
 

 

 بتن مسلح کم آرماتورتیر 

 ریت کیکه  ی. زمانمیمسلح ساده داشته باش ریت کیبر  ینگاه دیمسلح دوبل، ابتدا با ریت کیو ضرورت  تیدرک اهم یبرا

 :ردیگیاحتماال تحت دو نوع شکست قرار م شودیم یبارگذار

 نرمشکست . 1

 ترد شکست. 2

 

 نی. ادهدیرا نشان نم ینوع شکست چیه یقابل توجه در کشش است و هنوز بلوک فشار یباال نشان دهنده ترک خوردگ ریتصو

 . باشدیما م تیمنجر به شکست نرم شود که اولو تواندیم

ترک قابل  چیه رسد،یتر از حد تنش که به نقطه فرا یتا زمان رد،یگیتحت فشار قرار م ریکه ت یحالت شکست ترد هنگام رد

 ست؟ین نطوریا ست،یخوب ن تیوضع نی. اشودیدچار شکست م یبصورت ناگهان رینقطه ت نی. با عبور از انمیبینم ریدر ت یتوجه

 شیب ریکه ت دیتا متوجه شو دهدیبه شما م یشتریدچار شکست نرم شود، چون زمان ب ریکه ت میخواهیم شهیما هم نیبنابرا

 است.  دهیخانه رس هیتخل ایو  راتیتعم یشده و زمان انجام برخ یاز حد بارگذار

مت که مقاومت فوالد کمتر از مقاو افتدیاتفاق م یفقط زمان نیبماند. ا ینرم باق دیکه شکست با میچگونه مطمئن شو اکنون

فوالد نسبت به مقاومت  یچون مقاومت کل م،یرسیم یینها یکه به بارها یاست که هنگام یبدان معن نیبتن باشد. ا یفشار

 تواندیاست و م ریکه فوالد شکل پذ میدانیفشار، تنش را تجربه خواهد کرد. حاال م دراز بتن  شیکمتر است، فوالد ب اریبتن بس

داشت. در  میخواه ریاز ت ریپاسخ شکل پذ کیصورت  نیبد نیتر را تحمل کند. بنابراباال یهانوع شکست، کرنش چیبدون ه

 که فوالد تحت کرنش است. یتحت کنترل است در حال زیهمه چ یبخش بتن



 

 

 دیخواه یبزرگ یو لنگرها دیاستفاده کن نچیا 2۴×  2۴تر از بزرگ یمقطع دیتوانیکه شما نم میکه من به شما بگو دیاما فرض کن

است که  ازیمورد ن یبزرگتر یفشار یبلوک بتن لیدل نیو به هم دهدیم شیفوالد را افزا یکشش یلنگر باال، تقاضا نی. اداشت

 . دهدیم کتحر نییرا به سمت پا یمحور خنث

 ینگران نیو ا ابدییم شیمقطع شروع افزا یانتها یبرهایکرنش در ف کند،یم نییشروع به حرکت به پا یکه محور خنث همانطور

کرنش باعث  یمقدار باال نیاما ا دهد،یرا نشان نم یادیدر ابتدا اثر ز نیخواهد بود. بتن ترد است، بنابرا یفشار بریما در مورد ف

 رخ خواهد داد.  یابه صورت لحظه نیخواهد شد و ا ییمنجر به شکست نها زین ودکه خ شودیخرد شدن بتن م

در کشش  یترک قابل توجه چیشکست خورده است و ه یت که در آن بلوک تنش فشاراس رینشان دهنده شکست ترد ت ریتصو

 وجود ندارد. 

کشش و  نیتعادل ب جادیاثبات کرد، با ا زین یاضیآن را بصورت ر توانیم یادیهستند و تا حد ز یتجرب یکردهایهمه رو هانیا

از فشار  شیفشار در بتن ب ایکه آ دینیکرده و بب میها را ترسرا حساب کرد، و سپس کرنش یعمق بلوک فشار ،یفشار یروهاین

 گرید یکه برخ یدر حال کنندیرا مشخص م ریت کیدر  یتینسبت فوالد تقو نیشتریب هامهنا نییاز آ ی. بعضریخ ایمجاز است 

 ریشکست نرم در ت کی د،یریآن حد قرار گ ریاگر محاسبات شما ز کنند،یرا مشخص م یبتن ریت کی یحداکثر عمق محور خنث

 شما امن خواهد بود. یو طراح دید دیخواه

 :مسلح مضاعف تیر 

و از  دیداشته باش یخمش بزرگ د،ی( محدود شده باشنچی)ا 2۴در 2۴با ابعاد  یهمانطور که قبال ذکر شد، اگر شما به مقطع

 یهاو اضافه کردن فوالد یفشار یتیساختن فوالد تقو ایمه نهیتنها گز د،یتر بروفوق فرا یهانامه نییذکر شده در آ یهاتیمحدود

 نرم.  ایترد است  ریت ایکه آ دیگویبه شما م یفشار یتیاضافه شدن فوالد تقو زانیصورت، م نیخواهد بود. در ا یکشش

 دیلنگر شما با نیمقاومت در برابر ا یاست و برا Xساده  یتیتقو ریت کی یبرا یکشش یتیفوالد تقو تیکه محدود دیکن فرض

X۰. ۵ دیریگیم می. شما تصمدیاضافه کن یکشش یتیفوالد تقو X۰. ۸ در حال حاضر  نی. بنابرادیاضافه کن یفشار یتیفوالد تقو

که  یاتفاق نیداشت. بنابرا دیخواه یهمراه با بلوک تنش فشار یفشار یتیفوالد تقو X۰. ۸و  یکشش یتیفوالد تقو X1. ۵شما 

 ریکه ت یی. از آنجاشودیم یکشش یتیفوالد تقو X۰. ۵منجر به تعادل اثر  یفشار یتیفوالد تقو X۰. ۸ نیکه ا است نیا افتدیم

ام. اضافه کرده یفشار یتیفوالد تقو X۰. ۸من  کند،یرا تجربه نم دیشد اریبس یفشار یهاکرنش ،یتحمل تنش کشش نیدر ح

فوالد  X۰. ۵متعادل کردن  یبرا نی. بنابرارندیگیخود قرار م میکمتر از نقطه تسل یتحت فشار یفشار یهالگردیم نیبنابرا

 Xمقدار  رابرمسئول مقاومت در ب یبلوک بتن ت،یوضع نیاست. در ا ازین یفشار یتیفوالد تقو یشتریبه مقدار ب یکشش یتیتقو

نرم عمل  ریت کیمسلح مضاعف به عنوان  ریمورد، ت نیدر ا نیاست. بنابرا ریاست که مرز رفتار شکل پذ یکشش یتیاز فوالد تقو

 خوب است...!! زیمقطع کم آرماتور است. همه چ کی نیکه ا دییبگو دیتوانیشما م نیو بنابرا کندیم

فوالد  X۰. ۴حالت با حداکثر  نیتردر بد نی. ادیریبگ یفشار یتیفوالد تقو X۰. ۴به اضافه کردن  میشما تصم دیاما فرض کن

 . کندیمقابله م یکشش یتیتقو



 

 

است  یتر از حدباال نیاست و ا یکشش یتیفوالد تقو X1. 1مسئول مقاومت در برابر  یبلوک تنش بتن خط کیاکنون  نیبنابرا

است، شکست ترد را  یو کشش یفشار تیتقو یدارا نکهیبا ا ر،یمورد، ت نیدر ا نیکه منجر به شکست ترد خواهد شد. بنابرا

 معناست که مقطع پر فوالد است. نیتجربه خواهد کرد که به ا

فوالد  زانیمسلح وابسته به م ریت کی. کم آرماتور بودن ستندیمقاطع مسلح مضاعف کم آرماتور ن یگفت، تمام توانیم جهیدر نت

 است. یفوالد کشش زانیدر مقابل م یفشار
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