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تأثیر میلگرد گذاری پیوسته دالها بر سختی خمشی قابهای مرکب در برابر زلزله 
حامد صفاری -  استادیار  
رضا رهگذر -  استادیار  

علیرضا جهانگرد -  کارشناس ارشد سازه 
بخش مهندسی عمران – دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 
 

چکیده   
ــا،  در بسیاری از قابهای ساختمانی فلزی مهاربندی شده، جهت ایجاد سقف صلب و کاهش تنشهای ناشی از ممان مثبت در تیره
ــاالت برشـی (برشـگیرها) بـه  از سقفهای مرکب استفاده می شود. برای حصول این عملکرد، دال بتنی و تیر فوالدی، توسط اتص
صورت یکپارچه در می آیند. مثبت بودن ممان این قابلیت را ایجاد می کند که بتوان تحمل تمام یا قسمتی از تنشهای فشــاری را 
به بتن دال و تحمل تمام، یا قسمتی از تنشهای کششی را به تیر فوالدی واگذار نمــود. بعـالوه در صورتـی کـه بـه مـیزان کـافی 
ــیر فـوالدی و  برشگیر در محل اتصال دال بتنی و تیر فوالدی وجود داشته باشد، مقطع مرکب دارای سختی به مراتب بزرگتر از ت
تاوه بتنی می باشد. از این عملکرد معموالًدر ناحیه ممان منفی صرفنظر می گردد، لیکن به علت وجــود میلگردهـای مربـوط بـه 
طرح خمشی دال، در محل اتصال تیر به ستون، کــه از دو سـمت اتصـال در امتـداد تـیر عبـور داده شـده انـد مجموعـۀ تـیر و 
میلگردهای دال می توانند خمش قابل مالحظه ای را تحمل کنند به عبارتی  سختی خمشی تیر و دال، به مراتب بیشتر از ســختی 

بخش فلزی تیر به تنهایی می باشد. 
ــابل بارهـای جـانبی        در این مقاله تأثیر پیوستگی این میلگردها بر سختی جانبی قابهای کوتاه مرکب مهاربندی نشده در مق
ــا اسـتفاده از  استاتیکی و همچنین اثر بار ثقلی بر این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است . یک  قاب ساختمانی شناخته شده ب
ــا افزایـش تدریجـی بـار جـانبی، در دو حـالت زیـر  نرم افزار ANSYS مدلسازی، و نتایج با سایر مراجع مقایسه شده است. ب
ــی در  مطالعات انجام پذیرفته است: در حالت اول فرض برعدم وجود هر گونه نیروی ثقلی بوده و در حالت دوم، نیروهای ثقل
ــته در قابـهای  حدود بارهای خدمت به سازه اثر داده شده اند. در این تحقیق نشان داده شده است که تأثیر میلگردگذاری پیوس
ــع بـا افزایـش ایـن  مرکب مهار بندی نشده بر سختی جانبی قاب، به نسبت نیروی ثقلی به نیروی جانبی بستگی دارد و در واق
نسبت، پیوستگی میلگردها، به میزان قابل مالحظه ای سختی خمشی قاب و مقاومت سازه در مقابل بارهای جــانبی را افزایـش 

می بخشد.  
 

1- مقدمه 
       در سالهای اخیر با ایجاد سیستم قاب مرکب فوالد - بتن، تحول شگرفی در ساخت ساختمانهای فوالدی چند طبقه ایجاد 
شده است. قابهای مرکب متداول شامل یک قاب فلزی از ستونهای H  وتیرهای I شکل میباشند که تیرها به طور مرکب با دال 

بتنی که روی انها قرار دارد بارها را تحمل و به ستون ها منتقل می نمایند . [1] 
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      عملکرد سازه ای قاب مرکب در هنگام ساخت، به دو مرحله تقسیم بنــدی مـی شـود: مرحلـۀ سـاخت و سـاز و مرحلـه 
ــاید  عملکرد تیر مرکب. در طول مرحلۀ ساخت و ساز قاب فلزی به تنهایی وزن بتن مرطوب، کارگران و ابزار را تحمل می نم
و درمرحله تیر مرکب، تاوه بتنی و تیرفوالدی به صورت یک جسم یکپارچه درامده و سیستم قاب مرکب ایجاد مــی شـود کـه 
باید تمامی بارهای ثقلی و جانبی را تحمل کند. معموال گل میخهای برشی بین تیرفوالدی و تاوه بتنی، برای جلوگیری از تمــام 
ــل میـخ  لغزش بینابین انها کافی نیست [2,3,4] . درنتایج آزمایشگاهی، منحنیهای مختلف لغزش- برش غیر خطی، برای یک گ
ارائه شده است [ 6 ,5 ] ، اما اگر در اجرا  ازگل میخهای کافی استفاده شود، لغزش بین تیر فوالدی و تاوه بتنی بسیارکم میشـود 
و در طراحی تیر مرکب می توان مجموعه تیر و تاوه را به صورت یک جسم یکپارچه در نظر گرفت. همچنین در قــاب هـای 
ــط ضخـامت دال در  مرکب، به دلیل ضخامت نسبتا کم دال بتنی ومحدودیت های طراحی، معموال طراحان میلگردها را در وس

نظر می گیرند.    
ــه پیوسـتگی        مطالعات اخیرکه بر روی یک ساختمان تجاری مرکب مهار بندی شده در بریتانیا انجام شده نشان می دهد ک
میلگرد در محل اتصال تیر به ستون، باعث کاهش دوران در اتصال فوالدی و همچنین کاهش خیز وسط دهانه میگــردد [7] ، 
ــده در منـاطق بـا شـدت  همچنین تحقیقات انجام شده در مرجع [8] نشان داده است که در قابهای کوتاه مرکب مهار بندی نش
زلزله خیزی کم، در صورتی که میلگردهای موازی تیر اصلی در محل اتصال تیر به ستون پیوسته اجرا شوند، ممان خمشی تــیر 

فوالدی در محل اتصال به ستون، نسبت به حالتی که این پیوستگی لحاظ نشود، تاحدود 25% کاهش می یابد . 
     در این مقاله برای بررسی عملکرد واقعی فیزیکی قاب مرکب، مدل سازی توسط برنامۀ ANSYS انجام شده است. این نرم 

افزار قادر است اثرات غیرخطی هندسه و مصالح را در تحلیل قابهای سه بعدی و دالهای بتنی منظور نماید.  
  

2- مدلسازی 
ــقف،         برای مدلسازی تیرها و ستونها از المان «Beam 24 » با قابلیت تغییر شکل پالستیک، برای مدلسازی قسمت بتنی س
از المان «Solid 65 » و برای مدلسازی میلگرد ها از المان «Link8 » استفاده شده است. با فرض عدم لغزش در نقاط گل میــخ 
(اتصاالت برشی) بین تیر فوالدی و تاوه بتنی، در این نقاط گره مشترک برای دو المان Beam وSolid تعریــف شـده اسـت تـا 

تمامی تغییر شکلهای انتقالی تیر و تاوه درنقاط برش گیرها، یکسان گردند. فرضیات در نظر گرفته شده به شرح زیراست :  
      1- رابطۀ تنش - کرنش فوالد االستوپالستیک کامل و رابطۀتنش - کرنش بتن، غیر خطی می باشد. 

      2- درمحل برشگیرها (گل میخها )، تغییر شکلهای انتقالی بتن و فوالد، کامالً یکسان فرض می شود. 
      3- تغییر شکلها کوچک و مصالح ایزوتروپیک می باشند. 

      4  - مصالح فوالدی از معیار گسیختگی وان میسز پیروی می کند. 
      5- مصالح بتنی از معیار گسیختگی کولمب ( بدون تحمل کشش ) پیروی می کند. 

ــایی تحمـل      المان تیر سه بعدی (Beam 24) یک المان تک محوره، با مقطع جدار نازک دلخواه (باز یا بسته) است که توان
کشش،  فشار، خمش و پیچش سنت و نانت را دارد . المان در هر گره 6 درجه آزادی دارد، سه درجه آزادی انتقالی در جهات 
X،Y،Z و سه درجه آزادی دورانی حول محورهای X،Y، Z . المان توانایی منظور کردن رفتار مصالح در محدوده غیر خطـی را 
ــود. المـان سـه بعـدی (Solid 65) بـرای مدلسـازی  داراست. مقطع عرضی توسط یکسری از الیه های مستطیلی تعریف میش
ــن در کشـش و پکیـدن بتـن در  جامداتی که شامل یا فاقد میلگرد هستند استفاده می شود، این المان قادراست ترک خوردن بت
ــرار دادن  فشار را منظور نماید. المان فوق هشت گره ودر هر گره سه درجه آزادی انتقالی دارد و در سه جهت دلخواه، امکان ق

میلگردهای با خصوصیات متفاوت را فراهم می اورد.  
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      صرفنظر از تونائی ترک خوردن و پکیدن، المان Solid 65 مشابه المان آجری ( Brick ) است. مهمترین قابلیت این المـان، 
ــد، میلگردهـا نـیز توانـایی  لحاظ کردن خواص غیر خطی مصالح است. بتن قادر است در سه جهت متعامد ترک بخورد و بپک
کشیده شدن و فشرده شدن را دارند اما توانایی تحمل برش را ندارند. المان با 8 گره و خواص ایزوتروپیک مصالح تعریف می 
شود، یک نوع مصالح برای المان Solid و تا سه نوع مصالح برای میلگردها قابل تعریف است. خــواص میلگردهـا عبـارتند از: 
نوع مصالح، نسبت حجمی و زاویه هایی که  جهت میلگرد را مشخص می کنند ( نسبت حجمی،  نسبت حجم میلگرد موجود 
در المان در راستای مورد نظر، به حجم کل المان می باشد ). عالوه بر این اطالعات مربوط به خــواص بتـن از قبیـل ضرایـب 
ــه تغیـیرات  انتقال برش برای ترک باز و بسته و تنش های کششی و فشاری قابل تحمل نیز به برنامه وارد می شود. عموماً دامن
ضریب انتقال برش، از صفر تا 1 است که صفر نشانگر یک ترک نرم (کامالً بدون انتقال برش) و1 نشــانگر تـرک زبـر (بـدون 

کاهش در انتقال برش) میباشد که این ویژگی هم برای ترک های باز و هم برای ترکهای بسته، می تواند لحاظ شود. 
       المان Link8 یک المان خرپایی است که دارای مقاومت فشاری و کششی در جهت محور عضو می باشــد و قـادر اسـت 

رفتار غیر خطی مصالح را منظور نماید، این المان از نظر شکل و مشخصات شبیه میلگرد می باشد.[9]  
 

3- مثال عددی 
       جهت بررسی اثر میلگرد گذاری پیوسته بر سختی جانبی قاب مرکب مهاربندی نشده، یک قــاب مرکـب یـک طبقـه بـر 
اساس بخش 4 آیین نامه AISC [10] ، طراحی شده است، این قاب در جهت تیرهای فرعــی بـادبندی و در جـهت تـیر هـای 
ــهت  اصلی مهار بندی نشده می باشد (شکل 1 ). بدلیل وجود بادبند، در جهت فرعی عمل مرکب وجود دارد. قاب فوق در ج

تیرهای اصلی در دو حالت مختلف زیرمورد بررسی قرار گرفته است:    
الف- با پیوستگی میلگرد موازی تیر اصلی در محل اتصال تیر به ستون  

ب – بدون پیوستگی میلگرد موازی تیر اصلی در محل اتصال تیر به ستون  
      در هر یک از حاالت فوق قاب مورد نظرتحت بار جانبی با افزایش تدریجی قرار گرفته است. در هر مرحله از بارگــذاری 
درصد افزایش سختی بدلیل وجود میلگرد پیوسته، از تقسیم جابجاییهای قاب در دو حالت به یکدیگر بدست آمــده اسـت. بـه 

منظور بررسی اثر بار ثقلی بر پدیده فوق، مراحل باال با اعمال بار ثقلی ثابت نیز انجام پذیرفته است. 
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شکل1- پالن تیر ریزی 
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 مشخصات قاب و مصالح به شرح زیر است: 
      ارتفاع طبقه330 سانتیمتر، فاصله فاصله محور تا محور قابها در هر دو جهت 450 ســانتیمتر، فاصلـه تیرهـای فرعـی150 
سانتیمتر،  تیرهای اصلی IPE 27 ، تیرهای فرعی IPE 14 ، ستونها IPB 18 متوسط، ضخامت تاوه بتنی 7/5  سانتیمتر، در صــد 
میلگرد در دو جهت ،1% می باشد.( شکل 2 ) تنش جاری شدن فوالد fy=2400 kg/cm2  (شــکل 3)، نسـبت پواسـون فـوالد 
0/25 ، رابطه تنش کرنش بتن غیرخطی بصورت جدول-1و(شکل4 ) [11 ] ، ظرفیت انتقال برش در بتن برای ترک بــاز 0/2 و 
ــر  برای ترک بسته 0/8، هیچگونه ظرفیت تحمل کشش در بتن وجود ندارد، حداکثر ظرفیت تحمل فشار در بتن250 کیلوگرم ب
ــانتیمتر مربـع و  سانتیمتر مربع، دانسیته بتن0/0024 کیلو گرم بر سانتیمتر مکعب، مدول االستیسیته بتن 237500 کیلو گرم بر س

ضریب پواسون بتن0/17 در نظر گرفته شده است .   
     الزم به ذکر است که قاب در جهت X مهار بندی و در جهت Y صلب می باشد و تمامی اتصاالت تیر به ستون صلــب در 

نظر گرفته شده اند. 

 

 

7.5
cm

IPE14

Studs    Rebars 

شکل٢- طرح تري مرکب 
رنش بتن  ک  – جدول1-  رابطه تنش 

کرنـــــــــش 
 cm/cm

 0/0002  0/0004  0/0006  0/0008  0/001  0/0012  0/0014  0/0016  0/0018  0/002  0/003
 kg/cm2 تنش  47/5  90  127/5  160  187/5  210  227/5  240  247/5  250  250

 شکل3-  نمودار تنش– کرنش فوالد                                                   شکل4-  نمودار تنش– کرنش بتن 
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      برای المان بندی قسمت بتنی سقف، المانهای Solid با ابعاد 7/5×50×50 سانتیمتر تعریف شده اند. تیرهای اصلی و فرعی 
با المان Beam بطول50 سانتیمتر و ستون ها نیز با المان Beam بطول330 سانتیمتر معرفی شده اند . برای مدلسازی میلگرد 

پیوسته در روی تیرهای تکیه گاهی( محورهای B,C,D,E ) المان link8 با سطح مقطع یک سانتیمتر مربع، در باالی ضخامت 
تاوه قرار داده شده است (شکل 5- الف). بدلیل فرض عدم لغزش بینابین تیر فوالدی و تاوه بتنی در نقاط برشگیر، تمامی 

تغییر شکلهای انتقالی تیر فوالدی و تاوه بتنی دراین نقاط یکسان فرض می شود و با توجه باینکه المان Solid مورد بحث در 
هر گره سه درجه آزادی انتقالی دارد، بنابراین با تعریف گره مشترک بین المانهای تیر بطول50 سانتیمتر والمانهای solid با بعد 

50 سانتیمتر، میتوان تاثیر برشگیرها را اعمال نمود. 
 

 الف – قرار گیری المان Link در روی تیرهای تکیه گاهی                            ب – قاب مدل شده        
 

شکل5 – مدل سازی قاب    
    

  چگونگی مدل کردن حاالت الف وب در زیر شرح داده شده است; 
الف- در حالت الف که میلگردها یکپارچه هستند تمامی المانهای solid در گره های مجاور مانند حاالت مشــابه متـداول، بـه 

یکدیگر مفصل شده و المانهای Link بصورت ممتد در باالی ضخامت تاوه قرارگرفته اند. ( شکل-5 ) 
ب- در حالت ب، میلگردها در امتداد محورهایD، C، B وE  یکپارچه نیستند، بنابراین ضمن حذف المان های Link  برای از 

بین بردن یکپارچگی تاوه بتنی بصورت زیر عمل کرده ایم:  
Cاز ان می گذرد:  اگر شکل –6  قسمتی ازمش بندی سقف باشد که یکی از محورهای فوق مثالً

 ( j و  k)می گذرد و گره ابتدایی المان تیری است که از ( j و i )عالوه بر اینکه گره انتهایی المان تیری است که از j گره
میگذرد، المانهای Solid (C، B، A وD ) را نیز بهم متصل می کند. اما گرهm ، تنها دو المان  Solid (B وC)، وگره s ، تنها دو 
 D، C، B مجاور محورهای Solid را بیکدیگر متصل میسازند. با تعمیم این روش جهت تمامی المانهای (Dو A) Solid  المان
وE ، مالحظه میشود که در امتداد این محورها پیوستگی میلگردها و تاوه بتنی لحاظ نخواهد شد. در هر دو حالت الف و ب،  

بارثقلی و جانبی بصورت گرانشی بر سازه اثر داده شده و نتایج عددی در جدوال (2و3) اورده شده است . 
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شکل٦-  قسمىت از املان بندى سقف  

                                                   

               الف – جابجایی جهت مهاربندی نشده                                            ب – تنش در بتن 
                                                    شکل7- سازه تغییر شکل یافته 
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جدول2– تغییر مکان حاالت الف و ب با افزایش تدریجی بار جانبی و درصد افزایش سختی، در غیاب نیروی ثقلی 
تغییرمکان حالت ب درصدافزایش سختی 

 (Cm)
 

تغییرمکان حالت الف 
 (Cm)

 

بار جانبی 
 kg/m2

 0/297 0/05680 0/05663 9
 0/297 0/11360 0/11327 18
 0/297 0/22720 0/22653 36
 0/297 0/34082 0/33981 54
 0/297 0/68163 0/67961 108
 0/297 1/02240 1/01942 162
 0/297 1/36325 1/35922 216
 0/297 1/70407 1/69900 270
 0/297 2/04480 2/03880 324
 0/297 2/38570 2/37860 378
 0/297 2/72650 2/71800 432
 0/297 3/06700 3/05800 486
 0/297 3/40800 3/39800 540

 
 

جدول3–  تغییر مکان حاالت الف و ب با افزایش تدریجی بار جانبی و درصد افزایش سختی، درحضور نیروی ثقلی 
تغییرمکان حالت ب درصدافزایش سختی 

 (Cm)
 

تغییرمکان حالت ب 
 (Cm)

 

ضریب 
زلزله 

بار جانبی 
 kg/m2

 27/ 2 0/0901 0/07080/017 9
 15 0/1461 0/12710/034 18

 7/76 0/2582 0/23960/670 36
 5/154 0/3703 0/3522 0/1 54
 2/309 0/7067 0/6907 0/2 108
 1/26 1/0430 1/0300 0/3 162
 0/803 1/3800 1/3690 0/4 216
 0/526 1/7180 1/7090 0/5 270
 0/488 2/0580 2/0480 0/6 324
 0/48 2/3990 2/3870 0/7 378
 0/29 3/0340 3/0250 0/8 432
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     بررسی نتایج فوق نشان می دهد، در حالتی که از بارهای ثقلی صرفنظر شده، پیوستگی میلگردها تنها حدود 0/3%،  سختی 
جانبی قاب را افزایش میدهد، اما در حالتی که بارهای  ثقلی نیز بر سازه اعمال شده است، پیوستگی میلگردها بــه مـیزان قـابل 

توجهی، سختی جانبی قاب را افزایش میبخشد . 
 

4- نتیجه گیری 
      در قاب های مرکب مهاربندی نشده، افزایش سختی جانبی به خاطر پیوستگی میلگردها ی تاوه بتنی در روی تیرهای تکیه 

گاهی، بستگی به نسبت نیروی ثقلی به نیروی جانبی دارد. در واقع هر چه نسبت نیروی ثقلی به نیروی جانبی افزایش یابد 
(یعنی ضریب زلزله کم باشد)، پیوستگی میلگردها نقش مؤثرتری در افزایش سختی خواهد داشت. بنابراین جهت کاهش 

ارتعاشات ساختمان و تغییر شکلهای ناشی از زلزله های کم شدت بویژه درمناطق با شدت زلزله خیزی کم، بهتر است 
میلگردها حداقل باندازه طول مهاری در روی تیر های تکیه گاهی امتداد یابند. از طرفی چون در زلزله های شدید، درحالت 
نهایی، اثر این پیوستگی تاوه به شدت کاهش می یابد، مالحظه این اثرات در محاسبات سازه ای جهت افزایش اساس مقطع 

تیر فوالدی، بویژه در مناطق زلزله خیز، توصیه نمی شود.  
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