
 

 

 :(RCبتن مسلح ) هایسازهکلی در  هاینقص

 

مربوط به طراحی، جزئیات و ساخت  هاینقصرو به رو هستیم. این سه مورد  ایسازه هاینقصبتن مسلح با سه نوع اصلی از  هایساختماندر 

 و ساز هستند.
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  مخصوص  هایقابدر خصوص اعضای مقاوم در برابر بار جانبی )مثل، عدم وجود دیوار برشی یا  نامناسبو اقدامات  هابینیپیش

 مقاوم در برابر گشتاور خمشی(

  که با فاصله هستند یا در  هاییستون)مثل تیرها و  ایسازهجایگزین اعمال بار( در سیستم  مسیرهای) تراضافهعدم وجود موارد

 (.افتدمی، به طوری که فروپاشی کلی سازه تنها به دلیل آسیب چند عضو اتفاق اندگرفتهموقعیت نادرستی قرار 

 مثل طرح  نظمیبی( در طرح یا تراز ارتفاعیL یا T  ،عقب نشینی و هاشکستشکل)های عمودی 

 همکف، به خصوص زمانی که طبقات اولیه دارای ارتفاع زیاد به همراه بازشوهای  وجود طبقات نرم یا ضعیف به خصوص در طبقه

 هستند. هاپنجرهبزرگ برای درها و 

  شودمیکوتاه که معموالً منجر به الگوی خاصی از شکست به صورت فاجعه بار  هایستونوجود. 

  هابرآمدگیوجود 



 

 

  ،مشکل این شوندمیبه هم متصل  هستند هاستوناز  ترمقاومکه ضعیف، در این مورد تیرها  هایستوناتصال تیرهای قوی .

 هاستوناست تا تیرها و به دلیل این که طبقات قرار گرفته روی  هاستوناست که مضرات این گونه اتصاالت بیشتر متوجه 

 آسیب در تیرها است. تر ازفاجعه باربه مراتب  هاستونهستند تا تیرها، وارد شدن آسیب به  هاستونبیشتر به متکی بر 
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  و تیرها اجرا  هاستونبه صورت عمود بر محور  ترکوچککافی نبودن میلگردهای عرضی تقویت کننده: این میلگردهای فوالدی

و همچنین سبب محصور شدن بتن  کنندمی تأمین. میلگردهای تقویتی عرضی مقاومت در برابر نیروهای برشی را شوندمی

و صدمات  هاآسیبتا یک تیر یا یک ستون با  شودمیو سبب  دهدمی. این محصور شدن مقاومت نهایی بتن را افرایش شوندمی

بیشتری سازگاری پیدا کند بدون این که دچار شکست و فرو ریزش به صورت فاجعه بار شود. این میلگردها دارای اهمیت 

 عرضی است. هایفاصلهوص در نزدیکی اتصال تیر به ستون برای جلوگیری از ایجاد به خص ایویژه

  که یکی از میلگردهای تقویتی به صورت طولی در امتدادی اجرا  هاییموقعیتطول همپوشانی کم در اتصاالت پیوندی در

تی همپوشانی دارد که تا دورتر از با ستون دیگر به صور رسدمی، نشان دهنده این است که یک ستون وقتی به انتها شودمی

امتداد ستون ادامه خواهد داشت درست مانند قسمت پایینی ستون. اگر طول همپوشانی خیلی کم باشد، نیروی موجود در یک 

که همین موضوع سبب ایجاد نقاط ضعیف پیش بینی نشده در ستون  شودنمیمیلگرد به خوبی به میلگرد بعدی منتقل 

 .شودمی
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نیز اضافه شود.  هاآندر ساخت و ساز به تعداد  هایینقصاشاره شد، ممکن است با  هاآنشرایط نامطلوب مانند آنچه در باال به 

ازه و ، استفاده از مصالح نامرغوب و انحراف از طرح سعبارت است از: کیفیت پایین در روش انجام کار هانقصاز این  اینمونه

 مشخصات آن در طول مرحله ساخت و ساز.

 

 


