
 

 "شناخت تمامی دیوار های بتن آرمه"

 :آشنایی با انواع دیوار های بتن آرمه

ای شود که از نظر رفتار سازهها و بناهای فنی از انواع دیوار های بتن آرمه استفاده میدر ساختمان

 :شوند که ذیالً به تشریح کامل آنها خواهیم پرداختی زیر تقسیم میبه پنج دسته

 دیوارهای حائل (retaining wall) 

 دیوارهای باربر قائم (beaving wall) 

 دیوارهای زیرزمین (basement wall) 

 ها(دیوارهای غیر باربر )جدا کننده (partion wall) 

 دیوارهای برشی (shear wall) 

 : دیوارهای حائل )اولین نوع از دیوار های بتن آرمه(

نمایند و معموالً وزن این نوع دیوار های بتن آرمه، در مقابل فشار جانبی خاک یا آب پایداری می

 .و به همین دلیل به دیوارهای وزنی نیز معروفند دیوار، عامل پایداری آن بوده

 .در شکل زیر چند نمونه از دیوار حائل به تصویر کشیده شده است
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الد ای، آرماتورهای اصلی در سطوح کششی تعبیه گردیده و فودر خصوص دیوارهای حائل طره

شود تا درصد سطح مقطع عرضی دیوار( اکثراً در سطح مقابل کار گذاشته می 15/0اسمی )

 .های ناشی از انقباض را کنترل نمایدترک

 .باشدمتری مقرون به صرفه می 6ساخت این دیوارها با ارتفاع نیم تا 

شود اما باید یک سفره از کامالً براساس محاسبات تعیین می دیوار حائل آرماتورگذاری در

 .آرماتورهای کششی در پشت و یک سفره آرماتورهای فشاری در جلوی دیوار تعبیه گردد

شوند و همچنین در پاشنه و پنجه نیز ی خرک به هم بسته میاین دو سفره میلگرد به وسیله

درجه قرار  45ی عالوه بر دو سفره آرماتوری فشاری و کششی باید یک سری میلگرد تحت زاویه

 .داده شده و بدین طریق اتصال بین پاشنه و پنجه را با دیوار اصلی فراهم نماییم

 .متر یک درز انبساط قرار دهیم 30تا  20ی هر زیاد باشد باید با فاصله چنانچه طول دیوار

 .توان از دو یا چند پاشنه استفاده شوددر دیوارهایی که ارتفاع آن زیاد باشد می

 .بینیدی آرماتورگذاری در دیوار حائل را میدر شکل زیر نحوه
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 : دیوارهای باربر قائم )دومین نوع از دیوار های بتن آرمه(

العمل این دیوارها عالوه بر تحمل وزن خود )بار مرده(، نیروهای خارجی قائم را که ناشی از عکس

 .شوندباشد نیز متحمل میسقف و غیره می

چنانچه در این دیوارها بار خمشی زیاد وارد شود رفتار آن همانند رفتار ستون خواهد بود و عالوه 

 .آنها حاکم خواهد شدها نیز بر بر ضوابط دیوارها، ضوابط ستون

 :به دلیل اهمیت این دیوارها، مقررات زیر باید در خصوص آنها لحاظ شود

  طراحی این نوع دیوارها باید براساس بارهای خارج از مرکز )هر نوع بار جانبی که بر آنها

 .شود( انجام گرددوارد می
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 ابر با عرض سطح اتکا اگر دیوار تحت تأثیر بارهای متمرکز قرار گیرد، طول مؤثر دیوار بر

 .به عالوه چهار برابر ضخامت دیوار خواهد بود

 گردد مهار. …ها و ها و پایهها، ستوندیوارها باید به کف بام. 

 برای میلگردهای  0012/0برابر  بتن حداقل سطح مقطع میلگرد قائم، به کل سطح

برای  002/0آجدار و حداقل سطح مقطع میلگرد افقی، به کل سطح مقطع بتن برابر 

 .باشدمیلیمتر می 16آرماتورهای آجدار با قطر کمتر از 

 .خواهد رسید 0025/0برای آرماتورهای با قطرهای باالتر این مقدار به حداقل 

سطح مقطع میلگردهای افقی و قائم به سطح  ایران حداقل 15-18البته استاندارد 

 .نمایدتوصیه می 0025/0مقطع بتن برای میلگردهای آجدار 

سانتیمتر باشند باید دو شبکه آرماتور در دو  25در خصوص دیوارهایی که دارای ضخامت بیشتر از 

 .سانتیمتر باشد 5طرف دیوار تعبیه نموده به طوری که حداقل سطح پوشش هر شبکه 

 .سانتیمتر بیشتر باشد 45برابر ضخامت دیوار یا  3ی محور تا محور میلگردها نباید از هفاصل

 25برابر ضخامت دیوار و یا  5/1ی محور تا محور میلگردها را ایران فاصله 15-18استاندارد 

 .نمایدسانتیمتر توصیه می

ی آجدار نمره میلگرد دعد 2ها باید حداقل از ها و دربهای محیط بازشو، پنجرهدر طول گوشه

 .استفاده شود 16

 .نماییدی آرماتورگذاری یک دیوار بتن آرمه را مالحظه میدر شکل زیر نحوه

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/
https://ostovarsazan.com/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af/
https://ostovarsazan.com/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d9%87/


 
 

 
ه ی آرماتوری و آرماتورهای دوخت دو سفره را کدر شکل زیر نحوه قرار گرفتن دو سفره

نمایید ذکر این نکته های رکابی و خرک نیز استفاده شود مالحظه میتوان از فرممی

سانتیمتر  ۷۵دو جهت نباید بیش از  ضروری است که فاصله میلگردهای دوخت در هر

 .باشد
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، بازشویی مثل پنجره ایجاد دیوار بتن آرمه همانطور که قباًل ذکر گردید چنانچه بخواهیم در

ی سطح مقطع میلگردهای قطع شده در محیط پنجره، میلگردهای مورب نماییم باید به اندازه

 .باشدمیلیمتر و حداقل تعداد آنها دو عدد می 16کارگذاری نماییم که حداقل قطر این میلگردها 

 .نماییددر شکل زیر نحوه قرار دادن آرماتورهای مورب را مالحظه می

 
 

بتن آرمه مالحظه  دیوار برشی در تصاویر باال تعبیه آرماتورهای مورب را در یک

اند و همانطور که قبالً گفته شده ر داده شدهنمایید که در باالی محل نصب درب قرامی

مقطع آرماتور در محل بازشو نصب  این آرماتورهای مورب جهت جبران کاهش سطح

 .گردندمی
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 :دیوارهای زیرزمین
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این دیوارها عالوه بر تحمل بارهای قائم باید فشار جانبی خاک را نیز متحمل شوند لذا در 

 .ی ضخامت این دیوارها حتمًا باید این فشار نیز لحاظ گرددمحاسبه

سانتیمتر باید در  30سانتیمتر و در نقاط مرطوب حداقل ضخامت  20حداقل ضخامت این دیوارها 

 .نظر گرفته شود

ضروری است که همواره دیوار زیرزمین باید ضخامتی بیش از دیوارهای باالی خود  ذکر این نکته

 .داشته باشد

 .های زیر دو نمونه از دیوار زیرزمین آورده شده استدر شکل

 
 

 : دیوارهای غیر باربر )سومین نوع از دیوار های بتن آرمه(
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این نوع دیوار همانطور که از اسمش پیداست فقط جهت جداسازی فضاهای داخلی و یا تفکیک 

ی بحث این مقاله روند و بحث در این رابطه از حوصلهفضای داخلی از محیط خارجی بکار می

حداقل ضخامت دیوارهای بتنی  ACI باشد که آیین نامهخارج است و فقط این نکته قابل ذکر می

 .نمایدسانتیمتر توصیه می 10را غیر باربر 

 :دیوارهای برشی

 .شودهای بتن آرمه از این نوع دیوار استفاده میجهت مقابله با نیروهای جانبی با دو زلزله در سازه

 .نمایدبند نقش دیوار برشی را ایفا میهای فوالدی باددر سازه

های مختلف پالن ماری در قسمتتوان با توجه به مالحظات معمحل اجرای دیوارهای برشی را می

یک ساختمان اجرا نماییم اما باید سعی شود تا قرار گرفتن این دیوارها حداالمکان متقارن باشد و 

 .مرکز ثقل هر طبقه تا حد امکان نزدیک به مرکز سختی، دیوارهای برشی قرار گیرد

ده و فاصله بین ی دیوارهای برشی باید در مقابل نیروهای برشی و خمشی انجام شمحاسبه

 .سانتیمتر تجاوز نماید h 5/1میلگردهای برشی نباید از 

نماید و بهتر پذیرتر میدیوار را شکل ی دیوار متمرکز شوندچنانچه میلگردهای خمشی در دولبه

 .ی تنگ یا خاموت دورپیچ شونداست میلگردهای کششی به وسیله

توان ی دیوار نیست و مییش آمدگی دو لبههای با ارتفاع کم و متوسط نیازی به پدر ساختمان

 .ضخامت دیوار را به صورت ثابت در نظر گرفت

 .نماییددر شکل زیر مقطع مناسب برای یک دیوار برشی را مالحظه می
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 .نماییددر شکل زیر یک نمونه از مقطع دیوار برشی با ضخامت ثابت را مالحظه می

 
 

ستفاده شود و سانتیمتر تجاوز نماید از دو سفره آرماتور در دیوار ا 10چنانچه ضخامت دیوار از 

 .گیردهای آرماتور در نزدیک سطح خارجی آن قرار میسفره

ای نصب شوند که تقسیم آرماتورها در دو سفره به صورت مساوی بوده و ها باید به گونهاین سفره

توان آرماتورها را بین دو سفره به نسبت یک سوم و دو سوم تقسیم در صورت اجبار حداکثر می

 .نماییم

 .بینیدیر نمای آرماتورگذاری یک دیوار برشی را میدر تصویر ز
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 :ای در خصوص آرماتوربندی دیوارهای بتن آرمهقوانین آیین نامه

  سطح مقطع میلگردها با توجه به محاسبات تعیین خواهد گردید اما حداقل آن چه به

مقطع بتن در هر جهت در هزار سطح  5/2صورت افقی و چه به صورت عمودی باید 

 .باشد

  میلگرد دیوارها در دو سفره در نزدیک دو سطح خارجی دیوار و به موازات آن تعبیه

ی میلگردهای عمودی در داخل میلگردهای افقی قرار داده شده و حداقل گردد و سفره

 .در هزار مقطع بتن عمود بر سفره باشد 5/2درصد فوالد برابر 

  باشیمسانتیمتر مجاز به تعبیه یک سفره میلگرد می 10فقط در دیوارهای با ضخامت. 

 .نماییددر شکل زیر مقطع یک دیوار بتن آرمه را مالحظه می
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 .بینیددر شکل زیر یک سفره میلگرد در دیوار بتن آرمه را می

 
 .ها هم صرف نظر نمودتوان از تنگاگر از میلگردهای قائم فشاری استفاده نشود می

های مناسب بهم بسته شده و های میلگرد توسط رکابیبه شرط آن که در ادو انتهای دیوار سفره

 75فقی بیشتر از ی آنها چه در جهت عمودی و چه در جهت اهایی که فاصلههمچنین قالب

 .های مزبور را به هم متصل نمایدسانتیمتر نباشد، سفره

 ی میلگردها چه در جهت افقی و چه در جهت عمودی باید برابر یکی از حداکثر فاصله

 :مقادیر زیر باشد

 سانتیمتر 25برابر ضخامت دیوار ب(  5/1الف( 

  باشدمی 8و برای آرماتورهای افقی  10حداقل قطر آرماتورهای قائم برابر. 
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 هایی بسته شود شود باید در محل اثر نیرو، تنگمواقعی که بار متمرکز بر دیوار وارد می

 .بینی گرددکه این مسئله در طراحی و محاسبات باید پیش

 دیوارها در داخل دیوار دیگر  های تالقی دو دیوار، باید میلگردهای افقی یکی ازدر محل

 .مهار شود

ی اتصاالت میلگردهای های زیر حالت تالقی دو دیوار بتن آرمه در کنج و نحوهدر شکل

 .افقی یک طرف دیوار به طرف دیگر به تصویر کشیده شده است

 
 

در تصاویر زیر مراحل آرماتورگذاری یک دیوار برشی بتن آرمه بین دو ستون را از چند 

 .نماییدزاویه مالحظه می
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ریزی چنانچه پشت دیوار برشی به دیوار پس از اتمام آرماتوربندی دیوار برشی و قبل از انجام بتن

همسایه تکیه داشته باشد جهت صاف و یکنواخت شدن سطح بتن در پشت دیوار و ایجاد پوشش 

 .دهندریزی را انجام میبه عنوان قالب عمل بتن یونولیت هایبتن )کاور( یکنواخت با گذاشتن ورق

 

 
 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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