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الزم به لکر اسن که از م اهیم مویود در ب ضی از ماتوبا منتشر شدهی  ACIنیز به هور غیر مستقیم
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بتتا ایتتن ضتتا از آنهتتایی کتته ایتتن گتتزار

بتترای دانشتتهویان مقطتتک کارشناستتی ییییتته شتتده استتن

رسالن اهت ی نهارنتده ستادگی کت م بتوده استن و بترای دستن یتا تن بته ایتن میتم ست ی شتده استن کته ت
از هر مبحث مثالی درخور آورده و یواب داده شود.
در ایتتن گتتزار
گزار

تتاورگیهتتا در تتا ین همتتان ه ت حه و مرایتتک نوشتتته شتتده در کروشتته در انتیتتای ایتتن

آورده شدهاند.
برای خواندن این گزار

خواننده نیازمند داشتن آشنایی کا ی با روابی و اهو استاییک ماانیک مواد

رراضی سازههای بتن آرمه  )1ریا،یا

ایه و برداری اسن و انتظار میرود که

گادر به درک و بررسی یغییر ماان به هور ک ی در یمام سازهها و به هور یی
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از خواندن این گزار

خواننده

ی در سازههای بتن آرمه باشد.

الزم به لکر نیسن که هیچ مط ب ع میای عاری از اشتباها

ه نهارشی ه ع می) نیسن و ویود

اشتباها و اه ح ویری آن یز ی از لا ع م اسن؛ شاید میمیرین لا ع م که باعث یشر ن و یرگی آن در
یاریخ ند هزار سالهی بشری شده اسن .بنابراین از خوانندگان عزیز همیمانه درخواسن میشود که در هور
برخورد با مواردی این نین در این گزار
ار ع دهند که در هور یهدید نهار

از رریق یارنما و رایانامهی شی ی نهارنده به نشانی زیر به نهارنده
این موارد ی حی شوند.

یارنما :

www.aBazgir.ir

رایانامه :

me@aBazgir.ir

در نیایتن نتهارنده بر خود وایب میداند که در کتتسو

شاگتردی از زضمتا

و خدما

ارزشتتمند

و کوششا

در ی یم

دکتتر محمتود عتدالتتی استاد راهنمای این گزار

یشار نماید ؛ استادی که دلسوزی ی

و یربین و انتقا م وما و یهربیا ارزشمند

،من برگراری رابطهای همیمی و دوستانه با دانشهویان و ایهاد

ضا ی دلنشین برای کسب ع م و دانش یوأم با درک شرایی دانشهویان ضقیقتا گاب ستایش اسن.

محمد امـین بازگـیر خرم آبادی
 12بیمن  – 1399آبدانان ای م
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 - 1مقدمه

در سازههای بتن آرمه م موال در اعضتای خمشتی آنها در اثر اعما بار اغ ب نیروهای ثق ی) د ار یغییتر ماانتی
در هور

گرینه بودن یایهگاهها و بارگواری وثابن بودن ه بین خمشی مقطک در رو ییر؛ در وسی عضو)

میشوند که خیز 1نامیده میشود .اهمین بررسی خیز در سازههای بتن آرمه از آن یین اسن که به ع ن خواص بتن
اعضای بتن آرمه در کشش  ،یف عم کرده و د ار یرک میشوند و ویود خیز با باالبردن یار خنثی در مقطک
باعث میشود مساضن بیشتری از بتن در کشش گرار بهیرد که این نیز منهر به ا زایش عمق و مقدار این یرکها
میشود که این امر هم به نوبهی خود باعث خوردگی بیشتر می هردها و در نتیهه کویاهیر شدن عمر سازه میگردد.
ضا ضتی اگر بتوان به نحوی این مشا را برررف کرد با این ضا ویود خیز زیاد مییواند باعث ایهاد اخت

در

باز و بسته شدن درها و نهرههای ساختمان بشود و در نتیهه عم ارد ساختمان زیر سوا برود .همینطور از آنهایی که
م موال دا ها د ار خیز در مرکز میشوند نانچه سقف سازهای از نوع دا باشد ممان اسن با بهویود آمدن خیز
زیاد در مرکز آن مح ی مناسب برای انباشن برف و باران راهم شود که این مورد هم به نوبهی خود مییواند باعث
شاسن 2سازه در اثر بارهای ا،ا هی درنظر نهر تهی ضاه از برف و باران شود.

یا بدینها مشا

ناشی از خیز از نظر سازهای بررسی شد که در ضوزهی میندسی عمران اسن؛ اما ویود

خیز زیاد مییواند باعث بهویود آمدن مشا
مشا را مییوان یغییرا

دیهری هم بشود که در ضوزهی م ماری ضا ز اهمین هستند .اولین

زیاد در رم سازه لکر کرد که باعث میشود سازه از آن ه که م مار با در نظر گر ن

م یارهای زیباییشناسانه رراضی کرده اسن دور شود؛ هر ند اگر سازه همچنان ایدار باشد اما این سازه از منظر
م ماری مو ق نیسن .در ،من اگر سازه د ار یغییر شا های زیاد بشود مییواند آسایش ساکنین را بر هم زند و از
رر ی اگر گچبری ظریف و شاننده هم برای یز ین ساختمان به کار ر ته باشد ضتی با یغییر ماانهای کم هم د ار
یرکخوردگی میشوند که همهی از گاب ین بیرهبرداری 3سازه میکاهد.

1

Deflection
Failure
3 Serviceability
2
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یا این یا مطالب به گونهای بازگو شده اسن که یاثیر خیز بر بهویود آمدن یرکخوردگی مشیص اسن اما
باید لکر شود که برعا

این مط ب هم هدق میکند به گونهای که مییوان گ ن ویود یرک مییواند باعث

ا زایش خیز نسبن به ضالن یرک نیوردهی عضو بشود که ع ن این امر یغییر در سیتی ممان اینرسی 4مقطک در اثر
یرک خوردگی اسن که در ادامه به ی ی بررسی خواهد شد.
الزم به لکر اسن که محاسبهی یغییر شا سازهها برای مطال هی دینامیک سازهها اری ا

سازهها) نیز

،روری اسن و باید مطال هی دینامیک سازهها باید مقدار خیز به دگن بررسی شود]1[ .
از لکر دالی اهمین بررسی خیز در سازههای بتن آرمه به یشری انواع خیز رداخته میشود .خیز در
سازههای بتن آرمه در دو نوع دستهبندی میشود  -1 :کویاه مد

خیز اولیه)  -2ب ند مد

خیز ثانویه)

خیز کویاه مد را مییوان یقریبا ب د از بارگواری مشاهده کرد و از این رو نام دیهر آن خیز آنی اسن .اگر
در این خیز بارگواری آنگدر زیاد نباشد و مقاومن سازه آنگدر کم نباشد که مقطک از ضالن االستیک خود خارج
بشود مییوان انتظار ر ک خیز ضاه ه را

از باربرداری داشن .در غیر اینهور عضو یا وارد محدودهی ستیک

شده و یغییر شا در آن باگی میماند یا سازه به ک د ار شاسن میشود .نوع دیهر خیز خیز ب ند مد اسن که
مییوان آن را به نوعی ضاه خز  5در عضو خواند؛ بنابراین در این نوع خیز مقطک گط ا از ضالن االستیک خارج
شده و

از باربرداری عضو بیش گاب یوییی از خیز خود را ض ظ میکند.
در ایان این گتزار

بته بررستی خیتز در ضتاال ختاص ستازههتای بتتن آرمته بتتن تیشینیتده و الیتاف

مس ) رداختته شتده کته از ضتوزه ی مقطتک کارشناستی گتدری ختارج استن امتا بتا ایتن ضتا متییتوان بتا روابتی
یتتدری

شتتده در مقطتتک کارشناستتی بتته بررستتی آنهتتا رداختتن و متتییوانتتد مقدمتتهای مناستتب بتترای دانشتتهویان

کارشناسی باشد.
در نیایتتن ناتتتهای کتته بایتتد در نظتتر گر تتن ایتتن استتن بتترای کنتتتر یمتتام گاب یتتنهتتای بیتترهبتترداری
منیم ه خیز) در مقولهی بارگواری بارها بدون ،ریب لحاظ میشوند.

4 Moment of inertia
5 Creep
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 - 2کلیات محاسبهی خیز

برای محاسبهی خیز باید به روابی یح ی سازه ریوع کرد که در ادامه ی دادی از این روابی مرور خواهد شد .آن ه
که ضا ز اهمین اسن اینسن که محاسبهی دگیق خیز مییواند بسیار سین باشد را که اگر عضوی مانند ییر در نظر
گر ته شود میتواند شرایی میت ی را برای آن مت ور شد که همهی منهر به یچیدگی در محاسبا
عنوان مثا اگر ییر به یای آن که از یک ین

میشوند .به

ساخته شده باشد 6ممان اسن از مواد میت ی ساخته شده باشد 7یا

ییر به یای آن که هاف باشد مماند دارای انحنا باشد یا آن که دارای سط مقط ی متغییر باشد که همانطور که گ ته
شد همهی باعث یچیدگی در محاسبا میشوند .با این ضا اغ ب این شرایی یش نمیاد و شرایی سادهای برگرار
اسن که منهر میشود محاسبا گدری سادهیر شوند .شروط الزم برای سادگی محاسبا به شرح زیر اسن :
 ییر کام هاف و کام عاری از انحنا ضتی در انتیا) باشد.
 خیز در محدودهی االستیک خطی رخ دهد.
 نسبن رو ییر به اری اع آن بیشتر از  10باشد.
 قی خیزهای کو ک کمتر از

1
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رو ییر) مد نظر باشد.

در هور برگرار بودن شرایی باال مییوان خیز ییر را به هور ک ی از رابطهی زیر محاسبه کرد [: ]2
)𝓍(𝑀

)(1-2

𝐼𝐸

=

)𝓍(𝑑 2 ω
𝑑𝑥 2

 = ωخیز ییر در نقطهی 𝓍
 = Mگشتاور خمشی ییر در نقطهی 𝓍
 = Eمدو االستیسیته
 = Iممان اینرسی
6 Homogeneous
7 Composite
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که مییوان میرج این کسررا سیتی مقطک در ییر 8نامید؛ که البته در یریمهی ارسی کتاب م روف مقاومن م ال
یالیف ردیناند ی .بییر [... 9و دیهران] این ضاه ،رب ه بن خمشی ییر م اد سازی شده اسن.
با یویه به رابطهی  )1-2اگر ییر دارای سط مقط ی ثابن باشد و از م ال میت ف ساخته نشده باشد
مییوان رابطهی زیر را برای ییر با بار گستردهی  qنوشن که همان م ادلهی اوی ر-برنولی برای خمش ییر اسن [: ]3
)𝓍(𝑑 4 ω

)(2-2

𝑑𝑥 4

𝐼𝐸 = )𝑥(𝑞

که در نیاین مییوان با بدسن آوردن خیز گشتاور خمشی و نیروی برشی ییر را هم براساز روابی زیر که
از روابی گب ی منتج میشوند محاسبه کرد :

𝑑M

)(3-1

𝑥𝑑

= )𝑥(𝑉 ,

𝑑2ω
𝑑𝑥 2

𝐼𝐸𝑀(𝑥) = −

شکل  1-2خیز ضاه از وزن یک ییر ساده

باید یویه شود که از رو های متنوع و گوناگونی مییوان یغییر ماان عضو را محاسبه کرد که بررسی یمام
این رو ها از ضوه هی این گزار

خارج اسن و خواننده در هور یمای مییواند به مرایک یح ی سازه مرای ه

نماید.

8 Rigidity of the cross-section of the beam
9 Ferdinand P. Beer
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 مثال 2
در یک ییر ررهی بتن آرمهی یرک نیورده که یحن اثر بار متمرکز  Pدر انتیای خود گرار دارد در هوریی که
مقدار بار وارد بر ییر دو برابر شود بیشینهی خیز اولیه ییر  )∆maxه یغییری میکند؟ ییر دارای سط مقط ی
یاسان در رو خود بوده و یماما از یک ین

ساخته شده اسن)

 حل
از آنهایی که ییر یرک نیورده اسن و با یویه به شرایی لکر شده درون رانتز مییوان نتیهه گر ن که ه بین
خمشی ییر ثابن اسن و ینیا مقدار نیرو یغییر میکند و با یویه به رابطهی  )1-2و شا زیر مییوان نوشن :
)𝓍(𝑀
𝐼𝐸

=

)𝓍(𝑑 2 y
𝑑𝑥 2

)𝓍(𝑑 2 y
𝐼𝐸
𝑥𝑃= −
𝑑𝑥 2
+ 𝐶1

I

−𝑃𝑥 2
2

+ 𝐶1

=

)𝓍(𝑑y
𝑥𝑑

−𝑃𝑥 2
2

𝐼𝐸

= 𝜃𝐼𝐸

با دانستن آن که در  x = Lخیز و شیب هر دو برابر با ه ر هستند :
𝑃𝐿2

II

2
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= + 𝐶1 → C1

−𝑃𝑥 2
2

= →0

با انتهرا گیری از رابطهی  Iو سپ

با یایگواری نتیههی نیایی  IIدر  Iرابطهی نتیهه گر ن :
−𝑃𝑥 3
= 𝑦𝐼𝐸
+ 𝐶1 𝑥 + 𝐶2
6
+ 𝐶2

III

𝑥 𝑃𝐿2
2

+

−𝑃𝑥 3
6

= 𝑦𝐼𝐸

مهددا همانند مرض هی گب که در  x = Lخیز و شیب هر دو برابر با ه ر هستند :
𝑃𝐿3

IV

3

+ 𝐶2 => C2 = −

𝑥 𝑃𝐿2
2

+

−𝑃𝑥 3
6

= →0

با یایگواری نتیههی نیایی  IVدر رابطهی  IIIمییوان خیز ییر در هر نقطهای از آن بر اساز اه هی آن از یایه
گاه بدسن آورد :
𝑥 −𝑃𝑥 3 𝑃𝐿2
𝑃𝐿3
= 𝑦𝐼𝐸
+
+−
6
2
3
𝑥 1 −𝑃𝑥 3 𝑃𝐿2
𝑃𝐿3
( =𝑦
+
+−
)
𝐼𝐸
6
2
3
و از آنهایی که  ∆maxدر انتیای آزاد ییر رخ میدهد باید مقدار گشتاور خمشی در انتیای آزاد ییر را بدسن آورد :
→ x=0
𝑃𝐿3
𝑦=−
𝐼𝐸3
ضا اگر نیرو دوبرابر شود با محاسبهی

𝑦2
𝑦1

مییوان دریا ن که خیز در انتیای ییر دگیقا به مقدار دوبرابر ا زایش

مییابد.
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 - 3بررسی خیز در مقطع ترک خوردهی بتن آرمه

همانطور که در بیش گب مشاهده شد خیز در اعضا یاب ی از ه بین خمشی اسن و با یویه به عم ارد  ،یف بتن
در کشش باید لکر شود که به ع ن ویود یرک خوردگی در اعضای بتنی ه بین خمشی این اعضا دستیو
یغییرایی میشود که باعث یغییر خیز از آنچه یا بدینها گ ته شد میشود .با وگوع یرک خوردگی هم ممان اینرسی
مقطک هم مدو االستیسیتهی آن کاهش یدا میکند اما در مقطک کارشناسی برای بررسی این دیده مدو االستیسیته
را ثابن در نظر گر ته و اثر کاهش آن در ممان اینرسی لحاظ میشود.
از رر ی با بارگواری بیشتر اماان ا زایش لنهر خمشی بیشتر میشود که این نیز باعث میشود موگ ین یار
خنثی به گونه ای یغییر کند که گسمن بیشتری از مقطک در کشش گرار بهیرد؛ به عبار

دیهر با ا زایش لنهر

یرکخوردگی بیشتر شود و همانطور که در ابتدا لکر شد  :یرک خوردگی اثری من ی بر گاب ین بیرهبرداری سازه
داشته و باعث ا زایش خیز میشود.

شکل  1-3یاثیر یرک خوردگی بر یابهیایی یار خنثی در مقطک
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 1 - 3سخت شدگی خمشی

همانطور که در شا زیر مشاهده میشود در نقاط بین یرک خوردگیها بتن از خود مقاومن کششی نشان
میدهد[ ]4و در اثر این نیروهای کششی سیتی خمش عضو ا زایش یدا میکند و به اثر این ینشهای کشش بر
سیتی خمشی مقطک سین شدگی خمشی 10گ ته میشود.

شکل  2-3بررسی ینشهای کششی مویود در یک مقطک یرک خورده با یرک خوردگیهای مت او

10 Tension Stiffening
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 2 - 3منحنی لنگر -انحنا

برای درک این منحنی و است اده از آن ابتدا باید انحنا ی ریف شود  :اگر عضوی خمشی به رو واضد د ار خیز و
در نتیهه شیب) شود با یویه به مقدار و ینش آرمایورگواری و همینطور خوا

یزیای خود بتن د ار زاویهای

به نام  Фمیشود که در شا زیر گاب مشاهده اسن .الزم به لکر اسن یغییرا شا در عضو یحن مس
وق مس

اسن اما از آن یایی که شاسن در اعضای وق مس

اعضای یحن مس

بیشتر از

یرد اسن به ع ن ایهاد ضاشیهای امن اغ ب از

است اده میشود.

شکل  3-3منحنی لنهر -انحنا برای یک مقطک خمشی یحن مس

ضا مییوان با رسم یغییرا

شیب این منحنی منحنی دیهری به نام یغییرا

سیتی خمشی مقطک ییر بر

ضسب ا زایش لنهر خمشی رسم کرد که با کمک آن بررسی یغییرا ه یب خمشی یک مقطک خاص برای لنهرهای
مت او اماان ویر میشود.
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شکل  4-3منحنی یغییرا سیتی خمشی مقطک ییر بر ضسب ا زایش لنهر خمشی

لکر این مطالب از آن یین بود که همانطور که در بیش گب ی لکر شد مقدار خیز وابسته به ه بین خمشی
عضو اسن و بنابراین مییوان از این منحنی برای محاسبهی خیز است اده کرد .ناتهی دیهر آن که همانطور که مشاهده
شد در اثر یرک خوردگی ه بین خمشی د ار یغییرا نامط وبی میشود که با در نظر گر تن این یغییرا مییوان
خیز کویاه مد عضو را محاسبه کرد که در بیش ب دی یو،ی داده میشود.

 مثال 3
مثا  1-2را با رض یرک خوردن عضو اسخ داده شود.

 حل
از آنهایی که ییر یرک خورده اسن بنابراین مقدار ه بین آن مطابق نمودار  4-3کاهش یدا میکند و در نتیهه
مقدار خیز یدید بیشتر از  2میباشد.
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 - 4بررسی خیز االستیک

مطابق آنچه که در بیشهای گب ی گ ته شد مییوان خیز االستیک یک ییر را محاسبه کرد .با این ضا یین سیولن
محاسبا

برای ی یین خیز وسی دهانهی یک ییر و خیز انتیای آزاد ییر رره با بارگواری گسترده مییوان از

رمو های ساده شدهی زیر است اده نمود :
2
𝑛𝑙𝑀

()1-4

𝐼𝐸

= 𝑘1

4
𝑛𝑙𝑤

𝐼𝐸

∆=k

برای بار نقطهای هم از رمو های زیر است اده شود :
2
𝑛𝑙𝑀

()2-4

𝐼𝐸

 = lnرو آزاد ییر
 = wشد بار گسترده
 = Mبیشترین لنهر مثبن در رو دهانه برای ییر با دو یایهگاه و لنهر من ی برای ییر رره
 = Eمدو االستیسیته
 = Iممان اینرسی
، = K1 , Kرایب مربوط به یایهگاه و بارگواری مویود در شا )1-4
الزم به لکر اسن که برای است اده از روابی باال باید شرایی زیر برگرار باشد :
 مقطک عضو منشوری باشد.
 برای ی یین خیز مرکز دهانه باید هر دو انتیای ییر بر روی یایهگاه گرار گر ته باشد.
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= 𝑘1

3
𝑛𝑙𝑃

𝐼𝐸

∆=k

شکل ، 1-4رایب  K1و  Kبرای محاسبهی خیز االستیک

همانطور که در بیش  3یو،ی داده شد در هور ویود یرک خوردگی ه بین خمشی یغییر میکند و
این یغییرا در واگک هم در مدو االستیسیته و هم ممان اینرسی رخ میدهد اما به یین سیولن محاسبا
کردن این یغییرا

برای لحاظ

ینیا ممان اینرسی مقطک را یغییر میدهیم و با ممان اینرسی م اد که با  Ieنشان داده میشود)

یایهزین میشود که از رابطهی زیر بدسن میآید :

17

 = Mcrلنهر یرک خوردگی
 = Maلنهر ضداکثر در موگ ین محاسبهی خیز
 = Igممان اینرسی ناخالص
 = Icrممان اینرسی یرک خورده
کمینهای باال خود نیز از روابی زیر محاسبه میشوند :
𝑔𝐼 𝑟𝑓
𝑡𝑦

= 𝑟𝑐𝑀

𝑓𝑟 = 0.62λ√𝑓𝑐′
برای محاسبا زیر باید دو ناته را مد نظر داشن :
 ممان اینرسی م اد کو کیر از ممان اینرسی ناخالص و بزرگیر از ممان اینرسی یرک خورده اسن.
 برای محاسبهی ممان اینرسی ناخالص مییوان به ع ن یاثیر کم آرمایورها از ویودشان هرف نظر کرده و
در راستای ا زایش ،ریب ارمینان ممان اینرسی مقطک خالص بتن را محاسبه کرد.

𝑏 ℎ3
12

= 𝑔𝐼 →

18

شکل  2-4روابی محاسبهی ممان اینرسی ناخالص و یرک خورده در اعضای بتن آرمه
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 مثال 4
آزمون محاسبا –  )96مقطک یک ییر بتن مس
نیورده برابر با

با یایهگاه]ای ساده به رو دهانهی  8متر دارای ممان اینرسی یرک

𝐼𝑔 = 120 × 108 𝑚𝑚4

و ممان اینرسی مقطک یرک خورده × 𝐼𝑐𝑟 = 50

 108 𝑚𝑚4میباشد .ییر یحن بار مرده گسترده یک نواخن 𝑚 20 𝑘𝑁/شام وزن ییر) دارای خیز گا م آنی
در وسی ییر برابر با  8 mmمیباشد .اگر بار مردهی گسترده یک نواخن به دو برابر ا زایش یابد خیز آنی ییر ند
میشود؟ لنهر خمشی نظیر یرک خوردگی مقطک ییر برابر 𝑚  𝑀𝑐𝑟 = 80 𝑘𝑁.رض شود)

 حل
برای ضالن او :
𝑞𝐿2 20 × 82
= 𝑎𝑀
=
𝑚 = 160 𝑘𝑁.
8
8
= 53.46 × 108

50 × 108
50 ×108
(1−
)
120 ×108

2
2
( )×80
3
(1−
) .
160

= 𝑒𝐼

برای ضالن دوم :
𝑞𝐿2 40 × 82
= 𝑎𝑀
=
𝑚 = 320 𝑘𝑁.
8
8
= 50.8 × 108

× 2 = 8 × 2.31 = 16.83 mm

50 × 108
50 ×108
)
120 ×108

53.46
50.8

(1−

2
2
( )×80
3
(1−
) .
320

××2→8

𝐼𝑒 1
𝐼𝑒 2

= 𝑒𝐼

× ∆2nd = ∆1st

همانطور که دیده میشود یواب با مثا بیش  3همیوانی دارد؛ که باید مقدار خیز گدری از  2برابر خیز اولیه
بیبشتر باشد.
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 - 5بررسی خیز بلند مدت

اگر بارگواری دا می باشد ع وه بر خیز آنی خیز دیهری رخم میدهد که مییواند بسیار بیشتر از خیز آنی باشد یا
 2برابر) .بنابراین بررسی این نوع خیز از اهمین بیشتری از خیز آنی برخوردار اسن و ضتما باید در ضین رراضی و
کنتر سازه در نظر گر ته شود.
از آنهایی که در ابتدا هم یو،ی داده شد محاسبهی خیز با یچیدگیهایی همراه هسن که باعث میشود
آ ییننامهها روابطی را برای سادهسازی محاسبا م ر ی کنند .رابطهی زیر رابطهایسن که یوسی  ACIیین محاسبهی
خیز ثانویه اع م شده اسن و مورد یایید مبحث نیم مقررا م ی ساختمان ایران نیز هسن :
∆2nd = λ ∆1st
در این رابطه خیز ثانویه به عنوان ،ریبی از خیز اولیه م ر ی میشود که وابسته به زمان اسن .برای محاسبهی
دگیق خیز ثانویه باید ارامتر  λمحاسبه شود که برای محاسبهی آن مییوان از رابطهی زیر است اده کرد :
𝜉
1+50𝜌′

 = 𝜌′نسبن سط

والد شاری به سط مقطک مؤثر مقطک برای ساده و سراسری  :در وسی مقطک برای ییر

کنسولی  :در یایهگاه)
، = ξریب وابسته به زمان که از یدو زیر ی یین میشود
طول زمان تاثیر بارهای دائمی

ξ

 3ماه

1

 6ماه

1/2

 12ماه

1/4

 5و بیشتر از  5سا

2

جدول  1-5ی یین ،ریب وابسته به زمان برای بارهای دا می
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=λ

همانطور که در رابطهی گب مشاهده میشود ویود والد شاری در مقطک باعث کاهش  λو بنابراین کاهش
خیز ثانویه میشود .دلی این مو،وع این اسن که با گوشن زمان که خز

رخ میدهد و همزمان با ا زایش کرنش

شاری در بتن اگر والد شاری ی بیه شده باشد از آنهایی که در مقارک بتن آرمه والد وظی هی یاری شدن و
من طف ساختن مقطک را دارد) مییواند با یحم بیش بیشتری از کرنش از سیم کرنش شاری بتن بااهد و درک
باعث خنثی شدن بیشی از خیز ثانویه بشود.

الزم به لکر اسن که ع ن اه ی این نوع خیز خز
میشود و از آنهایی که خیز ثانویه در اثر خز

شرح داده

در بتن اسن که در بیش ب دی م

و خشکشدگی 11رخ میدهد از راههای مقاب ه با خیز ثانویه ض ظ

رروبن بتن در دورهای خاص اسن که به ی ی در بیش ب دی یو،ی داده خواهد شد.

 مثال 5
درهوریی که خیز اولیه برای مقط ی بدون والد شاری برابر با  2می یمتر باشد

از گوشن یک سا خیز

نیایی به ند می یمتر خواهد رسید؟

 حل
از آنهایی که مقطک بدون والد شاری اسن

برای ی یین  𝜌′ λبرابر با ه ر اسن و ربق یدو  1-5مقدار ξ

برابر با  1/4اسن .بنابراین :
→ = 1.4

1.4
1+0

=
′

𝜉
𝜌1+50

=λ

∆2nd = λ ∆1st → ∆2nd = 1.4 × 2 mm = 2.8 mm
∆TOTAL = ∆1st + ∆2nd = 2 + 2.8 = 4.8 mm

11 Shrinkage
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 - 6بررسی خواص موثر بر خیز بتن

آب یای از ایزای اه ی بتن اسن به روری که  15یا  25درهد از ضهم بتن را آب یشای میدهد .ضا اگر در
رو زمان آب به هر شا ی از بتن خارج شود ا ن رخ میدهد.از دیهر نامهای ا ن مییوان به انقباض آب ر تهی
و یمک شدگی اشاره کرد .در هور خروج آب از آن یایی که ضهم گاب یوییی از بتن را آب یشای داده بود
بتن د ار ینش کششی میشود؛ را که یا گب از آن ضهم بیشتری داشته ولی االن ضهم آن کاهش یدا کرده اسن
ایزای آن با ینش کششی در برابر کاهش ضهم مقاومن از خود نشان میدهند که منهر به ایهاد یرکهایی در
سط بتن میشود .همانطور که در بیش او اشاره شد ویود یرک باعث ا زایش خیز میشود

مییوان نتیهه

گر ن که خروج آب از بتن باعث ا زایش خیز در آن میشود.
درک در بتن  4نوع ا ن ویود دارد  -1 :ا ن ستیک  -2ا ن خودگیری  -3ا ن خشک شدگی  -4ا ن
کربناسیون

 1 - 6خزش
در یمام ایسام در هوریی که ینش در مقط ی برای مدیی روالنی ثابن بماند مقطک د ار خز
دو گسمن خز

برگشن ویر 12و خز

مقطک باگی میماند که خز
خز

برگشن نا ویر 13یقسیم میشود .

برگشن نا ویر نامیده میشود و بیشی از خز

از بار برداری مقداری از خیز در
که

از بار برداری یبران میشود

برگشن ویر نامیده میشود.
در بتن دلی اه ی خز

همانند دیدهی ا ن خروج آب از بتن اسن .آب مویود در ساختار درونی خمیر

سیمان هیداریه شده یحن ینش ثابن در مدیی نسبتا روالنی از بتن خراج شده و خز
خز

میشود .خز

به

با ا ن در منشا خروج آب اسن  :در خز

شا میگیرد .ینیا ی او

ع ن آن ویود ینش شاری اسن و در ا ن ویود اخت ف

رروبن بتن با محیی اسن.با اینضا مییوان با مرروب نهه داشتن محیی مقداری از میزان خز
دیهر مقاب ه با خز

کاهش داد .راه

باالبردن مقاومن بتن اسن.

Reversible Creep
Irreversible Creep
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12
13

نرخ ا زایش میزان خز
رخ میدهد اما برای نیم دیهر خز
بتن

در بتن غیرخطی و کاهشی اسن به گونهای که یا  3ماه یقریبا نیمی از خز

باید یقریبا  57ماه دیهر هبر کرد که در مهموع یقریبا  5سا میشود .به عباریی

از بارگواری ب د از گوشن نج سا در هور عدم یغییر بارگواری یمام خز
از آن خز

ناشی از خر

ممان

گاب یوییی مشاهده نمیشود .درنیاین

خود را بروز میدهد و

از نج سا مییواند به مقدار دو برابر خیز اولیه خیز

رخ دهد و خیز ک را به مقدار سه برابر خیز اولیه برساند.

شکل  1-6یغییر رو بتن در رو زمان یحن ینش ثابن []5

 مثال 6
آزمون سراسری –  )95برای ییر بتن مس

با یایهگاههای ساده یحن بار دا می گسترده ا زایش ه عام ی یاثیر

بیشتری در کاهش نسبن یغییر شا زمانی به یغییر شا آنی در وسی ییر دارد؟

 حل
ا زایش مقدار آرماتور فشاری
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 - 7کنترل خیز طبق آئیننامه

ربق یدیدیرین ویرایش مبحث نیم مقررا م ی ویرایش  )1399ضداکثر میزان خیز در اعضای بتن آرمه
مقداری وابسته به رو عضو در نظر گر ته شده که برای اعضای میت ف به شرح زیر اسن ]7[ ]6[ :
یغییر ماان مورد نظر

انواع عضو

ضد یغییر ماان

م ضظا

 – 1بامهای یین که به اعضای غیر سازهای
مت

نیستند یا آنها را نههداری نمیکنند؛

یغییر ماان آنی ناشی از

و بنابراین یغییر ماان زیاد آسیبی در این

بارهای زنده

اعضا ایهاد نمیکنند
 – 2مانند باال در مورد کفها

آن گسمن از یغییر ماان که

هستند یا آنها را نههداری

ب د از ای ا به اعضای غیر

میکنند؛ و یغییر ماان زیاد ممان اسن

سازهای ایهاد میشود .منظور

آسیبی در این اعضا ایهاد کند.

𝑙
480

یب ره 1

مهموع ا،ا هی یغییر – ماان

 – 4بامها یا کفهایی که به اعضای غیر
سازهای مت

-

𝑙
360

 – 3بامها یا کفهایی که به اعضای غیر
سازهای مت

𝑙
180

دراز مد ناشی از بارهای

هستند یا آنها را نههداری

میکنند؛ ولی یغییر ماان زیاد آسیبی در این

دا می و یغییر ماان آنی ناشی

اعضا ایهاد نمیکنند

از بارهای زنده اسن

𝑙
240

یب ره 2

یب ره )3
جدول  1-7خیز مهاز اعضا ربق آ یننامه

یب ره  – 1در هوریی که بتوان با اییال یدابیری ویژه از ایهاد آسیب به اعضای غیرسازهای ی وگیری کرد ضد
مربوط به این محدودین را مییوان ا زایش داد.
یب ره  – 2ضد ی یین شده نباید از ضد رواداری گط ا غیر سازهای یهاوز کند.
یب ره  – 3ا،ا ه ی یغییر ماان دراز مد

شام آن گسمن از یغییر ماان که گب از ای ا به اعضای غیر سازهای

ایهاد شده اسن نمیشود؛ و در ضقیقن ی ا ،یغییر ماان گب و ب د از ای ا این اعضا میباشد
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در هوریی که شرایی زیر مییا باشد مییوان بدون محاسبهی خیز عضو با مشی ا مربوره را برای رراضی در
نظر گر ن بدون آناه مقدار خیز را برای گاب ین بیرهبرداری بررسی کرد ]9[ ]8[ :
 ییر یا دا یک رر ه که به ییغهی یدا کننده یا ایزای آسیب ویر در مقاب یغییر شا های بزرگ مت
نباشد یا یایهگاهی برای آن ایزا محسوب نشود.
 از بتن م مولی با

𝑔𝑘
𝑚3

 𝑤 = 2300و می هرد با 𝑎𝑃𝑀  𝑓𝑦 = 420است اده بشود.

 عضو دارای ضداگ ،یامن الزم ربق یدو زیر باشد :
شرایط انتهایی

عضو

یایهگاه ساده

یک انتیای یوسته

هر دو انتیا یوسته

𝑙
𝑙
𝑙
دا یک رر هی یو ر
24
28
20
𝑙
𝑙
𝑙
ییر یا دا یک رر ه با ییر ه
21
18.5
16
جدول  2-7ضداگ ،یامن الزم اعضا برای عدم محاسبهی خیز

کنسولی
𝑙
10
𝑙
8

در هوریی که شرط دوم برگرار نبود مییوان با کمک یک ،ریب اه ضی همچنان از شرایی باال سود
یسن .برای این کار باید از ،رایب زیر است اده شود :
 برای بتن سبک سازهای با وزن می وص  1500یا  2000کی وگرم بر متر ما ب مقادیر یدو باال را باید
در ،ریب اه ضی ، 1.65 − 0.000𝑤𝑐 ≥ 1.09رب کرد.
 برای مقادیر ینش یس یم والد که از 𝑎𝑃𝑀  𝑓𝑦 = 420مت او باشد مقادیر یدو باال را باید در
،ریب اه ضی

𝑦𝑓 0.4+
700

،رب کرد.
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به ع ن محدود کردن این گزار

به مقطک کارشناسی شرایی عدم بررسی خیز دا های دو رر ه در این گزار

لکر نشده اسن که در هور ع گه خواننده مییواند به بند  1-6-10-9از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
مرای ه کند.

 مثال 7
یک ییر ییر های که به هور کنسولی ایرا شده اسن با مشی ا

زیر مویود اسن .ی یین کنید که مقدار خیز

این ییر در دراز مد با آ یننامه همخوانی دارد یا خیر؟ یایهگاه کنسو در برابر یغییر شا زیاد آسیب ویر نیسن)
𝑔𝑘
𝑚3

𝑙 = 2𝑚 , ℎ = 0.35𝑚 , 𝑓𝑦 = 420𝑀𝑃𝑎 , 𝑤 = 2300

 حل
از آنیایی که هر سه شرط گ ته شده در گسمن  1-7رعاین شده اسن بنابراین مییوان ،یامن عضو را با
،یامنهای مویود در یدو  2-7گ ته شده مقایسه کرد و در هور ار،ای ضداگ ،یامن الزم مییوان بدون
محاسبهی خیز گ ن که مقدار خیز با آ یننامه مطابقن دارد .اما اگر ،یامن مقطک کمتر از ضداگ لکر شده در
یدو باشد باید مقدار خیز محاسبه شود و با مقادیر یدو  1-7مقایسه شود .در این مثا رو ییر  2متر و ،یامن
آن  35سانیمتر گ ته شده که از ضداگ ،یامن الزم  )0.25=L/8بیشتر اسن .بنابراین خیز ییر موکور در
محدودهی آ یننامه اسن.
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