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 دکتر اصغر امانی : راهنما اناستاد 

 دکتر حامد رحمن شکرگزار ان مشاور:استاد

 29/11/98  دفاع: تاریخ

 ص.  150 ات: صفح تعداد

 /عمرانگروه آموزشی مهندسی  نامه:شماره پایان

 چکیده:

هدای  هدا تحدت بارگدیاری   روندد و ماالعده رفتدار آن   های امروزی به شمار میها و ساختمانترین اجزای سازهها از مهمدال :هدف

های مختلف ساخت و سازهای امروزی، در برخدی  های علم مهندسی عمران است. با توجه به نیازمندیترین دغدغهمختلف از مهم

هدای دارای بازشدو   های مختلفی برای بهبود رفتدار دال ناپییر است. روشها امری اجتنابها و دالهایی در سقفبازشوموارد ایجاد 

و ... اشداره کدرد.    FRPهای های اضافی، استفاده از ورقتوان به مقاوم سازی اطراف بازشو با میلگردها میوجود دارد که از بین آن

 رفیت باربری آن استفاده شده است.تنیدگی به عنوان روشی برای افزایش ظاما در این پژوهش از پیش

-آرمه معمولی و پدیش های بتنها، در این تحقیق این موضوع در دالبا توجه به تاثیر بازشو بر رفتار دال شناسی پژوهش:روش

تنیدده دارای بازشدو   آرمده معمدولی و پدیش   های بتنرفتار دال ABAQUSمحدود افزار المانتنیده بررسی شده و با بکارگیری نرم

آرمه معمدولی  های مختلف دال و بازشو، مدلسازی و تحلیل شده است. بدین منظور ابتدا رفتار دال بتنتحت بار استاتیکی با اندازه

نیدروی   سنجی شده و در گام بعدی نحدوه ایجداد و اعمدال   و دارای بازشو بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی موجود در ادبیات صحت

های مدورد  متری به عنوان نمونه 12متری و  8های تنیدگی بر اساس تحقیق دیگری مورد تایید قرار گرفته است. سپس دالپیش

-های بتناند. بر طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، حداکثر میزان بازشو مجاز برای تعبیه در دالماالعه در نظر گرفته شده

است. بنابراین حداکثر اندازه بازشو به این اندازه فرض شده و بدرای امکدان حالدت مقایسده انددازه      آرمه یک سوم مساحت چشمه 

 اند.زشوی قبلی در نظر گرفته شدهبازشوهای دیگر به میزان نصف اندازه با

ندد تدنش وارده،   محدود، نتایچ حاصل از مدلسازی بررسی شدده و پارامترهدایی مان  پس از مدلسازی و انجام تحلیل المان ها:یافته

تنیدده  کرنش ایجاد شده و ظرفیت باربری مقایسه شده است. پس از مقایسه نتیجه حاصل شده بدین صورت است کده دال پدیش  

های دارای بازشو، رفتار بهتری را در تمام پارامترهای ذکرشده از خود نشدان داده اسدت و   چه در نمونه بدون بازشو و چه در نمونه

آرمه مسدل،،  در مرکز دال است، نسبت به نمونه مشابه بتن 5/1در  5/1متری دارای بازشو  8تنیده دال پیشدر بهترین نمونه که 

 افزایش یافته است. %30میزان ظرفیت باربری حدود 

آرمه، بهبدود رفتدار دال از جملده افدزایش سدختی      تنیدگی باعث افزایش ظرفیت باربری دال بتننیروی پیش اعمال گیری:نتیجه

کاهش یدا افدزایش    شود.ایجاد شده در دال می پییری نهایی دال، کاهش میزان تنش وارده و میزان کرنش پالستیکاولیه و شکل

 ظرفیت باربری دال با اندازه بازشو ایجاد شده در دال، راباه خای ندارد.

 تنیدگی، بازشو.مسل،، پیشدال بتنی، بتن های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1-1

قابل اجتناب است. استفاده از مسل، )ترکیب فوالد و بتن( امری غیرسازی مدرن استفاده از بتنساختماندر صنعت 

با ساخت یک قایق بتنی شروع شد و به مرور زمان و با پیشرفت  1در فرانسه توسط المبوت 1850مسل، در سال بتن

 ده از آن همگانی شد.مسل، و مشاهده کارایی و راندمان باالی آن، استفااستفاده از بتن

 %10باشد )در حدود مقاوم در برابر فشار است ولی مقاومت آن در برابر کشش بسیار ضعیف میبتن جسمی 

های خمشی در مراحل اولیه بارگیاری به وجود مقاومت فشاری آن(. با توجه به چنین ظرفیت کششی ضعیفی ترک

امل کند و در نیرویی کمتر از نیروی فشاری قابل تحمل توسط شود بتن نتواند عملکرد خود را کآید که باعث میمی

دال در  .شودرمه تشکیل میآهای بتنو کف هاآرمه از اتصال یکپارچه ستونیک ساختمان بتن بتن تسلیم شود.

بار ثقلی  اصوالً شود که ضخامت آن در مقایسه با طول و عرضش کمتر بوده وساختمان به عضوی از سازه اطالق می

 بر نیز را جانبی باربر اعضای بین جانبی نیروهای توزیع و صلب کف یکد ایجا وظیفه مواقع اکثر درو کند حمل میت

از دال بتنی در ساخت انواع  .کندو بخشی از بار جانبی را منتقل میکرده  به عنوان دیافراگم عمل . همچنیندارند عهده

 شود.ها استفاده میسازیانواع پل و کفهای مختلف و ساخت عرشه با کاربرد هاسازه

شود یا یا به میلگرد و بتن هستند. دال بتنی یا در محل پروژه ساخته می ،دهنده سقف دال بتنیاجزای تشکیل

مسل، ساخته نیز به دو گروه دال بتنهای پیشد که نمونهنشومیبه محل پروژه آورده ساخته و آماده صورت پیش

 شوند.تقسیم می تنیدهمعمولی و پیش

های بتنی همراه با مزایا و معایبشان پرداخته شده است. همچنین در مورد سیستم به معرفی انواع دال در این فصل

های تنیدگی و انواع آن و تاریخچه اختراع و استفاده ازآن بحث شده است. در مرحله بعدی مزایای و کاربرد دالپیش

تنیده دارای های پیشخر فصل نیز به ضرورت و اهمیت تحقیق در مورد دالتنیده آورده شده است. در بخش پیش

 باشو و هدف و ساختار پایان نامه پرداخته شده است.

 

   آرمهبتن هایدال انواع -1-2

تقسیم  طرفه دو هایدال و یکارفه های دال به دو دسته آرمه بتن های دال بندی کلی،و در دسته باربری، نظر از

عالوه بر  گیرد.انتقال بار فقط در یک جهت صورت می ،باشد جهت در یک فقط دال گاه تکیه که مواردی در .شوندمی

تر آن بزرگ کوچکتر دهانه طولبه  آن تر بزرگ دهانه لی نسبت اندازهو باشد گاهتکیه دارای جهت دو هر در دالاین اگر 

 طرفهیک هایلدا همان هادال این ،کهگیردمی صورت کوچکتر جهت در عمال بار انتقال در اینصورت  باشد، 2از 

 .(1-1)شکل ندهست

دچار  اعمال از پس دال باشد، کمتر آن کوچکتر دهانه طول برابر دو از پانل یک در تربزرگ دهانه طول که صورتی در 

های اطراف دال گاهتکیهپس از انتقال به و شده منتقل جهت دو هر در شدهاعمال بار نتیجه در و دشومی انحنای دوطرفه

ها در در نتیجه این نوع از دال .گویند طرفه دو های دال را ها دال نوع اینشود. به فونداسیون منتقل شده و جیب می

 صورتی در .شوند می داده قرار جهت دو در ها آن در نیز خمشی آرماتورهای رو این از و هردو جهت دارای انحنا هستند

. استفاده از سیستم دال گرددمی استفاده حرارت و افت آرماتورهای از تنها دیگر جهت در طرفه یک دالهای در که

 منتهیتر و در نتیجه اقتصادی و مقرون به صرفه کمتر آرماتور میزان با ترظریف عضوی طراحی بهدوطرفه منجر 

                                                                                                                                                                        
  ) J.C. Lambot.1 
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 .]1[شود

 

 

گاه در دو جهت با نسبت ب( دال دارای تکیهگاه فقط در یک جهت الف( دال دارای تکیه دال یکارفه -1-1شکل 

 ]1[ 2ی بزرگ به کوچک بیشتر از دهانه

 ها دال بندی دسته -1-3

بندی کرد که در ادامه به توضی، در مورد هرکدام ها را به صورت زیر تقسیمتوان دالبندی دیگر میدر یک تقسیم

 شود:پرداخته می

 دال -تیر -

 دال تخت -

 دال قارچی -

 شبکمدال  -

 دال -سیستم تیر -1-3-1

 که هاییدال طرفه دو هایلدا در میان ست.هاآن در تیر وجود عدم یا وجود، بر طبق ها دالبندی دیگر برای تقسیم

 هسدتند.  ترلمتداو از همه بزرگ های دهانه برای پوشش هستند، تیردارای  هاستون خط روی یعنی دال،ضلع  چهار در

 ایسدازه  سیسدتم  نتیجده  در و هسدتند  برخوردار باالیی صلبیت از تیر وجود خاطر به معروفند دال-تیر به که ها دال این

 .]1[دهدمی یشامن را دال-تیر نوع از کف نمونه یک 1-2 شکل د.ینآیم حساب به ثقلی بارهای تحمل برای را مناسبی
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 ]1[ تیر با طرفه دو دالسیستم  -1-2شکل 

 

 سیستم دال تخت -1-3-2

یک دال ساده با  و دباشنمی تیر شامل هاآندر  باربری سیستم که باشندمی هادال نوع دیگری از تخت هایلدا

 انتقال هاونست به دال از امستقیم کف بار نتیجه در شود و می متصل ستون به مستقیمرطو به که ضخامت ثابت است

 .متر مناسب و اقتصادی است 6تا  5/4های با دهانه های مسکونی و. این دال برای اغلب برای ساخت ساختمانیابدمی

 لدا نوع این از اینمونه 1-3شکل شود. سازی به دلیل سا، صاف زیر دال به راحتی انجام میدر این نوع دال انجام زیر

باید ضخامت بیشتری   های کناریکنترل خیز در دهانهبرای در برخی موارد  . الزم به ذکر است کهدهدیش میامن را

به جای افزایش ضخامت کل دال ای کناری از تیرهای لبه صورت در اضالع در این برای دال درنظرگرفته شود، که

 .]1[شوداستفاده می

 

 

 ]1[ دال تخت -1-3شکل 

 

ثقلی،  باربر سیستم انتخاب هنگام در هاگزینه بهترینهای مسکونی بار نظیر آپارتمانای سبکهنساختمابرای 

از بقیه انواع  ترهسادها در آن تیر وجود عدم دلیل بهدال تخت،  اجرای و بندیقالبد. باشیم های تختاستفاده از دال

-لدا از موارد از بسیاری در آن، نتیجه که در استدیگر مزایای دال تخت  ، میزان مصال، استفاده شده کمتر ازاستدال 

 زیادی پییریفانعاامعایبی همچون  دارای تخت هایلدا ،ازای مزایای ذکرشده درد. اشنبیمتر اقتصادی تیردار های

 مشکالتیبروز  سبب که شوندیم خود وزن حتی یا و دال بر وارد بارهای مقابل در زیاد انحنای ایجاد باعث که هستند

-می دال به ستون اتصال محل درپانچ  برش ایجاد تخت، هایدال در موجود مشکالت دیگر ازد. شویم برداریبهره در

 دال از وارده قائم بارهای کل انتقال وظیفه ندارند، وجود تیر مانند صلبی اعضای اتصال، محل دره ک آن دلیل بهد. باش

 ستون اطراف در زیادی هایتنش ایجاد سبب محل، این در دال کم ضخامت دلیل به که استل دا عهده به ستون، به

 .]1[دوشمی تشدید اتصال محل در لنگر شدن وارد بال مشک ایند. شومی دال در

 میزان در ناگهانی کاهش با و آیدمی حساب به ترد شکست نوعی دهد،می رخ بتن درپانچ  برش که آن دلیل به

 نامالوب شکستی دهد،می رخ قبلی هشدارهای بدون و ناگهانی طور به کهآن دلیل به شکست اینت. اس همراه باربری

 برش ظرفیت که دهندمی نشان هاآزمایشد. آی عمل به جلوگیری آن وقوع از شودمی سعی و آیدمی شمار بهل اتصا در

 شودمی باعث مساله این و است ثابت بارهای اثر تحت هاآن ظرفیت از کمتر تکراری بارهای اثر تحت هادالپانچ 

 گرفته نظر در آن از ناشی لنگر انتقال و زلزله هنگام در اتصال خرابی عدم از اطمینان برای باالترین اطمینا ضرایب

 به توانمی را هاپی این زیرا دارد وجود نیز منفرد یا و گسترده از اعم آرمهبتن هایپی مورد درپانچ  برش مشکلد. شو
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 . آورد حساب به است، شده بارگیاری معکوسر طو به که دالی صورت

 در را دال ضخامت هاروش این از یکی دراست.  استفادهمتنوعی قابل  هایروشحاالتی  چنین در دال تقویت برای

ب ترتی بدین که هاییدال به و گویندکتیبه می حالت این در را اضافی هایتضخامد. دهنمی افزایش هاستون اطراف

 به که باشدیم ستونباالیی  انتهای در ستونرس از استفاده دیگروش رد. شومی گفته کتیبهبا هایدال، شوندمی ساخته

-دال شودیم برده کار به فوق حالت دو ترکیب اوقات از بعضید. شومی گفته قارچی هایدال اصاالحا هاییدال چنین

تا  6های از دال تخت به همراه کتیبه و یا سرستون معموال در دهانه د.معروفنکتیبه  با قارچی هایدال به حاصله های

 .]1[اندنمایش داده شده هاالد این 1-5و  1-4شود. در شکل مربع استفاده میمترکیلوگرم بر 500متر با بار بیش از  9

 

 

 ]1[ دال قارچی الف( با پهنه ب(سیستم دال تخت  -1-4شکل 

 

 

 ]1[ سیستم دال قارچی با کتیبه -1-5شکل 

 

ساخته  کف وزن نتیجه در و یابدمی افزایش نیز آن ضخامتبه ناچار  دال، دهانه افزایش باها در این دسته از دال

 کند.د و طرح به سمت غیراقتصادی شدن سوق پیدا میشومیی تبدیل طراح در کنندهنتعیی یعاملشده به 

 

 دال مشبک -1-3-3

لبد. عالوه بر این های دال، ضخامت نسبتا زیادی را میاهای بزرگ، برای دال و جهت کنترل خیز در دهانهدر دهانه

گیرد که با شود، قسمت اعظمی از ضخامت بتن تحت کشش قرار میی دهانه، لنگر مثبت ایجاد میوقتی در میانه

حل مناسب شود. به عنوان راهماهیت بتن در کشش سازگاری ندارد و باعث افزایش وزن و هزینه اضافه برا سازه می
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هایی در دو جهت فاده شده، استفاده از  یک دال کامال نازک با برآمدگیجویی در مصال، استبرای کاهش وزن و صرفه

ی دوطرفه نامیده متعامد به جای دال تخت ضخیم در میانه دهانه است. این دال دوطرفه دال مشبک یا سیستم تیرچه

 شود.می

باید دقت گردد که در دال توان به کار برد. البته متر می 12تا  5/7هایی با دهانه دال دوطرفه مشبک را در سقف

ها به فضای خارج از محدوده مشبک در محدوده اطراف ستون معموال ضخامت دال به صورت توپر اجرا شده و شبکه

ها و جلوگیری از برش پانچ صورت شود. این مساله جهت جلوگیری از شکست برشی در اطراف ستونستون محدود می

 .]1[گیردمی

 

 بتنی در ساختمان مزایای کلی سقف دال -1-4

 های معمولیهای بلندتر نسبت به سقفامکان اجرای دهانه -

 رفتار خمشی و مقاومت برشی باال -

 خزش قابل قبول -

 تر ساختمانعمر مفید و طوالنی -

 

 هتنیدپیشدال  -1-5

جا معمولی را در همهمسل، آرمه، باید به این نکته اشاره کرد که بتنهای انجام شده در مورد دال بتنبعد از بحث

های با دهانه زیاد به دلیل آرمه معمولی این نکته است که اجرای آن در تیرها و پلکار برد و ضعف بتنتوان بنمی

های خورنده به دلیل ایجاد ترک در بتن ای و معماری مشکل است و همچنین در محیطمالحظات اقتصادی و سازه

 باشد.که نیازمند هزینه نگهداری زیادی می یابداحتمال فرسایش فوالد افزایش می

-مسل، معمولی در کشش وارده بر تارهای مقاع در دهانهتنیدگی روشی است برای برطرف کردن ضعف بتنپیش

های بلند و عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه الزم به طوری که 

فشاری مقداری از تنش های ناشی از بار مرده و زنده در عضو بتنی موردنظر خنثی شده و در نتیجه در اثر این تنش 

 .]2[مقاومت باربری آن نسبت به حالت معمولی افزایش پیدا کند

اخت یک ماده موفق به س برای اولین بارشود تنیدگی شناخته میکه به عنوان پدر پیش 1یوجین فریسینه

فوالدی با تکیه بر  هایآرمه بود که در آن کابلنوعی از بتن تنیده شد که، تحت عنوان بتن پیشساختمانی کامال نوین

های کششی در متعادل بود )تنش-بتن، کشیده شده بودند. حاصل این عمل کشش، یک سیستم تنش داخلی خود

 .]2[شدرده میهای فشاری در بتن(، که باعث بهبود عملکرد بتن در مقابل بارهای وافوالد و تنش

 

 تنیدگینیروی پیشایجاد های روش  -1-5-1

 روش مکانیکی (1

                                                                                                                                                                        
1) Eugene Freyssinet 
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 روش شیمیایی (2

 حرارتی-روش الکتریکی (3

 

 تنیدگیانواع پیش -1-5-2

کشیده و یا مقاومت هستند  به دو صورت پیشهای فوالدی پرتنیده که عموما به صورت کابلهای پیشاز تاندون

شود که با ایجاد تنش فشاری در عضو بتنی سبب به وجود آمدن استفاده میکشیده برای ایجاد بارهای مقاوم پس

 .]2[تعادل با تنش کششی می شود

 

 کشیدگیپیش -1-5-2-1

شدوند و  های فوالدی به شکل وایر یا مفتول بدین دو گیدره انتهدایی کشدیده مدی     کابل 1-6در این روش مانند شکل 

های انتهدایی آزاد  شوند. هنگامی که بتن یه اندازه کافی سخت شد، گیرهها ریخته میاعضای بتنی در اطراف این تاندون

 .]2[شودتنیدگی در اثر پیوستگی موجود بین فوالد و بتن، به بتن منتقل میشوند و در نتیجه نیروی پیشمی
 

 

 ]2[ کشیدهسیستم پیش -1-6شکل 
 

 کشیدگیپس -1-5-2-2

ها به یک العمل این جکشوند به طوری که عکسهایی کشیده میجکهای فوالدی به وسیله در این حالت تاندون

شود. تنیدگی درجا با استفاده از این روش انجام میمی پیشاشود. تقریبا تمعضو بتنی که قبال ریخته شده وارد می

نیروی  ها تاتاندونکه شوند. هنگامیاند عبور داده میهایی که قبال در عضو بتنی تعبیه شده ها از داخل غالفتاندون

شود ) به بتن منتقل میصوص قرار داده شده در بتن، های مخها از طریق گیرهنیروی جک شوندکامل خود کشیده می

 (.1-7شکل 

شود. این کشیده، فضای بین تاندون و غالف با دوغاب سیمان تحت فشار تزریق میبتن پس یدر اکثر کاربردها

گردد. ولی در کند و نیز باعث بهبود ظرفیت مقاومت نهایی عضو میزدگی محافظت میگها در مقابل زنعمل از تاندون

ها در تواند آزادانه و مستقل از بتن حرکت کند.  اغلب کابلشود و میها دوغاب تزریق نمیبرخی موارد به داخل کابل
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ها به سادگی و با ی مشخص، کابلریزی و کسب مقاومت فشارشوند. پس از بتنیک غالف محافظ با گریس پوشانده می

کند که این روش کشیدگی را تکمیل میشوند که این عمل عملیات پسمی استفاده از یک جک دستی کوچک کشیده

 .]2[گویندرا روش غیرچسبنده می

 

 

 ]2[ کشیدهسیستم پس -1-7شکل 

 

 داده شده است.نمایش  1-8تنیده در شکل تنیده با غیرپیشمقایسه میزان تنش تیرهای پیش

 

 

 ]2[آرمه و بتن پیش تنیده تیرهای بتن مقایسه -1-8شکل 
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 تنیدهتم پیشسمزایای سی  -1-5-4

 یزایای معمارم  -1-5-4-1

نما، ایجاد فضای مناسب  ها باعث سهولت در اجرای نقشه واجرای ساختمان تنیده درسیستم بتن پیش استفاده از

طور کلی هب ادوات تأسیساتی و قابلیت بیشتر عبور لوله ها و پارتیشن بندی فضا،شرایط مناسب  ها،جهت پارکینگ

های بلندتر با تعداد ستون کمتر، امکان حیف . همچنین امکان ایجاد دهانهگرددباعث انعااف در طراحی معماری می

های نامنظم و استفاده در پالنهای بلندتر و قابلیت آویز تیرها و استفاده از سقفی کامال مسا،، امکان ایجاد کنسول

 تنیده است.منحنی از دیگر مزایای معماری استفاده از سیستم پیش

 

 یامزایای سازه  -1-5-4-2

های ذیل اعمال نیروی فشار به بتن قبل از اعمال بارها به سازه مزیت و مقاومت باال دلیل استفاده از کابل های باهب 

 :اردوجود دهای پیش تنیده را در سازه

 تر با حداقل تعداد ستونامکان اجرای دهانه بلند - 

 یمسل، معمولعضو با هندسه مشابه نسبت به بتن باربری بیشتر - 

 یکاهش ضخامت دال ها یا تیرهای بتن - 

 کاهش اندازه شالوده سازه پیش تنیده - 

 یمصال، مصرف کاستن وزن مرده ساختمان و - 

 افزایش سا، موثر بتنهای دائمی و نداشتن ترک - 

 کاهش وزن سازه - 

 مسل، معمولیهای بتناالتر نسبت به سازهدوام ب - 

 در برابر زلزله مقاومت بیشتر ودر اثر کاهش وزن کمتر کردن نیروی زلزله  - 

 کنترل خیز اعضا -  

 

 یاقتصادایای مز  -1-5-4-3

 هستند: ترتنیده با توجه به مزایای زیر بسیار ارزانهای پیشسازه

 کاهش قابل مالحظه در آرمانور و بتن مصرفی -

 کاهش ارتفاع طبقات -

 کاری و نماسازیکاری، نازکهای سفتشدن هزینهکم -

 کردن قابل مالحظه زمان ساختکم -

 افزایش طول عمر ساختمان -
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 های پیش تنیدگیکاربرد -1-5-5

-گاه ساده میها با تکیهتمانی به صورت تولید تیرها و دالهای ساختنیده در زمینه سازهبتن پیشبیشترین کاربرد 

های بزرگ الزم شوند تا کنترل کیفیت بهتر انجام شود. جایی که دهانهباشد. این تیرها مموال در کارخانه ساخته می

باشد و میتنیده درجا در حال گسترش روند و بکارگیری دال تخت بتنی پیشکار میاست معموال تیرهای بتنی درجا به

-ها، استادیومهای تجاری و بیمارستانهای بلند، ساختمانها و ساختمانهای طبقاتی، برجتوان در ساخت پارکینگمی

 سازی مسکن مسکن استفاده کرد.های ورزشی و انبوه

ها و درهها، های بتنی با دهانه زیاد را بر روی رودخانهتنیده ساخت پلدر زمینه مهندسی پل، معرفی بتن پش

شوند که با ها معموال به صورت قاعات پیش ساخته تولید میالعبور را عملی ساخته است. این پلمسیرهای صعب

-شوند. همچنین از سازهتنیدگی به قاعات موجود متصل میاند و به کمک پیشر قرار گرفتهظجرثقیل در ارتفاع موردن

 .]2[های منابع آب استفاده کرددر سازهها های پیش تنیده به دلیل عدم وجود ترک در آن

ضمنا به علت کاهش عرض ترک های خمشی افزایش دوام و مقاومت در برابر نفوذ آب در اعضایی بتن پیش تنیده 

ازه قابل انتظار است. به همین علت استفاده از بتن پیش تنیده در سازه، در معرض محیط های خورنده نامساعد و س

 .]3[رش استهای دریایی در حال گست

ضعف در استفاده از بتن پیش تنیده وجود دارد که اولین  ،بعضی نقاط های که در باال ذکر شد، درل مزیتدر مقاب

مورد آن از دیدگاه اجرایی تراز باالتری از کنترل کیفیت هم برای تولید مصال، هم به لحاظ تثبیت تاندنها الزم است. 

کن است در بسیاری از کشورهای در حال توسعه موجود نباشد و به لحاظ لزوم تنیده ممتکنولوژی الزم برای بتن پیش

 تنیده غیر اقتصادی باشد.ل فنی ممکن است طراحی با بتن پیشورود تجهیزات و گاهی اوقات پرسن

 

 تنیده دارای بازشو ضرورت و اهمیت تحقیق در مورد دال پیش -1-6

های امروزی روند. نیازمندیامروزی به شمار میهای اربرد ساختمانای مهم و پرکسازه ها از اعضایها و کفسقف

وادار به سازندگان و طراحان را  در برخی مواقع ،های تهویه و نورگیرهاها آسانسورها و سیستمها مانند راه پلهساختمان

ها و ها در بازپخش تنشسازه ای بازشو کوچک اغلب با توجه به تواناییکند. تاثیر سازهها میهایی در سقفایجاد بازشو

کند و مساله این موضوع صدق نمیشود ولی در مورد بازشوهای بزرگتر ها در طراحی در نظر گرفته نمیاسترس

شوند که منجر به کاهش توانایی . با توجه به این که میزان زیادی از مصال، بتن و آرماتور حیف میشودتر میپیچیده

نیازمند راهکاری برای افزایش ظرفیت باربری شود.  ،شود که سازهشود و باعث میارده میهای وها در تحمل بارسازه 

میلگرد های اضافی در اطراف توان به طراحی و اجرای بین آنها می های متفاوتی وجود دارد که ازبرای این منظور روش

ولی در این تحقیق در  .... اشاره کرد بازشو وهای بیشتر در اطراف استفاده از ستون و 1FRPها، استفاده از سیستم بازشو

 مورد روش دیگری برای افزایش توان باربری سازه به نام پیش تنیدگی پرداخته شده است.

 

 نامههدف پایان -1-7

آمد ها و تقاضا برای تسهیالت بهتر برای وبا افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش وسایل نقلیه و تعداد سفرها و رفت

طبقاتی برای توقف  هایپارکینگهایی که الزم است کند که در مسیرها و مکانتر ایجاب میتر و آسانجایی راحتبهجا

                                                                                                                                                                        
1) Fiber-Reinforced-Polymer  



  تنیده دارای بازشو تحت اثر بارهای استاتیکیآرمه معمولی و پیشمقایسه عددی رفتار دال بتن  12

 

ها و یا مراکز خرید بزرگ با بازشوهایی بزرگ برای نورگیری و هایی برای عبور از درهخودروها ایجاد شود و یا پل

توان مشکل نوررسانی به تنیده دارای بازشو هم میدال پیش معماری خاص ... ایجاد شود. با استفاده از سیستم سقف

توان با قابلیت حیف تعداد ستون بیشتر عبور پارکینگ را حل کرد که به نوبه خود دارای صرفه اقتصادی است و هم می

سقف  تنیده دارای بازشو در ساخت سکوها وتوان از سیستم دال پیشو مرور خودروها را تسهیل بخشید. همچنین می

 ها استفاده کرد.های ورزشگاه

ها های طبقاتی با ظرفیت زیاد و همچنین در ساخت عرشه پلخصوص در ساخت پارکینگدر صنعت ساختمان و به

هایی در سازه ایجاد شود به همین دلیل الزم ناپییر است که بازشوهای بلند در مواردی خاص این عمل اجتناببا دهانه

ابل تر و قهای مستحکمتنیده دارای بازشو ماالعه و بررسی شود تا سازهیستم دال پیشاست که نحوه عملکرد س

 شود:در این زمینه سواالتی مانند سواالت زیر مارح می اعتمادتر طراحی و ساخته شوند.

 تنیده دارای بازشو در برابر بارهای وارده چگونه خواهد بود؟های پیشنحوه عملکرد دال -

 ضخامت دال تغییرات مقاومت و ظرفیت باربری مقاع چگونه خواهد بود؟با تغییر در  -

 کرد؟تنیدگی ایجاد خواهدتنیده چه تغییری در میزان و نحوه توزیع نیروی پیشایجاد بازشو در دال پیش -

 تنیدگی چه تاثیری بر شرایط ایجاد بازشو خواهد داشت؟ها و میزان نیروی پیشتغییر در نحوه آرایش کابل -

 تنیده ایجاد کرد که عملکرد دال را مختل نکند؟تا چه اندازه بازشو می توان در دال پیش -

عددی مسل، معمولی به صورت های بتنتنیده دارای بازشو با دالهای پیشبدین منظور در این پژوهش رفتار دال

 بحث شده است. هادال تغییرشکل بررسی شده و در مورد مقاومت و

 

 نامهپایانساختار  -1-8

نامه در پنج فصل تدوین شده است. برای نیل به این هدف در  فصل پیش رو به بیان اهداف و کلیات این پایان

های انجام شده در زمینه سیستم در فصل دوم پیشینه پژوهش شده است. قیق و ضرورت اهمیت پژوهش پرداختهتح

وه ایجاد بازشو در دال بتنی مسل، بر اساس ماالعه در فصل سوم نح یدگی مورد بررسی قرار گرفته است.پیش تن

و  Standard/ABAQUS 2محدودافزار الماننرمبا استفاده از  1گرفته توسط پژوهشگر سوئدی اوال اوناچسون صورت

تنیدگی و ایجاد عضو ر گام بعدی نحوه اعمال نیروی پیشسنجی شده است و دصحتخای روش اجزامحدود غیر

با ایجاد مدل برای  دال  فصل چهارم وهمکاران صحت سنجی شده است و در 3تحقیقات یانگ تنیده بر اساسپیش

متر و تیسان 30و  25متر با ضخامت  12*12و  8*8مسل، معمولی دارای بازشو در دو ابعاد کلی های پیش تنیده  بتن

های ساخته در فصل پنج نتایج حاصل از مقایسه نمونه وقرارگرفته ها مورد بررسی ، رفتار دالهای مختلف بازشواندازه

 قرار گرفته است.شده مورد بحث 

 

 

                                                                                                                                                                        
1) OlaEnochson  

2) Finite Element  

3) Hee Young Lee et al  
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 مقدمه -2-1

های جدید و متنوع دغدغه بزرگ مهندسدان و  سازی و عمران، همواره استفاده از مصال، و روشدر صنعت ساختمان

-ساختمان بدرای سداخت سدازه   های اخیر به دلیل افزایش جمعیت و تقاضا از صنعت پژوهشگران بوده و هست. در سال

هدای مربدوط   تنیدگی و سازههای زیادی در مورد پیشهای جدید که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، تحقیق و پژوهش

رو به تعدادی از ایدن تحقیقدات کده در    به آن صورت گرفته است و در حال حاضر نیز در حال انجام است. در فصل پیش

مسل، معمدولی و پدیش تنیدده تحدت     های بتننیده اعم از تیر و دال و آزمایش نمونهتهای پیشسازی سازهزمینه مقاوم

 های مختلف استاتیکی و دینامیکی و ضربه، پرداخته شده است. بارگیاری

 (2009) 8و گاورن 7تحقیقات هابل -2-2

کشیده با الیه تقویتی ولی و پسممسل، معرفتار اعضای بتن 2009هابل و گاورن محققان کانادایی در سال 
9)UHPFRC(  های زیر تقسیم شده بودند: دو ها در این آزمایش به دستهای بررسی کردند. نمونهرا تحت بار ضربه

متری از الیه تقویتی میلی 40(، نه دال بتن معمولی با الیه P) کشیده(، یک نمونه دال پسRمسل، )نمونه دال بتن

(NR،) ( یا پیش تنیده با الیهNP( و دو نمونه دال معمولی با میلگرد اضافی در الیه تقویتی )RR و همچنین در ،)

ها الیه تقویتی با توجه به موقعیت قرارگیری )باالی نمونه و یا پایین نمونه( تحت فشار یا کشش قرار دارد بعضی نمونه

آزمایش به دو گرفته و اری قرار ( و به دو صورت استاتیکی و دینامیکی مورد بارگی 2-2و  2-1و جدول  2-1)شکل 

 .انجام داده شده است ای و کانتلیورصورت خمش سه نقاه

 

 ]4[های مورد آزمایش نمونه  -2-1شکل 

 

و نقاه های بزرگ  10Mهای طولی از نوع های کوچک نشانگر آرماتورمتر بوده و نقاهمیلی 250ها عرض تمام نمونه

 متر است.میلی 25با قار   تنیدگیهای پیشنشانگر کابل

 

                                                                                                                                                                        
7) Habel .K  

8) Gauvrean .P  

9) Ultrahigh-performance fiber-reinforced concrete.  



 

 

 

 ]4[ های آزمایش استاتیکیخالصه نمونه -2-1جدول 

 
 

 ]4[ های آزمایش سقوط وزنهخالصه نمونه -2-2جدول 

 
 

 از سیمان، فوم سیلیکا، ماسه، رشته فلزی و سوپرپالستیزر و آب تشکیل شده است. UHPFRCتوضی،: الیه 

 نمایش داده شده است. 2-2در شکل  با روش استاتیکی آزمایش شدههای مکان برای نمونهتغییر-نمودار نیرو

 



  تنیده دارای بازشو تحت اثر بارهای استاتیکیآرمه معمولی و پیشمقایسه عددی رفتار دال بتن  16

 

 

 ]4[مکان وسط دهانه برای آزمایش استاتیکی تغییر-نمودار نیرو  -2-2شکل 

 

شود که اضافه مشاهده می NR+Sو  R+Sهای با مقایسه دالبه دست آمده برای تغییرمکان وبا توجه به نمودار 

شود که بیشتر به دلیل افزایش ارتفاع فشاری باعث افزایش ظرفیت باربری دال میکردن الیه تقویتی در ناحیه 

کشیده با الیه تقویتی دارای بیشترین ظرفیت باربری است که این ظرفیت دال پسهمچنین  باشد.استاتیکی عضو می

 به دلیل نسبت آرماتور بیشتر در مقایسه با دال مسل، است.

در شکل  ای(نقاهبا روش دینامیکی حالت اول )سیستم خمش سه های آزمایش شدهبرای نمونه زمان-نمودار نیرو

 نمایش داده شده است. 3-2

 

 

 ]4[اینقاهزمان برای سیستم خمش سه-نمودار نیرو -2-3شکل 

 

 .تنیده با الیه تقویتی بیشترین نیروی وارده را تحمل کرده استبا توجه به نمودار مشخص است که دال پیش

 P+Dو  R+Dهای نمودار دال،دهدمیزان خیز در وسط دهانه را نمایش میکه  2-4شکل شماره با توجه به 



 

 

دهد و از خود نشان می D2و  D1های رفتار تقریبا مشابهی در برابر شتاب NPمکان را دارند دال بیشترین تغیی

 است. NP+Dکمترین میزان تغییرمکان مربوط به دال 

 

 ]4[اینقاهتغییرمکان برای سیستم خمش سه نمودار  -2-4شکل

 

اضافه شود که ها مشاهده میخوردگی، با توجه به نحوه خرابی و ایجاد ترک در نمونهدر مورد مقاومت در برابر ترک

ها را عوض کرده است و الیه در محل ضربه کامال سالم و بی عیب باقی مانده است و کردن الیه تقویتی آرایش ترک

ها به شی فقط در الیه بتنی زیرین و با گسترش ترک و عرض ترک کمتری ایجاد شده است و عرض ترکربمخروط 

 های مرجع است. .طور چشمگیری کوچکتر از دال

اند ای دیدههای انجام شده بیشترین خسارت را تحت بار ضربهبا توجه به بحث R+Dو  P+Dهای مرجع دالولی 

و این  ای بهبود میبخشدعملکرد دال را در مقابل بار ضربه UHPFRCه کردن الیه کند که اضافاین موضوع ثابت می

شدگی و خرابی در محل ضربه با توجه تنها به دلیل افزایش ارتفاع استاتیکی عضو نیست بلکه به دلیل عدم وجود خرد

 در پخش بار است. UHPFRCبه اثر مناسب الیه 

با روش دینامیکی حالت دوم )سیستم  های آزمایش شدهبرای نمونهمیزان نیروی وارده بر دال در برابر زمان 

 نمایش داده شده است. 2-5در شکل شماره  کانتیلور(
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Abstract 

Research Aim: Slabs are one of the most important components of the structures and buildings, and 

studying their behavior under different loads is one of the most important concerns of civil engineering. 

Due to the different requirements of construction, it is inevitable in some cases to implement an opening 

in the roofs and slabs. There are several methods to improve the behavior of slabs with the opening such 

as adding the reinforcement around the opening, the use of FRP sheets, etc. However, in this study, 

prestressing has been used as a method to increase its loading capacity. 

Research Method: Because of the effect of the opening on the behavior of slabs, in this study, this 

issue was investigated in conventional and prestressed RC slabs, and the behavior of them with 

different slab and opening sizes were modeled and analyzed using ABAQUS finite element software. 

For this purpose, first, the behavior of conventional and prestressed reinforced concrete slabs has been 

verified by existing experimental research in the literature, and the method of generating and applying 

prestressing forces has been confirmed by other research in the next step. Then, the 8 m and 12 m slabs 

are considered as the studied specimens. According to the Iran National Building Regulations, the 

maximum permissible amount of openings in concrete slabs is one-third of its area. So, it was assumed 

as a maximum size of the opening and the others was considered to be half that of the previous opening. 

Finding: The results of the modeling are investigated after modeling and analysis of the specimens, 

and the parameters such as applied stress produced strain and loading capacity were compared. It was 

shown that the prestressed slab in both specimens with and without opening has better behavior in all 

the mentioned parameters, and the prestressed slab with 8 m span and 1.5 m opening in the center of the 

slab is the best case among them. 

Conclusion: Applying pre-stressing force increases the bearing capacity of reinforced concrete 

slabs, improves slab behavior including increased initial hardness and ultimate ductility, reduses the 

amount of stress and plastic strain created in slab. Decreasing or increasing the bearing capacity of slab 

is not linearly related to the size of the opening created in it. 

Keywords: Concrete Slab, Reinforced Concrete, Pre-stressing, Opening. 
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