکان پذیر نیست  اما ؛شوند قراردادِ( b4و  a4پایین این قفسه )شکل 

 .شودمیسنگین  گذاری آرماتورقفسه 

 مهار میلگردهای تیر

. انجمن یابدیمکه اندازه مقطع عرضی بزرگی دارند گسترش  هاییستوناتصال ابتدا با استفاده از  ناحیه درمیلگردهای تیر  پیوستگی

 .کندمیمیلگرد طولی استفاده شده در تیر کناری را توصیه  ترینبزرگبرابر قطر  20بتن آمریکا استفاده از عرض ستون حداقل 



 

 

 های افقی در اتصاالتبست تأمین: 4شکل 

(، میلگردهای طولی تیر باید به داخل ستون مهار شوند تا 5)شکل  یابندمیپایان  هاستون محل درخارجی که تیرها  اتصاالت در

( حدود پاسکال مگا 415)مقاومت کششی  Fe415شود. طول مهار برای یک میلگرد نمره  تأمینمناسب میلگرد در اتصال  پیوستگی

رض ع با هاییستون در. شودمیشده در ستون اندازه گیری  تا انتهای میلگرد مهاربرابر قطر آن است. این طول از سطح ستون  50

 درکه  شودمیدفن  ستون در فوقانی تیر (، نسبتی از میلگردa5)شکل  باشندمیکم و زمانی که میلگردهای تیر دارای قطر بزرگی 

 .ماندمی آویزانصورت تا پایین تیر ادامه یافته و بخشی از آن  این



 

 

 : مهار میلگردهای تیر در اتصاالت خارجی5شکل 

شواری ، کار دشودمیموقعیت خود زمانی که بتن ریزی ستون تا پایین تیر انجام ر د آویزان نگه داشتن این میلگرد فوقانی معموالً

 ؛(b5که عرض ستون زیاد باشد، میلگردهای تیر ممکن است تا پایین تیر گسترش نیابند )شکل  صورتی دردیگر،  طرفی ازاست. 

 ( استفاده شده است.ACI318با عرض کافی داشت. این روش در عمل در آمریکا ) هاییستونکه  شودمیبنابراین ترجیح داده 

بدون هیچ قطع شدگی تا ناحیه اتصال ادامه یابند. همچنین این ( باید پایین درو هم  باال درهم ) تیردر اتصاالت داخلی، میلگردهای 

 (.6)شکل  میلگردها باید با میلگردهای ستون و بدون هیچ خمی جایگذاری شوند



 

 

 در اتصاالت داخلی: مهار میلگردهای تیر 6شکل 
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