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 :نوع بار زنده در طراحی سازه 5

 
 

 از بارگذاری جانبی و بارگذاری ثقلی. اندعبارتاولش بگم که در حالت کلی دو سری بارگذاری واسه سازه داریم که 

بارگذاری ثقلی خیلی ساده س و در جهت ثقلی به سازه وارد میشه. تنوع بارهای ثقلی خیلی زیاده و توی این مقاله نمیخوام 

 . بارهای اصلی بارهای مرده و زنده هستن که اعمال این بارها در ایتبس الزامی هستش.کنماشارهبه همش 
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 :اندکی مقدمه

 بارهای ثقلی ان. یه تعریف ساده داشته باشیم از اینا. تریناصلیما دو سری بار مرده و زنده داریم که از 

 بارهای مرده:

متمادی هستش میشه گفت بارهای مرده ساختمون هم دائما در طول عمر سازه وارد  هایسالمثل جسدی که در گور تا 

 ون بکنیم.نیستن و باید محاسبه ش نامهآیینمیشه مثل بار کف سازی، دیوارهای پیرامونی یا حتی خود تیر و ستون. این بارها 

 بارهای زنده:

ل آدمای داخل سازه که هی میرن میان یا بارهای خودرو این بارها ساده شو بگم که یوقتایی هست بعضی وقتا هم نیست مث

 (.6مبحث  37جدول بهمون میگه )صفحه  صورتبهبارای زنده رو مبحث ششم  در پارکینگ یا مبلمان منزل و الی آخر.

 

 

 

 حاال که فهمیدیم چی به چیه، بریم انواع بارای زنده رو باهم مرور کنیم.
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 :Liveبار  -1

، بارهای 6. طبق مبحث بینیممیپیش فرض  Load Patternس که توی ایتبس هم در بار زنده ترینسادههمون 

جتماع ا هایمحلبار زنده پارکینگ و  طورهمینو  گیریممیرو از این نوع  مترمربعبر  کیلو نیوتون 5زنده بیشتر از 

 عمومی.
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 : LiveRedبار  -2

که  Liveمیگه اینو دست باال دادم توی جدول و میشه کاهشش داد ) نامهآئینهستش با این تفاوت که  Liveمشابه بار زنده 

میدیم. این کاهش رو بخوام خیلی ساده بگم  مترمربعبر  کیلو نیوتون 5که  پلهراهباشه(. مثل بار زنده  Reducibleمیشه 

کیلو حساب کنیم یعنی در  100سطح. اگه هر نفرو  مربعمترکیلوگرم در هر  500یعنی  KN/m2 5میشه گفت که  طوریاین

 نفر باید باشن که این امکانش خیلی کمه دیگه. واسه همون اجازه میده کاهشش بدیم.  5 مترمربعهر 

 

 

 : LiveRed0.5بار  -3

میذاریم. با این تفاوت که عالوه بر  Reducibleایتبس از نوع  Load Patternهستش که در  LiveRedمشابه بار زنده 

. کنیممیپشت بار زنده رو نصف  1رو کاهش میده، ما خودمونم توی ترکیب بارا ضریب  شدهدادهاینکه ایتبس یه بار مقدار 

 یعنی اینم کاهشیه ولی دوبار کاهش داریم. مثل بار زنده کف سازی طبقات.
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 : LRoofبار  -4

، مبحث ششم گفته KN/m2 1.5تخت  هایبامواسه  معموالًمیخونیم. یعنی  نامهآئینرو جدا از بقیه در  بامپشتما بار زنده 

 هم نیست. Reducibleواسه سقفت بار زنده وارد کن. این توی ایتبس خودش نوع بار داره و از نوع کاهشی 

 

 : Lpartitionبار  -5

 مثالًداشت و  کتابحسابزدیم. یه سری بار زنده می صورتبهسانتی در طبقات رو  10تا چند وقت پیش بار تیغه بندی 

2KN/m 1.5  جدید ما دیگه بار تیغه بندی رو بار زنده نمیگیریم و به بار مرده کف سازی طبقات  6میومد. ولی طبق مبحث

 .کنیممیاضافه 
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در مورد  نامهآیینو کلی نکات من خیلی خالصه اینا رو گفتم. ولی میخوای همه اینا رو یکجا داشته باشی 

 رو یاد بگیری؟ هابارگذاریسایر 

 مطالب: گردآورنده

 عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( هایکتابو مدرس  مؤلف اسالمی اسالم مهندس
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