
 

 صفر تا صد سقف پیش تنیده

 :تاریخچه سقف پیش تنیده

 .آمریکایی به ثبت رسید مهندس توسط یک ۱۸۸۶در سال  پیش تنیده سقف

 .سازی بیابدساختمان صنعت تقریبا نیم قرن طول کشید تا این فناوری جای خود را در

و فناوری تولید بتن پرمقاومت، استفاده از پیش  فوالد پس از پایان جنگ جهانی دوم و رشد صنعت

 .تنیدگی رواج یافت

 .در کشور امریکا طراحی و اجرا گردید ۱۹۵۱اولین پل پیش تنیده در سال 

 سقف پیش تنیده چیست؟

 .ای با پروژه دیگر متفاوت استهر پروژه سقف پیش تنیده

های دیگر اجرایی سقف که همگی تیپ هستند و به راحتی بنابراین اجرای پیش تنیدگی با روش

 .توسط پیمانکاران قابل اجرا، متفاوت است

 .به عبارت دیگر هر پروژه نیازمند طراحی منحصر به خود است

ها برای تقلیل ای پیش تنیدگی، برخی از مجموعهمتاسفانه بدلیل ساده انگاری به طراحی و اجر

برداری از مصالح برند و تولید مصالحی که چه در مواد اولیه و چه در قیمت تمام شده خود با کپی

 .فرآیند تولید مطابق استاندارد جهانی نیستند

 .ها نموده که در برخی موارد منجر به تخریب شده استاقدام به اجرای غیر اصولی این سقف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%af%d9%87/


 

 .گرددبرداری صحیح و بهینه از تکنولوژی توصیه میو بهره لذا پرداخت هزینه الزم برای استفاده

 :مزایای سقف پیش تنیده از دید معماری

 :هاپذیری در پالنانعطاف .۱

بدون تیر وجود 7m *11m تا  9m*9m هایها امکان اجرای دال تخت با دهانهدر این نوع سقف

 .دارد

 .های بزرگتر را نیز پوشش دادتوان دهانهتیر میبا استفاده از 

 .های اضافه و همچنین آویز تیرها وجود داردبدین ترتیب امکان حذف ستون

ها ( نیازی به هم محور بودن ستوننامهاز طرفی بدلیل عدم نیاز به تیر و قاب )محدوده مجاز آیین

 .باشدنمی

 .نحنی و پیچیده معماری را اجرا نمودهای متوان پالنبا استفاده از این سیستم می

 .گرددهای مزاحم فراهم میبدین طریق امکان استفاده بهینه از فضاهای معماری بدون وجود المان

 :های معماریحذف بعضی از المان .2

گردد که داشتن سطحی صاف و بدون برآمدگی در زیر و روی سقف و حذف آویز تیرها سبب می

سازی جهت مسطح کردن روی دیگر نیازی به اجرای سقف کاذب در زیر سقف و همچنین کف

 .سقف نباشد
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نشانی کمک کرده و کارایی سیستم های مکانیکی، برقی و آتشتر شبکهاین خود به اجرای راحت

 .نمایدرا بیشتر می روشنایی

 :تغییرات طرح معماری در آینده .3

ها امکان تغییر عملکرد های بزرگ و عدم حضور اعضای مزاحم تیر و ستون در پالنوجود مدول

 .کندی آینده ممکن میهارا در کاربری معماری فضاهای

 :سقف یکپارچه اجرای .4

متر بدون وجود  ۶۰ها، امکان اجرای سقف بصورت یکپارچه در طول از دیگر مزایای این گونه سقف

 .باشددرز می

برداران این امر سبب کاهش تعداد درزها و ایجاد سطح هموار با کیفیت مناسب برای بهره

 .گرددمی
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 :ایمزایای سقف پیش تنیده از دید سازه

 :کاهش وزن سازه .۱

 .در این سیستم بدلیل حذف قسمت کششی بتن ضخامت دال کاهش یافته

 .گذارداثر مستقیم می فونداسیون ها، دیوارهای برشی واین امر بر کوچک نمودن ابعاد ستون

 .رودبه همین دلیل تحمل سازه در برابر زلزله باال می

 :کاهش ارتفاع کل سازه .2

 .گرددفاع کل سازه میکاهش ضخامت سقف و حذف آویز تیرها سبب کم شدن ارت

 .سانتیمتر کاهش ارتفاع خواهیم داشت 2۰به نحوی که بطور متوسط به ازای هر طبقه 

 .رسدسانتیمتر می 4۰با احتساب عدم نیاز به سقف کاذب این عدد حداقل به 

 .گردداین کاهش ارتفاع منجر به کم شدن نیروی زلزله و تغییر مکان سازه در هنگام زلزله می

 :کاهش تغییر شکل .3

کشیده بصورت سهمی معکوس که سبب ایجاد یک بدلیل شکل خاص قرارگیری کابل در دال پس

 .گرددنیروی به سمت باال در خالف جهت نیروهای ثقلی می

 .ها دارای خیز بسیار کمتری نسبت به دال معمولی هستنداین دال

 :بندی مناسبکنترل بهینه ترک و آب .4
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ها کمتر و ها، ترک در این نوع دالفشاری از دو سمت عمود بر هم در دال هایبدلیل اعمال تنش

 .تر استقابل کنترل

ها را در پارکینگ وجود دارد امکان نفوذ بر این دال ا  وغن و سایر مواد شیمیایی که عموملذا آب، ر

 .گرددنداشته و همین امر سبب افزایش طول عمر آنها می

 :اقتصادی مزایای سقف پیش تنیده از دید

 :افزایش فضای مفید در طبقات .۱

های اضافه در پالن و کاهش ابعاد اعضا به سبب کم شدن بارهای ثقلی به بدلیل حذف ستون

 .گرددفضای مفید طبقات افزوده می

 .گرددمی ها سبب اضافه شدن تعداد پارکینگاین امر در پارکینگ

 : طبقات در ارتفاع یکسان افزایش .2

 .گرددحذف آویز تیرها و همچنین کاهش ضخامت دال سبب کاهش فضای غیرمفید طبقات می

توان در ارتفاع یکسان تعداد طبقات ساختمان را بدین طریق با حفظ ارتفاع مفید طبقات می

 .افزایش داد

 :کاهش مصالح مصرفی .3

 .گرددسبب کاهش حجم بتن مصرفی در سقف و اعضا می PT هایاستفاده از سقف

 .همچنین استفاده از فوالد با مقاومت باالتر سبب کاهش میزان آرماتور مصرفی در سقف شده
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 .این امر اثر بسیاری در کاهش هزینه سازه خواهد داشت

 :کاهش زمان اجرا .4

 تر سقفکاهش زمان بدلیل اجرای سریع: 

ها بدلیل حذف آویز تیرها و امکان باز کردن بندی آسان این گونه سقفبا توجه به قالب

 .ها در مدت کوتاهبندیقالب

ای باشد به میزان قابل مالحظهزمان اجرای ساختمان که قسمت بحرانی آنها عملیات سقف می

 .یابدکاهش می

 کاهش زمان بدلیل کاهش حجم عملیات کاری: 

 .کاهش ارتفاع ساختمان ای واهش تعداد و ابعاد اعضای سازهحذف تیرها و ک

 .یابددرصد کاهش می 2۵زمان اجرای ساختمان حدود  کاهش عملیات نازک کاری
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 :عوامل رشد سریع سیستم پس کشیدگی

 سرعت باالی اجرا 

 مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و زلزله 

 هاج از مرکزیت در تاندونسهولت ایجاد بیشترین خرو 

 افت نیروهای پیش تنیدگی ناشی از اصطحکاک 

 :های پیش تنیدگیروش

 :بتن پیش تنیده پیش کشیده .۱

کشیده شده  بتن های پیش تنیدگی آن قبل از ریختنبتن پیش کشیده بتنی است که کابل

 .باشند

اند و در واقع کابل بدون غالف های داخل بتن به بتن چسبیدهدر بتن پیش کشیده کابل

 .گیردجای می بتن داخل

 .شودای دو طرف آزاد میهگاهها را از تکیهبعد از اینکه بتن به مقاومت مشخص رسید، کابل

 .نمایندقسمت اضافی بیرون مانده از بتن را قطع می

توان چندین عضو یک شکل را در آن های مهم بتن پیش کشیده این است که مییکی از خاصیت

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

 .جدا کرد

 .باشداین کار از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می
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پیش  قطعات شود همانند تولیدها برای تمام عضوها فقط یکبار انجام میزیرا عمل کشیدن کابل

  .Hallow-coreساخته

 :ده پس کشیدهبتن پیش تنی .2

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

 .نامندکشیده می

 .که به اشتباه به پس تنیده معروف است

از کابل به بتن منتقل  (Anchorage) های دو انتهای سازهنیروی پیش تنیدگی توسط گیره

 .گرددمی

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

 .آن وجود نخواهد داشت

ها یا مجراهایی که در داخل بتن تعبیه شده است، فوالدهای پیش تنیدگی را باید در داخل غالف

 .قرار داد
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 :انواع بتن پیش تنیده پس کشیده

 :(Bonded)روش چسبنده .۱

ها، دوغاب سیمان به داخل 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، اصطالحا  این روش در این حالت چون کابل توسط دوغاب به غالف و در نتیجه به بتن می

 .نامندمی (Bonded) را چسبنده

 :(Unbonded)روش غیر چسبنده .2

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

 .غالف تزریق نکنندمقابل زلزله، ممکن است دوغاب به داخل 

در چنین حالتی چون هیچ نوع چسبندگی بین کابل و غالف وجود ندارد، این روش را غیر 

 .نامندمی (unbonded) چسبنده

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

 .کنندمی

های پلی اتیلنی پر از گریس که در داخل لولهشود هایی تولید میبیش از یک دهه است که کابل

 .قرار دارد

توان مستقیما  در داخل بتن بدون نیاز به غالف کار های فاقد چسبندگی را میاین نوع کابل

 .ها را کشیدگذاشت و بعد از کسب مقاومت بتن، کابل
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 :های غیرچسبنده و چسبندهمقایسه سیستم

 :چسبنده -1

 شودمانع گسترش ترک می. 

 کندمقاومت خمشی باالتری فراهم می. 

 ریزی به انکورج بستگی نداردبعد از گروت. 

 برش سقف آسانتر است. 

 :غیر چسبنده -2

 معموالً ارزانتر است. 

 ریزی نداردنیاز به گروت. 

 سرعت اجرای باالتری دارد. 

 کندکابل گذاری را آسان می. 

 دهدتلفات اصطکاکی را کاهش می. 

 کندراهم میبازوی لنگر بزرگتری ف. 

 انعطاف پذیری بهتری در برابر زلزله دارد. 

 روددر صورت سر خوردن کابل نیروی پیش تنیدگی در مقطع از بین می. 
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 :کاربردهای مختلف پیش تنیدگی

 :هاپیش تنیدگی در پل

، ترک خوردگی و نفوذپذیری بتن و ، جلوگیری از لرزشهاهای بزرگ در پلنیاز به اجرای دهانه

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

 .ها باشدها در ساخت پلترین روشسیستم از مرسوم

 هاستون فاصله با توجه به اینکه یکی از بزرگتربن مزایای استفاده از تکنیک پیش تنیدگی افزایش

 .باشدمی

 .باشدترین پارامترها در طراحی پل میاین موضوع یکی از مهم
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 7۰ای که حدود باشد به گونهها کامال شناخته شده میدر طرح و ساخت پل فناوری پیش تنیدگی

 .شوندهای بتنی به صورت پیش تنیده طراحی و اجرا میدرصد پل

 :دال در درجا

ها تقریبا به ده و عملیات آرماتوربندی و نصب تاندونبندی شدر این روش کل سطح عرشه قالب

 .شودموازات یکدیگر انجام می

 .های انتهایی با دقت کافی اجرا شودبایست پروفیل کابل ها و نصب گیرهدر این مرحله می

شود و پس از رسیدن بتن به مقاومت تعیین شده از سوی دستگاه مشاور ریزی انجام میسپس بتن

 .گرددها انجام میتاندون و نظارت، کشش

 :های پس کشیدهدامنه کاربرد سقف

ها بطور قابل : از آنجا که در سیستم دال پس کشیده فاصله ستونهای طبقاتیپارکینگ -۱

ها ایجاد یابد لذا فضای باز و مفیدی را جهت پارک و جابجایی اتومبیلای افزایش میمالحظه

 .نمایدمی

و   (Expose)ها به صورت نمایانهای طبقاتی سقفهمچنین با توجه به اینکه در اکثر پارکینگ

 .گردندبدون سقف کاذب اجرا می

پس  هایهای شیمیایی در دالقابلیت کاهش نفوذپذیری و مقاوم شدن بتن در مقابل تهاجم

 .طبقاتی باشد هایتواند عامل مهمی در انتخاب این سیستم برای پارکینگکشیده نیز می

های پس کشیده در سازه باعث های مرتفع: با توجه به اینکه استفاده از دالها و ساختمانبرج -2

 .شودکاهش ارتفاع طبقه می

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%af%d9%87/


 

 .توان تعداد طبقات بیشتری را ایجاد نمودلذا در یک ارتفاع ثابت می

ها، سرعت اجرا و ها: مزایایی از قبیل فاصله زیاد ستونهای تجاری و بیمارستانساختمان -3

گزینه مناسبی  شوند تا این نوع سیستمهای پس کشیده باعث میکاهش وزن سازه در سیستم دال

 .باشد …ها وهای تجاری و بیمارستانبرای ساختمان

ها در هر طبقه چندین واحد مسکونی ین نوع مجتمعهای مسکونی: از آنجا که در اسازیانبوه -4

 .گردددر نظر گرفته شده و طراحی می

نماید بطوری که جهت معماری واحدها مهیا می ها شرایط بسیار مناسبیلذا فاصله زیاد ستون

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

 :سقف پیش تنیدهعوامل کیفیت پروژه 

 طراحی درست و بهینه 

 مصالح با کیفیت و استاندارد 

 اجرا توسط تیم فنی و مهندسی 
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 :تر و سرعت در عملیاتسیکل اجرایی کوتاه

تر، بندی سادهاستفاده از مصالح با مقاومت باالتر )استرندها( باعث کاهش مصالح مصرفی، قالب

های افقی نظیر تیرها باعث کمتر ها و حذف المانر قائم نظیر ستونحذف تعداد زیادی از عناص

 زمان در را ساخت عملیات انجام که خواهد پروژه اجرای جهت نیروی انسانی مورد نیاز شدن

 .سازدمی پذیرامکان تریکوتاه

مقاومت بتن صورت  توان تا حصول درصدی ازضمن آنکه انجام عملیات کشش در استرندها را می

 .ها کاستجزئی یا کلی انجام داد و از زمان درگیر بودن قالب

درصد کاهش یابد که مطلوب نظر  2۰تا  ۱۰این موارد باعث خواهد شد تا سیکل اجرای هر طبقه 

 .باشدکارفرمایان و پیمانکاران می

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%af%d9%87/


 

 :کیفیت اجرا

 .در ارتباط با نحوه اجراست سقف پیش تنیده های مربوط به عیوبنیمی از گزارش

تواند منجر به عدم کفایت و کار آزمودگی مجری حتی در نحوه بلوکه کردن گوه در جای خود می

 .پارگی کابل گردد

گردد و ها توسط مهندس عالی چک میریزی و عملیات کشش، میزان کشش کابلبعد از اتمام بتن

 .شودها برش داده میدر صورت قابل قبول بودن، قسمت اضافه کابل

بالفاصله از کنار  (Elongation) هاگیری دقیق ازدیاد طول کابلبرای اندازه

 .شودگذاری نمیعالمت کابل گوه

 .چرا که در صورت برگشت کابل دیگر عالمت قابل خواندن نیست

 .گرددبدین منظور از یک فاصله اندازه ثابت استفاده می

اختالف  %7تواند با مقادیر از پیش محاسبه شده تا گیری شده میهای اندازهازدیاد طول کابل

 .داشته باشد

 .کننددر صورت اختالف بیش از این تیم طراح و اجرا مورد را بررسی می

 .باشدمی mm 02-31 دقت کافی بین ها از گوه بعد از برش باسر بیرون زده کابل

برای مقابله با خوردگی، سر بیرون زده کابل ابتدا با اسپری زینک و سپس با درپوش پالستیکی 

 .شودپوشانده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
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پس از پوشش کپ برای گیرایی بیشتر ابتدا داخل پاکت )حفره جکینگ( رطوبت پاشی شده و 

 .گرددبیرون آن تسطیح و تنظیف میگردد و در آخر، سطح سپس درون آن با مالت پر می

 .تواند پاره یا رها گردداسترندها می %2در کشش تا 

 

 

 :سرخوردن استرندها

 کیفیت بودن گوهبی 

 دار بودن سر انکوریچ با قالب دورزاویه 
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 دقت تکنسین دوم اجرا در گیرداری سر دوم زنده هنگام کشش سر دیگر  عدم

 در موارد دو سر کشش

 ها اسکافلد 4/3تا  3/2های بعدی حداکثر تا میزان برای سرعت در اجرای سقف

 هاشوند خصوصاً در مورد تیریده نمیها کامالً برچگردد و جککسر می

 :مالحظات در تزریق گروت

 .گیردتزریق گروت حداکثر تا بیست روز پس از کشش انجام می

ها دمیده شود تا غالف کامال خشک بایست هوای پر فشار داخل غالفقبل از تزریق گروت می

 .شود، همچنین نشتی آن مشخص شده برطرف گردد

 .باشد 4/۰ – 4۵/۰نسبت آب به سیمان گروت باید بین 

بایست افزودنی پالستیسیزه به گروت دانه دانه شده و می در صورتی که گروت خیلی رقیق باشد

 .آن اضافه گردد تا گروتی با ویسکوزیته باال آماده گردد

ای % کلراید داشته و چند هفته ۰۵/۰بایست از سیمان پرتلندی که حداکثر در ساختن گروت می

 .بیشتر از تولیدش نگذشته باشد استفاده گردد

 .نشود هاتا باعث خوردگی استرند

 .ها منفعل استسیمان کهنه کربونیزه شده در برابرافزودنی

گردد و نه آنقدر زیاد  گروت میزان سولفات کلسیم سیمان هم نباید آنقدر کم باشد که باعث سفتی

 .جاد حرارت باال گرددکه در ترکیب با آب باعث ای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AA
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آب مورد استفاده بهتر است آب خوردنی باشد چرا که ذرات کربنات، کلراید، سولفات و سولفیدش 

 .گرم در لیتر باشدمیلی ۵۰۰تا  ۱۰۰باید بین 

های گروت نباید شامل کلراید یا نیترات کلسیم باشد چرا که باعث خوردگی استرند افزودنی

 .گردندمی

 .باشد m/min ۱۰-۱2 سرعت تزریق باید

 .باشد Mpa ۱حداقل فشار پمپ تزریق باید 

 .نصب شود Mpa 2بین خروجی پمپ و ورودی غالف باید یک گیج با دامنه نمایش 

 .بار رسید باید تزریق از نازل بعدی صورت گیرد و نازل اول بسته شود ۱۰وقتی فشار تزریق به 

حداقل دو گالن گروت باید از خروجی انتهایی بیرون بزند تا بتوان از پر شدن غالف اطمینان 

 .حاصل کرد

درجه سلسیوس انجام گیرد و از تغییر دمای گروت در طول لوله  ۵-4۰تزریق گروت باید در دمای 

 .تزریق جلوگیری بعمل آید

 .اسکال باشدمگا پ 3۵تا  2۵روزه گروت تزریق شده باید بین  2۸مقاومت 

 :مالحظات در برش سقف پیش تنیده

 .باشندبعد از اتمام با رعایت مالحظات زیر قابل برش می پیش تنیده سقف

 .های معماری دیده شودهای سقف از قبل در نقشهبهتر است برش

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%af%d9%87/


 

ریزی برش سقف محتمل است، بهتر هایی که بعد از اتمام عملیات بتندر غیر اینصورت در سقف

های رنگی برای پروفایل دادن به آمیزی شود یا از اسپیسرها بر روی قالب رنگاست تصویر تاندون

 .تاندون استفاده گردد

 .ها مشخص باشدریزی موقعیت تاندونبعد از بتن

 .ها برش داده شودای بین تاندونبهتر است سعی شود فض

 .انجام گردد m 2تواند تا قطر ها میبرش در فضای بین تاندون

برابر ضخامت  ۶به شرط اینکه حداقل فاصله محل برش تا ساپورت )مثل دیوار( یا تیر حداقل 

 .سقف باشد

 .نزدیک گرددm  ۵تواند به هرچه محل برش از محل تنش دورتر باشد قطر این برش می

 .ها واقع شودصورتی که موقعیت برش درست بر روی کابل در

 .ها دوباره گیره با روکش اپوکسی نصب شوددر اینصورت در روش چسبنده بهتر است سر کابل

تر نشسته و شناژ دور سانتیمتر در هر ضلع عقب ۶۰در روش غیر چسبنده الزاما  از محل برش 

 .بسته شود

 .شودها نصب میسر کابل هابندی شده و مهارهای قالبلبه

 .ها مجددا  مورد کشش قرار گیرندریزی کابلدر نهایت پس از بتن

 .های کم تنش سقف ایراد زیادی وارد نیستدر صورت برش یک تا دو تاندون در محل

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%af%d9%87/


 

 .بایست دوباره چک گرددولی در صورت بیشتر بودن آن، فایل طراحی سقف می

 .مورد کشش بیشتری واقع گردد های پیرامونیو در صورت نیاز کابل

 

 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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