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پیوستگی فوالد و تته ،طول مهاری و وصله میلگرد

اساس ػولکزد هزکة تتي ٍ فَالد ٍ تشکیل یک ػضَ تتي ارهِ ،تز پیَستگی کاهل تیي
هیلگزد هسلح کٌٌذُ ٍ تتي استَار است.
پیوستگی تیه فوالد و تته در اثر عوامل زیر ایجاد می شوود
 -1چسثٌذگی شیویایی تیي فَالد ٍ تتي
 -2اصغکاک تیي سغح هیلگزد ٍ تتي اعزاف آى
 -3درگیز شذى تزآهذگی ّا ٍ فزٍرفتگی ّای هیلگزد آجذار در تتي
 -4هْارهکاًیکی در اًتْای هیلگزد کِ هوکي است تَسظ قالب ٍ یا حتی هْزُ ٍ ٍاشز
ایجاد شَد.

طول مهاری مستقیم

عَل هْاری یا عَل گیزایی ،تِ هؼٌای حذاقل عَل السم تزای یک هیلگزد هشخص داخل تتي
است ،کِ در عَل آى ،تٌش هیلگزد اس صفز تِ تٌش تسلین افشایش هی یاتذ .ایي عَل تا l
d
ًوایش دادُ هی شَد.
طول مهاری میلگرد تحت کشش

راتغِ کلی جْت هحاسثِ عَل هْاری هیلگزد آجذار تحت کشش

در راتغِ تاال ػثارت
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ًثایذ تشرگتز اس  2/5شَد .ایي شزط تزای جلَگیزی اس

گسیختگی هحتول پیَستگی اس ًَع تیزٍى کشیذگی فَالد اس تتي هٌظَر شذُ است.

تِ ػثارتی تا در ًظز گزفتي


  2.5
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گسیختگی هحتول پیَستگی اس حالت تیزٍى

کشیذگی فَالد اس تتي ،تِ حالت شکاف خَردگی تتي کِ هغلَب تز است.

 -1ضریة موقعیت میلگرد  t
ایي ضزیة تزای اًؼکاس اثزات ًاهٌاسة تتي ریشی در اعزاف هیلگزدّای

d 

فَقاًی ٍارد شذُ است.
الف) تزای هیلگزد افقی کِ در ٌّگام جای گذاری ،تیش اس  300هیلیوتز تتي
تاسُ در سیز قسوت عَل هْاری یا ٍصلِ آى ریختِ شَد.

d   300mm   t  1.3

ب) تزای سایز هیلگزدّا

 t  1.0

 -2ضریة پوشش میلگرد e
ضزیة پَشش هیلگزد ،اثزات پَشش اپَکسی رٍی هیلگزد را در ًظز هیگزد.
تزای هیلگزدّا یا سین ّای تا رٍکش اپَکسی ٍ پَشش تتي کوتز اس  ٍ 3dbیا
فاصلِ آساد کوتز اس 6dbتا هیلگزد هجاٍر:

If
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تزای سایز هیلگزدّا ٍ یا سین ّای تا رٍکش اپَکسی

 e  1.2

تزای هیلگزدّا یا سین ّای تذٍى رٍکش اپَکسی

 e  1.0

 -3ضریة اودازه میلگرد  s
ایي ضزیة هؼزف ػولکزد هٌاسثتز هیلگزدّایی تا قغز کوتز در اًتقال تٌش تِ
تتي تَدُ است.
الف) تزای هیلگزدّای  ٍ 19کَچکتز ٍ سین ّای آجذار
ب) تزای هیلگزدّای  ٍ 22تشرگتز
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 -4ضریة تته تا داوه سثک 
ایي ضزیة هقاٍهت کششی پاییي تز ،تیي تتي تا داًِ ّای سثک تیي تتي ٍ
هیلگزد را تیاى هیکٌذ
تزای تتي تا داًِ سثک
تزای تتي تا داًِ سثک اگز هقاٍهت کششی شکاف خَردگی (  f ctکِ اس
آسهایش تزسیلی تؼییي هیشَد) هشخص شذُ تاشذ.
تزای تتي تا ٍسى هؼوَلی
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 -5تعد پوشش تته یا فاصله تیه میلگردها cb
ایي ضزیة  cbتزاتز تا کَچکتزیي ،اس دٍ هقذار سیز اًتخاب هی شَد.

الف) کَچکتزیي فاصلِ اس سغح تتي تا هزکش هیلگزدی کِ هْار هیشَد cb  d1
ب) ًصف فاصلِ هزکش تا هزکش هیلگزدّای هجاٍری کِ هْار هیشًَذ a
cb 
2
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 -6شاخص فوالدهای عرضی K tr
ایي ضزیة تأثیز فَالدّای هحصَر کٌٌذُ ػزضی تِ صَرت تٌگ یا خاهَت را در هَرد صفحاتی
کِ احتوال شکاف دارد ،هٌظَر هیکٌذ.
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 Atrجوغ سغح هقغغ کلیِ فَالدّای ػزضی ،کِ در فاصلِ dbقزار گزفتِ اًذ ٍ صفحِ شکاف
خَردُ را قغغ هیکٌذ.
 sحذاکثز فاصلِ هزکش تا هزکش فَالدّای ػزضی در عَل

 nتؼذاد هیلگزدّا یا سین ّایی است کِ در عَل صفحِ شکاف خَردگی هْار هیشًَذ.
تِ ػٌَاى یک سادُ ساسی در عزاحی ،تِ صَرت هحافظِ کاراًِ ،هیتَاى شاخص فَالدّای
ػزضی را صفز گزفت

 Ktr  0 
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 -3ضریة کاهش مرتوط ته فوالد اضافی
اگز فَالد هَجَد در یک ػضَ خوشی تیش تز اس فَالد السم تز اساس تحلیل
خوشی هقغغ تاشذ ،هیتَاى عَل هْاری  ldرا تا ضزیة سیز کاّش داد:

As ,required
As , provided
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طول مهاری مستقیم
طول مهاری میلگرد تحت فشار
راتغِ کلی جْت هحاسثِ عَل هْاری هیلگزد آجذار تحت فشار تا ً ldcشاى دادُ هیشَد

 0.04db f y
ضزیة کاّش عَل هْاری هیلگزد تحت فشار
الف) فَالد اضافی ًسثت تِ هقذار هَرد ًیاس
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As ,required
As , provided



ب) هیلگزد هحصَر شذُ در فَالد ػزضی تِ صَرت دٍرپیچ تا حذاقل قغز  6هیلیوتز ٍ حذاکثز گام 100
هیلیوتز

6 @100mm 

؛ تزاتز است تا

  0.75

یا هیگزد هحصَر شذُ تِ صَرت تٌگْایی تا هیلگزد  13هیلیوتز تا فَاصل حذاکثز  100هیلیوتز 13 @100mm 

تزاتز است تا

  0.75

طول مهاری میلگردهای گروهی
ٍقتی کِ تؼذاد سیادی هیلگزد در هقغغ تیز یا ستَى السم تاشذ ،گاّی هیلگزدّا تِ صَرت

دٍتایی ،سِ تایی ،چْارتایی در هقغغ قزار دادُ هی شَد .تِ ّویي جْت آییي ًاهِ ACI 318
السم هیذاًذ ،کِ عَل هْاری هیلگزدّای گزٍّی در کشش یا در فشار ،تز اساس عَل هْاری
یک هیگزد ٍاقغ در گزٍُ هحاسِ ٍ در یک ضزیة افشایٌذُ ضزب گزدد
کِ تِ تزتیة تزای گزٍُ ّای
2تایی3 ،تایی4 ،تایی تزاتز تا  1/33 ،1/2 ،1/00در ًظز گزفتِ هیشَد.

قالب استاودارد و مهاری آن
وحوه عملکرد قالب در کشش

