
  



 (پیشرفتهسواد، طراح باسواد )طراح بی:  عنوان كتاب

 میررضا میریحیوی  – اسالم اسالمی:  مؤلفان

 انتشارات چشم ساعی:  ناشر

 نوبت چاپ

 طراح جلد

 ناظر فنی چاپ و تولید

 : اول 

 : محمد پوراسمعیل

 : الهام سادات سلجوقیان

 نسخه 0111:  تیراژ

 قیمت

 شابک 

 : 

 :8-55-9889-811-978 

 
 
 

 
 
 

  

 .0171اسالمی، اسالم، :  سرشناسه

 اسالم اسالمی، میررضا میریحیویسواد، طراح باسواد )مقدماتی( / نویسندگان: طراح بی:  عنوان و نام پدیدآورندگان

 .0198، چشم ساعی، : تهران مشخصات نشر

 ص. 094:  مشخصات ظاهری

 978-811-9889-55-8:  شابک

 : فیپا. فهرست نویسی وضعیت

 ETABS (computer program):  موضوع

 SAFE (computer program):  موضوع

 مهندسی سازه، طرح و ساختمان، داده پردازی، راهنمای آموزشی )عالی( : موضوع

 : پی سازی، طرح و ساختمان، داده پردازی، راهنمای آموزشی )عالی( موضوع

 .0174میررضا، میریحیوی، :  شناسه افزوده

 TA647:  رده بندی کنگره

 رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی ملی
: 0701185/814 

 :5817089 

 
 انتشارت چشم ساعی

www.nashr1.com          11011874558 

 Civil Showمحصول گروه آموزشی 

 های ارتباطی:راه

 

http://www.nashr1.com/
http://www.nashr1.com/


 مطالب فهرست

 00 ....................................................................................................... مؤلفان شگفتاریپ

 01 ................................................................................................ :شمع و گسترده یپ 0

 05 ................................................................................................................... :مقدمه

 05 ...................................................................... :تبسیا از یگاه هیتک یها العمل عکس انتقال

Import از ها لیفا کردن Safe: ...................................................................................... 08 

 Units: .................................................................................... 08 قسمت از هیاول ماتیتنظ

 08 .......................................................................................................... :مصالح فیتعر

 07 ........................................................................................... :ستون و یپ مقاطع فیتعر

 09 ..............................................................................:خاک بستر العمل عکس مدول فیتعر

 10 .................................................................................................... :گسترده یپ میترس

 11 .................................................................................................... :یپ نیطرف شیافزا

 11 ............................................................................................... :بستر یسخت اختصاص

 11 ................................................................................................ :یسطح یبارها اعمال

 11 ...................................................................................... :یپ یجانب حرکت کردن دیمق

 11 ........................................................................................................:یطراح ینوارها

 14 ................................................................................. :ها آن عرض میتنظ ای نوارها اصالح

 Design: ............................................................................................ 14 پنجره ماتیتنظ

 15 ......................................................................... :خاک تنش کنترل یبارها بیترک فیتعر

:Run ..................................................................................................................... 18 

 19 .................................................................................... :گسترده یپ به مربوط یکنترلها

 19 ....................................................................................:یپ ریز خاک تنش کنترل

 11 ............................................................................................... :پانچ برش کنترل



 11 ............................................................................ :الزم یخمش یلگردهایم یبررس

 15 ......................................................................................... :یخمش یحداقل یآرماتورها

 Safe: ........................................................................... 18 در آسانسور چاله یساز مدل نحوه

 17 ................................................................................................................ :یپ نکات

 Safe: ............................................................................ 17 به یبرش وارید ارسال نحوه

 44 ..................................................................................................................... :شمع

 45 ............................................................................................. :یا نقطه Ks نییتع

 45 .................................................................... :شمع ریز خاک یا نقطه یسخت فیتعر

 48 ................................................................ :هاشمع محل به یا نقطه یسخت اختصاص

 48 ....................................................................................... (:Q)شمع مجاز مقاومت

 47 ............................................................................................ :شمع یطول لگردیم

 48 ................................................................................................... :شمع خاموت

 49 .............................................................................................................:ینوار یپ 1

 50 ................................................................................................................... :مقدمه

 50 ......................................................................................... :ینوار یپ از استفاده الزامات

 50 ...................................................................... :تبسیا از یگاه هیتک یها العمل عکس انتقال

Import از ها لیفا کردن Safe: ...................................................................................... 51 

 Units: .................................................................................... 51 قسمت از هیاول ماتیتنظ

 51 .......................................................................................................... :مصالح فیتعر

 54 ........................................................................................... :ستون و یپ مقاطع فیتعر

 55 ...............................................................................................:ینوار یپ مقطع فیتعر

 58 ....................................................................................................... :ینوار یپ میترس

 59 ..............................................................................:خاک بستر العمل عکس مدول فیتعر



 80 ............................................................................................... :بستر یسخت اختصاص

 80 ................................................................................................ :یسطح یبارها اعمال

 80 ...................................................................................... :یپ یجانب حرکت کردن دیمق

 80 ........................................................................................................:یطراح ینوارها

 Design: ............................................................................................ 81 پنجره ماتیتنظ

 84 ..................................................................................... :ینوار یپ به مربوط یهاکنترل

 84 ....................................................................................:یپ ریز خاک تنش کنترل

 84 .........................................................................................:نگیپانچ برش کنترل

 85 .......................................................................... :یپ یخمش یآرماتورها ی محاسبه

 87 ......................................................................................... :یخمش یحداقل یآرماتورها

 88 ...................................................................................................:یحداقل یهاخاموت

 71 ..................................................................................................... :یپ خاص موارد 1

 75 ................................................................................................................... :مقدمه

 75 ........................................................................................... :مجزا سازه دو مشترک یپ

 78 ...................................................................................... :متفاوت یارتفاع تراز با یهایپ

 79 ........................................................................................................ :خاک در کشش

 UDSoil: ........................................................................................ 80 در Soil بار بیترک

 UDSoil: .......................................................................................... 81 در دما بار بیترک

 UDSoil: ........................................................................................... 81 در باد بار بیترک

 UDSoil: ............................................................................. 81 یبارها بیترک در قائم زلزله

 81 .......................................................................................................... :یبرش وارید 4

 85 ................................................................................................................... :مقدمه

 85 ...................................................................................................... :یبرش وارید نکات



 89 ............................................................................................................ :یافق لگردیم

 90 ............................................................................................................. :قائم لگردیم

 91 .................................................................................................................. :سنجاق

 94 ........................................................................ :وارید در یافق یلگردهایم یریقرارگ نحوه

 95 ............................................................................................................. :یمرز المان

 011 .................................................................................................. :وارید مقطع فیتعر

 011 ...................................................................................... :ارتفاع در یبرش وارید میترس

 011 ................................................................................................... :وارهاید یبندمش

 011 ........................................................................... :یبرش وارید یها گاه هیتک ردارکردنیگ

 011 ........................................................................................ :وارید یها مش یزن برچسب

 018 ........................................................ :یبرش وارید دهانه در طبقات ریت حذف عدم ای حذف

 019 ............................................................................... :یبرش وارید یبارها بیترک فیتعر

 001 .................................................................... :یبرش وارید یخوردگ ترک بیضرا اختصاص

 001 .......................................................... :یبرش وارید ینخوردگ ترک ای یخوردگ ترک یبررس

 004 ......................................................................................... :یطراح یپارامترها میتنظ

 005 ............................................................................................... :یطراح روش انتخاب

 Simplified: ........................................................................................... 005 روش

 Uniform: .............................................................................................. 005 روش

 008 ...................................................................................... :یبرش وارید یطراح و لیتحل

 007 ............................................... :یمحور یروین و خمش در وارید یریپذ تحمل یبررس

 007 ....................................................................... :برش در وارید یریپذ تحمل یبررس

 008 ...........................................:یمرز المان به ازین عدم ای ازین و یمرز المان طول کنترل

 General Reinforcing Pier Section: ...................................................... 010 روش از استفاده



 015 ................................................................... :یبرش وارید یافق یلگردهایم مقدار محاسبه

 015 ....................................................................................... :یمرز یهاالمان یینها ابعاد

 018 .................................................................... :بازشو یدارا یبرش وارید همبند ریت یطراح

 018 ....................................................................:هاPier و همبند ریت یلگردهایم کردن پیت

 017 ................................................................................ :یبرش وارید به مربوط یها کنترل

 017 .............................................................................................. :درصد 15 قانون

 041 .............................................................................................. :درصد 51 قانون

 041 ........................................................................................... :یبتن توپُر دال یطراح 5

 045 ................................................................................................................. :مقدمه

 Etabs: .......................................................................... 048 افزار نرم از دال سقف مدل هیته

 Safe:.............................................................................................. 048 از لیفا یفراخوان

 049 .................................................. :دال مقطع یمعرف و آرماتور بتن، مصالح مشخصات یمعرف

 051 ...................................................................... :یانتقال یستونها و ریت ماتیتنظ در رییتغ

 058 ................................................................................... :بار حاالت و بار یالگوها یمعرف

 059 ........................................... :یخوردگ ترک یرخطیغ یبارها بیترک و یطراح یبارها بیترک

 081 .............................................. :المانها یخوردگ ترک بیضرا اعمال و سقف یساز مدل اصالح

 084 ..................................................................................................:یبتن دال یبارگذار

 085 ........................................................................................ :یطراح ینوارها یساز مدل

 070 .................................................................................. :هادال یطراح و زیآنال ماتیتنظ

 077 ................................................ :یخوردگ ترک زیآنال انجام جهت یرخطیغ بار حاالت یمعرف

 081 ....................................................... :یخوردگ ترک زیآنال اساس بر ها دال رشکلییتغ کنترل

 088 .................................................................................. :برش و خمش یبرا دال یطراح

 091 ...................................................................................................................:منابع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مؤلفانپیشگفتار   

مند به طراحی سازه نوشته شده است تا با این کتاب برای مهندسین و دانشجویان عمران عالقه

ای و  نامه ها را با توجه به قواعد جدید آییندر هر فصل، سازه های ارائه شدهبندیاستفاده از گام

های       ین نسخهافزاری طراحی کنند. در این کتاب سعی شده است از آخرهای نرمتکنیک

های قبل دارند، استفاده که تغییرات محسوسی نسبت به نسخه SAFEو  ETABSافزارهای نرم

افزار متعدد و مشورت با اساتید بنام های آموزش نرمشود. کتاب حاضر حاصل تجربیات کالس

رآن ای از ههای مورد بحث طراحان به نگارش درآمده تا بستهخصوص در بخش طراح کشور به

 چه مهندسین برای طراحی سازه به آن نیاز دارند در اختیار داشته باشند.

افزارهای در نرم های مختلف طراحی سازهی بخشدلیل تالیف این کتاب سؤاالت زیاد درباره

ETABS  وSAFE  بود که باالخره تصمیم گرفتیم همه این سؤاالت و بیشتر از آن را در سری

 صورت کامل پاسخ دهیم.طراح باسواد بهسواد،  های طراح بیکتاب

سواد، طراح باسواد فقط کتاب نیست! بلکه دستورالعملی است که امکان طراحی  کتاب طراح بی

پذیر ی متعارف را برای تمامی مهندسین عمران با هر سطح از دانش طراحی امکانهر نوع سازه

ه محور بازار است که صرفاً یک های مشابه پروژ کند. این وجه تمایز کتاب حاضر با کتابمی

 کنند.پروژه را تعریف کرده و آن را طراحی می

 سواد طراح باسواد شامل:جلد اول کتاب طراح بی

های کامپوزیت سنتی و عرشه بندی طراحی سقفهای بتنی و فوالدی، گامگام طراحی سازه 18

، هرآن چه برای (Rho)امعینی راه مورد تائید اساتید عمران برای تعیین ضریب ن فوالدی، نقشه

آنالیز دینامیکی سازه نیاز دارید، طراحی دیوار حائل به همراه پاسخ به سؤاالت کلیدی آن،  

بندی نکات کلیدی تمام فصول  های اجرایی و در آخر نیز جمعی محاسبه و ترسیم دیتایلنحوه

 باشد.می

 سواد طراح باسواد شامل:جلد دوم کتاب طراح بی

بندی طراحی پی گسترده و شمع )که در کمتر کتابی به آن پرداخته شده است(، گام بندیگام

ها، هرآن چه برای طراحی دیوار کامل پی نواری به همراه نکات اجرایی، موارد خاص طراحی پی

 باشد.برشی بدان نیاز دارید و طراحی دال دوطرفه بتنی می



 و اما آخرین سخن ما به خوانندگان عزیز:

 خواهید به یک طراح واقعی تبدیل شوید از همین االن شروع به خواندن این کتاب کنید. میاگر 

 

 كالم آخر

باشد فلذا از اساتید و مهندسین هایی نیز میالبته طبیعی است که کتاب حاضر دارای کاستی

   کنند.شان ما را در تکمیل آن یاریگرامی خواهشمندیم با نظرات و انتقادات سازنده

  

 



 

     2                  فصل 

 

 

 پی نواری
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 مقدمه:

و های با طبقات کم مرسوم است. با توجه به این نکته هنوز هم استفاده از پی نواری برای سازه

برخی ایرادات طراحان در تحلیل و طراحی این نوع پی، در این فصل گام بندی طراحی پی 

 صورت کامل توضیح داده شده است.نواری به

 الزامات استفاده از پی نواری:

 شود اما تعیین جای رادیه استفاده میطبقه، از پی نواری به 6و  5های معموالً تا ساختمان

ها از هم نیز پذیری خاک زیر پی و همچنین فاصله ستونسازه، تحملنوع پی به نوع کاربری 

  بستگی دارد.

 0.5ی پی در عرف از های مربوطهعرض پی نواری بسته به ابعاد ستون، نوع کاربری و کنترل 

 شود.متر در نظر گرفته می 2.5متر تا 

  و حداکثر آن در  شدباترین بعد ستون بزرگمقدار بهحداقل ضخامت پی نواری بهتر است

 متر است. 1.2عرف 

 رویم:برای تحلیل و طراحی پی نواری مطابق با گام بندی زیر جلو می

  :گاهی از ایتبسهای تکیهالعمل. انتقال عکس1

 File > Export > Story as safe V12.F2k file  
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و نیروها را بتوان از ها العملشود تا عکس  Runحتماً بایستی قبل از این کار، سازه موجود ✓

 انتقال داد. Safeایتبس به 

گزینه دوم در این پنجره به علت انتقال بارهای کف بعالوه بارهای متمرکز و لنگرهای ایجاد  ✓

ها و هم در طراحی ها( هم در طراحی دالشده در طبقات باالئی )در محل قرارگیری ستون

 گیرد.فونداسیون مورد استفاده قرار می

 شده است. ینه دیگر در قسمت پی گسترده توضیح دادهدو گز ✓

✓ Load Set  ها در هنگامExport کنند.از ایتبس انتقال پیدا نمی 

 خوردگی در پی نیاز نیست.اثر ترک ✓

 کنیم.های موردنظر را نیز انتخاب می  Load Combinationو  Load Caseسپس

 افزاردر نرمSafe  چندینLoad Case  مانندWall , Exdrift ,Eydrift  و بارهایNotional 

 الزم نبوده و نیازی به انتقال ندارند.

 افزار دو نوع ترکیب بار در نرمSafe :موردنیاز است 

 - UDCON از این ترکیب بار برای طراحی پی و میلگردهای آن و بررسی پانچینگ استفاده :

 باشد.می LRFDشود، این نوع ترکیب بار از نوع می

- Soilsپذیری )گسیختگی( خاک مورداستفاده : از این ترکیب بار برای کنترل نشست و تحمل

در فصل پی  Soilباشد، انواع ترکیب بارهای می ASDقرارگرفته و این نوع ترکیب بار از نوع 

 گسترده معرفی شده است.

2 .Import ازها کردن فایل Safe: 

 )تغییر واحدها(: Units. تنظیمات اولیه از قسمت 3

 و Point  (Invisible)تیک گزینه  و از بخش از قسمت  Consistent unitsاز قسمت 

Horizon  را بردارید تاJoint  های موردنظر از حالت غیرقابل مشاهده به حالت قابل مشاهده

 تغییر یابند.

    Define Material: . تعریف مصالح از پنجره4
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پی باشد اما در نمی AIIدر پی گسترده چون نیاز به خاموت نیست بنابراین نیازی به ایجاد  ✓

 باشد. می AIIنواری میلگرد عرضی خواهیم داشت بنابراین نیاز به تعریف 

 :. تعریف مقاطع پی و ستون5
 Define > Slab Properties      

Foundation > Type > Footing (پی نواری) > Thickness =100 cm 

Column > Type > Stiff > Thickness =100 cm 

 

استفاده شود. علت استفاده از  C-Zeroاز مشخصات  Slab Materialبرای تعریف ستون در ✓

 Safeافزار های همپوشانی ستون و پی در نرمجلوگیری از محاسبه مجدد وزن قسمت ،این مواد

 شود.ر وزن ستون حساب نمیاست. با استفاده از این گزینه دیگ

 ها حتماً بایستی برابر با ضخامت پی موردنظر باشد.ضخامت این ستون ✓

در تعریف ستون این است که محل قرارگیری ستون در این پی  Stiffعلت استفاده از گزینه  ✓

باشد که برابر نسبت به ممان دال می 100( دارای ممان اینرسی 7نامه )مبحث طبق آئین

 گیریم.( در نظر میStiffرت صلب )صوبه

 باشد.ها و دیوارها از نوع صفحه نازک بوده اما فونداسیون از نوع ضخیم میدال ✓

 انواع دال( هاTypes :) 

 شده است.توضیحات این بخش در فصل پی گسترده توضیح داده -
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 توان از هر سه گزینه در ترسیم پی نواری میMat , Footing و Slab استفاده نمود با این

در هر یک از سه گزینه فوق، متفاوت است البته در ایران از  Safeتفاوت که دیتایل های اجرائی 

 شود. استفاده نمی Safeقسمت دیتایل های خود 

   Define > Beam Properties:  . تعریف مقطع پی نواری از پنجره6
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Beam1 > Web width top & Bot=150cm and Depth=120cm 

دستخوش تغییر  Coversو No Designدر قسمت سمت راست این پنجره الزم نیست تیک  ✓

 شود. استفاده می  Slab Designشود چون در طراحی از قسمت

 . ترسیم پی نواری:7

 دو روش برای ترسیم پی نواری وجود دارد:

 سازی پی نواری:برای معادل Openingترسیم پی گسترده سپس ایجاد  7-1

کنند در کنترل پانچینگ و تعیین محیط پانچ این روش که برخی از طراحان از آن استفاده می

 شود.ساز میها مشکلستون

 :Beamترسیم پی نواری با استفاده از  7-2

های موردنیاز برای ترسیم این پی، ابتدا تیر رسم شده و سپس عریض در این روش در قسمت

 کنیم:برای این کار از گام بندی زیر استفاده می .شودمی

 ترسیم تیر در پالن: 7-2-1

Joint کنیم.از مسیر زیر به هم وصل می ها را با توجه به آیکون های ستون 
Draw > Draw Beams/Lines 

ل تیرها را انتخاب کرده سپس از قسمت زیر به این تیرها بُعد داده و به نوارهایی تبدی 7-2-2

 کنیم.می
Edit > Edit Lines > Convert beams to slab areas  

 ی ساختمان نیاز به ویرایش دارند چون برون محوری قسمت بیرونی بیشتر از حد تیرهای لبه

 شود. باشد و به زمین همسایه وارد میمعمول می

 باشد:ها به دو صورت زیر میویرایش این برون رفتگی

 نمائیم:صورت زیر عمل میش این برون رفتگی بهروش اول: برای ویرای

 ها انتخاب نشود.های ستونتوجه شود که گره

 

http://civilshow.ir/


    53                                                                            نواری          پی (دومفصل 
   

 برای مشاهده سایر محصوالت به وبسایت مراجعه کنید.      /http://civilshow.irگروه آموزشی سیویل شو: 

 

 این نقاط را جابجا کرد. yو xتوان در دو جهت سپس از مسیر زیر می
Edit > Move Points/Lines/Areas 

 

به اندازه دلخواه رسم  Offsetای را در ابتدای کار هنگام ترسیم با توان تیرهای لبهروش دوم: می

 کرد.

است، برای تعیین مقدار  60*60های روی پی متر و ابعاد ستون 1.5مثالً: عرض پی نواری 

Offset کنیم:صورت زیر عمل میبه 

 عرض هر دو طرف این نوار   0.75=1.5/2

0.6/2=0.3 نصف بعد ستون    0.35= میزان درز انقطاع0.05+  

0.75-0.35=0.4 میزان این   Offset 

 متر از پی در زمین همسایه بوده و باید ویرایش شود. سانتی 40یعنی 

 های سطحی مقطع تیرها به پس از تبدیل تیرها به المانNone اثر تبدیل شده و عمالً بی

ها را نگه داشت( اگر نیاز مجدد به این تیرها ندارید توان آنشود و تأثیری در نتایج ندارد )میمی

 ها اقدام نمود.ه حذف آنتوان نسبت بمی

 اصالح کنید. Reshapeهای سطحی رسم شده را با استفاده از ابزار المان 7-2-3
Draw > Reshape Object 
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 ها را مشخص نمایید:پس از ترسیم پی، تمامی سطوح رسم شده را انتخاب و مقطع آن 7-2-4

 

در محاسبه نیروها و تغییر ها ها )جهت در نظر گرفتن سختی آنبرای ترسیم ستون 7-2-5

 ها کلیک نمایید.ها( با استفاده از ابزار زیر بر روی نقاط اتصال ستونشکل
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 العمل بستر خاک:. تعریف مدول عکس8

Define > Soil Subgrade > Properties  
 مدول عکس( 3العمل بستر خاک=X Kg/cmsK امروزه توسط آزمایشگاه مکانیک خاک ارائه )

های زیر برای به دست آوردن توان از روشاما اگر به دالیلی این دفترچه ارائه نشد میشود می

 این مدول استفاده نمود. 

 گیریم که به اند در نظر میخاک زیر پی را مانند فنرهایی که در سطح زیر پی پخش شده

 باشد.روش وینکلر معروف می

 اگر پی گسترده باشد:

q*0.6 =1.5*0.6=0.9 Kg/cm3  

 اگر پی نواری باشد:

q*1.2=1.5*1.2=1.8Kg/cm3 

  اند و ضرایب ثابتی 1.2و  0.6توجه شود که اعدادq  همان تنش مجاز خاک برحسب
2Kg/cm گیرد، تعیین با توجه به عرف شهری که طراحی در آن انجام می 1.5باشد )می

 شود(.می
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 ها از قسمت برای تعریف مدول این نوع پیDefine هایبا استفاده از گزینهSoil Subgrade .. 

، Point Spring … ،Line Spring … شود.استفاده می 

 باشد که خاک تحمل بارهای وارده را ندارد.استفاده از شمع و دیوار بتنی زیر پی، زمانی می 

 

(Ks)مدول بستر 

(پی)فنر سطحی  kg/cm3: واحد

فنر خطی 

(دیوار زیر پی)
kg/cm2: واحد

فنر نقطه ای

(شمع زیر پی)
kg/cm: واحد
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را  Compression onlyبرای تعریف این مدول، گزینه  Non Linear Optionsدر قسمت  ✓

 کند.کنیم زیرا خاک زیر پی، همانند فنری است که تنها فشار تحمل میانتخاب می

 . اختصاص سختی بستر: 9

      > Assign > Support Data > Soil Properties > Soil 1   انتخاب کف 

 . اعمال بارهای سطحی )زنده و مرده(:10

 Assign > Load Data > Surface Loads > Dead=600, live =400kg/m2 < انتخاب کف 

. برای حرکت دوبعدی کف پی و مقید کردن حرکت جانبی آن، از مسیر زیر استفاده 11

 شود.

Run > Advanced Modeling Options > 2D > ok 

 . نوارهای طراحی:12

 شود که دستی رسم خواهد شد.استفاده می در پی نواری برای ترسیم نوارها از آیکون
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Start Width Left and Right عرض ابتدائی سمت چپ و راست نوار از آکس       

End Width Left and Right عرض انتهائی سمت چپ و راست نوار از آکس         

 ها را حذف کرده و آکس ز آکساتوان یکی در صورتی که دو آکس نزدیک به هم باشند می

 ها(.ته پس از ترسیم پی و ستوندیگری را در محل میان این دو آکس رسم نمود )الب

  از قسمتReshape توان طول نوارها را تغییر داد. می 

  با انتخاب خط نوار و از قسمتGeometry توان عرض نوار را نیز تغییر داد. می 

 ،داخلی  رِمشکلی نیست اما عرض نوار باید تا بَ اگر نوار در راستای طولی از پی بیرون زند

 باید از پی بیرون زده شود. ستون برسد و ن

های تیک . برای نشان دادن نوار میانی و نوار ستونی در کف بایستی از پنجره 13

Show Width  ، Design Strip Layer A  وDesign Strip Layer B .را زد 

 :Design. تنظیمات پنجره 14

Design > Design Preferences > سربرگ Code, سربرگ Min cover > شود عوض  

Code  دهند.متر قرار میسانتی 5نامه نامه و دومی کاور خالص است که طبق آئینهمان آئین 
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نامه )جدول زیر( اگر بتن در تماس با هوا یا تماس غیر دائم با خاک است و برای طبق آئین ✓

 باشد. متر میمیلی 50پوشش خالص  متر،میلی 58تا  18میلگردهای 
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 کالً سه مورد کنترل داریم: Safeدر . 15

 :کنترل تنش خاک زیر پی 15-1

 شده است.صورت مفصل توضیح دادهکنترل مربوط به این بخش در فصل پی گسترده به

  کنترل برش پانچینگ: 15-2
Display > Show Punching Shear Design > ok 

 صورت صالح شود، بدینعنوان نکته مهم توجه شود که ناحیه پانچینگ هر ستون بایستی ابه

 که:

هاتک ستونانتخاب تک  > Design > Punching Shear Overwrite > Location Type <  

کنیمناحیه موردنظر ستون را انتخاب می  

 

 استفاده کرد.  See Tooltipتوان ازبرای دیدن ناحیه موردنظر هر ستون می ✓

باشند تا مشکلی نباشد، اگر دیوار  1از  ترتمامی اعداد در مقایسه برش پانچینگ باید کوچک ✓

 نشان داده خواهد شد که نیاز به بررسی دستی دارد.  N/Cداشتیم 

 توان در یکی از راهکارهایی که میSafe  انجام داد تا مشکلی در پانچینگ نباشد، کاهش طول

 باشد.ها در پالن میها یعنی افزایش تعداد ستوندهانه
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  :اگر پانچینگ جواب نداد 

  .افزایش ضخامت کل پی -

اگر ستون گوشه باشد، آنگاه سطح پی را افزایش دهید، البته در صورت امکان )مثل حیاط و  -

 .طرف داخل(یا عرض پی نواری به

 .ایجاد شمع )که در بخش شمع توضیح داده خواهد شد( -

 دهد. افزودن خاموت در نواحی که پانچ جواب نمی -

هایی که در پانچ جواب شود زیرا در نواحی ستوناز این قسمت تنها در دیوار برشی استفاده می

بر بوده و صرفه اقتصادی ندارد، نحوه استفاده از این دهند، استفاده از این روش بسیار هزینهنمی

 شده است.روش در قسمت دیوار برشی توضیح داده

 پاشنه:ایجاد  -

 شده است.گسترده توضیح داده پی فصلنحوه ایجاد پاشنه در 

  ی آرماتورهای خمشی پی:محاسبه 15-3
Display > Show Slab Design 

 تعیین میلگردهای طولی پی نواری: 15-3-1

گردد )میلگردهای صورت طراحی میبدین Layer Bو بار دیگر برای  Layer Aبار برای یک

 سرتاسری(.
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بایستی  Design Typeشود که قسمت در طراحی پی نواری از میلگردهای طولی استفاده می ✓

 قرار بگیرد. Enveloping Flexural Reinforcementروی گزینه 

 Show، برای تعیین میلگردهای تقویتی گزینه Reinforcing Display Typeدر بخش ✓

number of bars of size  .انتخاب شود 

خواهیم میلگرد در آن جهت ای که میتوان الیه، میChoose Strip Directionدر بخش  ✓

 طراحی شود را انتخاب کرد.

 Typical uniform reinforcingگزینه  Show rebar above Specified valueدر بخش  ✓

specified below .را انتخاب کنیم تا بتوان میلگردهای سراسری طولی را تعیین کرد 

را  Defined by bar size and bar spacingگزینه   Typical uniform reinforcingدر بخش ✓

 applyتعیین کرده سپس با استفاده از گزینه  را هاانتخاب، سایز میلگردهای طولی و فواصل آن

توان فاصله را کم کنیم. اگر میلگردهای تقویتی زیاد بودند میشده را بررسی میمیلگردهای داده

 میلگرد را افزایش داد.کرد یا سایز 

 و گرافیکی دارند. یبیشتر جنبه نمایش Slab Designهای دیگر این پنجره بخش ✓

باشد و برای به دست آوردن طول دهد طول تئوریک میمی Safeهایی که طول تقویتی ✓

 اصلی )اجرائی( بایستی از فرمول زیر استفاده کرد: 

 max{12db , d} = فرمول افزایش طول از هر طرف

 d عمق مؤثر پی و :bd .قطر آرماتور تقویتی است 

 خاموت های پی نواری: 15-3-2

 Choose displayدر بخش  Slab Designبرای به دست آوردن خاموت ها، کافی است در پنجره 

type ی گزینهshear reinforcement  در قسمتdisplay type .انتخاب شود 

 اما باید ؛ شودا استفاده از خاموت های حداقلی تعیین میمعموالً خاموت ها در پی نواری ب

 Safeنیز کنترل شود تا اگر از خاموت های حداقل زیاد بود از نتایج  Safeاعداد به دست آمده از 

 استفاده شود.

 مثال:

Av/s=1292mm2/m      

 تعداد ساقها ضربدر مساحت یک میلگرد عرضی=S=15cm        ,      Av عرفا

شده است.                      ساق برای تحمل برش استفاده 4این است در پی نواری از کادر بسته یعنی  فرض بر

 نماییم:صورت زیر عمل میبرای به دست آوردن قطر میلگرد به
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24* *
1292

0.15

r
    2r=D=7.85cm φ8  قطر میلگرد خاموت حداقلی بیشتر از 

.این مقدار خواهد شد  

   خاموت های عرضی در پی، عرفاφ12 یاφ14 باشد.می 

 . آرماتورهای حداقلی خمشی:16

 طرفه:های یکدر دال

 

 توان اشاره کرد:در توضیح شکل باال می

✓ yF  بنابراین؛ باشدمگا پاسکال می 400فوالدهای مصرفی در ایران برابر با:  

min 0.002s gA A  

نامه مانند قسمت دال دوطرفه یا پی گسترده به این اشاره نشده درست است که در آئین ✓

تعیین میلگردها مانند پی گسترده  ACIدر قسمت کششی باشد اما با توجه به  minsAاست که 

 باشد.می

 باشد.محاسبات با توجه به شکل زیر می ✓

http://civilshow.ir/


 سوادسواد، طراح بابیطراح                                                                                  64

 برای مشاهده سایر محصوالت به وبسایت مراجعه کنید.      /http://civilshow.irگروه آموزشی سیویل شو: 

 

 

0.002
*

sA

b h
    

    

 sA  به دست آمده از فرمول فوق، مساحت موردنیاز برای میلگردهای کششی در پی نواری

 توان از این رویه استفاده نمود.بوده و برای قسمت فشاری نیز می

 

 

  در تهران و مناطقی مثل تبریز، میلگرد حداقل به دست آمده با 22 ،فوقφ  20یاφ 

 باشد. می

 های حداقلی:. خاموت17

 باشد.شکل و کادر بسته رایج می Uخاموت در ایران به دو صورت 

  خاموت هایU 0های نواری عریض و با شکل در پیvA

S
 (Safe)  مورد استفاده قرار

 گیرد.می

 عرض و معمول و با های نواری کمخاموت های کادر بسته در پیvA
x

S
  مورداستفاده قرار

 گیرد.می

  برخی از شهرها مانند تهران اکثراً از خاموت هایU  شکل و شهرهایی مانند تبریز از 

 .کننداستفاده میهایی با کادر بسته خاموت

  وجود ندارد. وجه کششیبرخالف میلگردهای طولی در محاسبات خاموت ها 

 خاموت های کادر بسته: 17-1

 باشد.که معموالً به دو صورت دو ساق و چهار ساق می

 خاموت کادر بسته دو ساق: -

min 0.002s

g

A

A
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 خاموت کادر بسته چهار ساق: -

 

 استخراج است.   مساحت این خاموت ها از فرمول زیر قابل 9بنا به فرمول مبحث 

*
min 0.06 * w n

yv

b S
Asv f c

f
  

’f برابر مقاومت فشاری بتن است.
c 

wb عرض پی نواری 

nS هافاصله بعد سوم خاموت 

yvfمقاومت تسلیم برشی می ( باشدMP300=yvf .) 

 در فرمول فوقminAsv شود.ها محاسبه میبسته به تعداد ساق 

 ساق کاهش یابد.   2تواند به ساق می 4عرض این های کم در پی 

 مثال: 
min

0.06 * w

n yv

bAsv
f c

S f
   min 1500

0.06 25 *
150 300

Asv mm
MPa

mm Mpa
   D=8.46  φ10 
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 شکل: Uخاموت های  17-2

 

 باشد نه خاموت.عنوان حداقل آرماتور افت حرارت میشکل به Uآرماتورهای  ✓

 

خوردگی بتن بوده و )آرماتور افت حرارت به خاطر انقباض و انبساط بتن و جلوگیری از ترک

 .نقشی در مقاومت برشی  بتن ندارد(

 شود که در این بحث، وجه کششی وجود ندارد یعنی کشش و فشار باهم مجدداً تأکید می

 محاسبه خواهد شد برخالف میلگردهای طولی.
2* *

0.002
*

2 r

S h


   

2* *
0.002

200*800

2 r
   D=14.7φ14 
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 های کادر ورت بهتر است از خاموتافتند در این صدر برخی موارد نوارهایی به پیچش می

 شکل استفاده شود تا در تحمل پیچش مشکلی وجود نداشته باشد. Uجای بسته به

 طرف داخل خم ها در داخل پی بایستی بهبا توجه به مبحث نهم، میلگردهای طولی ستون

 ه پیدا کند.های ستون ادامطرف پائین تر خاموتمتر از روی پی بهسانتی 30برداشته شوند و تا 

 عرض بوده، ستون نیز ابعاد کمی داشته باشد و محیط پانچ بیرون از نوارها اگر پی نواری کم

تک نوارها در پی که طبق شکل زیر، برش تکبیفتد، نیازی به بررسی پانچینگ نیست چون

 شود و نیازی به بررسی مجدد نیست.چک می Safeنواری توسط 
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 باشد.متر میسانتی 50متر و در عرف سانتی 25نامه حداقل ارتفاع پی نواری طبق آئین 

  10حداقل و حداکثر میلگردهای طولی به ترتیب φ  30و φ باشد. می 
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