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 :تنیدهپیش بتنی دال هم این و شما این

 
 رو واستون تشریح کنم تنیدهپیش هایدالدر ابتدا میخوام فلسفه استفاده از سقف 

 ضعف بتن در چه نیروهایی هستش؟

 بله درسته. نیروهای کششی. 

نی رایج، بت هایالدمرسوم مثل  هایسقف. در کنیممیدر تارهای کششی سقف استفاده  هاکنندهبرای همینه که ما از مسلح 

که کشیده  ریمبمیبا مقاومت باال بهره  هایکابلمیلگرد از  جایبهخب حاال  کردیممیمسلح کننده استفاده  عنوانبهاز میلگرد 

 و تنیده میشن.
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 ست کهآن ا بر تنیدهپیشاست. اساس روش بتن  تنیدهپیشاستفاده از بتن از راهکارهای دیگه، یکی به عبارت دیگه، 

 .شوندمخصوص کشیده می هایجکو با استفاده از  قرارگرفتهفوالدی در داخل قطعه بتنی  پر مقاومت هایکابل

نی وارد که یک فشار اولیه به قطعه بت شودمیو باعث  توسط مکانیزم های خاصی به لبه بتن متصل شده هاکابلانتهای این 

 .شود

به این فشار  .شود که در اثر بارگذاری، بتن دیرتر به کشش افتاده و ترک بخوردبب میحضور فشار اولیه روی قطعه بتنی، س

 تنیدگی میگن که بذارین تعریف آکادمیک تری ازش داشته باشیم:پیش 

در  کهطوریبهبتنی  الزم در یک عضو اندازهبهعبارتست از ایجاد یک تنش ثابت دائمی و  (pre-stressing) پیش تنیدگی

 نیدهتپیشظرفیت باربری عضو  درنتیجهو زنده در این عضو خنثی گردد و  های ناشی از بار مردهمقداری از تنش اثر این تنش

را اساس  (Load Balancing) یا متعادل نمودن بارها ها وتوان عمل خنثی نمودن تنشمی طورکلیبهافزایش یابد. 

 .تنیده دانستطراحی اعضای پیش

 امکان ،تنیدهپیش هایسقف مقاومت رفتن باال ،هادال ضخامت کاهش خوردگی، برابر در زیاد مقاومت اجرا، باالیسرعت

 .اشدبمی تنیدهپیش سقف کاربرد مزیت عوامل جمله از نامنظم بازشوهای و بلند هایکنسول معماری، نامنظم پالن از استفاده

 دو حالت مرسوم داریم: تنیدهپیش هایدالدر 
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 :یش کشیدهدال پ. 1

سمت آخرشم ق. رو تکمیل میکنن ریزیبتنرو قرار میدن، اونا رو میکشن و بعد  هاکابلخالصه بخوام بگم اول  صورتبه

در عمل، روش پیش کشیدگی عمدتاً برای ساخت تیرهای بتنی با دهانه بلند یا رو بریده و از سقف جدا میکنن.  هاکابلاضافه 

 .شهاستفاده می  (ختهساپیش)سقف  بتنی کف هایپانل

 

 

 :دال پس کشیده. 2

ی و وقتی بتن به مقاومت فشار کنیممی ریزیبتنرو میذاریم روی سقف.  هاکابلهمانطور که از اسمش پیداس، یعنی اول 

 هاابلکالبته اینم اضافه کنم که . کنیممیمعلوم  اندازهبهرو دچار کشش  هاکابلمخصوص این  هایجکخودش رسید، توسط 

 ده میشن. مخصوصی قرار میگیرن بعد کشی هایغالفداخل 
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ه خود با دو ک میشهاستفاده  درجا، صورتبه تنیدهپیش هایدالاجرای و بیشتر برای  ساختهپیشاز این روش واسه اجرای بتن 

 .شهاجرا می  نچسبیده و چسبیده رویکرد شامل روش

 :روش چسبیده حالت پس کشیده .الف

کابل کنار هم( استفاده میشه. بعد از  5تا  2 معموالًداخل غالف )کابل در کنار همدیگه  چندتایی هایدستهدر این حالت از 

واسه  هاغالفدر دو طرف سقف باهم مهار میشن. بعد داخل  هاکابلکسب مقاومت الزم بتن، همشون کشیده شده و همه 

 بشه. نتأمی و خود غالف، بتن پرکننده )گروت( میریزن تا چسبندگی الزم بین غالف و کابل هاکابلایجاد پیوند بین 

داریم که بین بتن و غالف هم درگیری خوبی به وجود بیاد. واسه همینه  هاییبرجستگیاز سوی دیگه، بر روی جداره غالف، 

ثل که نیز به نیروی پیش تنیدگی خیلی زیادی باشه. م کنیممیکه اسم این روش چسبیده اس و وقتی از این روش استفاده 

 خیلی بزرگ. هایدهانهدر  تنیدهپیش هایدال، تیر و تنیدهپیش هایپل
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 :دال پس کشیده به روش نچسبیده .ب

 أمینتدر این روش برخالف روش نچسبیده، تنها داخل غالف یه کابل داریم که کشیده میشن. توی این روش نیازی به 

 چسبندگی بین کابل و بتن و تزریق گروت داخل غالف نداریم.

استفاده میشه که اجزای بتنی ضخامت کمی دارن و تعبیه مهارهای انتهایی بزرگ واسه چند رشته از این حالت در مواردی 

 متری دال بتنی از این روش میشه استفاده کرد. 10الی  7 هایدهانه، در ترسادهکابل سخته. به عبارت 

 

 :تنیدهپیشمزایای سقف . 3

عداد بیشتر شده و ت هاستونفاصله بین  درنتیجهمتری رو داشته باشیم  30الی  15در سقف تا مرز  تربزرگ هایدهانهمیتونیم 

کمتر میشه پس وزن کل سازه کمتر شده و نیروی زلزله  هاستونهم کم میشه. در نقطه دیگه، وقتی تعداد تیرها و  هاستون

 شده اعمال میشه. تنیدهپیشکمتری به سازه 
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 تأمین راحتیبهدر پارکینگ رو  هاماشینختمون های مسکونی، مسیر حرکت بیشتر باشه میشه در سا هاستونوقتی فاصله 

 متنوع از لحاظ هایپالنخوبی در اجرای  پذیریانعطافاجرا کرد. پس  سادگیبهرو هم  ترمتنوعو  ترسخت هایپالنکرد و 

 معماری داره.
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تن و سقف کم میشه پس مصرف مصالح ب قرار میگیره، ضخامت فشارتحتوقتی مقطع سقف بتنی با روش پیش تنیدگی 

 میلگرد کمتر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه اس. از جنبه دیگه هم در کنترل خیز سقف بسیار عملکرد خوبی داره.

تری احداث میشه طبقات بیش درنتیجهاز طرف دیگه، وقتی ضخامت سقف کمتر میشه، ارتفاع کل سازه هم کاهش پیدا میکنه 

 نمود. 

 

 

 گردآورنده:

 )ژئوتکنیک دانشگاه تهران(های عمرانی کتاب مؤلفمهندس اسالم اسالمی مدرس و 
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