
 

 "سقف پس کشیده"

 سقف پس کشیده چه نوع سقفی است؟

 :تنیدهسقف پس کشیده و پیش

توان تنیدگی دال، میدر این روش با استفاده از نیروی به سمت باال )ایجاد کمان( و پیش

 .های بزرگ به ضخامت کم ایجاد نمودهای بزرگ کاهش داد و یا کنسولها را در دهانهضخامت
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 .جدیدترین سقفی است که وارد صنعت ساختمان ایران شده است سقف پس کشیده

یروی با استفاده از کابل و چگونگی قرارگیری آن در دال بتنی سقف، یک ن تنیده سقف پیش در

کنند تا پس از برداری از سازه در ناحیه کششی دال بتنی ایجاد میفشاری اولیه قبل از بهره

خوردگی نشود و در نتیجه از حداکثر ظرفیت برداری از سازه این ناحیه کششی دچار ترکبهره

 ها کاهش یابد.باربری بتن استفاده شود و به تبع آن ابعاد و دو اندازه

تنیدگی مورد استفاده توان فهمید که روش پیشا حذف شود( از این توضیحات می)مثالً آویز تیره

 .برای این سقف روش پس کشیدگی است

آورد تا سازه تنیده این است که این امکان را فراهم مییکی از مزایای اصلی استفاده از سقف پیش

حث معماری ساختمان و ها اجرا شود این موضوع در ببا تعداد ستون کمتری نسبت به سایر سقف

 .همچنین تأمین پارکینگ بسیار تأثیرگذار است

ی باالی اجرای سقف شود تا برخی از سازندگان ساختمان با وجود هزینههمین مزیت باعث می

 .تنیده باز هم از این سیستم سقف استفاده کنندپیش

پذیر سادگی امکان اجزای این سقف منوط به داشتن ابزار و ادوات و دانش فنی الزم است به

 .نیست

 تنیدگی چیست؟پیش 

رفت، اما به هیچ های مدیدی به عنوان مصالح ساختمانی به کار میدر گذشته مدت بتن گرچه

 .سنگ و چوب نبود ای مناسبی محسوب نشده و قابل رقابت با فوالد،عنوان مصالح سازه

 .کندهای کششی بسیار ضعیف عمل میچرا که برخالف مقاومت فشاری باال، در برابر تنش
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 .شدبه همین علت از بتن صرفاً به عنوان مصالح بنایی استفاده می

 

 ضعف بتن در کشش: 

مت در بعدها مهندسین برای غلبه بر این ضعف، ترکیبی از فوالد مسلح کننده و بتن که امکان مقاو

 .نماید، به کار گرفتندبرابر نیروهای کششی و فشاری را ایجاد می

در آغاز برای مسلح کردن بتن از آرماتور استفاده شد )بتن آرمه(، ولی در ادامه استفاده از 

 .ای تبدیل نمودتنیدگی، بتن را به یکی از کارآمدترین مصالح سازهتکنولوژی پیش

 1930های ن بیستم مطرح گردید و تحقیقات مختلفی بین سالتنیدگی در دهه اول قرایده پیش

 .روی آن انجام گرفت 1940تا 

 .ای مورد استفاده بوده استهای مختلف سازهتا کنون در زمینه 1955این روش عماًل از سال 

 تنیدگیتئوری پیش: 

برداری به تنیده کردن عبارت است از اعمال تنش فشاری دائمی قبل از اعمال بارهای بهرهپیش

 .های کششیمنظور کاهش و یا از بین بردن تنش
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قرار دادن کابل کشیده شده فوالدی و مهار کردن آن در دو طرف عضو، باعث ایجاد تنش فشاری 

 .دائمی در مقطع بتنی خواهد شد

گیرد )وسط دهانه( و هم تار فوقانی در طول اعضای خمشی، هم تار تحتانی در کشش قرار می

 .گاه()روی تکیه

جا کردن موقعیت کابل، مقدار و توزیع تنش و فشاری قابل کنترل تنیده، با جابهدر مقاطع پیش

 .است

 

 تننیدگی در تیرهای مفصلپیش: 
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 های یکسرهتنیدگی در تیرها و دالپیش

 تنیدگیهای پیشروش: 

 .گیردتنیدگی به دو روش پیش کشیده یا پس کشیده صورت میاعمال نیروهای پیش

 .ریزی انجام شودریزی یا پس از بتنتواند پیش از بتنها میبدین معنی که عملیات کشش کابل

 

 تنیدگیهای پیشانواع روش: 
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ساخته در حد فاصل دو انتها کشیده ها روی بسترهای پیشدر روش پیش کشیده ابتدا کابل

 .شوندمی

یروی کششی موجود به صورت فشاری به ریزی و کسب مقاومت الزم، با بریدن آنها و نبعد از بتن

 .گرددبتن منتقل می

های تولید قطعات بتنی مورد استفاده است و معموال ًمحصوالت ها یا کارخانهاین روش در کارگاه

 .باشندساخته میتولید شده به صورت پیش

 

 تنیدگی به روش پیش کشیدهپیش: 

ی هستند( در قطعه موردنظر قرار های محافظها )که داخل غالفدر روش پس کشیده کابل

 .گیرندمی

ریزی انجام شده و پس از این که بتن به مقاومت فشاری مورد نیاز رسید، سپس عملیات بتن

 .شوندکشیده و مهار می

شود و هم امکان اجرای آن به صورت ساخته استفاده میاز این روش هم در ساخت قطعات پیش

 .درجا و در محل وجود دارد
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 .گیرندداخل قطعات پس کشیده به دو صورت چسبیده به غالف و یا نچسبیده قرار می هاکابل

 

 تنیدگی به روش پس کشیدهپیش: 

گیرند و در این روش چند کابل داخل یک غالف فلزی قرار می (Bonded) سیستم چسبیده

 .شوندمعموالً همگی به یک مهار انتهایی ختم می

ریزی و کسب مناسب روی قالب نصب شده و پس از بتنهای ها در محلمجموعه این غالف

 .شوندمقاومت فشاری مورد نیاز، کشیده می

ها تزریق شده و به این ترتیب برای ایجاد پیوند بین کابل و بتن، مواد پرکننده )گروت( داخل غالف

 .گرددچسبندگی بین کابل و غالف تأمین می

 .اند تا درگیری مناسبی با بتن ایجاد کنندهای روی جداره غالف نیز طوری طراحی شدهآج

 .گرددقابل قبولی ایجاد می (Bond) بدین ترتیب بین کابل و بتن پیوند

تنیده کردن شود که نیاز به نیروی زیادی برای پیشروش چسبیده بیشتر در مواردی استفاده می

 .اعضا وجود داشته باشد
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 :موارد زیر از کاربردهای این سیستم است

 تنیدهپیش هایپل .1

 های بزرگتنیده برای دهانهتیرهای پیش .2

 (Transfer Plate) صفحات انتقال بار .3

 تنیدههای پیشفونداسیون .4

  (UnBonded): سیستم نچسبیده

در این روش نیروی فشاری از طریق مهارهای انتهایی به بتن منتقل شده و کابل در طول خود 

 .پیوندی با بتن ندارد

ر این سیستم هر کابل داخل یک غالف پالستیکی قرار دارد و به طور برخالف روش چسبیده، د

 .شودمستقیم توسط یک مهار نگهداشته می

از آنجایی که نیازی به تأمین چسبندگی بین کابل و بتن وجود ندارد، عملیات تزریق گروت در این 

 .شودسیستم حذف می

بتنی دارای ضخامت کمی هستند و شود که اجزای روش نچسبیده بیشتر در مواردی استفاده می

پذیر شوند امکانکارگذاری مهارهای انتهایی بزرگتر که برای مهار چند رشته کابل استفاده می

 .نباشد

 :موارد زیر از کاربردهای این سیستم است

 های ساختمانیدال 
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 های روی زمیندال (slab on ground)  

 

 :تنیدهمزایای سیستم پیش

 دهانه بزرگتر: 

 .های بزرگتر در سازه وجود داردتنیدگی امکان ایجاد دهانهتفاده از تکنولوژی پیشبا اس

های بزرگ با آن مواجه هستند در این های دیگر در پوشاندن دهانههایی که روشمحدودیت

 .سیستم کمتر است

دهد و همچنین امکان تری را در اختیار طرح معماری قرار میهای گستردهاین مزیت قابلیت

 .کندتری از فضا را ایجاد میستفاده مناسبا

 ضخامت دال کمتر: 

ها امکان پوشاندن دهانه با ضخامت کمتر با توجه به تحت فشار بودن بتن و وجود انحنا در کابل

 .گرددهای رایج فراهم میهای بتن آرمه معمولی و یا سایر سیستمنسبت به دال

 حذف تیرها: 
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توان سطح زیرین تخت را ان حذف تیرها و آویزها وجود دارد، میاز آنجایی که در این سیستم امک

 .در اختیار طرح معماری قرار داد

 .باشدپذیر میهای تأسیساتی با سهولت امکاندر نتیجه عبور کانال

 .نیز بدون محدودیت قابل اجرا است بندیپارتیشن بندی وبه عالوه، تیغه

 کنترل ترک و دوام بیشتر: 

ها همواره گردد و سقفتنیده میهای پیشتنیدگی باعث اعمال فشار دائمی به دالنیروی پیش

 .تحت فشار خواهند بود

 .رسدبه حداقل میهای موجود در این سیستم لذا ترک

 .شودکاهش ترک، باعث افزایش مقطع مؤثر می

خوردگی، مقطع مؤثر بتن تحت بارهای در حالی که در اعضای بتن آرمه معمولی به واسطه ترک

 .یابدبرداری کاهش میبهره

 .شودبه عالوه، کاهش ترک، مانع نفوذ مواد خورنده به بتن شده و خوردگی فوالد کمتر می

 .یابدیگر دوام سازه افزایش میبه عبارت د

 افزایش سرعت اجرا: 

تنیده بسیار ها، زمان اجرای یک سقف پیشبا توجه به حذف تیرهای میانی و آرماتوربندی دال

 .کمتر از یک دال بتنی معمولی خواهد بود
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دهد و از طرف دیگر بعد از اجرای بندی را نیز افزایش میعدم وجود تیرها، سرعت اجرای قالب

ها را در توان قالببندی، خود ایستا خواهد بود و میملیات کشش، سقف بدون وجود قالب و شمعع

 .تری باز کردمدت زمان کوتاه

 .باشدتر میسریع ٪30تنیده حدود به صورت عمومی، زمان اجرای یک دال پیش

 ارتفاع کمتر کف تا کف و کاهش ارتفاع کل ساختمان: 

توان ارتفاع کف تا کف طبقات را کاهش و حذف آویز تیرها، میبا توجه به کاهش ضخامت دال 

 .داد

 …بندی واین امر باعث کاهش ارتفاع ساختمان و کاهش مصالح مصرفی در ستون، دیوار تیغه

 .گرددمی

 .توان از تعداد طبقات بیشتری استفاده کردهمچنین در ارتفاع ثابت می

که با توجه به قوانین موجود محدودیت ارتفاع های بلندمرتبه این امر به خصوص در ساختمان

 .دارند، حائز اهمیت است

 گذاری نامنظمامکان ستون: 

کند، در بندی منظم پیروی میگذاری معموالً از آکسهای بتنی معمولی که ستونبرخالف سازه

ت های معماری حائز اهمیگذاری به صورت نامنظم وجود دارد که در طرحاین سیستم امکان ستون

 .است

 امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف: 

 .ها، امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم روی سقف وجود داردپذیری کابلبا توجه به انعطاف
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 .باشددر این سیستم نیاز به تعبیه تیر اطراف بازشوها نمی

 کاهش وزن ساختمان: 

 .یابدساختمان نیز کاهش می با توجه به کاهش ضخامت دال و حذف تیرها، وزن کلی

 .ای خواهد شداین امر باعث کم شدن ابعاد و اندازه سایر اجزای سازه

 ایبهبود عملکرد لرزه: 

دهد تری تشکیل میهای پوشش سقف دیافراگم یکپارچهسیستم دال بتنی نسبت به سایر سیستم

 .گرددای ساختمان میکه باعث بهبود عملکرد لرزه

های پس کشیده با روش نچسبیده دهد دالت مختلف در این زمینه نشان میبه عالوه، تحقیقا

 .اندتری هنگام وقوع زلزله داشتههای بتن آرمه عملکرد مناسبنسبت به دال

 هاکاهش هزینه: 

 در توجهی قابل جوییصرفه باعث …ها، حذف تیرها و کاهش ضخامت دال، کاهش تعداد ستون

 .شد خواهد مصرفی فوالد و بتن

 .گرددهای اجرایی میبندی و آرماتوربندی نیز باعث کاهش هزینهبه عالوه، کاهش عملیات قالب

 .سرعت اجرای بیشتر نیز کاهش هزینه تجهیزات و نیروی انسانی را در پی خواهد داشت

درصد  20تا  10شود حدود هایی که در آنها از این سیستم استفاده میروی هم رفته ساختمان

 .های بتن آرمه ارزانتر خواهند بودختماننسبت به سا

 :تنیدگیهای وارد کردن نیروی پیشروش
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 :روش مکانیکی -1

گاه ترین روش فشرده ساختن یک تیر به وسیله یک یا دو جک در مقابل دو تکیهشاید ساده

 .باشدمی

فشرده ساختن ها پس از رود و در بعضی از پروژههای بزرگ به کار میاین روش در بعضی از پروژه

گاه جلوی برگشت تیر را به حالت اولیه گرفته، تیر به وسیله جک با قرار دادن پلیت بین تیر و تکیه

 .کنندها را آزاد میسپس جک

گاه به نحو قابل ها این است که کوچکترین تغییر شکل و یا حرکت تکیهاشکال اساسی این روش

 .دهدتنیدگی را کاهش میای نیروی پیشمالحظه

 :روش شیمیایی -2

 .آیدمنبسط شونده به وجود می هایسیمان تنیدگی در اثر استفاده ازدر این روش نیروی پیش

منقبض شدن های معمولی در موقع گرفتن و سخت شدن به جای ها برخالف سیماناین سیمان

گیرد در نتیجه ها در داخل بتن جلوی این انبساط طول را میگردند و چون وجود کابلمنبسط می

 .شودمقداری نیروی فشاری در تیر ایجاد می

 :حرارتی –روش الکتریکی  -3

ها را ها شده، سپس کابلها باعث ازدیاد طول کابلدر این روش با وصل کردن جریان برق به کابل

 .کنندگاه وصل میهایی در همان حال کشیده به تکیهیرهتوسط گ

کنند و بعد از اینکه ریزی میها، دور آنها را بتنپس از قطع کردن جریان و سرد شدن کابل

 .کنندگاه آزاد میهای کشیده شده را از تکیهمقاومت بتن به حد الزم رسید کابل
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تنیدگی حرارتی به طور گردد، روش پیشمی ها به بتن منتقلدر نتیجه نیروی کشیده شدن کابل

 .گیردهای چراغ برق مورد استفاده قرار میها تیرها، خرپاها و ستونوسیعی برای ساختن دال
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 (post tension slab) تنیده پس کشیدههای پیشدال

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%be%d8%b3-%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%87/


 

 :مراحل اجرا سقف پس کشیده

 :بندی سقف پس کشیدهقالب -1

 .شودتنی معمولی )بتن آرمه(، انجام میبندی سقف مشابه دال بقالب

 .باشند (plywood) توانند از جنس چوب، فلز یا پالی وودها میقالب

شود، لذا های ساختمانی در این روش به صورت تخت در نظر گرفته میاز آنجایی که عمومًا دال

 .یابدهای بتنی افزایش میبندی نسبت به سایر سیستمسرعت عملیات قالب

 

 :آرماتوربندی سقف پس کشیده -2
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 .تنیده در مقایسه با دال بتن آرمه بسیار کمتر استهای پیشحجم آرماتوربندی دال

ها و دیوارها، آرماتورهای های کناری، آرماتورهای تقویتی روی ستونآرماتور مورد نیاز شامل کالف

 .شوندمی نصب سقف روی مرحله این در …مربوط به برش پانچ، اطراف بازشوها و

 .عمالً آرماتوربندی به صورت شبکه فوقانی و تحتانی در این روش وجود ندارد

 

 :ها و مهارهای انتهایی در سقف پس کشیدهنصب کابل -3

ها روی قالب قرار گرفته و مهارهای انتهایی به لبه قالب متصل های اجرایی کابلبا توجه به نقشه

 .شوندمی

 .گیرندود برهم روی سقف قرار میها در دو جهت عممعموالً کابل
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 .باشندها تابع طول دهانه و بارگذاری میتعداد و فاصله کابل

 گیرندها به صورت متمرکز روی نوارهای ستونی قرار میدر حالت معمول در یک جهت، کابل

(Banded Tendons) متری توزیع  50/1های یکنواخت حدود و در جهت دیگر با فاصله

 (Distributed tendos). گردندمی

 :ها در سقف پس کشیدهتأمین پروفیل کابل و Chair نصب -4

تنیدگی، موقعیت کابل نسبت به همانطور که در ابتدا اشاره شد، برای استفاده بهینه از پیش

 .کندتارخنثی مقطع در طول مسیر تغییر می

 .شوندبه تار تحتانی نزدیک می ها به تار فوقانی و در وسط دهانهگاهی کابلمعموالً روی نقطه تکیه

 .گویندمی (profile) به این انحنا در اصطالح پروفیل

دهند و های مشخص قرار میهای متفاوت با فاصلهها را در اندازهchairجهت تأمین این پروفیل، 

 .گیردکابل روی آنها قرار می

 .گرددبه این ترتیب پروفیل موردنظر تأمین می

 :کشیده ریزی سقف پسبتن -5

 .شودریزی انجام میها روی سقف، بتنبعد از بستن آرماتورها و قرارگیری کابل

 .در این مرحله باید در مورد ویبره زدن اطراف مهارهای انتهایی دقت الزم صورت گیرد
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 :عملیات کشش در سقف پس کشیده -6

 .ها را آغاز نمودشش کابلتوان عملیات کبعد از اینکه بتن به مقاومت فشاری موردنیاز رسید، می

 .شودهر کابل از یک طرف یا هر طرف کشیده می

میزان افزایش طول هر کابل با توجه به طول و پروفیل آن محاسبه شده و پس از کشش نیز 

 .شودگیری میاندازه

 .گرددبدین ترتیب صحت اجرای عملیات کنترل می
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 تنیدگیمصالح و تجهیزات پیش: 

 .شودبندی میتنیدگی و مهار انتهایی تقسیمدر دو قالب اصلی فوالد پیشتنیدگی مصالح پیش

 .شودهای کشش استفاده میها نیز از جک و پمپبرای کشش کابل

 .تنیدگی پرداخته شده استدر ادامه به معرفی مصالح و تجهیزات پیش

 تنیدگیفوالد پیش: 

 (Bar) یا میلگرد (Wire) ، سیم(Strand) تنیدگی به بتن از کابلجهت اعمال نیروی پیش

تنیده قرار ای یا در گروهی در قطعات پیششود که به صورت تک رشتهتنیدگی استفاده میپیش

 .شوندداده می

 .شودتنیده عملیات مختلفی روی آنها انجام میبرای اصالح مشخصات فوالد و تهیه فوالد پیش
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 :این عملیات به شرح زیر است

 سردکشیدگی :(Cold Drawn)  

تنیدگی برای چند روز تحت کشش مستمر قرار می گیرد و از این در این عملیات فوالد پیش

 .یابدطریق چیدمان کریستالی دچار تغییر شده و مقاومت آن افزایش می

 زداییتنش :(Stress Relieving)  

 .گیردرت میدرجه سانتیگراد و کاهش آرام دما صو 350زدایی از طریق افزایش دما تا حدود تنش

تنیدگی افزایش یافته اما فاصله تغییر شکل پالستیک در این عملیات محدوده ارتجاعی فوالد پیش

 .یابدپس از جاری شدن کاهش می

 کاهش وادادگی :(Low Relaxation)  

 .گیرددرجه سانتیگراد حین کشش آنها صورت می 350این عملیات با گرم کردن فوالد تا مرز 

 را فوالد کرنش –اهش تغییر شکل پالستیک پس از جاری شدن، منحنی تنش این عملیات با ک

 .کندمی اصالح

 .یابدبه عالوه وادادگی فوالد به شدت کاهش می
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 تنیدگیمنحنی تنش کرنش فوالد پیش

بنامیم و خروج  )واحد عرض px (و py را به ترتیب x و y تنیدگی در جهاتاگر نیروهای پیش

باشند، آنگاه به دلیل اینکه نیروهای قائم مربوط به  ex و ey هانه به ترتیباز مرکزیت در وسط د

شوند بار گسترده یکنواخت کل رو به باال ها در هر جهت در نقاط مختلف دال باهم جمع میتاندون

 :آیدشود از رابطه زیر به دست میکه بر دال وارد می
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حداقل وجود داشته باشد، توزیع تنش در داخل دال ها باید یک فاصله به دلیل اینکه بین تاندون

 .توان آن را یکنواخت در نظر گرفتکامالً یکنواخت نخواهد بود، ولی در عمل می

های آن ستون بوده و دارای تیرهای میانی نیز گاهباشد که تکیهمدل متداول این دال، دال تخت می

 .باشدنمی

 

 تخت دال در تنیدگیپیش از ناشی لنگر توزیع           وارده توزیع لنگر خمشی در دال تخت تحت بارهای

 کابل: 

تنیدگی هفت های پیشتنیدگی، کابلترین شکل برای استفاده از فوالد پیشدر حال حاضر مرسوم

 .ای استرشته

استفاده  270و  250در دو رده  ASTM A416 ها مطابق استاندارد آمریکاییاین کابل

 .شوندمی

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  1860برابر  270و رده  17250برابر  250های رده بلمقاومت نهایی کا

 .باشدمی
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    شده و با وادادگی کم (Stress Relieved) زداییتنیدگی در دو دسته تنشهای پیشکابل

(Low Relaxation or Lowlax) شوندتولید می. 

 .تری دارندهای با وادادگی کم پس از کشش و در دراز مدت افت کمکابل

زدایی شده های تنششوند و کابلها به صورت معمول در کارها استفاده میدر حال حاضر این کابل

 .صرفاً در موارد خاص کاربرد دارند

 – 11/11 – 53/9– 94/7– 35/6در شش سایز  250های رده مطابق استاندارد آمریکایی کابل

 تولید 24/15– 70/12– 11/11– 53/9 ایزس چهار در 270 رده هایکابل و 15/24– 70/12

 .شوندمی

 .رشته کابل داشته باشد 50تواند تا به صورت معمول یک دسته کابل می

های فوالدی در مهارهای های هیدرولیکی کشیده شده و توسط گوهتنیدگی با جکهای پیشکابل

 .شوندانتهایی، گرفته می

 

 تنیدگیکابل پیش

 سیم: 
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و  240، 235های تنیدگی در ردههای پیشسیمASTM A421  د آمریکاییمطابق استاندار

 WA و BA کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در دو نوع 1725و  1655، 1620با مقاومت نهایی  250

 .شوندتولید می

ای و در نوع دوم از مهارهای انتهایی به ها از مهارهای انتهایی دکمهدر نوع اول برای نگهداری سیم

 .شودگوه استفاده می همراه

زدایی شده و با وادادگی کم تحت عملیات اصالحی قرار ها نیز مشابه کابل در دو دسته تنشسیم

 .گیرندمی

 تولید میلیمتری 01/7– 35/6– 98/4 – 88/4تنیدگی عموماً در قطرهای های پیشسیم

 .شوداستفاده می ای از آنهاشتهر چند یا و تکی صورت به کاربرد، به بسته و شوندمی

 میلگرد: 

با مقاومت  150در رده  ASTM A722 تنیدگی مطابق استاندارد آمریکاییمیلگردهای پیش

 .شوندکیلوگرم در هر سانتیمتر مربع تولید می 1035نهایی 

 .به صورت ساده و آجدار موجود هستند II و تیپ I این میلگردها در دو نوع تیپ

 .شوندمیلیمتری استفاده می 35و  32، 29، 25، 22، 19در شش سایز  I میلگردهای تیپ

های میلیمتری با شکل آج 65و  40، 36، 32، 26، 20، 15نیز در سایزهای  II میلگردهای تیپ

 .مختلف مورد استفاده هستند

های تنیدگی به وسیله جکهای پیشها و سیمتنیدگی نیز مشابه کابلمیلگردهای پیش

 .شوندبه صفحات مهاری انتهایی و مهره مهار میهیدرولیکی کشیده شده و 
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 جک و پمپ: 

تنیده از جک و پمپ استفاده های پس کشیده و پیش کشیده برای کشش فوالد پیشر سیستمد

 .شودمی

العمل گیرند تا با استفاده از عکسها به روی بتن سخت شده قرار میدر قطعات پس کشیده جک

 .دهند ایجاد شده فوالد را تحت کشش قرار

ها روی قالب یا دیواره دور قالب قرار گرفته و به آنها تکیه کشیده جکهای پیشدر سیستم

 .کنندمی

های های هیدرولیکی کاربرد بیشتری نسبت به جکی استفاده، جکبه علت سادگی در نحوه

 .های برقی دارنددستی یا جک

تنیدگی موردنیاز ر کمی نیروی پیششود که مقداهای دستی زمانی استفاده میمعموالً از جک

 .است

ها معموالً از یک یا دو پیستون تشکیل شده که به یک پمپ هیدرولیکی و شیر کنترل کننده جک

 .اندمتصل شده

 .تن هستند 1000الی  3های متفاوتی در محدوده بازوها دارای ظرفیت
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 جک و پمپ

 :مهار انتهایی

های زیر صورت ه بتنی معموالً به یکی از روشتنیدگی داخل قطعمهار شدن فوالد پیش

 :گیردمی

 مهار کردن با تکیه بر عملکرد گوه و اتصال اصطکاکی آن به کابلی 

 ای(پرچ کردن انکوریج به انتهای کابل )مهارهای دکمه 

 )پیازی کردن یا افشان کردن کابل داخل بتنی )بدون نیاز مهار انتهایی 

ای یا مهارهای راساس روش اول و دوم یا بر مبنای عملکرد گوههای مهار انتهایی زیادی بسیستم

 .اندای گسترش پیدا کردهدکمه

ها نسبت به همدیگر، بیش از توجه به اصول حاکم بر در مورد مزایای هر کدام از این سیستم

 .عملکرد آنها باید به شکل کاربردی آنها توجه نمود
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ها، هایی و مزایای قابل توجه در قیاس با سایر روشرغم عدم استفاده از مهار انتروش سوم على

 .کاربرد زیادی پیدا نکرده است

ای استوار هستند توسعه بیشتری در میان سه نوع مهاری اشاره شده، مهارهایی که بر عملکرد گوه

 .اندپیدا کرده

ل آن عبور ها از داخدر این نوع مهار انتهایی، قطعه مخروطی شکلی وجود دارد که کابل یا کابل

 .شوندای متکی بر مخروط ختم میکرده و در انتها به صفحه

شوند که شکل مخروطی و شیار داخلی آنها باعث هایی مهار میها روی این صفحه توسط گوهکابل

 .شودها مینگه داشتن کابل

 .شودی بتنی مدفون میقطعه مخروطی شکل مهار انتهایی داخل قطعه

تر خواهد ی بتنی یا در صورت نیاز کمی عقبری مهار انتهایی لبه قطعهمعموالً موقعیت قرارگی

 .ی بتنی خواهد شدتنیدگی به قطعهبوداین مکانیزم سبب انتقال نیروی پیش

 

 انکوریج
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 گوه

 

 پاکت فرمر

 :تنیدگیهای پیشروش

 (Pre – tensioned concrete) تنیده پیش کشیدهبتن پیش 1) 

 .تنیدگی آن قبل از ریختن بتن کشیده شده باشندهای پیشست که کابلکشیده، بتنی ابتن پیش
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اند و در واقع کابل بدون غالف داخل بتن های داخل بتن به بتن چسبیدهکشیده کابلدر بتن پیش

های دو طرف گاهها را از تکیهگیرد و بعد از اینکه بتن به مقاومت مشخصه رسید، کابلجای می

 .نمایندافی بیرون مانده از بتن را قطع میآزاد کرده و قسمت اض

شود که این طول تنیدگی به طور کامل در طولی از کابل به بتن منتقل میتمام نیروی پیش

 .انتقال، بستگی به نوع سطح فوالد، شکل مقطع و قطر آن دارد

 .هساختها و تیرهای پیشباشد همانند تولید شمعهمچنین مقاومت بتن نیز در آن مؤثر می

 

تنیدگی، باید این نیرو به برای جلوگیری از وارد شدن ضربه به بتن در موقع انتقال نیروی پیش

 .طور آرام و تدریجی به بتن منتقل شود
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همچنین قطعه بتنی باید بتواند به راحتی در روی بستر خود بلغزد تا جلوی به وجود آمدن 

 .نیروهای داخلی در اثر اصطکاک گرفته شود

توان چندین عضو یک شکل را در آن کشیده این است که میهای مهم بتن پیشاصیتیکی از خ

های مشترک، آنها را از هم گاه ریخته و پس از گرفتن بتن با قطع کردن کابلواحد بین دو تکیه

 .جدا کرد

ها برای تمام باشد، زیرا عمل کشیدن کابلاین کار از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می

که مراحل  Hallow – core ساختهشود همانند تولید قطعات پیشها فقط یکبار انجام میعضو

 .باشدتولید به شکل زیر می
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 (Post – tensioned concrete) بتن پیش تنیده پس کشیده 2) 

تنیدگی را بعد از گرفتن و سفت شدن بتن بکشند، بتن را اصطالحاً بتن پس کشیده اگر فوالد پیش

 .دنامنمی

دو انتهای سازه از کابل به بتن منتقل  (anchorages) هایتنیدگی توسط گیرهنیروی پیش

 .گرددمی

تنیدگی نباید قبل از کشیدن به بتن چسبیده باشد، در غیر این صورت امکان کشیدن فوالد پیش

 .آن وجود نخواهد داشت

در داخل بتن یا خارج از آن تعبیه ها یا مجراهایی که تنیدگی را باید در داخل غالففوالدهای پیش

 .شده است، قرار داد

 .ها کار گذاشتریزی در داخل غالفتوان قبل و یا بعد از بتنتنیدگی را میهای پیشکابل
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و یا به طور  (strand pusher) ها به صورت یکی یکی به وسیله دستگاه کابل ردکنکابل

 .شودار گذاشته میای به وسیله نیروی انسانی در داخل غالف کدسته

 :انواع بتن سقف پس کشیده و پیش کشیده

  (Bonded)  با روش چسبنده 1) 

به داخل  دوغاب سیمان ها،ها، برای جلوگیری از زنگ زدن کابلبعد از پایان عملیات کشش کابل

 .شود تا فاصله بین کابل و غالف را پر کندها تزریق میغالف

چسبد، اصطالحًا این روش در این حالت چون کابل توسط دوغاب به غالف و در نتیجه به بتن می

 .نامندمی (Bonded) را چسبنده

 

 ای به وسیله دستگاه شاریوپل صندوقه
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 ای درجا ریزپل صندوقه

 

 تیر پس کشیده
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 ساختمان سقف پس کشیده

 

 گروت تزریق شده داخل گیره
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 :تنیدگیشرح تصویری وسایل پیش

به منظور آشنایی بهتر و درک صحیح از سیستم پس کشیده یکسری تصاویر از وسایل 

 .تنیدگی در این قسمت نشان داده شده استپیش

 .یتنیدگی غالف فلز یا دوات پس کشیدگهای پیشکابل
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  (Unbonded) با روش غیرچسبنده 2) 

پذیری بیشتر سازه جهت مقاومت بهتر در گاهی اوقات به دالیل خاصی از جمله ایجاد انعطاف

 .لرزه، ممکن است دوغاب به داخل غالف تزریق نکنندمقابل زمین

ا در چنین حاالتی چون هیچ نوع چسبندگی بین کابل و غالف وجود ندارد، این روش ر

 .نامندمی (unbonded) غیرچسبنده

در چنین مواقعی برای جلوگیری از زنگ زدن کابل، داخل غالف و دور کابل را پر از گریس 

 .کنندمی

های پالستیک پر از کنند که در داخل لولههایی تولید میسازی، کابلهای کابلبعضی از کارخانه

 .گریس قرار دارد
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توان مستقیماً در داخل بتن کار گذاشت و بعد از کسب را می های فاقد چسبندگیاین نوع کابل

ها را کشید که گریس مانع از چسبیدن کابل به غالف پالستیکی و در نتیجه مقاومت از بتن، کابل

 .شودبه بتن می

ها در برود و یا از هر نقطه پاره شود، نیروی در روش غیرچسبنده اگر به دالیلی کابل از داخل گیره

 .رودیدگی در آن مقطع از بین میتنپیش

اصوالً مقاومت نهایی بتن پس کشیده چسبنده خیلی بیشتر از مقاومت نهایی بتن پس کشیده 

 .باشدغیرچسبنده مشابه می

 :پس کشیده مزایا و امتیازات سقف

 :کاهش ارتفاع سیستم سقف سازه 1- 

شده و در نتیجه سبب کاهش  ها باعث کوتاه شدن و یا حذف تیرهاوجود دال پس کشیده در سقف

 .گرددارتفاع طبقه و پیروی آن کاهش کل ارتفاع سازه می

 :هاافزایش طول دهانه2- 

 .کندامکان فضاهای بدون ستون و انعطاف بیشتری در معماری فراهم می

 :کاهش وزن سقف و مصالح مصرفی و سازه سبکتر 3- 

 .کاهش یافته و سازه سبکتری خواهیم داشتها، دیوارها و فونداسیون در این سیستم ابعاد ستون

 :پذیری در مسیر عبور تأسیساتانعطاف  4- 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%be%d8%b3-%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%87/


 

پذیری را جهت عبور تأسیسات بیشتر های پس کشیده انعطافها در سقفحذف تیرها یا تیرچه

 .نمایدمی

 :قابلیت ساخت بهتر 5- 

آرماتوربندی آنها،  بندی وتر، نبودن تیرها و در نتیجه قالبمصالح مصرفی کمتر، جزئیات ساده

 .کنندتراکم کمتر آرماتورها همگی قابلیت ساخت بهتر را ایجاد می

 :هاها و کاهش تغییر شکلکنترل ترک 6- 

تأثیر وزن خود تغییر شکل نداده و تحت سقف پس کشیده ها(ها )تاندونبه دلیل اثر باالنس کابل

 .شودسطه بار زنده ایجاد میخوردگی و تغییر شکل تقریباً به طور اختصاصی به واترک

 :سرعت باالی ساخت در سقف پس کشیده 7- 

های پس کشیده معمواًل تیرهای میانی حذف و یک دال تخت گسترده داریم به لحاظ اینکه در دال

 .برداری نمودبندی، اجرا و قالبای را قالبتوان سطوح گستردهلذا یکباره می

 :دامنه کاربرد سقف پس کشیده

 :های طبقاتینگپارکی 1- 

 12های ای )دهانهها به طور قابل مالحظهاز آنجا که در سیستم دال پس کشیده فاصله ستون

ها ایجاد جایی اتومبیلیابد لذا فضای باز و مفیدی را جهت پارک و جابهمتری( افزایش می

 .نمایدمی
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و  (Expose) نمایان ها به صورتهای طبقاتی سقفهمچنین با توجه به اینکه در اکثر پارکینگ

گردند قابلیت کاهش نفوذپذیری و مقاوم شدن بتن در مقابل اجرا می سقف کاذب بدون

انتخاب این سیستم برای تواند عامل مهمی در های پس کشیده نیز میهای شیمیای در دالتهاجم

 .های طبقاتی باشدپارکینگ

 :های مرتفعها و ساختمانبرج 2- 

شود، لذا در های پس کشیده در سازه باعث کاهش ارتفاع طبقه میبا توجه به اینکه استفاده از دال

 .توان تعداد طبقات بیشتری را ایجاد نمودیک ارتفاع ثابت می

 :هانهای تجاری و بیمارستاساختمان  3- 

های پس ها، سرعت اجرا و کاهش وزن سازه در سیستم دالمزایایی از قبیل فاصله زیاد ستون

ها های تجاری و بیمارستانشوند تا این نوع سیستم گزینه مناسبی برای ساختمانکشیده باعث می

 .باشد …و

 :هاپل 4- 

وردگی و نفوذپذیری بتن و خها، جلوگیری از لرزش، ترکهای بزرگ در پلنیاز به اجرای دهانه

های پس کشیده از جمله عواملی است که باعث شده این همچنین سرعت مناسب اجرا در سیستم

 .ها باشدها در ساخت پلترین روشسیستم از مرسوم

 :های مسکونیسازیانبوه 5- 
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طراحی ها در هر طبقه چندین واحد مسکونی در نظر گرفته شده و از آنجا که در این نوع مجتمع

نماید به ها شرایط بسیار مناسبی جهت معماری واحدها مهیا میگردد لذا فاصله زیاد ستونمی

 .توان در بیشتر موارد هر واحد را بدون قرارگیری ستون در داخل آن طراحی نمودطوریکه می

با نظارت علمی مهندس  سازاناستوار گردآورنده: گروه آموزشی

 سیدعلی منتظری
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