


هاي بتن آرمهدر سازهبه جاي قالب) Terminator(انتهایی استفاده از مهار مکانیکی 

سیستم ترین ناحیه در حساسهاي شدید در جهان نشان داده است که تجربیات بدست آمده از زلزله
ه در ناحیه چشمرعایت نکردن اصول مربوط به شکل پذیري باشد و میقابهاي خمشی محل اتصال تیر به ستون 

تواند در هنگام وقوع زلزله منجر ، می)1-شکل(اتصال، به دلیل وجود برش زیاد در ترکیب با خمش در این ناحیه 
. به بروز شکست در این نواحی گردد

اي نامه، فاصله تنگها در محدوده اتصاالت باید مطابق با ضوابط آئینآرمهبتنخمشی در رابطه با قابهاي 
معموالً دشوار گردیده و رماتوربندي اطر تجمع و تداخل آرماتورهاي تیر و ستون، آبه خدر عمل کم باشد و 

لذا با استفاده از مهار مکانیکی انتهایی به جاي . )2-شکل(پذیردریزي هم با کیفیت مطلوب انجام نمیبتن
. توان این معضل را تا حدود زیادي رفع کردمی) درجه90خم (استفاده از قالب 

2-شکل1-شکل





االصول در سیستم سازه قابهاي صلب بتنی با عوض شدن جهت زلزله، آرماتور طولی تیر در محدوده علی
مهره (در حالت کششی عملکرد مهار مکانیکی . نمایدکششی یا فشاري عمل می) Panel Zone(چشمه اتصال 

بتن موجود در 3-شکلجزئیات بق اطمي خواهد بود که اآرماتور تیر در انتهاي چشمه اتصال به گونه) انتهایی
که در این حالت مقاومت برشی بتن در دکنمیکن را بصورت مخروطی اصطالحاً قلوهمحدوده چشمه اتصال

.باشدترکیب با خاموت ستونها جوابگوي این مقوله می

ه چشمه اتصال به صورت شود، بالطبع آرماتور تیر در محدوددر حالتی که جهت نیروي زلزله عوض می
باشد و تنها تنش مماسی ماتور فاقد کارآیی میرمهره انتهایی آبدیهی است در این حالت . کندفشاري عمل می

بر اساس . بین آرماتور و بتن در محدوده چشمه اتصال جوابگوي مهار آرماتور فشاري در این ناحیه خواهد بود
:آید از رابطه زیر به دست میطول مهاري آرماتور فشاري ACIنامه آیین

: که در این رابطه 

)Reinforcing Bar Diameter(عبارت است از قطر آرماتور طولی : 

)Specified Yield Strength of Reinforcing Bar(عبارت است از تنش تسلیم آرماتور : 

)Specified Compressive Strength of Concrete(ومت مشخصه فشاري بتن عبارت است از مقا: 

فرض را برابر با و را برابر با ترین حالت چنانچه در بحرانی
: نماییم، بر این اساس، حداقل طول مهاري فشاري آرماتور برابر است با 

برابر قطر آرماتور باشد 20معنی که حداقل طول مهاري افقی آرماتور فشاري باید حداقل معادل بدین
.تا تنش مماسی بین آرماتور و بتن جوابگوي مهار آرماتور در بتن باشد





مکانیزم توزیع نیروها در چشمه اتصال قاب بتنی هنگام زلزله: 3-شکل
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جهت مهار آرماتور را ) یا تیر بام(توان جدول مربوط به حداقل بعد ستون میبا توجه به موارد فوق
تیرها و ستونهاي نسبتاً قطور که الزم به ذکر است که استفاده از مهار مکانیکی صرفاً براي. بدست آوریم

.اقتصادي دارد-کننده طول مهار آرماتور هستند، توجیه فنیأمینت
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