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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په
السته راوړلو ،ساتلو او خپرولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی.
دريس کتاب د نصاب اسايس برخه جوړوي چې د زدهکړې د
کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري .له همدې امله د نړیوالو
پېژندل شویو معیارونو ،د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په پام کې نیولو رسه باید
نوي دريس مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ يش.
له ښاغلو استادانو او لیکواالنوو څخوه د زړه لوه کوومې مننوه کووم چوې دواموداره زیوار یوې
ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړونودو څوانګو کوې دريس کتابونوه لویکل او
ژباړل دي ،خپل مل پور یې ادا کړی او د پوهې موتور یې پوه ررکوت راوسوتی دی .لوه
نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخوه هوم پوه درنښوت غوښوتنه کووم چوې پوه خپلوو اړونودو
برخو کې نوي دريس کتابونه او دريس مواد برابور او چواپ کوړي ،چوې لوه چواپ وروسوته
ګرانو محصلینو ته په واک کې ورکړل يش او د زدهکړو د کیفیوت پوه لوړولوو او د پووهې د
انتقال پروسې په پرمختګ کې یې نېک ګام اخیستی وي.
د لوړو زدهکړو وزارت خپله دنوده بوول چوې د ګرانوو محصولینو د علمو ک وې د لوړولوو
لپاره د علومو په مختلفو څانګو کې معیاري او نوي دريس مواد برابر او چاپ کړي.
په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمن کمیټې او زمووږ همکوار ډاکو یحیوی وردګ
څخه مننه کوم چې د دې کتاب د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
هیلووهمن یوم چوې نوموووړې ګټووره پروسووه دوام وکوړي او پراختیوا وموووم چوې پووه نووژدې
راتلونک کې د هر دريس مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري دريس کتاب ولرو.
په درنښت
پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب باالکرزي
د لوړو زدهکړو وزارت علم معین
کابل ۱۴۰۰ ،ل

د درسي کتابونو چاپول
قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کمووا ی او نشوتوا ی وه ویوو سوتونوو څخوه ګڼول
کېږي .یو زیات شمېر اسوتادان او محصولین نويوو مللوموا و وه سوی نوه وريپ پوه زاړه میتوود
دریس کوي او ه هغو کتابونو او چپرتونو څخه ګټه اخو چوې زاړه دي او پوه بوازار کوې پوه ټیو
کیفیت فو وکاپي کېږي.
موږ ر اوسه پورې د ننګرهارپ خوستپ کندهارپ هراتپ بلخپ ا بیروينپ کابل پوهنتونپ د کابل طبي
پوهنتون او د کابل پوو خنیوک پوهنتوون پوار  ۳۴۲عنوانوه مختلود دريس کتابونوه د طو پ
ساينسپ انجنیريپ اقتصادپ ژورنا ېوم او کرهنې پوهنځيو پار چاپ کړي دي ۹۶ .طبي کتابونوه د
آلان د علمي همکاریو ټو نې DAADپ  ۲۱۰طبي او غیر طبي کتابونه د افغان ماشوومانو پوار د
جرمنووي کمېټووې ))Kinderhilfe-Afghanistanپ  ۷کتابونووه د آلوواين او افغوواين پوهنتونونووو ټوو نې
DAUGپ  ۲کتابونه په موار شید کې د آلان فدرال جمهووري جولال کنسوو ګرۍپ  ۴کتابونوه د
Afghanistan-Schulenپ  ۲کتابونووه د سوولوا اېو پ  ۸کتابونووه د کوولاد ادنوواور شوټیفټونګ بنسو
( )KASپه ما مرسته چاپ کړي دي.
د یوادونې وړ د پ چوې نومووړي چواپ شووي کتابونوه د هېوواد ټو وو اړونودو پوهنتونونوو او یوو زیوات
شمېر ادارو او موسسا و ه په وړیا وګه وېشل شوي دي .ټول چاپ شوي کتابونه ه
 www.afghanistan-ecampus.orgاو  www.kitabona.comوی پاڼې څخه ډانلوډو ی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې ر کېږي چوې د افغانستان د وړو زد کووووړو وزارت د
( ۲۰۱۰و  )۲۰۱۴کلونو په م سرتا یژیک پالن کوې راغو دي چوې دا کړنوې پوه داسوې حوال
کې ر کېږي چووې د افغانسوتان د ووړو زد کوووووړو وزارت د ( )۲۰۱۴- ۲۰۱۰کلونوو پوه مو
سرتا یژیک پالن کې راغ دي چې

"د وړو زد کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زد کوونکو ه د نویوپ کر او علمي مللوما و د
برابرو و پار اړینه د پ چې په دري او پښتو ژبو د دريس کتابونو د یکلو فرصت برابر يشپ د
للیمي نصاب د ریفورم پار ه انگریوي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ه د کتابونو او دريس
موادو ژباړل اړین ديپ ه دغو امکانا و پر ه د پوهنتونونو محصلین او استادان عرصيپ نویوپ
از او کر مللوما و ه سی نه يش پیدا کو ی".
موږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرو و

د هېواد ه پوهنتونونوو

مرسوته وکوړو او د چپټور

او کچرنوټ دوران ه د پای ټکی کېږدو .د دې پار اړینوه د چوې د افغانسوتان پوهنتونونوو پوار
هر کال ږ ر ږه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو درنو استادانو څخه هیله کوو ،چ ې پ ه لول و ي لو

ل و ک ې ن وک کتا ون ه ولیو  ،وي ې

ژ اړک او یا هم لو پ پخ وا لیو پ ش وک کتا ون ه ،لو نوټون ه او چوټ ون ه ای ټ

او د چ ال لو ار

تیار کړک ،زيوږ په واک کې یې راکړک چ ې پ ه ښ ه کیفی ت چ ال او وروس ته ی ې د اړون پوهنځي و،
استادانو او يحصلینو ته په واک کې ورکړو .هم ارنګه د یادو ټو و پ ه اړه لو پ وړان یزون ه او نظ ی ات
له يوږ رس شیک کړک ،چې په ګټه په دې له کې اغېزين ګايونه پورته کړو.

د یکوا نو او خپروونکو وه خووا پوور زیوار ایسوتل شووی دیپ چوې د کتوابونو محتویوات د نړیوا وو
علمي ملیارونو پر اساس برابر يشپ خو بیا هم کېدای يش د کتاب په محتوا کې ځینوې ېرو نوې
او ستونوې و يدل يشپ نو ه درنو وستونکو څخه هیله رو چوې خپول نرریوات او نیووکې یکو ول
او یا موږ ه په یکلې بڼه راو ېږيپ چې په را لونکي چاپ کې اصالح يش.
د افغان ماشومانو پار د جرمني کمېټې او د هغې ه مرش ډاکرت ایروس څخه ډېر مننه کوو
چې د دغه کتاب د چاپ ګښت یې ورکړی دیپ دوی ر دې مها ه د ننګرهار پوهنتون د ۲۱۰
عنوانه طبي او غیر طبي کتابونو د چاپ ګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جوي آی زیو ( )GIZوه دفورت او )CIM (Center for International Migration & Development

څخهپ چې زموا پوار یوې وه  ۲۰۱۰نوه ور  ۲۰۱۶زېږدیوو کا وه پوورې پوه افغانسوتان کوې د کوار
امکانات برابر کړي ووپ هم د زړ ه کومې مننه کوم.
د وړو زد کوړو وه علموي ملوین پوهنمول دیپلووم انجنیور عبودا تواب بوا کرزيپ د موا او اداري
ملوین ښواغلې نووور احموود درویوشپ د وووړو زد کوړو وزارت سووالکار ډاکوورت ګول رحویم صووا پ د
پوهنتونونو رییسانوپ د پوهنځیو رییسانو او استادانو څخه مننوه کووم چوې د کتوابونو د چواپ وړۍ
یې هڅو ې او مرسته یې ور کړې د  .د دغه کتاب ه یکوال څخه ډېر مننودوی يوم او سوتاينه
یې کومپ چې خپل د کلونو  -کلونو زيار یې په وړيا وګه ګرانو محصلينو ه وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت ه همکارانو هر یو؛ ښاغ حکمت ا له عویو او ښاغ فهویم حبیبوي څخوه هوم
مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي.
ډاکرت یحیی ورد پ د وړو زد کړو وزارت سالکار
کابلپ مېپ ۲۰۲۱
د دفرت ټیليفون ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰پ ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴
امييل textbooks@afghanic.org

د پـــــيل خـــــبرې
د لوي خدای (ج) ډېر شکرګزاريم چې ماته يې ددې وس او توان راکړ ،چې د ننګرهار
پوهنتون د انجنيري پوهنځي د سيول انجنيري څانګې د درنو استادانود پريکړې سره سم د
محصلينو اود هېواد انجنيرانو دستونزو د حل لپاره د اوسپنيزکانکرېټي عناصرو دويمه
برخې درسي کتاب تاليف کړم .
دا مهال د ټولو هېوادپالونکو مسلکي او اکاډميکو شخصيتونو دا دنده چې په خپله
مسلکي برخه کې دخپل ګران هېواد افغانستان د ودانولو اوجوړولو لپاره نه ستړې
کېدونکي هڅه او هاند وکړي  .چې په دې لړ کي ما هم د خپل تاريخي رسالت او دندې د سرته
رسولو لپاره دا درسي کتاب تاليف کړ .
د دې درسي کتاب په ترتيبولو او برابرولو کې له ماسره په تخنيکي برخه کې دسيول
انجنيري څانګې ټولو قـــدرمنو استادانو مرسته کړې ده چې له مرستې او مشورو څخه يې
د زړه له تله مننه کوم .همداراز د دې درسي کتاب د متن د ليکنې په برخه کې د ژبو او ادبياتو
پوهنځي د پښتو څانګې قدرمنو استادانو هر يو پوهاند شاولي خان او پوهاند جانس زړن ،
له مرستو او همکاريو څخــه د زړه لــه کومي منندوي يم  ،چې په خالص مټ او ورين تندي
يې لـــه مــــا سره مرسته کــــړې ده او د اثر ژبنې اړخ يې کـــره کـــړی دی  .په پای کې له ټولو
هغو لــــوستونکو څخه چې دا درسي کتاب مطالعه کوي احترامانه هيله لرم چې د اثــر د
تېروتنـــو او نيمګړتاو په لېری کـــولو کــــې  ،خـــــپل نظـــرونه او نيوکـــې لـــه ماسره شريکې
کـــړي .
په درنښت
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ط

ســـــــــــــريـــــــــزه
له لوی او مهربان خدای (ج) ډېر شکر ادا کوم ،چې ماته يې دا فرصت برابر کړ  ،تر څو
د اوسپنيزوکانکرېټو د تدريس لـــپاره د اوسپنيزکانکــــرېټي عنـــاصـــر دويمه بـــرخه
درسي کتاب تاليف کړم  .د دې کتاب په ليکنه کې کوښښ شوې دي  ،چې يوازې د
محاسبو کړنو په ښوولو بسنه ونه شي ،بلکې هڅه شوې ،چې د هرې برخې مفاهيم په ژوره
توګه  ،خوپه ډېره ساده او يوه مناسبه ډول توضيح اوتشريح شي  .له دې امله په دې درسي
کتاب کې ډېری تشريح شوي مطالب او مفاهيم دمحصالنود زده کړو د بشپړېدنې او د ښه
درک لپاره هم ډېر ګټور دي  .د درسي کتاب دکيفيت د الښه کولو لپاره زيار شوی دی چې
ټول شکلونه او فورمولونه په ډېر دقت سره په متن کې په ښه ډول ځای پر ځای شي .
د درسي کتاب په برابرولو کې د لوړو  ،معتبرواو نويو ماخذونوڅخه ګټه اخيستل
شوې ده چې د ) (2014زکال د ) (ACI Codeپر مبنا تاليف شوی دی .
د دې درسي کتاب د هرفصل په پای کې لنډيز او د محصلينوله خوا د ځوابولو او
حلولو لپاره د پوښتنو مجموعه په پام کې نيول شوې ده  .دا مجموعه د هماغه فصل
داړونده تشريح شوو موضوعګانو پورې تړلي له يو لړ پوښتنو څخه ترکيب مومي  ،چې
زما په اند د محصلينو په مسلکي زده کړو به مثبته اغېزه وکړي .
د اوسپنيزکانکرېټي عناصردويمه برخه درسي دانجنيري پوهنځي د سيول څانګې
دڅلورم ټولګي د لومړي (اووم) سمستر د مفرداتو سره سم په شپږو فصلونه کې برابر شوی
دي ،چې لومړنې فصل يې د څرخېدنې په وړاندې د اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو تحليل
اومحاسبې ته ځانګړی شوی دی  .په دويم فصل کې يې ددوه لوريزه پوښښ تختو محاسبه
او تحليل په بېالبېلو طريقو په بشپړه توګه تشريح شوی دی  .په درېيم فصل کې داوسپنيزو
کانکرېټي ګاډرونو ګټې اخيستنې وړتيا تشريح شوي دي  .په دې فصل کې دکږيدونکو
اوسپنيزوکانکرېټي اجزاو دګتې اخېستنې پرمهال د تحليل او محاسبې شرايط چې په
نننې وخت کې يې انجنيران او متخصصين کاروي په ښه توګه توضيح شوي دي  .په څلورم
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فصل کې په بېالبېلو شرايطو کې د اوسپنيزو کانکرېټو ستنو(پايو) محاسبه  ،تحليل او
ارزونه تشريح شوې ده  .په پنځم فصل کې د بېالبېل ډوله اوسپنيزوکانکرېټي تهدابونو
محاسبه  ،ارزونه او سيخبندي په ډېره ساده اسانه طريقه تشريح شوې ده  .په شپږم فصل
کې اوسپنيزوکانکرېټي ديوالونو تر سرليک الندې بار نه وړونکي ،باروړونکي،
پرېکېدونکي او استنادي کانټيليور ديوالونه په بشپړه توګه دبېالبېلو طريقو په مرسته
تشريح اوتوضيح شوي دي .
داوسپنيزکانکرېټي عناصر دويمه برخه درسي کتاب په ليکنه کې ټولې محاسبې او
تحليل د بار اومقاومت محاسبوي طريقې ) (LRFDاو د ) (ACI318-14کود پر بنسټ
ترسره شوي دي .
هيله من يم چې دا درسي کتاب د سيول انجنيري څانګې محصلينو ،ساختماني
انجنيرانو  ،متخصصينواو درنواستادانو لپاره يوه مناسبه او وړ درسي مجموعه وي چې
دوی وکړای شي  ،د دې پر بنسټ د ګران هېواد افغانستان په جوړونه او بيا رغونه کې ترې
اغېزمنه ګټه واخلي .
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لومړی فــصل

د څرخېدنې په وړاندې د اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو تحليل اومحاسبه
)(Analysis and Design of Reinforced Concrete structure against Torsion

 -1.1پيلــــېزه
په اوسپنيز وکانکرېټي ساختمانونو کې څرخېدنه د هغې د اجزاو ديوځای کېدنې او
نښلېدنې له امله رامنځته کېږي  .له همدې امله پخوا دې مسئلې ته طرحه کوونکو لږه
پاملرنه کوله او څرخېدنه د يوې دويمي مسئلې په توګه ګڼل کېدله  ،چې په محاسبو کې يې
يوازې د ډاډمنتيا په ضريب بسنه کوله  .په دې وروستيو کلونو کې په ساختمانونو کې د
اغېزمنتيا له امله څرخېدنې او د هغې محاسبې ته د دوو الملونو له کبله ځانګړې پاملرنه
کېږي  :لومړی داچې د محاسبو اوسنۍ طريقې د پخوانيو طريقو په پرتله د بارونو او د
ساختمانونو د کړنې په هکله د واقعي کتنې پر بنسټ والړې دي  ،چې په پايله کې يې په
محاسبو کې د ډاډمنتيا کوچني ضريبونه په پام کې نيول کېږي او دويم داچې په نننې وخت
کې د هغو ساختمانونو شمېر او ډولونه مخ پر ډېرېدنې دي چې په هغې کې څرخېدنه
بنسټېزه اغېزه لري .
د څرخېدنې په وړاندې داوسپنيزوکانکرېټي ساختمانونو د محاسبوپه اړه له دې څو
کلونو را په دې خوا څېړنې پيل شوی وی  ،چې په پايله کې يې اوس دا محاسبې په کودونو
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اوسټندردونو کې ځای په ځای شوی چې د هغې په رڼا کې د ټولو ساختمانو لپاره د
څرخېدنې په وړاندې تحليل او محاسبې تر سره کېږي .

 -2.1د څرخېدنې پېـــژندنــه )(Introduction of Torsion
څــــــرخــــــــــ ېدنه هغه مومنټ دی چې دګادر طوالني محورته د څرخېدنې المل کېږی او
په هغه کانکرېټي ودانيو کې رامنځته کــــــېږي چې بار يې دطـــــوالني محور څخه ليرې
عمل وکړي ). (74: 1
اوسپنيزکانکرېټي اجزاوې او يا هم اوسپنيزکانکرېټي ګاډرونه کېدای شي چې د
څرخېدنې الندې واقع شي  .په اوسپنيزوکانکرېټي اجزاوو کې څرخېدنه د عرضاني
تشنجاتو په شکل راپيداکېږي  ،چې د طوالني محور سره د ) (45ºدرجو په زاويه د درزونو
د رامنځته کېدنې المل کېږي .که دا درزونه د مناسبوفوالدي سيخانود ځای په ځای کېدنې
په واسطه محدود نه شي  ،نو د عنصر مقطع به ډېر ژر د ماتېدنې سره مخ شي .دڅـــرخـــېدنې
په وړاندې دکانکـــرېټي عنصر د مقاومت د مناسبو فـــوالدي سيخانـو لپاره ګــــژدمکونه
چې د طـــوالنې فـــوالدي سيخانــــو سره تـــــ ړل شوې وي  ،په پام کې نيول کېږي ). (118:12
د څــــرخېدنې بېلګې په الندېنې ( -1.1شکل) کې ښودل شوې دي.

 -1.1شکل - (a) :د چتر ګاډر  - (b) ،کمان او ) - L - (cګاډر دی .په کانکرېټي عنصر کې د معادلې
څرخېدنې د پيداکېدنې بېلګې ). (148:16
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په اوسپنيزکانکرېټي عنصر کې څرخېدنه په الندينيودوو حالتونو کې رامنځته شي :
الف  -معادله څرخېدنه )(Equilibrium Torsion
په يوه ټاکلي ستاتيکي عنصر کې  ،د خارجي بارونو الندې اړونده داخلي قوي او
تشنجات يو ازې د تعادل دمعادلو پر بنسټ ټاکل کېږي  ،خو د اجزاوو ابعاد او سختي د
هغې دداخلي قوو په مقدار کې کوم رول نه لري  .د يوه ټاکلي او يا نا ټاکلي ساختمان په يوه
برخه کې چې کله بارد عنصر له محور څخه بيرون وي  ،نو د طوالني محور ګردچاپيره د
څرخېدنې مومنټ رامنځته او اندازه يې د تعادل د معادلو له مخې ټاکل کېږي ،بيانودا
څرخېدنه د معادلې څرخېدنې په نوم يادېږي ).(347:9
د معادلې (ټاکلې ستاتيکي ) څـــرخـــېدنې د رامنځـــته کــېدنې پرمهال د ساختمان په
نورو اجزاوو کې د څــرخــــېدنې تشنجات بيا نه وېشل کېږي ،نـــو له دې امله اړونـده عنصر
بايد د ټولې څـــــــرخېدنې پر وړاندې محاسبه او ډيـزاين شي  .هغه څـرخېدنه چې اندازه يې
دستاتيکي معادلو په واسطه ټاکل کېدای شي د معادلې څرخېدنې يا د ټاکلې ستاتيکـي
څرخېدنـې)  (Equilibrium Torsion or Statically Determinate Torsionپه نوم
يادېږي .
لومړنۍ (معادله يا ستاتيک ي) څرخېدنه هغه مهال را منځته کېږي چې عامل بار بې له
څرخېدنې له اتکاء څخه د بار وړنې بله چاره ونه لري او هرو مرو په څرخېدنې باندې بايد
تکيه شي  .نو په داسې حالت کې اړينه ده چې دڅرخېدنې ستاتيکي معادله په پام کې ونيول
شي اوممکن يو شانته يا معـــادله پيداشي  .د بېلګې په توګه کلـــه چې په الندېنې (-2.1
شکل) کې د ښودل شوي کانټيليور پوښښ تختې له پاسه بار عمل وکړي ،نو له امله يې
داتکايې ګاډر په اوږدو کې د تاوښت مومنټونه ) (Twisting momentsيا ) (mtرامنځته
کــېږي  .چې په پايه کې يې موازنه د رامنځته کېدونکې څرخېدنې په وړاندې مقاوم
مومنټ ) (Tپه واسطه برابرېږي اودڅرخېدنې پروړاندې له مقاوم مومنټ پرته عنصرله
ويجاړېدنې سره مخ کېږي ). (241:15
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 -2.1شکل :په کانټيليور پوښښ تختې کې لومړنۍ يا معادله څرخېدنه ).(242: 15

د ) (ACIکود د الرښوونې له مخې لکه په الندېنې ( -3.1شکل) کې کله چې لومړنې
(معادل يا ستاتيکي) څرخېدنې مومنټ رامنځته شي  ،نو هلته يوازې يو ځل د بارونو
وېشنه ترسره کېږي ،چې له امله يې د محاسبوي څرخېدنې مومنټ نه کمېږي ).(221:14

 -3.1شکل  :معادله څرخېدنه ). (373:6

ب  -متناسبه يا انډوليزه څرخېدنه )(Compatibility Torsion
پـــه ناټاکلو ساخــــتماني اجــــــزاووکې څـــــرخـــــېدنه دمتناسبې يا انـــډولــېزه څرخېدنې
په نوم يادېږي ). (103:3
د ټاکلې بارېدنې د شرايطو الندې د يوه ناټاکلي عنصر يا ساختمان د قوواو د داخلي
تشنجاتو وېشنه د بېالبېلو طرېقو له مخې ترسره کېږي او هغه ټولې کېدای شي چې د
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تعادل په حالت کې وي ،يا په بله وينا په يوه ناټاکلي ساختمان کې د بار د وېشنې بېالبېلې
الرې شته ،چې دساختمان د بېالبېلو عناصرو يااجزاوواړونده نسبي سختي  ،يوازې په
يوه کې واقع شي  ،نو له دې امله يوازې ديوه عنصر ياجز دسختۍ د بدلون له مخې ممکنه
ده  ،چې د تشنجاتو وېشنه په ټول ساختمان د تشنجاتو اغېزه بدلون ومومي  .د يوه ناټاکلي
ساختمان په يوه عنصر يا جز کې چې څرخېدنه د متناسبه معادلو د رضايت سره سمه تر سره
شي د هماغه عنصر (جز) نسبي سختي  ،په مجاورو عناصروکې داړونده څرخېدنې پر
توپيراغېزه کوي ،چې دې ته متناسبه څرخېدنه ويل کېږي  .يا هم هغه څرخېدنه چې د مقدار
د ټاکنې لپاره يې دشکل بدلون (تغيرشکل) ته يې متناسبې (سازګار) معادلې اړينې وي ،
متناسبه څرخېدنه ) (Compatibility Torsionيا ناټاکلې ستاتيکي څرخېدنه (Statically
) Indeterminate Torsionورته ويل کېږي ).(350:9
ددويمي (متناسبې يا نا ټاکلې ستاتيکي) څرخېدنې په رامنځته کېدنې سره د
څرخېدنې مومنټ نه شوکولی چې يوازې د معادل ستاتيک پربنسټ يې پيداکړو ،دا ځکه
چې د دويمي څرخېدنې په پام کې نيولو پرته ،محاسبه په عنصر کې ډېری ځلې د درز
کېدنې المل کېږي  ،خو په عمومي توګه د عنصر د ويجاړېدنې يا تخريبېدنې نه المل
کېږي .معموالً د قوو داخلي بياتنظيمول ممکن دي  ،تر څو دمعادلو قوو عوض ،د بېلګې
په توګه په الندېني (  -4a.1شکل) کې اړينه ده چې د اړخ يا څنډې ګاډر لپاره  ،چې يوريخت
کانکرېټ شوي پوښښ تخته پرې تکيه شوې ده دويمي څرخېدنه پيداکړو  .که د اړخ يا
څنډې ګاډر د څرخېدنې له مخې سخت او مناسبه سيخبندي اويا هم که دپايو يا ستنو په
واسطه اړينه مقاومه څرخېدنه ) (Tبرابره شوی وي  ،نو د پوښښ دتختې مومنټونه به د
بيروني اتکاء لپاره په تخميني توګه لکه د ( -4b.1شکل) په څېرسخته وي  .سره د دې که څه
هم ګاډر د څرخېدنې لږه سختي ولري او د قناعت وړ سيخبندي شوی نه وي ،نو درزونه نه
رامنځته کېږي  .د دې لپاره چې د څرخېدنې ډېره اندازه سختي راکمه کړو  ،نو د پوښښ
تختې مومنټونه په تخميني توګه په څنډو کې د الندېنې ( -4c.1شکل) په څېرمفصلي
نيول کېږي  ،که د پوښښ داسې محاسبه وشي چې په دياګرام کې دمتبادل مومنټ په
وړاندې مقاومت وکړی  ،نو ويجاړېدنه يا تخريب نه پېښېږي ). (232:14
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د دې لـپاره چې د څــرخـېدنې په وړاندې دقـيقه محـاسبه تـر ســره شــي ډېره اړينه ده چـې
پـه اړونده محــاسبه کې د عناصرو د مـــوقيعيت او حـــالت لــــه مخې د لــومړۍ (معادلې) او
دويمي (متناسبې ) څـــــرخــــېدنې تــــر منځ تــــوپير وشي .په ډېـــــری حــــالـــــتونو کې په يوه
اوسپنيز کانکـــــرېټي عنصر کې دڅـــــرخـــــېدنې مـــومنټ د همدې ډول څـــرخـــېدنې له املــه
رامنځــــته کـــېږي ). (241, 242 : 15

 -4.1شکل (a) :د ګاډر په څنډه کې دويمه يا متناسبه څرخېدنه (b) .په څنډو کې په تخميني ډول دپوښښ
تختې د سخـتې اتکاء مومنټونه (c) .په څــنډو کې په تخــميني ډول دپوښښ تختې د مفصلي
اتکاء مومنټونه). (242: 15

د ( -5.1شکل) د) (ABCپه محيطي (اړخيز يا څنډې) ګاډر کې متناسبې څرخېدنې
نمونه ښودل شوې ده  ،چې د ) (BDد ګاډر په ) (Bانجام کې د) (θڅرخېدنه رامنځته کېږي.
او دا چې د ) (BDاو ) (ABCګاډرونه د ) (Bپه انجام کې يـو لــه بله سره په يوه ټوټه ډوله
شکل نښتي دي  ،نو داڅرخېدنه د ) (ABCګادر د طـــوالني محـــورګردچـــاپيره د
څــرخـېدنې المـل کېږي  .نـــو دلـــته د دې دواړو عناصرو يا اجزاوو د درزکــېدنې يا د
8

فوالدي سيخانو تسليمېدنې ته د ر سېدنې لــه املــه د نسبي سختۍ بدلون  ،کېدای شي د
تشنجاتو د بياوېشنې او څرخېدنې دمومنټ دکمېدنې المل شي).(373,374:5

 -5.1شکل  :په يوه کانکـــرېټي عنصر يا جــــز کې د نښلــــېدنې لــه املــه دمتناسبه څــرخېدنې د رامنځته
کېدنې نمونه ). (373: 5

د ) (ACIکود د الرښوونې له مخې د څرخېدنې په وړاندې محاسبه کې د اړخ يا د څنډې
ګاډرونو لکه د الندېني ( -6.1شکل) په څېر د محاسبوي څرخېدنې اندازه کمېږي  ،دا ځکه
چې په هغې کې د مومنټ بيا وېشنه ممکنه ده .

 -6.1شکل :متناسبه څرخېدنه ). (374: 6
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دڅرخېدنې د درز کېدنې په پيل کې څرخېدونکي اوسپنيزکانکرېټي عنصرنسبتاً ډېره
څرخېدنه زغمي  .سره له دې هم چې په عناصرو او اجزاوو کې د څرخېدنې منځني فوالد ،له
درز کېدنې وروسته د څرخېدنې په وړاندې سختي ،له درزکېدنې څخه مخکې د څرخېدنې
په وړاندې سختۍ کې يوازي کوچنۍ ماتېدنه ده  .چې دا پېښه له درزکېدنې وروسته د
قوواو مومنټ د بيا وېشنې المل کېږي  .نو له دې امله په ډېری عملي مسئلو کې په يو
اوسپنيز کانکرېټي عنصر کې د څرخېدنې اعظمي مومنټ د متناسبه څــــرخــــېدنې
) (Compatibility Torsionپه حالت کې د عنصرد درز کېدنې دڅرخېدنې سره په
متناظرمقدار واقع کېږي  .لــه دې څخه څـرګندېـږي چې په بېالبېلواوسپنيزوکانکرېټي
ساختمانونو کې څرخېدنه يوه جدي ستونزه ده  ،ځکه چې له يوې خوا معادله څرخېدنه ډېره
لږه پېښېږي او له بلې خوا متناسبه څرخېدنه د درز کېدنې په څرخېدنې محدودېږي  .سره له
دې چې د درزکېدن ې څرخېدنې مقدار ډېر لږ وي خو په ډېر دقت سره ورته له وړاندې کتنه
او تابيا اړينه برېښي). (371-374:5
سره له دې چې اوسنې تخنيک په نا ټاکلي ستاتيکي او هم د ټاکلي ستاتيکي شرايطو
کې د څرخېدنې مومنټونه د واقعي ارزونې لپاره د تحليل اجازه ورکوي  ،خو محاسبه
کوونکي انجنيران ډېری وختونه کله چې د څرخېدنې تشنجات لږ او متبادل معادل حالت
ممکن وي  ،نوددويمي څرخېدنې اغېزه په پام کې نه نيسي  .د ) (ACIکود او د محاسبې
نورو ډېرو مشخصاتو دا تجويز کړي دي). (242: 15

 -3.1په متجانسو مقطعو کې د څرخېدنې تشنجات
)(Torsion Stress in Homogenous Sections
په الندېنې ( -7.1شکل ) کې د يوه عنصر بېالبېلې مقطع ښودل شوې دي ،چې په هغې
باندې د څرخېدنې مومنټ عمل کوي او د څرخېدنې د دې مومنټ له امله په مقطع کې د
هندسي شکل له مخې عرضاني قوي ) (Vپه الندې ډول د هغې مقطع پر مخ رامنځته کېږي:
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الف  -په دايروي مقطعو کې څرخېدنه ) : (Torsion in Circular Sectionsپه هغو عناصرو
کې چې مقطع يې دايروي او د مقطع مخ د عنصر پر محور عمود واقع وي  ،نو څرخېدنه يې
هم د مقطع پر مخ واقع کېږي  .په پايله کې عرضاني قوي ) (Vد مقطع په هره نقطه کې له
هغې نقطې څخه د دايرې تر مرکز پورې فاصلې سره متناسبه وي  .که ) (hد دايروې مقطع
قطر وي (-7b.1شکل) او ) (vtد دايروې مقطع پر محيط د څرخېدنې اعظمي تشنجات وي
 ،نو وبه لرو چې :

 -7.1شکل – (a) :کانټيلــيور ګاډر - (b) ،دايـــروي مقطع -(c)،مستطيلي مقطع  Tاو ) L ، - (dاو  -Iډوله
مقطع دي ). (370: 2

)vt ………….. (1.1

2C
h

= ∫ r 2 dA

2Vt
h

= r) dA

2Vt
h

( T = ∫ rvdA = ∫ r

په پورتنۍ رابطه کې ) (cد مقطع قطبي انرشيايې مومنټ دی .
)………………………….. (2.1

πℎ4
32

ℎ
2

2

= C = ∫ r dA = ∫0 r 2 2πrdr

په پايله کې اعظمي عرضاني تشنجات ) (vtمساوي کېږي په ): (371:2
16T

Th

)Vt = 2C = πℎ3 …………………………..………………….. (3.1
ب  -مستطيلي مقطع ) : (Rectangular Sectionsد ) (xاو ) (yابعادو لرونکي مستطيلي
مقطع کې د څرخېدنې عرضاني تشجات د دايروي مقطع په څېر په اسانۍ سره نه
پيداکېږي  .د دايروي مقطع پر خالف په مستطيلي مقطع کې د څرخېدنې له امله کاږه واږه
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) (warpingډوله عرضاني تشجات رامنځته کېږي او دمقطع سطحه د ګاډر پر محور له
څرخېدنې څخه وروسته عمود نه پاتې کېږي  .که مقطع د ګاډر پر محور عمود پاتې شي ،
نو عرضاني تشنجات د مستطيل له مرکزه لېرې فاصله کې رامنځته کېږي ،خو په حقيقت
کې دارنګه نه وي  .د مستطيلي مقطع د څرخېدنې مسئله په لومړي ځل دسنت وينانت
) (Saint Venantرياضي پوه په واسطه تحليل شوه  ،چې په پايله کې اعظمي عرضاني
تشنجات ) (vtد مستطيل د لوي ضلعې په څنډه کې رامنځته کېږي  ،او اندازه يې مساوي
کېږي په :
)………………………………….………….. (4.1

T
𝑦α𝑥 2

= Vt

د ) (αقيمت د لوی ضلعې ) (yاو کوچنۍ ضلعې ) (xد نسبت له مخې په ( -1.1جدول)
کې ښودل شوی دی .
 -1.1جدول :د لوی ضلعې ) (yاو کوچنۍ ضلعې ) (xد نسبت له مخې د ) (αقيمت ). (372:2
∞

5.0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.2

1.0

y/x

0.333

0.290

0.267

0.256

0.246

0.231

0.219

0.208

Α

د څرخېدنې بنسټېزه تيوري د سنت وينانت ) (Saint Venantتيوري ده  ،چې د دې
تيورۍ پر بنسټ ديوې ډکې دايروي مقطع چې له شعاع سره په ارتجاعي حالت کې د)(T
څرخېدنې الندې واقع شوې وي  ،د څرخېدنې له امله يې د دايرې په مرکز کې عرضاني
تشنجات صفر وي او د هغې وېشنه د دايرې د محيط په اوږدو کې په خطي ډول بدلون
مومي ،نو د دايرې پر محيط اعظمي تشنجات د( -7a.1شکل) په څېر مساوي کېږي په :
)(1.1

T
……………………..……………………..
J
πr4

دلته  - (J) :د مقطع قطبي انرشيايې مومنټ دی ،چې له )

2

= τmax

=  (Jسره مساوي کېږي .

له بلې خوا د څرخېدنې الندې دايروي مقطع  ،د پالستيکيت حالت کې داسې
محدوده شوی وي چې تشنجات يې يوازې د ) (bپه شعاع په هسته کې د ارتجاعيت په
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حالت کې پاتې وي او د دايري بيروني جدار د پالستيکيت په حالت کې قرار ولري ،نو په
دې حالت کې تشنجات د ( -7b.1شکل ) په څېر د دايرې په مرکزي هسته کې خطي او په
بيروني جدار کې په ثابت مقدار وېشل کېږي  .په داسې حالت کې دايروي مقطع بشپړه د
پالستيکيت په حالت کې واقع شوی وی چې ) (b = 0وي  ،نو غير خطي (پالستيکي)
عرضاني قوه مساوي کېږي په :
)…………………………………… (2.1

3Tp
4J

= τp

دلته  - (Tp) :دنهايې څـــرخـــېدنې مومنټ دی ،چې د مقطع د ماتېدنې المل کــېږي  .په
ډکې مستطيلي مقطع کې د څـــرخـــېدنې الندې کـــړنه به د يـــولړ ستونـــزوســره مله وي  ،دا
ځکـــه چې مسطحې مقطع دوارده څـــرخـــېدنې مـــومنټ النــدې لـــه تاوېـــدنې )(Warping
سره مخ کېږي).(122:12
په ارتجاعي حالت کې د يوې مستطيلي مقطع له پاسه لکه د ( -7c.1شکل) په څېر د
څرخېدنې د مومنټ له امله محوري تشنجات او محيطي تشنجات رامنځته کېږي  ،په
داسې حال کې چې دا تشنجات د مقطع په څنډه او د مستطيل په مرکز کې صفر وي او د
مستطيل په منځ کې د محيط په بېالبېلو برخو کې به يې مقدار ډېر وي  .پر يوه مستطيل
باندې د څرخېدنې له مله د عرضاني قوې اعظمي تشنج د ) (xپر کوچني بعد او د ) (yپه
لوی بعد دارتجاعيت په حالت کې د مستطيل پر لوی لوری رامنځته کېږي ،چې د النديني
فورمول په واسطه يې ټاکو :
)…………………………………… (3.1

T
𝑦 α𝑥 2

= τmax

دلته  :د ) (αضريب د مقطع د ابعادو پورې تړلی دی ،چې د ) (y/x = 1.0لپاره )(α = 0.208
او د )∞ =  (y/xلپاره ) ، (α = 0.333چې ])α = 1/[3+ 1.8(y/xکېږي .
که د څرخېدنې الندې يوه مقطع په بشپړه توګه د پالستيکيت حالت کې واقع وي  ،نو
تشنجات يې لکه د ( -7d.1شکل) په څېر وېشل کېږي ،چې د څرخېدنې د نهايې
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ماتيدونکي مومنټ له اغېزې الندې د پالستکيت عرضاني تشنجات ) (τpيې مساوي
کېږي په :
)…………………………………… (4.1

𝑝T
𝑦 α𝑝 𝑥 2

= τmax
y

y

په پـــورتني فـــورمول کې د ) ( x = 1.0لــپاره د ) (αp= 0.33او د )∞ =  ( xلــپاره تــــر
) (αp = 0.5پورې بـدلــون مومي). (374-376:5
د طاقچه لرونکو مقطعو لپاره چې په ټوله کې د نريېو (باريکو) مستطيلونو څخه
جوړې شوې وي  ،په محاسبه کې )

x2 y
3

( د هر مستطيل لپاره د ) (Tڅرخېدنې له امله

اعظمي عرضاني تشنج د الندېنۍ رابطې له مخې ارزول کېږي): (224:4
)…………………………………… (5.1

T
x2 y

) Σ( 3

≈ τmax

 -8.1شکل  :په مقطع کې د څرخېدنې له امله د تشنجاتو وېشنه ) - (aدارتجاعيت حالت کې دايروي
مقطعه - (b) .ددايروي مقطع منځنۍ هسته پهدارتجاعی حالت کې او بيروني جدار د
پالستيکيت حالت کې دی - (c) .مستطيلي مقطع د ارتجاعی حالت کې  -(d) .مستطيلي
مقطع په بشپړ ه پالستيکيت حالت کې ). (376: 5
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ج -په  L،Tاو  -Iډوله مقطعو کې څرخېدنه ): Torsion in T, L and T- Shapes Sections
د (-5d.1شکل) سره سم مقطعو کې د څرخېدنې عرضاني تشنجاتو د پيداکولو لپاره
لومړی مقطع په مستطيلونو چې لويه ضلعه يې ) (yاوکوچنۍضلعه يې ) (xوي وېشل
کېږي  .هغه عرضاني تشنجات ) (vtچې دمستطيل د لوی ضلعې په منځ کې رامنځته
کېږي ،چې لوی ضخامت يې ) (xmوي اوپه الندې ډول پيداکېږي :

)……………………………….. (6.1

Txm
1 3
x
) ∑ x y(1−0.63
3
y

= Vt

په پورتنې فورمول کې ) (xاو ) (yپه ترتيب سره د مستطيل د مقطع کوچنۍ او لوی
ضلعې دي او ) (xmد مستطيل د مقطع لوی يا اعظمي ضخامت دی  .دا چې په کانکرېټي
ګاډرونو کې د طاقچې له ضخامت څخه د تنې ضخامت لوی وي  ،نو له همدې کبله د تنې
ضخامت په پام کې نيول کېږي). (243:14
د  -په منځ خالی مقطعوکې څرخېدنه ) : (Torsion in hollow sectionsپه منځ خالی
مقطعو کې د مقطع عرضاني مقاومت دهغې ثابتې عرضاني قوې ) (qپه وړاندې په پام کې
نيول کېږي  ،چې د منځ خالی مقطع په اوږدو کې عمل کوي  (q) .د مقطع د مرکزي محور د
اوږدو (طول) په واحدکې عرضاني قوه ده  ،چې په الندې ډول پيداکېږي :
T

o

T = 2Aoq = 2Aoτt ⇒ q = τt = 2A
T

)τ = 2A t ………………………………………………. (7.1
o

په پورتنې فورمول کې :
 - τعرضاني تشنجات دی ،چې د ) (tضخامت په عرض کې ثابت فرضېږي .
 -tد منځ خالی مقطع د جدار يا ديوال ضخامت دی .
 -Tد مقطع د څرخېدنې مومنټ دی .
 -Aoد منځ خالی مقطع د مرکزي محور په واسطه تړل شوی يا محصور مساحت دی .
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په متجـــــانسه مقطع لرونکې څرخېدونکي عنصر د ) (Lپه اوږدو کې د ) (Tڅرخېدنې
النـــــدې په دواړو انجــــامونو کې د څـــــرخــــــېدنې سخـــــتي ) (Torsion stiffnessمساوي
کېږي په:
)…………………………………………… (8.1

GC
L

=

T
Ѳ

= Kt

په پورتنې فورمول کې ) (Cد څرخېدنې ثابت دی .
د دايروي مقطع لپاره مساوي کېږي په :
)……………………………………………….. (9.1

πℎ4
32

=C

د مستطيلي مقطع لپاره د څرخېدنې ثابت په هغه حالت کې چې ) (xد مستطيلي مقطع
کوچنۍ ضلعه او ) (yيې يويه ضلعه په پام کې نيو ل شوې وي مساوي کېږي په :
)C = βx3y ………………………………………………... (10.1
په پورتنې فورمول کې ) (βد ) (y/xنسبت تابع دی چې په ( -2.1جدول) کې ښودل شوی دی .
 -2.1جدول :د لوی ضلعې ) (yاو کوچنۍ ضلعې ) (xد نسبت له مخې د ) (βقيمت ). (373:2

5.0

4.0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.2

1.0

y/x

0.291

0.281

0.263

0.249

0.229

0.196

0.166

0.141

Β

د ( L ،Tاو  )Iډوله مقطعو لپاره د څرخېدنې ثابت مساوي کېږي په :
1

)C = ∑ x3y ………………………………………………… (11.1
3

دا چې په دارنګه مقطعو کې هر برخه په مستطيلونو وېشل کېږي  ،نو ) (xد مستطيلونو
کوچنۍ ضلعه او ) (yيې لويه ضلعه ده  .دا چې ښايي په هر مستطيل کې د ) (xاو ) (yضلعې
په دې اندازه لوی نه وي چې د ) (1/3ضريب پوره کړي  ،نو د دې لپاره تيموشينکو
) (Timoshenkoالندېنۍ دقيقه رابطه پيشنهاد کړې ده :
x
y

1
3

)C = ∑ x3y (1- 0.63 ) ………………………………………… (12.1
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 -4.1بې سيخه کانکرېټي اجزاووکې څرخېدنه
)(Torsion in without steel bars Concrete Members
په ( -9.1شکل) کې مستطيلي مقطع لرونکی عنصر ښودل شوی دی  ،چې په دواړو
انجامونو کې يې د څرخېدنې مومنټ ) (Tد اغېزې الندې واقع دی  .په ورته (مشابه) مقطع
کې د څرخېدنې عرضاني تشنجاتو وېشنه د ( -9b.1شکل) په څېر وي  ،چې د هغې اعظمي
مقدار د لوي ضلعې په منځ کې د ( -1.1رابطې) په ډول وي .
)………………………………………. (1.1

T
αx2y

= τmax

په ( -9b.1شکل) کې د تشنجاتو وېشنه د منقطعې ليکې په څېر وي  ،خود اعظمي
عرضاني تشنجاتو محل بدلون نه مومي اويوازې د ) (αپه اندازه غټېږي .
په ( -9a.1شکل) کې د ښودل شوي عنصر په بيرونې سطحه کې واقع د ) (aکوچني جزء
پر مخ د څرخېدنې له ا مله عرضاني تشنجات ښودل شوې دي  ،د مسالې د مقاومت له مخې
پوهېږو چې په دې حالت کې تشنجات په اصلي فشاري او کششي تشنجاتو) (σ = τاوړي
او د) (bجزء په څېر په مايل حالت کې په ) (45ºدرجو زاويې عمل کوي  .ددې حالت
ميکانيزم د عرضاني تشنجاتو سره ورته دی  ،خو په څرخېدنې کې د عرضاني تشنجاتو
لوری د مقطع په دواړو لورو کې ديو بل سره مخالف وي  .په پايله کې عرضاني تشنجات په
دوو نژدې لورو او د ګاډر په بل لورې د ( -9a.1شکل) په څېر يو له بل سره مخالف دي ،چې
د هغې په ډول د اصلي تشنجاتو لوری هم د) (bجزء په سطحې او د هغې دمخامخ جزء په
سطحې کې ) (90ºدرجې اختالف وي .
کله چې د کششي تشنجاتو مقدار دکانکرېټود کششي مقاومت له مقدار څخه تجاوز
وکړي  ،نو د ګاډر په بير وني سطحې د اعظمي کششي تشنجاتو په محل کې مايل درزونه
پيدا او په ډېره چټکۍ سره د ګاډر په ټوله عرضي مقطع کې خپرېږي او چې پايله يې په
سطحه کې د ( -9c.1شکل) په څېرتاوراتاوه ماتېدنه رامنځته کوي  .تجربو ښودلې ده چې
رامنځته شوی کششي مايل درزونه د افقي محور سره نژدې د ) (45ºدرجو زاويې جوړوي
17

(د کششي تشنجاتو پر لوري عمود)  .د ګاډر د کوچني عرض په اړخېزه يا جانبي سطحه
(د -9c.1شکل په پاسنيو او الندېنيو سطحو)کې کششي درزونه په همدې توګه د )(45º
درجو په زاويې د محور (خو پاس او الندې په مخالفو لورو) سره واقع کېږي  .په پاسنيو او
الندېنيو سطحو کې رامنځته شوي دوه درزونه د مقطع د ګردچاپيره اړخېز درز يوله بله
سره نښلوي  .د مقطع په څلورو اړخونو کې دغځېدلی درز له امله تاوراتاوماته شوی سطحه
په بشپړه توګه څرګندېږي .

 -9.1شکل  :بې سيخه ګاډر کې د څرخېدنې له امله عرضاني تشنجات -(a) ،دګاډر ګرد چاپيره څنډو کې عرضاني
تشنجات -(b) ،د عرضاني تشنجاتو وېشنه او ) -(cدسطح ګردچاپېره ماتېدنه ).(226:4)، (375: 2
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د درزد را منځته کوونکې څرخېدنې مومنټ ) (Tcrد پيداکولو لپاره ډېرې طرېقې شته،
په مقطع ( -9b.1شکل ) کې د غير خطي عرضاني تشنجاتو وېشنې او د هغې بهرنيو څنډو
ته نژدې د تشنجاتو تمرکز  ،د نري جــــدار) (Thin wall tubeاو دفضای قيچي ته
ورته) (Space truss analogyمقطـــعي نظــــريه اوس مهال ډېره د پاملرنې وړ ده  ،چې د
(-10.1شکل) سره سم فرضېږي  ،چې د جدارپه ضخامت ) (tکې يې عرضاني تشنجات
ثابت دي او مقطع د نازکه يا نرۍ قوط ۍ په ډول عمل کوي  ،چې د هغې په جدار کې د)(q
ثابته عرضاني قوه واقع وي  .د قوطۍ ډوله مقطع ابعاد چې د منځني جدار ضخامت يې )(t
وي کله چې ) (xoاو ) (yoوي  .دمقطع مرکزته د قوو د مومنټ تعادل په الندې ډول ليکلی
شو :
)…………………………………….. (2.1

xo
2

+ 2qyo

yo
2

T = 2qxo

پورتنۍ رابطه په الندې ډول ساده کېږي :
)T = 2qxoyo ………………………………………………….. (3.1
که ) (Ao = xoyoشي نو :
T

o

T = 2qAo ⇒ q = 2A

q

داچې )  (τ = tکېږي  ،نو :
T

q

𝑡 2Ao

t

= =τ

که د ( -9a.1شکل) سره سم عرضاني تشنجات د اصلي کششي تشنجاتو سره مساوي شي
نو :
)τ = ft = √fc′ ⇒ Tcr =√fc′ (2Aot) ……………………………… (4.1
د منځ خالــي مستطيلي مقطعو لــــپاره ضخـــامت دعـــــرض ) (1/4او ) (1/6تــر منځ قبلېږي
 ،نــــو که ضخامت د عرض ) (1/4او د مقطع د عرض او ارتفاع نسبت ) (0.5فرض شي  ،نو
3

) (Ao = 4 Acpپه الس راځي ،چې دلته ) (Acpبشپړه مساحت دی  .له دې امله د) (tضخامت
)Acp /Pcp

3
4

( په الس راځي  ،چې دلته ) (Pcpد کانکرېټی مقطع بيرونی محيط دی  .په

پايله کې درز رامنځته کوونکې مومنټ د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
19

A2

cp
)Tcr = 0.083ϕλ√fc′ ( P ) ………………………………. (5.1
cp

په پورتنۍ رابطه کې :
 - Tcrدرز رامنځته کوونکې څرخېدنې مومنټ .
 -Acpد کانکرېټي مقطع بشپړ مساحت دی ). (Acp = xy
 -Pcpد کانکرېټې مقطع بيروني محيط دی ). Pcp = 2(x + y
- ϕد مقاومت کموونکې ضريب دی .
 - f’cد کانکرېټو فشاري مقاومت دی .
 - λضريب دی  ،چې د کانکرېټو د نوعيت له مخې ټاکل کېږي  ،د معمولي کانکرېټو
لپاره ) ، (1.0د سپکو شګو لرونکې کانکرېټو لپاره ) (0.85او د نورو ټولو
سپکوکانکرېټو لپاره ) (0.75قبلېږي .
د منځ خالي مقطعو لپاره د ( -5.1رابطه) کې د ) (Ag/Acpپه نسبت کې کمښت
رامنځته کېږي  ،چې په هغې کې ) (Agدمقطع د خالصو (له سوريو پرته) کانکرېټو
مساحت دی .

 -10.1شکل :په بې سيخه منځ خالي مقطع لرونکې ګاډر کې د څرخېدنې عرضاني تشنجات ). (377: 2

20

 -5.1په اوسپنيزو کانکرېټي اجزاووکې څرخېدنه
)(Torsion in Reinforced Concrete Members
د څرخېدنې الندې عنصر کې د څرخېدنې په وړاندې مقاومت لپاره دوه ډوله سيخان
لومړی طوالني فعال سيخان او دويم عرضاني سيخان په پام کې نيول کېږ ي .تجربو
ښودلې ده چې فعال طوالني سيخان په يوازېتوب سره د( -5.1رابطې) پر بنسټ د
څرخېدنې په وړاندې په مقطع کې ) (15%سلنه مقاومت لوړوي ،چې په هغې کې د
مقاومت د ډېرېدنې بنسټيز المل هماغه د طوالني سيخانو عمل دی  ،نو له دې امله د
طوالني سيخانو ډېرېدنه د څرخېدنې په وړاندې د اوسپنيزکانکرېټي عنصر د مقاومت
د لوړېدنې حل ښه الره نه ده ).(111,112:12
کله چې اوسپنيزکانکرېټي عنصر د ( -11a.1شکل) په څېر د طوالني او عرضاني
سيخ انو په واسطه د څرخېدنې په وړاندې د مقاومت لپاره سيخبندی شوی وي  ،نو د
څـــرخـــــ ېدنې مومنټ د ) (Tcrمقدار ته د رسيدنې پر مهال د فنر په شکل لومړنی درز
د( -11b.1شکل) په څېر په عنصر کې رامنځته کېږي  ،خو د سيخانو د شتون له امله په
عنصر کې ماتېدنه نه رامنځـــــته کــــېږي  .په دې شېبه کې د درز دشتــــون او د کانکــــرېټو
دانې يوله بله د جـــــ داء کېدنې له امله د څرخېدنې په وړاندې د کانکرېټو مقاومت د)(Tcr
چې د ( -5.1رابطې) په واسطه پيداکېږي  ،مقدار نيمايې ته رسېږي او نور ې پاتې
څرخېدنې مومنټ د سيخانو (د عرضاني سيخانو) په واسطه زغمل کېږي .
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 -11.1شکل :په ګاډرکې خيالي قيچي ډوله فاصلې ). (246: 15

د ( -12.1شکل) د څـرخــېدنې مـــومـنټ په منحــني کــې د څـــرخــــېدنې په وړانـــدې د
اوسپنيز کانکرېټي عنصر کړنه ډېره ښه ښودل شوې ده  .په دې منحني کې د ) (Tcrڅرخېدنې
مومنټ له امله کانکرېټ نه دي درز شوی  ،نو د ) (Tاو ) (θتر منځ رابطه خطي ده ،کله چې
) (T = Tcrکېږي  ،نو ) (θله ) (Tسره ثابته ډېرېدنه کوي  ،تر هغه چې سيخان په کار ولويږي
او د څرخېدنې مومنټ وزغمي  ،له دې وروسته اضافي څرخېدنې مومنټ د سيخانو په
وسطه زغمل کېږي  .خو د څرخېدنې مومنټ د ډېرې زياتېدنې له امله په عنصر کې دوه ډوله
ماتېدنه رامنځته کېږي  :لومړی داچې عنصر په ښه توګه محاسبه او طرحه شوی وي  ،نو د
شکل مننې ماتېدنه د سيخانو د تسليمېدنې سره رامنځته کېږي  ،دويم داچې د سيخانو د
ډېرېدنې له امله فشاري تشنجات ډېرېږي اود کانکرېټوکوچنۍ کېدنه د ماتېدنې المل
کېږي ). (370-379:2
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 -12.1شکل :د څرخېدنې مومنټ په منحني کې د څرخېدنې په وړاندې د اوسپنيزکانکرېټي عنصر کړنې
منحني ). (379: 2

له درزکېدنې وروسته  ،د څرخېدنې په وړاندې د کانکرېټو له مقاومت څخه صرف
نظر کېږي  .د څرخېدنې درزونه هڅه کوي چې د عناصرو يا اجزاو (منځ خالي يا ډک) په
ګردچاپېره د هماغه عنصر د طوالني څنډې سره نژدې ) (45ºدرجې زاويه د فنر په څېر واقع
شي  .داسې فرضېږي چې دڅرخېدنې په وړاندې دکانکرېټي عنصر په بهرنۍ برخه کې د
خيالي قيچي ډوله فاصلې شتون مقاومت کوي  ،دا ډول قيچې په ( -13.1شکل) کې ښودل
شوې ده  .د عنصر يا جز په کنج کې له طوالني فوالدي سيخان او تړلي عرضاني سيخان په
قيچي کې د څرخېدونکو عناصرو په څېر عمل کوي  ،کله چې د عرضاني سيخانو ترمنځ د
کانکرېټو ريښ ې د فشاري عناصرو په څېر عمل وکړي  .نو په دې حالت کې کانکرېټ ال د
فشاري تشنجاتو د اخېستنې وړتيا پيداکوي ).(475,476:10

 -13.1شکل :په ګاډرکې خيالي قيچي ډوله فاصلې ). (476: 10
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د پورتنې ( -13.1شکل) سره سم دڅرخېدنې په وړاندې د مقطع مقاومت  ،د عنصر په
څلورو واړو اړخونود کې عرضاني قوو په وړاندې مقاومت دی  ،د بېلګې په توګه د )(V4
اړخ عرضاني قوي په وړاندې مقاومت برخه د څرخېدنې مقاومت مساوي کېږي په :

)…………………………………………. (6.1

V4 xo
2

= T4

د درز په واسطه د ) (nشمېر سيخانو د غوڅېدنې له امله د عرضاني قوو په وړاندې
مقاومت ) (V4مساوي کېږي په :
)V4 = At fytn ………………………………………. (7.1
په پورتنې فورمول کې :
 -Atد يوه تړلي ګژدمک د يوې ساقې د مقطع مساحت دی .
 -fytپه تسليمېدنه کې د تړلي ګژدمک مقاومت دی .
 -nد درز په واسطه د غوڅو شويو سيخانو شمېر دی .
څرنګه چې د درز افقي مرتسم ) (yocotθدی  ،نو لرو چې :
)n = yo cotθ / s ……………………………………… (8.1
په پورتنۍ رابطه کې ) (sد تړلو ګژدمکونوترمنځ فاصله ده او ) (θد افقي محور سره د درز
زاويه ده.
د ) (nپه بدل کې د هغې قيمت ځای په ځای کوو او لروچې :
)cot θ ………………………………………. (9.1

Atfytyo
s

= V4

نو ) (T4مساوي کېږي په :
)…………………………………………. (10.1

Atfyt yo xo
2s

= T4

دمقطع د څلورو واړو اړخونولپاره د څرخېدنې په وړاندې مقاومت مساوي کېږي په :
)……………………………. (11.1
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2At fyt yo xo
s

= Tn = ∑4i=1 Ti

که ) (xo yo = Aohقبول شي  ،نو :
)………………….……………………. (12.1

2AtfytAoh
s

= Tn

په پورتنې رابطه کې :
 -Atد يوه تړلي ګژدمک د يوې ساقې د مقطع مساحت دی .
 -fytپه تسليمېدنه کې د تړلي ګژدمک مقاومت دی .
 -Aohدګژدمک په واسطه محدود شوې مساحت دی .
تجــــربو ښودلې ده  ،کـــــــــه د ) (Aohپر ځای له ) (Ao = 0.85Aohڅخه ګــــــټه واخـــېستل
شي نو ښه به وي). (380:2

 -14.1شکل :د اوسپنيزکانکرېټي عنصر دڅرخېدنې دمقاومت مفاهيم ) (aپه ګژدمک کې عمودي کشش
) (bد ګاډر په دوو عمودي يا والړو جدارونو کې قطري فشار ) (cد ګاډر په عمودي يا والړ
جدار کې د عرضاني قوو له امله د قوو د تعادل منحني ). (248: 15

د مقطع د تعادل لپاره د( -14b.1شکل) په څېر د کانکرېټو فشاري رېښې د دوو
قطري درزونو په حد او فاصله کې فشاري قوو ته اړتيا ده .د کانکرېټو د فشاري رېښې
افقي مرکبه بايد د ) (∆N4کششي قوي سره مساوي شي  ،نو له ( -14c.1شکل) څخه لرو:
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)cot2θ …………………………. (13.1

At fyt yo
s

= ∆N4 = V4 cot θ

د ټولې مقطع لپاره کششي قوه د څلورو واړو اړخونو د کششي قوو له مجموعي څخه په
الندې ډول الس ته راځي :
)2 (xo + yo) cot2θ ………………. (14.1

At fyt
s

= ∆Nn = ∑4i=1 ∆Ni

که ) Ph = 2 (xo + yoقبول شي نو لرو چې :
)cot2θ ………………...……………………. (15.1

At fyt Ph
s

= ∆N

په پورتنۍ رابطه کې ) (Phد تړلي ګژدمک محيط دی .
د پورتنۍ کششي قوي په وړاندې د مقاومت لپاره بايد په څرخېدونکي عنصر کې طوالني
سيخان ځای په ځای شي  ،په پايله کې په الس راځي چې :
)cot2θ ………………...…………………. (16.1

At fyt Ph
s

= Aℓfy

نو د طوالني سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
)cot2θ ………...………...…………………. (17.1

fyt
fy

Ph

At
s

= Aℓ

په پورتنۍ رابطه کې :
 - Aℓد طوالني سيخانو مجموعي مساحت دی .
 -fyد طوالني سيخانو په تسليمېدنه کې مقاومت دی .
 -fytد ګژدمک د سيخانو په تسليمېدنه کې مقاومت دی .
 - Phد تړلي ګژدمک محيط دی  ،چې له ) Ph = 2 (xo + yoسره مساوي کېږي .
 -θد) (45ºدرجې په اندازه زغم سره د ) (30ºاو ) (60ºدرجو زاويو تر منځ د درز زاويه ده.
تجربو ښودلې ده چې د قوطۍ د مقطع د جدار ضخامت نژدې له ) (t = Aoh / Phسره
مساوي کېږي).(382:2

26

 -6.1په کانکرېټي اجزاووکې د عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ متقابله اغېزه

)(Interaction Shear Force and Torsion Moment in Concrete
ډېری وختونه عناصر يوازې د څرخېدنې پر ځای د عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ
الندې واقع کېږي  .په بې سيخه کانکرېټو عناصرو کې چې نه وي درز شوی  ،عرضاني قوو
او څرخېدنې مومنټ دواړه عرضاني تشنجات رامنځته کوي  .نو له دې امله بې له سيخه
کانکرېټي عناصر مقاومت کېدی شي چې لږ شي .
د ) (Vقوو د اغېزې له امله عرضاني تشنجات ) (τvله ) (τv = V / bwdسره مساوي
کېږي او د څرخېدنې له امله عرضاني تشنجات ) (τtله]) [τt = T/(2Aotسره مساوي کېږي .
د ( -12.1شکل) سره سم د منځ خالي مقطعو لپاره دا دواړه تشنجات سره جمع کېږي  ،نو په
درز شوې کانکرېټي مقطع کې چې ) (Ao = 0.85Aohسره وي اعظمي عرضاني تشنجات
مساوي کېږي په :
)………………………………. (18.1

TPh
1.7A2oh

+

V
bw d

= τ = τv + τt

په کانکرېټی مقطع کې عرضاني تشنجات ) (τvد( -13.1شکل) په څېر په ټوله مقطع
کې وېشل کېږي  ،نو د پورتنۍ رابطې پر ځای الندېنۍ رابطه کارېږي :
2

)……………………………….. (19.1

TP
) ( h2
1.7Aoh

2

) +

V

wd

τ = √(b

په اوسني شرايط و کې د دې دوو قوو د متقابلې اغېزې د ښودنې لپاره کومه بشپړه
تحليلي تيوري نه شته  ،نو له دې امله ټولې اړيکې د تجربو پر بنسټ پورې تړلې دي  .هغه
رابطه چې د عرضاني قوی،کوږوالي مومنټ او څرخېدنې مومنټ دمتقابله اغېزې لپاره په
اوسني وخت کې کارېږي په الندې ډول ده ): (240:4
2

T

2

V

)(V c ) + (T c ) = 1 ……….…………………………….. (20.1
co
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co

په پورتنۍ رابطه کې :
 -Vcoد بې سيخه کانکرېټي عنصر عرضاني قوی په وړاندې مقاومت دی  ،هغه مهال چې
يوازې د عرضاني قوو الندې واقع شوې وي .
 -Tcoد بې سيخه کانکرېټي عنصر د څرخېدنې په وړاندې مقاومت دی  ،هغه مهال چې يوازې
د څرخېدونکي مومنټ الندې واقع شوې وي .
 -Vcد عرضاني قوو په وړاندې مقاومت دی کله چې دعرضاني قوې او څرخېدنې مومنټ
الندې واقع شوې وي .
 -Tcد څرخېدنې په وړاندې مقاومت دی کله چې عرضاني قوې او څرخېدنې مومنټ الندې
واقع شوې وي .
په ( -17.1شکل) کې د ( -20.1رابطه) په ترسيمي ډول ښودل شوې ده  ،له دې منحني
څخه څرګندېږي چې د عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ تر منځ پريوبل ډېره شديده
متقابله اغېزه نه شته  .د بېلګې په توګه که يو عنصر د څرخېدنې مومنټ نيمايې اندازه
) (Tco/2وزغمي  ،نو د ( -17.1شکل) له منحني څخه څرګندېږي چې ورسره په يوه مهال د
عرضاني قوې اندازه ) (0.85Vcoپه بريد کې واقع کېږي  ،چې يوازې ) (15%سلنه د هغه
حالته لږ ه ده چې اصالً د څرخېدنې مومنټ شتون ونه لري .
دڅرخېدنې تشنجات د عـرضاني تشجاتو سره يوځای د يـو جــز په يو لوري د هغې له
بـل لــــوري څخـــه کـموي  .دا حـــــالت د ( -15.1شکل ) د منځ خـــــالي ګاډر مقطعوکې
ښــودل شوی دی).(382:2
د ګاډرونوپه منځ ډکو مقطعو کې د څرخېدنې تشنجات مرکزته نژدې په پوره کچه لږ
وي،نو له دې امله منځ خالي ګاډرونوکې (د  ACIکود د غوښتنو د يقيني کېدنې لپاره د
ديوال ضخامت فرضيږي ) د منځ ډکو ګاډرونو چې يو شان بيروني اندازې ولري په څېر د
څرخېدنې مقاومتونو ته نژدې فرضيږي .
د منځ ډکو يا جامدو ګاډرونو په مقطعو کې عرضاني تشنجات د څرخېدنې دتشنجاتو )(Tu
له امله لکه د ( -16a.1شکل) په څېر د عنصر يا جز په بيروني لوري (تيوب  )Tubeتمرکز
کوي ،کله چې عرضاني تشنجات د) (Vuله امله لکه د ( -136.1شکل ) په څېرد جامدې
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مقطع په عرض خپرېږي  .په پايله کې دوه ډوله عرضاني تشنجات (عرضاني او څرخېدنې)
په مرکبه توګه د مربع جذر په ډول ښودل کېږي .

 -15.1شکل  :په منځ خالي مقطع لرونکوګاډرونو کې تشنجات (a) .عرضاني تشنجات (b) .دڅرخېدنې
تشنجات ).(395:5) ، (476: 11

 -16.1شکل  :په منځ ډکو مقطع لرونکوګاډرونو کې تشنجات  (a) .عرضاني تشنجات  (b) .دڅرخېدنې
تشنجات ).(395:5) ، (476: 11

 -17.1شکل  :د( -20.1رابطې) د منحني ترسيم ). (383: 2
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 -7.1په اوسپنيزوکانکرېټي اجزاووکې د عرضاني قوې او څرخېدنې مومنټ
متقابله اغېزه
)(Interaction Shear Force and Torsion Moment in Reinforced Concrete
مخکې ترې يادونه وشوه چې هغه عنصر چې د ګژدمکونو په واسطه تړل شوی وي او
يو ازې د څرخېدنې الندې واقع شوی وي  ،د څرخېدنې په وړاندې مقاومت له دوو برخو
څخه چې يويې د کانکرېټو له مقاومت اوبل يې د ګژدمکونو له مقاومت څخه تشکيل
مومي  .پرهغو اوسپنيزوکانکرېټي (ګژدمک لرونکو) عناصر وسرته رسيدلو ازمايښتونو
اوتجربوله مخې په يو ه مهال د عرضاني قوی او څرخېدنې مومنټ الندې واقع شوی وي ،
الندېنۍ پايلې الس ته راځي :
الف  -د څرخېدنې په وړاندې هغه اندازه مقاومت چې د کانکرېټو په واسطه رامنځته
کېږي ،کولی شو د متقابلې اغېزې د رابطې ( -20.1رابطې ) په واسطه (د بې سيخه
کانکرېټي اجزاوو لپاره رابطې) پيداکړو .
ب  -د کانکرېټو له مقاومته دډېر څرخېدنې مومنټ په وړاندې مقاومت لپاره هماغومره
سيخانو (تړلي ګژدمکونو او طوالني سيخانو) ته اړتيا ده چې په عنصر کې يې تابيه وشي ،
چې د خالصې څرخېدنې حالت کې اړين وي .د څرخېدنې لپاره اړين سيخان بايد د کوږوالي
او عرضاني قوو له امله اړينو سيخانو باندې ورډېر شي .
په ) (ACI Codeکود کې د خالصې څرخېدنې  ،د عرضاني قوې او څرخېدنې په يوه
مهال اغېزې حالت کې د څرخېدنې په وړاندې د مقاومت په تأمينولو کې د کانکرېټو له
مقاومته ګټه نه اخېستل کېږي  ،نود کانکرېټوټول نومينالي مقاومت د عرضاني قوو په
وړاندې په پام کې نيول کېږي  .د دې په پايله کې د عرضاني قوو په وړاندې کانکرېټوپه
مقاومت کې هيڅ ډول کمښت نه رامنځته کېږي او په هماغه شکل کوم چې د عرضاني قوو
په وړاندې په تحليل کې په پام کې نيو ل شوی وي اغېزه لري  .په دې اړه د)(ACI Code
کودپه ډېر صراحت سره څرګندونه کوي چې د هغه عنصر محاسبه او طرحه چې پر يوه
مهال د عرضاني قوي او څرخېدنې مومنټ الندې واقع شوی وي دا ډول ترسره کېږي  ،چې د
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عنصر مقطع به يو ځلې د عرضاني قوو په وړاندې او بل ځلې د څرخېدنې په وړاندې هريو د
خپلو اړونده ضوابطو له مخې محاسبه او طرحه کېږي او له هريوه الس ته راغلي سيخان يو
له بل سره په جمعي توګه په پام وړ عنصر کې ځای په ځای کېږي  .دا سيخان د اړتيا پر مهال
په نورو اړينو سيخانو باندې ور ډېرېږي .

 -8.1د څرخېدنې په وړاندې محاسبې لپاره د ) (ACI 318کود غوښتنې
)(ACI 318 Code Requirements for Design against Torsion
د ) (ACI Codeکود د ) (LRFDمحاسبوي طرېقې له مخې د څرخېدنې په وړاندې د
ډاډمنتيا لپاره الندېنۍ رابطه کاروي ): (136:6
)Tu ≤ ϕ Tn ……………………………….………….. (21.1
په پورتنۍ رابطه کې :
 -Tuنهايې ) (Ultimateڅرخېدنه چې د عنصرد پاسه دنهايې بارونه له اغېزې په الس راځي.
 -Tnد عنصر نومينالي مقاومه څرخېدنه ده .
 -ϕد څرخېدنې په وړاندې د ډاډمنتيا ضريب دی  ،چې ) (ϕ = 0.75قبلېږي .
) (Tnد ( -12.1رابطې) له مخې پيداکېږي :
)………………….……………………. (12.1

2AtfytAoh
s

= Tn

په پورتنۍ رابطه کې د ) (Aohپر ځای د) (Aoپه ليکلو سره د ) (Tnقيمت د الندېنۍ
رابطې په واسطه پيداکېږي ):(372: 6
)…….…………………. (12’.1

1.7At fyt Aoh
s

=

2AtfytAo
s

= Tn

په پورتنې رابطه کې :
 -Aoمساحت له ) (Ao = 0.85Aohقبلېږي . .
 -fytپه تسليمېدنه کې د تړلي ګژدمک مقاومت دی .
 -Aohد ګژدمک په واسطه محدود شوی مساحت دی چې ) (Aoh = x1y1قبلېږي .
 -θد څرخېدنې له امله ددرز او افقي محور تر منځ زاويه ده چې ) (45ºقبلېږي .
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 -sد تړلو ګژدمکونو فاصله ده .

د څرخېدنې په وړاندې د غير مستطيلي ( Tاو قوطۍډوله) مقطعود مقاومت لپاره په
الندېنی ( -18.1شکل) کې د ښودل شويومقطعواو د الندېنيو غوښتنو له مخې پيداکېږي :
 -1د څرخېدنې دسيخانو د محاسبې او په مقطع کې د هغې دځای په ځای کېدنې لپاره  ،د
) (Aohمساحت د ( -18e.1شکل) په څېر قبلېږي  .د طاقچه لرونکو مقطعو لپاره په مقطع
کې لوی او بنسټيز مستطيل مشخصېږي اود څرخېدنې په اړوند محاسبې د همدې
مستطيل له مخې سرته رسېږي  ،د څرخېدنې سيخان هم په همدې کې ځای په ځای کېږي .
کله چې تړلی عرضاني سيخ يا ګژدمک د طاقچې په برخه کې وي  ،نو هغه ساحه د ) (Aohپه
مساحت کې هم شاملېږي .
 -2د درز کوونکي څرخېدنې مومنټ ) (Tcrد ) (Acpاو ) (Pcpپه محاسبه کې کولی شو له
ټولې مقطع څخه ګټه واخلو .
دتړلو منځ خالي مقطعو د څرخېدنې مقاومت د منځ ډکو مقطعو د څرخېدنې مقاومت تر
بريده وي  ،په هغه شرط چې د مقطع د جدار ضخامت له مشخصې اندازې څخه لږ نه وي .د
دې جدار مشخصه اندازه د ) (ACI Codeله مخې د (-18d.1شکل) په څېر د مقطع په دننه
کې د عرضاني څرخېدنې سيخانو د اضالعو د محورونو فاصله بايد له ) (0.5Aoh/Phڅخه
لږه نه شي .
د پورتنيو محاسبوي رابطو او فورمولونوسره سره د ) (ACIتوصيه کوي چې الندېنۍ
غوښتنې د څرخېدنې په وړاندې محاسبه کې بايد په پام کې ونيول شي :
 -1که مقطع له اتکاء څخه د فعالې ارتفاع ) (dلــــه اندازې څخــــه لـــــږه وه  ،نـــــو د
څرخېدنې قوي موقيعيت له اتکاء څخه د ) (dپه محاسبه کې نيول کېږي  .سره له دې که
څرخــــېدونکې متمرکزه قوه هم په دې فاصله کې وي  ،نو بحراني محاسبوي مقطع به د
اتکاء سره نيول کېږي.
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 -2دعادي اوسپنيز وکانکرېټو لپاره د څرخېدنې په وړاندې ځای په ځای کېدونکو سيخانو
د تسليمېدنې مقاومت ) (fyبايدله ) (420 MPaڅخه لوړ ونه نيول شي  .له دې اعظمي
قيمت څخه موخه د قطري درزونو د عرض محدودول دي .
 -3طوالنې کشش د اجزاوو د فشاري ساحې په کوږوالي (انحناء) کې د څرخېدنې
مومنټونو دقسمي انډول له امله رامنځته کېږي  .په دې ساحه کې د څرخېدنې سيخانو
پيداشوی مساحت د) (Mu/0.9dfyاندازي ته راکمېږي  .دا هغه مهال په پام کې نيول کېږي ،
چې په مقطع نهايې اعظمي کوږوالي مومنټ ) (Muد نهايې اعظمي څرخېدنې مومنټ
) (Tuسره په مرکب ډول عمل کړی وي  .سره د دې هم سيخبندي بايد د ) (ACI Codeد
اصغري توصيه شوی سيخبندۍ څخه کږه نه شي .
 - 4طوالني سيخان بايد د تړلو عرضاني سيخانو (ګژدمکونو) په محيط کې داسې ووېشل
شي  ،چې ترمنځ يې فاصله له ) (300mmملي مترو څخه ډېره نه شي .لږتر لږه يو سيخ بايد د
عرضاني سيخانو يا ګژدمکونوپه کنج کې داسې ځای په ځای شي  ،چې د ګژدمک د
والړسيخ سره وتړل شي  .د دې سيخانو کچه د ) (10mmملي مترو او يا له دې څخه لويه په
پام کې نيو ل کېږي  ،خو د عرضاني سيخانو يا ګژدمکونو تر منځ فاصلې بايدله )(0.042
ځلې څخه کوچنۍ نه شي .
 - 5د څرخېدنې سيخان له هغې نقطې څخه اخواچيرته چې په تيوريتيکي توګه له هغې
اوږداړين نه ګڼل کېږي له ) (bt + dفاصلې څخه بايد لږ نه شي (bt) .د عنصر دمقطع هغه
عرض دی  ،چې د څرخېدنې سيخانو احتوا کړی وي). (349,350:17
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 -18.1شکل  :د پېالبېلو مقطعو د) (Aohمساحتونه  -L (a) .ډوله مقطعه – T (b) ،ډوله مقطع (c)،
مستطيلي مقطع  (d)،منځ خالي مقطع او ) (eدبېالبېلو مقطعو د ګژدمکونو ترمنځ منحصره
ساحې ).(376: 6
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 -9.1د څرخېدنې محاسبه او دڅرخېدنې د اړينوفوالدي سيخانو ټاکل
)(Torsion Design and Determined of Torsion Steel Bars

د څرخېدنې په وړاندې داوسپنيزوکانکرېټي اجزاوو محاسبه د نري جدار ډوله قيچې
په څېر تر منځ فاصلو) (thin-walled tube space truss analogyپر بنسټ چې د عنصر له
دنننۍ کانکرېټي هستې څخه پ کې انصراف شوی وي سرته رسېږي  .د څرخېدنې دا
پيد اکېدنه په عنصر کې د درز المل کېږي  ،خو د هغې په وړاندې نژدې عرضاني سيخ يا
ګژدمک او ځای په ځای شوې طوالني سيخانو سطحه مقاومت کوي  .کله چې درز رامنځته
شي  ،نو د کانکرېټو مقاومت په پام کې نه نيو ل کېږي ،خو د عرضاني قوو په وړاندې بيا د
کانکرېټو مقاومه عرضاني قوه په پام کې نيول کېږي  .کله چې په عنصر کې د څرخېدنې
تشنجات د درزکېدنې څرخېدنې له ) (1/4اندازې څخه لږ وي  ،نو د هغې د عرضاني قوو او
کږېدنې په وړاندې مقاومت کې د پام وړ کمښت نه رامنځته کېږي ).(345:18
د ) (ACIکود د الرښوونې له مخې که ) (Tuپه الندېني حالت کې واقع شي نو د
څرخېدنې اغېزه په پام کې نه نيول کېږي :
کله چې د څرخېدنې عامل نهايي يا اعظمي څرخېدنې مومنټ ) (Tuد درز کوونکي
څرخېدنې مومنټ ) (Tcrد ) (1/4برخې له اندازې څخه کوچنی وی  ،نود څرخېدنې له اغېزې
څخه انصراف کېږي :

)(22.1

2
′ Acp
0.083ϕλ√fc ( ) ………..…………..…………..
Pcp

په پورتنۍ رابطه کې :
 -Acpد ګژدمک يا عرضاني سيخ په واسطه دتړل شوې سطحې مساحت دی .
 -Pcpد ګژدمک يا عرضاني سيخ په واسطه دتړل شوې سطحې محيط دی .
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≤ Tu

 -λضريب دی چې د کانکــــرېټو د نـــــوعيت پورې تــړلی دی ،چې د معمولي کانکــرېټو
لپاره ) ،(λ =1د شګې لرونکي سپکو کانکرېټو او ټولــــو سپکــــو کانکــــرېټو
لـــپاره) (λ = 0.75قبلېږي .
 -ϕکمېدونکی ضريب دی چې ) (0.75قبلېږي .
 -f’cد کانکرېټو فشاري مقاومت دی .
د کانکرېټو مقاومه عرضاني قوه مساوي کېږي په :

Vc = 0.17 λ√fc′ bw d
دهغو اجزاوو لپاره چې د محوري قوو ) (Nuيانې (په فشاري حالت کې) الندې واقع
شوي وي  ،پورتنۍ رابطه الندېنی شکل غوره کوي :
)……………………….. (23.1

Nu
Ag λ√f′c

) √1 +

A2cp
Pcp

( Tn = 0.083ϕλ√fc′

په پورتنۍ رابطه کې ) (Agد ټولې کانکرېټي مقطع مساحت دی .
د قوطۍ (سوريو) ډوله مقطعو لپاره د ټولې کانکرېټي مقطع مساحت) (Agد) (Acpپر ځای
نيول کېږي  .يانې له تړل شوي مساحت څخه بايدد سوريو مساحت کم شي .
د متوازن ) (Compatibilityڅرخېدنې مومنټ لپاره الندېنۍ رابطه په پام کې نيول کېږي :

)……….…………….. (23.1

Nu
Ag λ√f′c

+

2
′ Acp
0.083ϕλ√fc ( ) 1
√ Pcp

= Tn

په پورتنۍ رابطه کې د قوطۍ (سوريو) ډوله مقطعو لپاره د ټولې کانکرېټي مقطع مساحت
) (Agد) (Acpپر ځــــای نه نيول کـــېږي  .د څــــرخېدنې درزونو د عرض د کنترول لپاره د
) (ACI Codeداسې توصيه کوی دهغه مقطع ابعاد چې د عرضاني قوی او څرخېدنې د يو
ځای اغېزې الندې داسې غوره شي چې په هغې کې کـــومه ستونزه رامنځته نه شي .
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د څرخېدنې په وړاندې محاسبې لپاره د څرخېدنې اعظمي مومنټ مقاومت د الندېنيو
فورمولونو په واسطه محاسبه کېږي :
الف  -د قوطيو (سوريويا منځ خالي) مقطعو لپاره د څرخېدنې اعظمي مومنټ مقاومت
مساوي کېږي په :
)+ 0.66√fc′ )…………….…..……. (24.1

Vc

(≤ϕ

bw d

T u Ph
1.7A2oh

+

Vu

bw d

ب  -د ډکو مقطعو لپاره د څرخېدنې اعظمي مومنټ مساوي کېږي په :
5

)+ 0.66√fc′ ) = ϕ √fc′ …. (25.1
6

Vc

2

(≤ϕ

bw d

Tu Ph
)
1.7A2oh

2

Vu

( ) +
d

(√

bw

د څرخېدنې په وړاندې مقاومه سيخانو اړين مساحت د عرضاني سيخانو يا
ګژدمکونو د يوه والړ سيخ لپاره د الندېنې فورمول په واسطه پيداکېږي :
)……………….. (26.1

Tn
2fyt Ao cotθ

=

At
s

⇒ cot θ

2Atfyt Ao
s

= Tn

د څرخېدنې په وړاندې مقاوم سيخان د څرخېدنې مقاوم مومنټ ) (Tnله مخې چې د
) (Tu/ϕسره مساوي کېږي په الس راځي .
د عرضاني قوی او څرخېدنې په وړاندې مقاوموعرضاني سيخانو يا ګژدمکونو اړين
مساحت د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې د واړو والړو سيخانو لپاره له يوبل سره د
الندېنۍ رابطې په څېرجمع کېږي): (176:7

)

2At
s

A

( ) = ( sv) +

Av+t
s

( Total

د عرضاني قوی او څرخېدنې په وړاندې دمقاومو عرضاني ياد ګژدمکونو سيخانو اعظمي
اړين مساحت د الندېنې فورمول په واسطه پيداکېږي :
)…………………. (27.1

0.35bws
fyt
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≥

bw s
fyt

(Av + At) = 0.062 √fc′

1

د څـرخـېدنې په وړاندې مقاوم متقابلو عرضاني سيخانو د محيط اعظمي فاصله ) ( Phيا
8

) (300mmاو همدا راز د عرضاني قوو لپاره له )

𝑑
2

( څخه تر )

𝑑
4

( پورې قبلېږي). (88:8

دعرضاني سيخانو قطر بايد د هغې له فاصلې ) (0.042ځلې څخه لږ نه شي  .همدا راز د
) (ACIکود د غوښتنې له مخې له ) (10mmملي متر قطر څخه لږ نه نيول کېږي .د عرضاني
سيخانو اعظمي تسليمېدنې مقاومت له ) (420 MPaڅخه ډېر نه نيول کېږي .
د څرخېدنې له امله دعالوه کوونکو سيخانو اړين مساحت د الندېنې فورمول په واسطه
پيداکېږي :

)) cot2θ ………………………………..… (17.1

fyt
fy

( Ph

At
s

= Aℓ

ليدل شوي دي کله چې د هغه اوسپنيزکانکرېټي عنصر د حجم له ) (1%سلنې څخه لږ
د څرخېدنې په وړاندې سيخ بندي شوي وي  ،نو د بار د خالصې څرخېدنې د اغېزې له امله
ډېر ژر تخريب او د څرخېدنې درز الندې واقع شوی دی  ،نو له دې امله دا سلنه د هغه عنصر
لپاره چې پر يو ه مهال د عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ الندې واقع شوي وي ډېره لږه ده .
هغه رابطه چې د څرخېدنې په وړاندې د اصغري طوالني سيخانو مساحت تياروي  ،د حجم
A
s

د ) (5%سلنې په اندازه د طوالني سيخانو پر بنسټ والړه ده  .همدا راز د) ( tقيمت بايد له
bw
)
6fyv

( څخه لږ قبول نه شي ).(175-178:7

د څرخېدنې په وړاندې مقاوم طوالني سيخانو اصغري اړين مساحت د الندېنې فورمول په
واسطه پيداکېږي :

)) ……………………… (28.1

fyt
fy

( Ph

At
s

-

0.42√f′c Acp
fy

= Aℓ,min

په پورتنۍ رابطه کې د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې د څرخېدنې په وړاندې طوالني
سيخان بايد ترپايه د عنصر دواړو خواوو ته وغځېږي  .په عمومي توګه د څرخېدنې
اعظمي مومنټ د ګاډر په انجامونو کې عمل کوي او په پايله کې د څرخېدنې په وړاندې
طوالني مقاوم سيخان د هغې دتسليم ېدنې مقاومت د حاصلولو لپره د اتکاء اړخ کې
38

کږېږي  .د دې لپاره بايد د څرخېدنې په وړاندې طوالني مقاومو سيخانو سره يې چنګک او
ياهم ) (Uډوله پيوند کړو). (470,471:10

 -10.1د عرضاني او څرخېدنې قوو ترکيب )(Combined Shear and Torsion
ډېری ځلې يوکانکرېټی ګاډر چې د څرخېدنې د اغېزې الندې واقع شوی وی  ،پر هماغه
مهال په ګاډر باندې عرضاني قوې هم اغېزه کوي او په عمل کې اصوالً ډېر لږ داسې
پېښېږي  ،چې پـــر يــــوه عنصر دې خــــالصه څـــــرخـــــ ېدنه عمل وکړي  .د ) (ACIکودله
) (1995زکال څخه مخکې د عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ په زغم کې د کانکرېټو برخه
 ،له هغې ډېرې شوې عرضاني قوي او څرخېدنې مومنټ د اندازې په پرتله ډېره په پام کې
نيو ل کېده  ،کوم چې د عرضاني قوو او څرخېدنې د عرضاني سيخانو يا ګژدمکونود
محاسبې لپاره د کانکرېټو په واسطه تحمل کېدله  .خوله ) (1995زکال وروسته کله چې د
) (ACIکود کې د منځ خالي نازکو جدارونوفضايې قيچي مقطع په څېر طرېقه تر ګټې
اخېستنې الندې ونيو ل شوه ( چې مخکې ترې هم يادونه وشوه ) ،نو ټوله څرخېدنه د والړو
او طوالني فوالدي سيخانو په واسطه زغمل کېږي  .سره له دې په دې طرېقه کې چې
کانکرېټ د تاوراتاوو درزونو په شتون کې د فضاي قيچي په فشاري رابطو کې له فشاري
ظرفيت څخه په ګټه اخېستنه کې خپل رول لوبوي  .خو د کانکرېټودعرضاني ظرفيت د
څرخېدنې له امله د عرضاني تشنجاتو په وړاندې د زغم لپاره په پام کې نه نيول کېږي  .نو له
دې امله يوازې د کانکرېټو د ) (Vcعرضاني مقاومه قوه په پام کې نيول کېږې او د
څرخېدنې په وړاندې مقاومه قوه ) (Tc = 0قبلېږي .
د پورتنۍ فرضيې له امله څرګندېږي چې د عرضاني قوو په وړاندې محاسبه د
څرخېدنې په وړاندې محاسبې سره هيڅ ګډون نه لري  ،چې د همدې امله د عرضاني قوو په
وړاندې محاسبه د اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو لومړۍ برخې په اتم فصل کې په ځانګړې
توګه په پام کې نيول شوی ده  .همدا راز د کانکرېټو د عرضاني ظرفيت په محاسبو کې
) (Vcد الندېنۍ رابطې په واسطه په الس راوړو :
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A

T

, ( st )req = 1.7ϕ𝐴u

𝑜ℎ fyv

A

A

(Vu /ϕ)−Vc
fy d

)req = ( sv )req + ( st )req

Av+t
s

A

= ( sv )req
A

( = ( sT )req

په پورتنۍ رابطه کې ) (ATد عرضاني سيخانو يا د ګژدمک د دوو والړو سيخانو
مساحت دی  ،چې پر يوه مهال د عرضاني او څرخېدنې قوو په وړاندې دمقاومت لپاره اړين
دی  ،همدا راز د عرضاني سيخان يا د ګژدمک د دوو والړو سيخانو مساحت په ) (Av + tهم
ښودل شوی دی  .پورتنۍ رابطه په ټولو کودوپه ځانګړې توګه د ) (ACIکود کې د عرضاني
قوو او څرخېدنې قوو ترکيب او پر يوه مهال اغېزې لپاره د منلو وړ رابطه ده اوپه مقطع کې
پريوه مهال د عرضاني قوو او څرخېدنې قوو د اغېزې په وړاندې محاسبو کې ترې ګټه
اخېستل کېږي). (391,392:5
که اوسپنيز کانکرېټی عنا صر د څرخېدنې قوو الندې واقع شي او په ځانګړې توګه د
څرخېدنې په وړاندې پکې مقاوم سيخان نه وي خای په ځای شوي  ،نوښايي چې په ناڅاپې
توګه د ويجاړېدنې او تخريب سره مخ شي  .خود څرخېدنې په وړاندې د مقاومو سيخانو
الوه کول د څرخېدنې په ماهيت کې کوم بدلون نه راولي  ،د څرخېدنې د قطري درزونو المل
کېږي  ،خو په بېالبېلو برخودعناصروله وېشنې څخه مخنيوی کوي  .په پايله کې به داد
بنسټيزې څرخېدنې دمومنټ په وړاندې له ويجاړېدنې او تخريب پرته د مقاومت وړتيا
ولري  .تجربو ښودلې ده چې طوالني سيخان اوتړلي ګژدمکونه (فنرې سيخان) دواړه  ،د
کتنې وړ څرخېدنې قووالندې عناصرو کې پر ټوله سطحه د رامنځته کېدونکو څرخېدنې
قطري درزونو د مخنيوي لپاره اړين دي ).(345,346:17
عادي ) (Uډوله ګژدمکونه بسنه نه کوي بلکې انجامونه يې د پرله پسې حلقې په
څېربايديوله بله سره د ولډنګ په واسطه د ( -16a.1شکل) په ډول تړل شوي وي او يا يې
انجامونه د طوالني سيخانوګردچاپيره د ( -16b.1شکل) په څېر راکاږه شوې وي  .که
ګژدمکونه په همدې ډول يو شانته وکارېږي  ،نو ګاډر به يوبشپړه جوړښت ولري او ټولې
برخې به يې ديو واحد په څېر سره ځای په ځای شوی وي  ،يا هم طوالني سيخان د تړلو
40

عرضاني سيخانو يا ګژدمکونوپه واسطه او د پايود سيخانو په حدودو کې يو له بل سره
تړلي کېږي .
په نژدې تېرو وخــتونو کې په ګــــژدمکونو کې دوه پيوند شوی ) (Uډوله سيخان د
( -19.1شکل) په ډول کارېدل  .سره له دې چې ددې ډول ګژدمکونو په شتون کې د طوالني
سيخانو ځای په ځای کېدنه ډېره ساده کېږي خو بياهم دايوه ډېره مناسبه کړنه نه ده .

 -19.1شکل  :تړلي ګژدمکونه ) -(aد حلقې په څېر ولډنګ شوي  -(b) ،يوپه بل کاږه شوې ). (472: 11

 -20.1شکل  :د څرخېدنې لپاره ) (Uډوله پيوندشوې ګژدمک ). (472: 11

د څرخېدنې په وړاندې د ) (Uډوله سيخ په سرکې سيخ په ډېر دقت سره دواړوانجامونو
کې د ( -20.1شکل) په څېر قات يا چنګک شوې وي ښه سيخبندي ده  .دا د هغه ازمايښت
له مخې په ) (90⁰درجو سره د قات يا دچنګک شويو څرخېدنې په وړاندې ګژدمکونوچې
کانکرېټ له چنګکونو څخه بېرون بېلوي  ،تيارېږي  .خود دواړو ) (Uډوله ګژدمک او د
هغې پرسر د ځای په ځای کېدونکو سيخانود ) (135⁰درجو چنګک کېدونکي سيخبندي
 ،د کانکرېټو د بېلونې د کمېدنې له مخې ډېره ګټوره ده .
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د ( -21.1شکل) د) (bاو ) (cبرخوپه څېر بايد ګژدمکونه دافقي محدود شي او د هغې
په پاسنې سيخ د ) (90⁰درجو قات کېدنه يا چنګکول کافي دي .
د پراخه تنې لرونکوګاډرونو( 600mmاو يا له هغې پراخه) لپاره په عامه توګه د
څووالړو سيخانو لرونکو ګژدمکونو څخه کار اخېستل کېږي  .په دې ډول شرايطو کې د
بېروني ګژدمک والړ سيخان د عرضاني قوو او څرخ ېدنې قوو په وړاندې مقاومت کوي او
دننني والړسيخان يوازې د عرضاني قوو په وړاندې مقاومت کوي .
تړلي عـــــرضاني سيخان يا ګژدمکونه بې له طوالني سيخانو مقاومت نه شي کولی،
نو له دې املــــه طـــــوالني سيخــــان بايد د عرضاني سيخانو يا ګژدمکونو په دننه کې
ګردچاپېره يوشانته داسې ځای په ځای شي،چې تر منځه يې فاصله له ) (300mmډېره نه
شي  .همداراز د کود د الرښوونې له مخې يو سيخ بايد د ګژدمکو په يوه کنج کې هرومرو
وتړل شي او که نه نو د کانکرېټو له امله به ســـــره جــــــدااو په پايله کې به د څرخېدنې
درزونه رامنځـــــته شي  .د دې طــــــوالني سيخانو قطر بايد د عرضاني سيخانو يا
ګژدمکونو تر منځ فاصلې له ) (0.042ځلـــــې څخــــه لږ ې نه شي او قطـــــر يې بايد له
) (12mmڅخه لږ نه شي ). (471-474:11
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 -21.1شکل  :توصيه شوي ګژدمکونه ) -(aد کانکرېټو د يو لورې دنه محدوديت  ،نوځکه د) (Uډوله
ګژدمک په سرکې سيخ په ) (135ºدرجو دواړو انجامونو کې قات شوی دی -(b) ،ښې لورې ته
د پوښښ تختې په واسطه محدود شوې دي  ،نوځکه د) (Uډوله ګژدمک په سرکې سيخ په
همدغه لورې په ) (90ºدرجو قات شوی دی او ) -(cپه دواړو لورو د پوښښ تختې په واسطه
محدود شوې دي  ،نو ځکه د) (Uډوله ګژدمک په سرکې سيخ په ) (90ºدرجو دواړو انجامونو
کې قات شوی دی). (473: 11
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 -1.1مثــــال :د ګاډر پـــه مستطيلــــي مقطع کــــې چــــې ابعـــــــاد يـــې )(h ، (b = 350 mm
) = 600mmوي او په هغې کې ) (10@100mmعرضاني سيخـان يا ګـژدمکونه چې = (fyv
) 420MPaدی او هم ) (f’c = 30 MPaکانکرېټ کارېدلي وي  .نو د دې مقطع لپاره د
څرخېدنې مقاومت او اړين طوالني سيخان محاسبه کړئ ؟
حل :
 -1د ګژدمکونو يا عرضاني سيخانو د والړو او افقي سيخانو د اوږدوالي ) (xoاو) (yoد
پيداکولو لپاره دکانکرېټوخالصه محافظوي طبقه ) (40mmاو د سيخانو قطر)(10mm
قبول شوې دی  .نو لرو چې :
xo = b – 2 (40 + ds/2 ) = 350 – 2 (40 + 10/2) = 260 mm
yo = h – 2 (40 + ds/2) = 600 – 2 (40 + 10/2) = 510 mm
نو محيط ) (Phيې مساوي کېږي په :
Ph = 2 (xo + yo) = 2 ( 260 + 510) = 1,540 mm
 -2د عرضاني سيخانو تر منځ اعظمي فاصله ) (smaxد ) (ACIکود د الرښوونې له مخې
مساوي کېږي په :
Smax = min {Ph/8 , 300mm} = 1,540/8 = 192.5 mm
دا چې د عرضاني سيخانو ترمنځ فاصله ) (s = 100mmپه پام کې نيول شوې ده  ،نو له
اعظمي ) (Smax = 192.5 mmفاصلې څخه لږه ده  ،باالکل درسته ده .
 -3د څرخېدنې نومينالي مومنټ مساوي کېږي په :
1.7Atfyv Aoh
s

= cot θ

2Atfyv Ao
s

= Tn

Aoh = xo yo = 260 x 510 = 132.6 x 103 mm2
At = 𝜋 d2/4 = 𝜋 102/4 = 78.5 mm2
= 738 .98 x 106 N.mm

1.7 x 132,000 x 78.5 x 420
100

= Tn

 -4په مقطع کې د خدمتي بارونو الندې د تاراتاو شوي درز د عرض له امله د اعظمي
څرخېدنې مومنټ مساوي کېږي په :
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ϕ √fc′

5

= ) + 0.66√fc′

6

Vc

2

(≤ϕ

bw d

Tu Ph
1.7A2oh

داچې ) (Vu = 0دی  ،نو :
5

′

Tu Ph
)
1.7A2oh

2

( ) +
d

5

bw

5
′
≤ √fc
6

73.98 𝑥 106 𝑥 1,540
3 2

= 3.85 MPa < 6 √fc = 6 √30 = 4.56 MPa

Vu

(√

) 1.7 x (132 x 10

=

Tu Ph
1.7A2oh

د مقطع د څرخېدنې په وړاندې مقاومت مساوي کېږي په :
ϕTn = 0.75 x 73.98 = 55.49 KN.m
 -5د اړينو طوالني سيخانو محاسبه په الندې توګه تر سره کېږي :
78.5

420

) cot2θ = 100 x 1,540 (420) (1.0)2 = 1,209 mm2

fyt
fy

( Ph

At
s

= Aℓ

د طوالني اړينو سيخانو اصغري مساحت مساوي کېږي په :
Acp = 350 x 600 = 210 x 103 mm2
x1,540

78.5
100

-

0.42𝑥 √30 𝑥 210 𝑥103
420

f

yt
=) Ph ( f
y

At
s

-

0.42√f′c Acp
fy

= Aℓ,min
420

(420) Aℓ,min = 1150.22 – 1208.9 < 0
د الس راغلواړينو سيخانو طوالني مساحت د اړينو اصغري سيخانو له مساحت څخه ډېر
دی ،نو ) (Aℓ =1,209 mm2د څرخېدنې په وړاندې مقاوم سيخان په مقطع کې په الندې
ډول ځای په ځای کړو:
) -(aپه الس راغلی سيخانو مساحت په درېو برخو وېشو ) ، (1,209/3 = 403mm2بيا
دسيخانومساحت ) (403mm2د مقطع په پاسنۍ ،الندېنۍ او منځنۍ برخو کې په
مساويانه توګه ځای په ځای کوو  ،خو که د سيخانو د قطر د غوره کېدنې له مخې کومه
ستونزه وي  ،نو بيايې په بل ډول ځای په ځای کوو.
) -(bکه د څرخېدنې په وړاندې طوالني سيخانو لپاره ) (14mmقطر سيخان غوره کړو نوبه
د يوسيخ مساحت ) (Aϕ = 𝜋d2/4 =154 mm2وي  .نو د ځای په ځای کېدونکو سيخانو
شمېر مساوي کېږي په :

)≈ 8 ⇒ (8 # 14

1,209
154
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=

As
Aϕ

= No. of steel bars

اوس داسيخان ) ، (3 # 14د مقطع په پاسنۍ  (3 # 14) ،د مقطع په الندېنۍ او ) (2 # 14د
مقطع په تنه کې يوپه يو مخامخ سره ځای په ځای کوو.
نوټ  :د مقطع په الندېنۍ برخه کې د الس راغلي ته څرخېدنې په وړاندې مقاوم طوالني
سيخان د مومنټ له اغېزمنو سيخانو سره په ګډه ځای په ځای کېږي .
 -2.1مثال  :په الندېنی شکل کې د ګاډر ښودل شوې مقطع لپاره د څرخېدنې په وړاندې
سيخان،که ) ، (fy = 420MPa) ، (f’c = 28MPaعرضاني قوه ) (Vu = 190 KNاو د
څرخېدنې مومنټ ) (Tu = 30 KN.mوي  ،په داسې حال کې چې د نهايې کوږوالي مومنټ
) (Muلپاره ) (As = 2050mm2سيخانو مساحت ته اړتيا ده او د عرضاني سيخانو يا
ګژدمکونو لپاره ) (10 mmقطر سيخان او خالصه محافظوي طبقه ) (40 mmقبوله شوې
وي  ،محاسبه کړئ ؟

حل :
 -1څېړو چې د څرخېدنې په وړاندې سيخانو ته اړتيا شته اوکه نه  :د دې د څرګندولو
لپاره د ټولې مقطع مساحت ) (Acpاو محيط په الندې ډول) (Pcpپيداکوو:
-2
Acp = (350) x (650) = 227,500 mm2
Pcp = 2 (350 + 650) = 2,000 mm
A2

cp
که ) )  (Tu ≤ 0.083ϕλ√fc′ (Pشي  ،نو د څرخېدنې له محاسبې څخه انصراف کېږي .
cp

A2cp

) 0.083ϕλ√fc′ (P
cp
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= 6.42 x 106 N.mm

(227,500)2
2,000

0.083 x 0.75 x 1 x √28 x
A2

cp
0.083ϕλ√fc′ (P )= 6.42 KN.m < Tu = 30 KN.m
cp

له پورتني شرط څخه څرګنده شوه چې د څرخېدنې په وړاندې سيخانو ته اړتيا شته .
 -2د مقطع مشخصات پيداکوو :دا چې ګاډر په مقطع کې د عرضاني سيخانو لپاره
) (10mmقطر او خالصه محافظوي طبقه ) (40mmپه پام کې نيول شوې ده  ،نو د دې له
مخې لرو چې:
) = 260 mm
) = 560 mm

10
2
10
2

x1 = 350 – 2 (40 +
y1 = 650 – 2 (40 +

Aoh = x1.y1 = (260) x (560) = 145,600 mm2
Ao = 0.85 Aoh = (0.85) x (145,600) = 123,760 mm2
د ګاډر د مقطع په الندېنۍ برخه کې ) (2No.26 mmسيخان فرضوو  ،نو له دې له
مخې فعاله ارتفاع په الندې ډول پيداکوو :
= 587 mm

26
2

– d = 650 – 40 – 10

Ph = 2(x1 + y1) = 2 (260 + 560) = 1,640 mm
 -3دا څرګندووچې کانکرېټي مقطع د ) (Tuد زغم لپاره په کافي اندازه پراخه ده او که نه؟
Vc = 0.17 λ √fc′ bwd = 0.17 x 1 x √28 x 350 x 587 = 184,814 N
Vc = 184.81 KN.
) + 0.66√fc′
2

=1.65 N/mm2

30x106 x1,640
)2

)1.7x(145,600

(≤ϕ

190x 103 2

2

( =√(350 x 587) +

+ 0.66√28 ) = 3.29 N/mm2
+ 0.66√fc′ ) = 3.29 N/mm2

Vc
bw d

2

Tu Ph
)
1.7A2oh

2

Tu Ph
)
1.7A2oh

2

( ) +
d

184,814
350 x 587

Vc
bw d

( =1.65N/mm2< ϕ

Vu

(√

( ) +
d

( + 0.66√fc′ ) = 0.75
2

Vu

(√

T P
) ( u 2h
1.7Aoh

2

bw

bw

Vc
bw d

(ϕ

Vu

) +
d

(√

bw

د پورتني شرط له مخې څرګنده شوه چې کانکرېټی مقطع په کافي اندازه پراخه ده .
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 -4د څرخېدنې په وړاندې مقاوم اړين سيخان پيداکوو :
= 40 KN.m

30
0.75

Tu
ϕ

=

= Tn

د ) (θزاويه د ) (ACI Codeد الرښوونې له مخې ) (45ºقبلوو  ،نو لرو چې :
40 x 106

40 x 106

Tn

=
=
= 0.385 mm2/mm
cosθ 2 x 123,760 x 420 x cot(45°) 103,958,400

A

o fyt

( st ) = 2A

د عرضاني سيخ يا ګژدمک يو والړ سيخ يا يوې پښې لپاره ) ، (0.385 mm2/mmهمدا راز
A

د ) (ACI 2014کود له مخې )  ( stبايد له )

0.175 bw
fyt

( څخه لوی او يا ور سره مساوي وي

 ،نو لرو چې :
= 0.146 mm2/mm

0.175 x 350
420

=

0.175 bw
fyt

A

≥ ( st ) = 0.385 mm2/mm

 -5د مقطع لپاره د اړين عرضاني سيخ يا ګژدمک مساحت پيداکوو :
Vu = 190 KN > 0.5 Vc = 0.5 x 184.81 = 92.41 KN
له پورتنې شرط څخه جوته شوه ،چې دعرضاني سيخانو ځای په ځای کېدنه اړينه ده .
= 68.52 KN

190−0.75 x 184.81
0.75

= 0.278 mm2/mm

=

Vu −ϕVc
ϕ

68.52 x 103

Vs

420 x 587

y

=
d

= Vs

=f

Av
s

د عرضاني سيخ يا ګژدمک د وه والړ سيخان يا دواړو پښو لپاره ).(0.278 mm2/mm

 -6د عرضاني سيخانو يا ګژدمکونو ټاکنه په الندې ډول تر سره کېږي :
= 2 x 0.385 + 0.278 = 1.048 mm2/mm

Av
s

+

2At
s

د عرضاني سيخ يا ګژدمک د وه والړو سيخانو يا دواړو پښو لپاره ). (0.278 mm2/mm
د عرضاني سيخ لپاره ) (10mmقطر قبلوو  ،چې د يوسيخ مساحت يې ) (78.5 mm2کېږي .
= 149.8 mm

2 x 78.5
1.048

=s

د عرضاني سيخانو تر منځ اعظمي مجاز فاصله مساوي کېږي په :
= 205 mm
نو په پايله کې د سيخانو تر منځ فاصله ) (200 mmقبلوو.
د عرضاني سيخانو اصغري مساحت مساوي کېږي په :
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1,640
8

=

Ph
8

= smax

= 55.12 mm2

350 𝑥 200
420

1

= 16 √28

bw s
fyt

1

Av + 2At = 16 √fc′

1 bw s

چې بايد له )

fyt

 (3څخه کوچنی اويا مساوي وي  ،نو اوس د دې قيمت په الس راوړو:

= 55.56 mm2 , 55.12 mm2 < = 55.56 mm2

1 350 𝑥 200
3

420

=

1 bw s
3 fyt

له پورتنۍ پايلې څخه څرګندېږي  ،چې د سيخ قطر درست غوره شوی دی .
 -7د څــرخــــــېدنې په وړاندې د طـــــوالنې مقاومو سيخانو غوره کول په الندې ډول تر سره
کېږي:
420

cot2θ = (0.385) x (1,640) 420 (1.0)2 = 631mm2

fyt
fy

ph

At
s

= Aℓ

د څرخېدنې په وړاندې د طوالني مقاومو سيخانو اصغري مساحت مساوي کېږي په :
420

- (0.385) x (1,640) 420

0.42x√28 x227,500
420

=

fyt
fy

A

- ( st) Ph

0.42√f′c Acp
fy

= Aℓ,min

Aℓ,min = 1,204 - 631 = 573 mm2
له پورتنيو الس ته راغلو قيمتونو څخه څرګندېږي چې :
Aℓ = 631 mm2 > Aℓ,min = 573 mm2
د څرخېدنې په وړاندې د طوالني مقاومو سيخانو مساحت ) (Aℓ = 631 mm2قبلېږي  .الس

ته راغلی مساحت په درېو برخو وېشو  ،چې ) (1/3 Aℓ = 631/3= 210mm2په پاسنۍ
برخه کې او په الندېنۍ برخه کې) ( 210 + 2,050 = 2,260 mm2او پاتې سيخان
) (211mm2په منځ کې ځای په ځای کېږي  .په پايله کې د ګاډر د مقطع په پاسنۍ بــــرخه
کې ) (2#12mmسيخان چې مساحت يې ) (A’s= 226mm2کېږي  ،په منځ کې )(2#12mm
سيخان چې مساحت يې ) (As=226mm2کېږي او همداراز الندې ) (5#25mmسيخان چې
مساحت يې ) (As=2,453mm2کېږي  ،ځای په ځای کوو .
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 -3.1مثال  :په الندېنې شکل کې د ښودل شوی پوښښ تختې او ګاډر لپاره چې د يوه چتر د
باروړونکو اجزاو په توګه کارېږي ،په پام کې نيسو او فرض کوو چې د هغې دپاسه
) (WL=2.0KN/m2د واورې باراو د پوښښ تختې او ګاډرله وزن پرته )(WD=1.5KN/m2
مړ بار عمل کوي  .د پوښښ تختې باروړونکي ګاډر د داسې فوالدي سيخانو په واسطه
سيخبندي کــــړئ  ،چې ) (fy = 420MPaاو دکانکـــــرېټو مقاومت ) (fc, = 20MPaوي ؟
حل  :د ګاډر د پاسه بارونه په الندې ډول الس ته راوړو :
د ګاډر خپل وزن مساوي کېږي په :
WD1 = 24 x (0.6 x 0.9) = 12.96 KN/m
د ښې لوري پوښښ تختې وزن مساوي کېږي په :
WD2 = 24 x (0.2 x 2.4) = 11.52 KN/m
د چپ لوري پوښښ تختې وزن مساوي کېږي په :
WD3 = 24 x (0.2 x 1.2) = 5.76 KN/m
د پوښښ تختې د پاسه عامل وېشلې بار مساوي کېږي په :
WD4 = 1.5 x 4.2 = 6.3 KN/m
د مړ يا دايمي بار مجموعه مساوي کېږي په :
WD = WD1 + WD2 + WD3 + WD4
WD =12.96 + 11.52 + 5.76 + 6.3 = 36.54 KN/m
د پوښښ تختې د پاسه عامل ژوندی يا مؤقت وېشلی بار مساوي کېږي په :
WL = 2 x 4.2 = 8.4 KN/m
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نهايې بار د بارونو د ترکيب له مخې مساوي کېږي په :
WU = 1.2 WD + 1.6 WL = 1.2 x 36.54 + 1.6 x 8.4 = 43.848 + 13.44
WU = 57.288 KN/m
نهايې څرخېدنې وېشلې مومنټ مساوي کېږي په :
)tU = 1.2 x(1.5 x 4.2 x0.6 +11.52 x 1.5+ 5.76 x 0.9) + 1.6 x(2 x 4.2 x 0.6
tU = 27.12 KN. m/m
له اتکاء څخه د فعالې ارتفاع ) (dپه اندازه کولی شو عرضاني قوه او د څرخېدنې
مومنټ الس ته راوړو  .سره له دې چې ګاډر په دواړو لورو د بار الندې واقع دی او ناټاکلی
ستاتيکي حسابېږي  ،خو دواړو لوري په متناظراو ورته ډول د بار الندې دي ،نو له دې امله
په کې سيخان په ورته ډول ځای په ځای کېږي او له درز کېدنې وروسته بيا د د داخلي قوو
وېشنې امکان نه رامنځته کېږي  ،نوله دې امله په اتکاء کې د څرخېدنې محاسبه د معادلې
څرخېدنې لپاره تر سره کېږي او د هرې اتکاء لپاره بايدنيمايې څرخېدنه په پام کې ونيول
شي  ،نوپه دې بنسټ په اتکاګانو کې د عرضاني قوو اود څرخېدنې مومنټ د محاسبې
لپاره لرو چې :
20

– d) = 52.288 ( 2 – 0.8) = 527.07 KN.
20

𝑛𝐿
2

– d) = 27.12 ( 2 – 0.8) = 249 KN. m.
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( VU = WU

𝑛𝐿
2

( TU = tU

د څرخېدنې په محاسبو کې د اړين کنترول لپاره بايد د ) (Acpاو ) (Pcpقيمتونه
محاسبه شي  .د طاقچې هغه برخه چې په دې محاسبو کې راګډېږي  ،په الندې ډول يې
محاسبه ترسره کوو:
min. {h – hf, 4hf} = min. {900 – 200, 4 x 200} = 700 mm.
Acp = 600 x 900 + 2 x 200 x 700 = 820 x 103 mm2.
Pcp = 2 x (600 + 900 + 2 x 700) = 5,800 mm.
= 97.2 x 106 mm.

(600 x 900 )2
)2 x (600+900

> = 115.93 x 106 mm

(820 x 103)2
5,800

A2cp

=

Pcp

اوس د دې څرګندونه کېږي چې د څرخېدنې په وړاندې دې محاسبه تر سره شي که نه ؟
) =0.083x 0.75x √20x115.93 x106=32.3x106N. mm

A2cp
Pcp

(

Tcr =0.083ϕ√fc′

TU = 249.5 KN. m > Tcr = 32.3 KN. m
له پورتني شرط جوته شوه چې د څرخېدنې په وړاندې محاسبه بايد تر سره شي.
اوس مقطع ارزوو چې د اعظمي عرضاني قوو او مجازي څرخېدنې په وړاندې د
قبلېدنې وړ مقاوم سيخان د مقطع په تنې کې هم شتون ولري  ،نو لرو چې :
5
6

+ 0.66√fc′ ) = ϕ √fc′

2

Vc
bw d

(≤ϕ

T P
) ( u 2h
1.7Aoh

2

Vu

) +
d

(√

bw

xo = 600 – 90 = 510 mm, yo = 900 – 90 = 810 mm
فرضوو چې د څرخېدنې په وړاندې مقاوم عرضاني سيخان يا ګژدمکونه يوازې د
ګاډر د مقطع په تنه کې ځای په ځای کوو  ،نو لرو چې :
Ph = 2 (xo + yo) = 2 x (510 + 810) = 2,640 mm.
Aoh = xo. yo = 510 x 810 = 413 x 103 mm2.
2.52MPa

2
249.5 x 106 x 2,640
(+
= )2
) 1.7 x (413.1 x 103

527.07 x 103 2

)

600 x 800

(√=

2

T P
) ( u 2h
1.7Aoh

2

) +

5
6

Vu

(√

bw d

ϕ √fc′ = x 0.75 x √20 = 2.80 MPa > 2.52 MPa.

5
6

که پورتنۍ رابطه نه کنترولېدله  ،نو په هغه حالت کې اړينه وه چې د مقطع ابعاد ډېر
شوي وی  .سربېره پر دې که د ګاډر د مقطع له تنې څخه عالوه په طاقچه کې د څرخېدنې په
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وړاندې مقاوم عرضاني سيخان يا ګژدمکونه ځای په ځای شي  ،نو د چپ لوري رابطه
راکمېږي .
د څرخېدنې  -عرضاني قوو په وړاندې تړلي عرضاني سيخان يا ګژدمکونه په الندې
ډول پيداکوو :

x √20 x 600 x 800 = 357.8 x 103 N.
= 1.027 mm2/mm.

−357.8 x 103

1
6

527.07 x 103

0.75

Vu
ϕ

−Vc

=

420 x 800

1
6

= Vc = √fc′ bw d
fy d

Av

= ( s )req

At
Tu
249.5 x 106
= ( )req
=
= 1.279 mm2/mm.
3
s
1.7ϕ𝐴0ℎ fyv
1.7x0.75 x 413.1 x 10 x 420
A
A
A
( v+t
)
= ( v)req +2 ( t )req =1.027+ 2 x1.279 = 3.585 mm2/mm.
req
s
s
s
A
1
bw 1
600
( v+t
)
= = √fc′
x
20
x
= 0.4 mm2/mm.
√
min
s
16
fyv 16
420
A
A
( s+t
)
= 0.4 mm2/mm < ( s+t )req = 3.585 mm2/mm.
min
s
s

که له ) (12mmقطر سيخ څخه د تړلي عرضاني سيخانو يا ګژدمکونو لپاره کارواخلو،
نو د دوو والړو سيخانو مساحت له ) (226 mm2سره مساوي کېږي  ،نو د عرضاني سيخانو
يا ګژدمکونو تر منځ فاصله مساوي کېږي په :
= 63 mm.
= 400mm} = 300 mm.

800
2

𝑑

226
3.585

= =330mm, 300mm, 2

=

2,640
8

Asv
As+t
) ( s
req

= Sreq

P

= Smin = min{ 8h

په پايله کې دعرضاني قوواو د څرخېدنې مومنټ د ګډ عمل په وړاندې د مقطع د مقاوم
کېدنې لپاره له اتکاء څخه په ) (50mmفاصله ) (12mm ϕ @ 63mm C/Cګژدمکونه
ځای په ځای کېږي .
همدا راز د څرخېدنې په وړاندې مقاوم طوالني سيخان په الندې ډول پيداکوو :
420

cot2θ = (1.279) x (2,640) 420 (1.0)2 = 3,376 mm2

fyt
fy

ph

At
s

= Aℓ

د څرخېدنې په وړاندې د طوالني مقاومو سيخانو اصغري مساحت مساوي کېږي په :
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fyt
fy
420

A

- ( st) Ph

0.42√f′c Acp

fy
0.42x√20 x 820 x 103
420

- (1.279) x (2,640) 420 = 291 mm2
له پورتنيو الس ته راغلو قيمتونو څخه څرګندېږي چې :

= Aℓ,min
= Aℓ,min

Aℓ = 3,376 mm2 > Aℓ,min = 291 mm2
د څرخېدنې په وړاندې د طوالني مقاومو سيخانو مساحت ) (Aℓ = 3,376 mm2قبلېږي.

له دې مساحت څخه درېيمه برخه مساحت ) (1,125.33 mm2په اتکاء کې اچوو ،که د
طوالني سيخانو لپاره ) (16mmقطر سيخان په پام کې نيسو  ،چې د يو سيخ مساحت يې
) (200.96 mm2کېږي  ،نو د سيخانو شمېريې )= 5.6 ≈ 6

1,125.33
200.96

( سره مساوي کېږي.

په پايله کې ) (6 N 16سيخان چې مساحت يې ) (1,205.76 mm2کېږي ،په اتکاء کې ځای
په ځای کوو .د اتکاء سره جوخت محاسبه شوي ګژدمکونه د څرخېدنې او عرضاني قوو په
وړاندې دمقاومت لپاره وړ دي  .خو هر څومره چې د ګاډر د وايې منځني لوري ته نژدې کېږو
په هماغه اندازه د څرخېدنې او عرضاني قوو اندازه کمېږي  ،نو له دې امله کولی شو چې د
ګژدمکونو تر منځ فاصله ډېره کړو ،د دې لپاره د ګاډر د وايې له منځ څخه لومړی دهغې
ساحه فاصله په الس راوړ چې په هغې کې د محاسبې له مخې عرضاني قوه نه واردېږي (Vu
) < ϕVcوي ،مشخصوو اوله اتکاء څخه د دې ساحې فاصله ) (xcاو همدا راز هغه ساحه
چې د ګاډر د وايې په منځ کې يې څرخېدنې نه واردېږي  ،مشخصوو او له اتکاء څخه يې
فاصله ) (xmپه الس راوړو  .په اتکاء کې دڅرخېدنې مومنټ او عرضاني قوه په الندې ډول
پيداکوو :
) = 271.2 KN. m

Ln
2

( ) = 572.9 KN, Tu = tu

Ln
2

( Vu = Wu

ϕVc = 0.75 x 357.8 = 268.35 KN.
𝑉𝑢 −ϕVc
572.9 −268.35
=
= 5.26 m.
Wu
57.288
1
A2cp
(820 𝑥 103 )2
= √fc′ (P ) = 0.083 x √20 x 5,800
12
cp
𝑇𝑢 −Tcr
271.2 −32.3

= xc

= 32.3 KN. m.

= 8.81 m.
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27.12

=

tu

Tcr

= x’c

د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې د څـرخېدنې په وړاندې مقاوم ګــژدمکونه له اتکاء
څخه د ) (bt + d = 600 + 800 = 1,400 mmفاصلې وروسته په مقطع کې د محاسبې
داړتيا پر ب نسټ ځای په ځای کېږي او د ګاډرتر نيمايې پورې ټوله ساحه احتوا کوي .
همداراز په مقطع کې له اتکاء څخه تر ) (xc = 5.2 mفاصلې پورې د محاسبې پر بنسټ
عرضاني سيخانو ته اړتيا نه ليدل کېږي او يوازې د څرخېدنې په وړا ندې مقاوم ګژدمکونه
په پام کې نيول کېږي  .نو اړينه ده چې په مقطع کې د څرخېدنې په وړاندې مقاوم ځای په
ځای کېدونکومقاومو سيخانو فاصلې له ) (xc = 5.2 mوروسته د ګاډر تر نيمايې پورې
پيداکړو :
Tu = 271 – 5.2 x 27.12 = 130.18 KN. m.
130.18 x 106

= 0.59 mm2/mm.
= 191mm.

2 x 113
1.18

=

=

A

T

( st)req = 1.7ϕ𝐴u

1.7x0.75 x 413.1 x 103 x 420
2At
2

A

1.18

s

0ℎ fyv

= 2 ( t)req = 2 x 0.59 = 1.18 mm /mm. sreq

داچې ) (sreq = 191 mmيومناسب قيمت نه دی  ،نو ) (sreq = 200 mmقبلوو .د
ګاډر مقطع د ) (sreq = 200 mmاو ) (Smax = 300 mmفاصلې مشخصوو او په ) (x’200او
) (x’300فاصلو يې نوموو او د ګاډر په مقطع کې په يادوشوو فاصلو کې د څرخېدنې
مومنټونه لکه ) (Tu,200او ) (Tu,300پيداکوو.
داچې د ) (S = 300 mmپه ډېرېدنې سره )= 0.75 mm
)= 0. 5 mm

600
420

x

1
3

=124.99x106 N.mm.

=

bw
fyv

x

1
3

= min

2𝑥 113
300

=

2At
s

( کېږي او له

2At
s

( څخه لوي وي .

1.7x0.75 x 413.1 x 103𝑥420 𝑥 113
200

=

1.7ϕAohfyv At
s
271.2 −124.99
27.12

= 5.39 m.
= 2.1125Tu,200= 2.1125 x 124.99

Tu,200
271.2

= 572.9x

Tu,200
tu

= Tu,200
= X’200

Vu, 200 =Wu

Vu, 200 =264.04KN.
= 83.32x106 N.mm.

1.7x 0.75 x 413.1 x 103 𝑥420 𝑥 113
300

=

1.7ϕAohfyv At

= 6.93 m.
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s
271.2 −83.32
27.12

= Tu,300
= X’300

T

u,300
=572.9x 271.2
= 2.1125Tu,300= 2.1125 x 83.32 = 176.014KN.

Tu,300

Vu, 300 =Wu

tu

همداراز د عرضاني او څرخېدنې مومنټونو له پيداکولووروسته د ګژدمکونو تر منځ
دقيقې فاصلې په الندې ډول پيداکوو :
Tu
1.7ϕA0hfy
Tu,200x 106
1.7x 0.75 x 413.1 x 103 𝑥 420
124.99x 106

+2x

x 103 + 2 x

=

𝑑 fy

Vu,200
0.75

−357.8

x 103 + 2 x

1.7x 0.75 x 413.1 x 103 𝑥 420
226
= 1.1129 ⇒ s
= 203mm = 200mm
1.1129

𝑢𝑉
−Vc
ϕ

Av+t
s

420 𝑥 800
264.04
−357.8
0.75

420 𝑥 800

=
=

= = -0.0171 + 1.130

226
s
226
s
226
s

دڅرخېدنې په وړاندې طوالني مقاوم سيخانو مساحت په الندې ډول په الس راوړو :
(1.0)2 = 994 mm2

420
420

)) x (2,640

113

( = cot2θ

300

fyt
fy

At

ph

s

= Aℓ

د څرخېدنې په وړاندې د طوالني مقاومو سيخانو اصغري مساحت مساوي کېږي په :
fyt
fy
113

420

A

- ( st) Ph

- (300) x (2,640) 420 = 2,673 mm2

0.42√f′c Acp

fy
0.42x√20 x 820 x 103
420

= Aℓ,min
= Aℓ,min

دګاډر په هغه ساحه کې چې عرضاني قوي او د څـــرخـــېدنې مومنټ سره يوځای واقع
وي د اقتصادي محاسبې او طــرحې لــپاره د ګاډر هغه مقطع مشخصوو چې په هغې کې د
محاسبې له مخې د ګژدمکونو تر منځ فا صله ) (s = 120mmقبوله شوې وي  .نو له همدې
امله د ګاډر د مقطع له پيله په ) (x120مشخصوو او په ترتيب سره ضريبي شوې عرضاني
قوه) (Vu, 120او د څرخېدنې مومنټ ) (Tu, 120چې په دې مقطع کې اغېزه کوي په الندې ډول
پيداکوو :
= 2.1125 Tu,120

Tu,120
271.2

= 572.9 x

Tu,120
tu

Tu
1.7ϕA0hfy
Tu,120 x 106
1.7x 0.75 x 413.1 x 103 𝑥 420

⇒ Vu, 120 = Wu

+2x
3

−Vc

x 10 + 2 x
56

𝑢𝑉
ϕ

𝑑 fy

2At
s

Tu

Vu

A
= v
s

Av+t
s

2.1125Tu,120
0.75

226

=

−357.8

Tu,120

=

Vu,120

+

420 𝑥 800

=

120

= 3.75 m.

271.2 −169.44
27.12

= Tu,120 = 169.44 KN. m ⇒ x120

Vu,120 = 2.1125 x 169.44 = 357.942 KN.
اوس د دواړو عـــرضاني قـــوو او څرخېدنې په وړاندې دګژدمکونو تر منځ فاصله له
)  (x’120 = 3.75mڅخه تر )  (x’200 = 5.39mپورې په الندې ډول پيداکوو :
169.44x 106
1.7x 0.75 x 413.1 x 103 𝑥 420

x 103 + 2 x

357.942
−357.8
0.75

420 𝑥 800

=

226

= 0.356 + 1532 = 1.888 ⇒ s = 1.888 = 119.7 mm ≈ 100 mm
= 0.766mm.

169.44 x 106

=

Tu,120

1.7ϕ𝐴0ℎ fy 1.7x 0.75 x 413.1 x 103 𝑥 420
A
( t ) Ph = 0.766 x 2,640 = 2,022 mm2 > Aℓ,min
s

– 0.766 x(2,640)= 3,667 – 2,022 = 1,645 mm2.

0.42x√20 x 820 x 103
420

=

226
s
226
s

At
s

= Aℓ

= Aℓ,min

د ګاډر په نيمه وايه کې د عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ په وړاندې د مقاومو
عرضاني سيخانو يا ګژدمکونو تر منځ فاصلې په الندې تو ګه ترتيبوو :
 -1لومړنې ګژدمک له اتکاء څخه د ) (50 mmپه اندازه ځای په ځای کوو). (0.05 m
 -2د ګژدمکونو تر منځ د ) (63mmفاصلې لپاره )، (3.75 – 0.05 = 3.70mچې شمېر يې
) (59کېږي .
 -3د ګژدمکونو تر منځ د ) (100mmفاصلې لپاره )، (5.39 – 3.75 = 1.64mچې شمېر يې
) (17کېږي .
 -4د ګژدمکونو تر منځ د ) (200mmفاصلې لپاره )، (6.93 – 5.39 = 1.54mچې شمېر يې
) (8کېږي .
 -5د ګژدمکونو تر منځ د ) (300mmفاصلې لپاره )، (8.81 – 6.93 = 1.88mچې شمېر يې
) (7کېږي .
د ګاډر په نيمايې وايه کې د عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ بر وړاندې د مقاوم
کېدنې لپاره په پورته ډول ګژدمکونه ځای په ځای کېږي  ،همداراز په بله نيمه وايه کې يې
ګژدمکونه په همدې ترتيب سره ځای په ځای کېږي .
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 -4.1مثال  :په الندېني ښودل شوي پالن کې د پوښښ تخته  ،ګاډر او پايه سره سخت نښتې
اود ) (Wu = 15 KN/m2نهايې بار الندې واقع دي  .نو داړخ ګاډر له پايې سره د نښلېدنې
په ځــــای کې د څرخېدنې  -عرضاني قوو په وړانـــدې مقاوم ګـــژدمکونو محاسبه کـــــړئ ،
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که د کانکـرېټــــــو فشاري مقاومت ) ، (fc, = 30MPaد سيخانو مقاومت )(fy = 420MPa
اوهمدا راز فرض کړئ چې د ګاډر فعاله ارتفاع ) (d = 700mmده .
حل  :معموالً بارونه له پوښښ تختې څخه ګاډر او له ګاډر څخه پايې يا ستنې ته لېږدېږي .
داچـې د پوښښ تخته له اړخ ګاډر ســـره سخــته نښتې ده او اوږدوالی يې )(Ln = 7.0 m
دی ،نـــو په اتکاء کې يې د کــــږېدنې مـــومنټ له ) (Mu=WuL2n/12او عــرضاني قـــوه يې
لـــه ) (Vu = W u Ln/2سره مساوي کېږي  ،نو د پوښښ تختې د ) (1.0mمحاسبوي تسمې
لپاره په اتکاء کې لرو چې :
m/m

(7.0)2
= – 61.25 KN.
12
)(7.0
)x 1
= 52.5 KN /m
2

)= – (15 x 1

L2n
12

= (15

Mu = – Wu

𝑛𝐿
2

Vu = Wu

دګاډر لپاره دا مومنټ  ،د وېشلي څرخېدنې مومنټ رول لوبوي  ،چې د ګاډرمحور ته په
ليږدېدنې سره مساوي کېږي په :
tu = 61.25 + 52.5 x 0.3 = 77 KN. m/m
همداراز د پوښښ تختې نهايې عرضاني قوه د ګاډر محور ته په لېږدېدنې سره د وېشلي
قوي رول لوبوي چې مساوي کېږي په :
Wu = 52.5 + (15 x 1) x 0.6 = 61.5 KN/m
د ) (Wuوېشلې قوه دپايې له اړخه د ) (dپه فاصله د ) (Vuعرضاني قوه رامنځته کوي  ،چې
مساوي کېږي په :
Vu = 61.5 x ((12/2 - 0.7) = 326.0 KN
د ) (tuوېشلې څرخېدنې قوه د پايې له اړخه د ) (dپه فاصله د ) (Tu1د څرخېدنې مومنټ
رامنځته کېږي  ،چې مساوي کېږي په :
Tu1 = 77 x (12/2 – 0.7) = 408.1 KN.m
له بلې خوا د ) (Wu = 61.5 KN/mوېشلې قوي له مرکزه د پايې د محور ) (e = 0.05mله
مخې د ) (dپه فاصله د ) (Tu2د څرخېدنې مومنټ رامنځته کې  ،چې مساوي کېږي په :
Tu2 = (61.5 x 0.05) x (12/2 – 0.7) = 16.30 KN.m
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د پاملرنې وړ دا ده  ،چې د ) (Tu2د څرخېدنې مومنټ  ،تعادلي څرخېدنې مومنټ
حسابېږي  ،دا ځکه چې د عنصر په تعادل کې دهغې شتون اړين دی  .خو د ) (Tu1د
څرخېدنې مومنټ  ،موزون يا متناسب څرخېدنې مومنټ دی  ،دا ځکه چې د څرخېدنې د
دې مومنټ د رامنځته کېدنې بنسټيزه سرچينه د ګاډر لپاره د کافي سختېدنې فرضيدنه او
د پوښښ تختې په اخر کې د منفي کږېدنې مومنټ رامنځته کېدنه ده  .نوبهتره ده چې د
ګاډر د نيمګړې څرخېدنې سختۍ په فرض کېدنې سره  ،کولی شو د پوښښ تختې په اخر
کې د کږېدنې منفي مومنټ او د ) (Tu1د څرخېدنې مومنټ اندازه راکمه کړو  .د ) (ACIکود
د الرښوونې له مخې په هر اوسپنيزکانکرېټي عنصر کې چې د څرخېدنې موزون يا متناسب
مومنټ ولرو  ،نو اړينه د ه چې د عنصر د څرخېدنې ظرفيت د درز شوې څرخېدنې )(ϕTcr
سره محدود کړواو دداخلي قوو او مومنټونو په وېشنه کې اړين بدلون سرته ورسوو  .د اړخ
په ګاډر کې د ) (Tcrد ټاکنې لپاره ګاډر د طاقچه لرونکي ګاډر په څېر په پام کې نيسو ،نو د
ګاډر د مقطع له تنې څخه د طاقچې وتلې برخه مساوي کېږي په :

60

min {(h – hf), 4hf} = 600 mm

Acp = 600 x 800 + 200 x 600 = 600 x 103 mm2
Pcp = 2 (800 + 600) + 2 (200 + 600) = 2,800 + 1,600 = 4,400 mm
] = 133.11 x 106

(600 x103 )2
4,400

1

A2

1

cp
[ Tu = 3ϕλ√fc′ ( P )= 3 x 0.75 x 1.0 x √30
cp

Tu = 133.11 x 106 N.mm.
په همدې ډول هغه اعظمي مقدارچې کولی شي د متناسبې څرخېدنې مومنټ )(Tu1
ته اختصاص شي  ،مساوي کېږي په :
Tu1,max = 133.11 – 16.30 = 116.81 KN. M
د متناسبې څرخېدنې پورتنۍ اندازه د ګاډر په اوږدو کې د د وېشلې څرخېدنې سره
متناظره ده  ،چې مساوي کېږي په :
= 22.04 KN. m/m

116.81
12
2

][( )−0.7

= tu,max

دا وېشلې څرخېدنه د ګاډر د محور په اوږدو کې د پوښښ تختې د اتکاء په برخه
کې د الندېني اعظمي منفي کږېدنې مومنټ سره متناظره ده :
Mu,max = - (22.04 – 52.5 x 0.3) = - 6.29 KN. m/m
د کوږوالي دا مومنټ دپوښښ تختې د عرض د واحد لپاره له ) (0.0086Wu L2n
سره معادل دی  ،نو له دې امله د پوښښ تختې دواحدعرض د مثبت مومنټ لپاره محاسبه
شي  ،چې مساوي کېږي په :
1

– (2) (2 x 0.0086Wu L2n ) = 0.116Wu L2n = 85.26 KN. m/m
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𝑛𝑊𝑢 𝐿2
8

=M

دګاډر په نيمايې او په ټول ګاډر کې د څرخېدنې مومنټ وېشنه او د عرضاني قوو
وېشنه په الندېنې شکل کې ښودل شوې ده  .د همدې شکل له مخې د عرضاني قوو په اړه د
اتکاء په برخه کې لرو چې :
326x103

1

= 0.122 mm

)( 0.75 )−(6√30 x 600 x 700
=
600 x 700
133.11 𝑥 106

= 1.7x 0.75 x (510 x 710)𝑥 420 = 0.687mm
)min

At+v
s

V

( ϕu )−Vc
bw d

Av

= ( s )req
A

T

( st)req = 1.7ϕAu

oh fy

( > )req= 0.122 + 2 x 0.687 = 1.496 mm

At+v
s

(

د ګژدمکونو لپاره ) (ϕ10@ 100mmسيخان کاروو.
همدارازدڅرخېدنې په وړاندې د طوالنې مقاومو سيخانو مساحت په الندې ډول
پيداکوو :
(1.0)2 = 1,676mm2

420
420

)cot2θ = (0.687) x (2,440

fyt
fy

ph

At
s

= Aℓ

د څرخېدنې په وړاندې د طوالني مقاومو سيخانو اصغري مساحت مساوي کېږي په :
- (0.687) x (2,440) x1

0.42x√30 x600,000
420

=

fyt
fy

A

- ( st) Ph

0.42√f′c Acp
fy

= Aℓ,min

Aℓ,min = 3,286.335 – 1,676.28 = 1,610 mm2
د پورتنيو الس ته راغلو قيمتونو څخه څرګندېږي چې :
Aℓ = 1,676 mm2 > Aℓ,min = 1,610 mm2
نو د څرخېدنې په وړاندې د طوالني مقاومو سيخانو مساحت ) (Aℓ = 1,676 mm2قبلېږي .

الس ته راغلی مساحت په درېيو برخو وېشو  ،چې ) (1/3 Aℓ = 1,676/3= 558mm2په
پاسنۍ برخه کې  ،په الندېنۍ برخه کې) ( 560 mm2او پاتې سيخان ) (558mm2په منځ
کې ځای په ځای کېږي  .يا هم په پاسنۍ برخه کې ) (3#16سيخان چې مساحت يې
) ، (602.88mm2الندې هم ) (3#16سيخان چې مساحت يې ) (602.88mm2او په منځ کې
) (4#16سيخان چې مساحت يې ) (803.88mm2کېږي دوه سيخان يو لورې او دوه سيخان
بل لورې ته ځای په ځای کوو .

62

63

لـــنډيز
هغه اوسپنيزکانکرېټی اجزاء چې د کوږوالي مومنټ الندې واقع شوي وي  ،نوپه
هغې کوږوالي مومنټ د هغې باالمقابل عرضاني قوي سره يوځای او د پايې يا ستنې په
شتون کې محوري قوې د عرضاني قوو او کوږوالي مومنټ سره په مرکبه توګه عمل کوي ،
سربېره پردې د څرخېدنې قوې هڅه کوي چې عنصر په طوالني محور تاو ) (Twistکړي  .د
څرخېدنې دا قوې کله کله يوازې اوپه ډېری حالتونو کې د کوږوالي مومنټ او د باالمقابل
عرضاني قوو او يا هم ځېنې مهال د محوري قوو سره پر يوه مهال يوځای عمل کوي .
د ډېری کلونو پورې څرخېدنې ته د دويم اغېزمن عامل په څېرکتل کېدل او په
محاسبو کې په روښـــانه تـــوګه په پام کې نه نيول کـــېده  ،خـــود عــ ناصرو په محاسبه کې د
کافي اندازې محافظت لپاره د ډاډمنتيا ضريب د څــرخـــېدنې داغېزمنتياد شتون لپاره په
پام کې نيول کېده  .د محاسبې او تحليل په اوسنيو طريقو کې اجزاء په هر حالت کې د ډېر لږ
محافظت لپاره د څرخېدنې په وړاندې مقاومت يې لوړېږي  ،سربېره پردې د ساختماني
عناصرو او اجزاوخواص دمرکزي بڼې بدلېدونکې څرخېدنې په وړاند دمقاومت لوړېدنه
کارېږي  .د ساختماني اجزاو د محاسبې په کړنالره کې د څرخېدنې په وړاندې د مقاومت
لوړېدنه په لومړي ځل د ) (ACIکود له خوا پيشنهاد شوه او بيا وروسته په تــــرتيب سره د
ســــــوټيزرلينډ  ،اروپا او کاناډا په کــــودونـــوکې په پام کې ونيول شوه .
په ټوله کې په ساختماني اجزاو کې دوه ډوله لومړنۍ (معادله ياټاکلي ستاتيکي)
څرخېدنه او دويمه (متناسبه يا ناټاکلې ستاتيکي) څرخېدنه يو له بله سره توپيرکېږي .
لومړی يا د معادلې (ټاکلې ستاتيکي ) څرخېدنې د رامنځته کېدنې پرمهال د
ساختمان په نورو اجزاوو کې د څرخېدنې تشنجات بيا نه وېشل کېږي ،نــــو لـــه دې املـــه
اړونــــده جــــز يا عنصــــر بايد د ټـــــولې څــــرخـــــېدنې پــــر وړاندې محــــاسبه او ډيزاين شي
 .اويا هــــم هغه څــرخــــېدنه چې مقـــدار او انــــدازه يې دســـتاتيکــــي معــــادلــــو په واسطه
ټاکل کــــېدای شي  ،د معـــادلې څــــرخــېدنې ) (Equilibrium Torsionيـــا د ټـاکلــــې
ستاتيکي څـرخېـدنـې ) (Statically Determinate Torsionپه نوم يادېږي .

64

هغه څرخېدنه چې د مقدار د ټاکلو لپاره يې دشکل بدلون (تغيرشکل) متناسبو
(سازګار) معادلو ته اړتيا ليدل کېږي د متناسبه څرخېدنې ) (Compatibility Torsionيا
ناټاکلې ستاتيکي څرخېدنې ) (Statically Indeterminate Torsionپه نوم يادېږي .
ددويمي (متناسبې يا نا ټاکلې ستاتيکي) څرخېدنې په رامنځته کېدنې سره د څرخېدنې
مومنټ نه شوکولی چې يوازې د معادل ستاتيک پربنسټ يې په الس راړو ،دا ځکه چې له
دويمي څرخېدنې په پام کې نيولو پرته محاسبه په عنصر کې ډېری ځلې د درز کېدنې المل
کېږي  ،خو په عمومي توګه د عنصر د ويجاړېدنې يا تخريبېدنې نه المل کېږي .
د څــــرخــېدنې او تاوښت په وړانـــدې د ساختمانې جــــز ځواکمنتيا د محاسبې لـــه
مخې تر سره کېږي  ،چې په هغې د عنصر يا جـــز د مقطع د عـــرضاني سيخانو يا
ګــــژدمکونو او همداراز د ځای په ځای کېدونکـــو طــوالني سيخانـــو اندازه ټاکل کېږي او
د هغې لـــه مخې په عنصر يا جــــز کې ځای په ځای کېږي اوپه پايله کې دڅرخېدنې په
وړاندې عنصر ځواکمن کېږي .
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پوښتنې
 -1په يوه کانکرېټي عنصر کې د څرخېدنې د ډولونو نومونه واخلئ او هريو توضيح کړئ.
 -2په بې سيخه کانکرېټي اجزاوو کې څرخېدنه توضيح کړئ .
 -3په اوسپنيزکانکرېټي اجزاوو کې څرخېدنه توضيح کړئ .
 -4په اوسپنيزو کانکرېټي اجزاووکې د عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ تر منځ څه ډول
متقابله اغېزه کېږي  ،په هکله يې وضاحت ورکړئ .
 -5دڅرخېدنې په وړاندې محاسبې لپاره ) (ACI 318کود کومې غوښتنې لري .
 -6د ګاډر په ) (h = 500mm) ، (b = 300 mmمستطيلي مقطع کې )(10@100mm
ګژدمکونه چې ) (fyv = 420MPaدی ځای په ځای شوي وي (fc, = 25 MPa) ،او همداراز د
کانکرېټوخالصه محافظوي طبقه ) (40 mmوي  ،د دې مقطع لپاره د څرخېدنې مقاومت
او اړين طوالني سيخان محاسبه کړئ .
 -7په الندېنې شکل کې د ګاډر ښودل شوې مقطع لپاره د څرخېدنې په وړاندې سيخان  ،که
) ،(fy = 420 MPa) ، ( fc, = 25 MPaعرضاني قوه ) (Vu = 170 KNاو د څرخېدنې
مومنټ ) (Tu = 25 KN. mوي،د نهايې کوږوالي مومنټ ) (Muلپاره )(As = 2050 mm2
سيخانو مساحت ته اړتيا ده او د ګژدمکونو لپاره ) (10 mmقطر سيخان او خالصه
محافظوي طبقه ) (40 mmقبوله شوې وي  ،محاسبه کړئ .

 -8په الندېنې ښودل شـ وې پالن کې د پوښښ تخته  ،ګاډر او پايه سره سخــت نښتې اود
) (Wu = 14 KN/m2نهايې بار الندې واقع وي ،که )(fy = 420MPa) ، ( fc, = 30MPa
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اوهمدا راز فرض کړئ چې د ګاډر فعاله ارتفاع ) (d = 650mmده  .نو داړخ ګاډر د پايې
سره د نښلېدنې په ځای کې د څرخېدنې او عرضاني قوو په وړاندې مقاوم ګژدمکونو او
طوالني سيخان محاسبه کړئ .

 -9په الندېنې شکل کې د ښودل شوی پوښښ تختې او ګاډر لــــپاره چې د يوه چـــــــتر د
باروړونکو اجـــــــزاو په توګه کارېږي ،که د هغې له پاســه ) (WL = 2.2KN/m2د واورې
بار ،د پوښښ تختې او د ګاډرله وزن څخه سربېره ) (WD =1.4KN/m2مړ بار عمل کوي .د
پوښښ تختې باروړونکې ګاډر د داسې فوالدي سيخانو په واسطه سيخبندي کړئ  ،چې
) (fy = 420MPaاو دکانکرېټو مقاومت ) (fc, =25MPaوي.
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دويم فــصل
د دوه لوريزه پوښښ تختو محاسبه او تحليل
)(Design and Analysis of Two – Way Slabs
 -1.2پيــليزه
د پوښښ تخته هغه سطحي اوسپنيزکانکرېټي عنصر دی چې کوچنی ضخامت لري ،
په ودانيو کې ترې مستقيمه ګټه اخېستل کېږي او د هغې له پاسه بارونه د هغې د
کږېدنې د المل کېدنې په پايله کې اتکاګانو ته لېږدېږي  .د ودانيو په پوښښ کې د
فرشونو او بامونو لپاره اوسپنيزکانکرېټي پوښښ تختې ډېر وړ عنصر دی  ،چې له
همدې امله د بېالبېلو ساختمانونو او ودانيو په جوړښت کې په پراخه کچه کارېږي .
د پوښښ تختې کېدای شي يولوريزه او يا دوه لوريزه وي ،چې د پوښښ تختو د
ډولونواو يولوريزه پوښښ تختې محاسبه او تحليل په اړه بشپړه څرګندونې د
اوسپنيزکانکرېټي عناصرو لومړۍ برخه درسي کتاب په پنځم فصل کې شوې دي  ،نو په
دې فصل کې د دوه لوريزه پوښښ تختو د محاسبې او تحليل په اړه څرګندونې کېږي .
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 -2.2د دوه لوريزه پوښښ تختوپېــژندنــه )(Introduction of Two-Way slabs
د اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو د پوښښ تختو پراختيا ډېر په زړه پورې دی ،کله چې
په لومړي ځل د پوښښ تخته جوړه شوه  ،نو هغه مهال د پوښښ تختې په کاري
ميخانيکيت هيڅوک نه پوهيدل  ،يو شمېر مخترعينود سيستم په اوږد لوري او يو
شمېرو به نيمه تجربوي محاسبوي طرېقې کارولې  .د پوښښ تختو په اړه د امريکا
پخوانۍ مقالې او هررنګه بحثونو سره بېالبېله بڼه لرله  ،هر يوه مخترع به خپله نظريه
درسته او د نورو نظريې به يې غلطې ګڼلې .
دا څرګنده نه ده چې په لومړي ځل چا پوښښ تختي جوړې کړلې  ،خو د پوښښ تختو
په اړه تاريخي مطالعې ته په کــــتنې سره ســــوزين ) (Sozenاو ســــايس ) (Siessدعــوه
کړی چې لـــــومړۍ واقعي هــــواره پوښښ تخـــــتې ) (Flat slabsيې په ) (1906ز کال کې
د امريکا د مينسوتا ايالت د ميناپوليس ) (Minneapolisښارکې د سی  .ای  .پی .
ټيورنر ) (C. A. P. Turnerپه واسطه جــــــوړه کــــــړې .په همدې کال کې په ســـويټزرلنډ
)(Switzerland

کې د مياالرټ )(Miallart

پـــه واسطـــــه هم هـــواره پــوښښ

تخـــتې) (Flat slabsجوړې شوې  .ټيورنر ) (Turnerد پوښښ دا ډول تختې د خرېړي
ډوله پوښښ تختو ) (Mushroom slabsپه نوم ځکه ونومولې چې ستنې د پوښښ تختې
سره د نښلېدنې کې پراخېږي ) ، (Flaredچيرته چې په څلورو لورو (دوه يې د قايمې
زاويې په لوري او دوه يې قطري لوري) يې سيخان قات شوي دي  .دا قات شوي سيخان د
وايې په منځ کې د پوښښ تختې د پاسنۍ برخې څخه ښکته د پايې له پاسه د پوښښ
تختې الندېنۍ برخې ته راتاوېږي  .د پوښښ تختې ځيني سيخان ښکته لـــوري ته ستنې
ته دننه راقاتېږي او ځينې نور يې ګــردچـاپېره په دايــروي شکل لکه د ( -1.2شکل) په
څــېرقات کېږي .
دپخوانيو ودانيو د پوښښ تختو محاسبه کوونکو يا ډيزاينرانو دجوړېدنې څخه
وروسته د څوکلونو لپاره د خــطر ضمانت کاوه اود ودانۍ د خــاونـــد د قبلــــبدنۍ لـــپاره
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به يې د پـــوښښ تختې لـــه پاســــه د بــارېـــدنې ازمايښتـــونـــه تــــر ســـــره کــول  .ټيورنر
) (Turnerد ايچ  .ټي  .ايدي ) (H. T. Eddyپواسطه د نيمګړې (نابشپړه) تختې د تحليل
تيورۍ ) (incomplete analysis theoryپر بنسټ خپله محاسبه تر سره کړله .د دې
مرحلې په اوږدو کې د محاسبې ) (Designد الرښوود په توګه متقاطع ګاډر په پام کې
نيول شوې و  ،چې په هر لورې يوازې د يوې برخې د بارېدنې له امله يې خطا
احساسېدله ،دا ځکه چې په دې ډول ستاتيکي حالت کې د پوښښ تختې جوړښت هيچا
هم تر سره کړې نه وو .
په ) (1914زکال کې جی  .ار  .نيکولس ) (J. R. Nicholsداسې ستاتيکي حالت
وکاروو چې دهغې له امله يې د پوښښ تختې په ټوله تخته کې مجموعي مومنټ په الس
راوړ .د تحليل دا ډول کړنه د) (ACI Codeکود دپوښښ تختې د محاسبې اوسنی
بنسټ جــوړ کړ  .د هغـــې د مقالـــــې لومــــړنې دريـــځ او تشريح دا وه « ســــره لـــه دې
چـــې ستــــاتيک د اوسپنيزکانکرېټي فرش د هواره پوښښ تختې دتشنجاتو
دپيداکېدنې لپاره بسنه نه کوي  ،خو د دې تشنجاتو د زغم ډاډمنتيا ټيټ حد ټاکي» .
ايدي ) (Eddyپه دې نظريه نيوکه وکړله او ويې ويل چې « د دې مقالې بنسټيزه غلطه
فرضيه د دې له لومړۍ جملې نه څرګنده شوه » .د ټيورنر ) (Turnerپه عقيده په دې مقاله
کې « له يوې خواڅرګنده ډېر بې مثله متعدده پوچتيا شته او له بلې خــوا يوه منطقي ،
عملي او تيورتيکي نظريه ده » .همداراز ای  .ډبليو .بويل ) (A. W. Buelپه دې اړه خپله
نظريه داسې څرګنده کړې وه « هغه د دې وړتيا نه لري چې په مقاله کې يوازې يو المل او
واقيعيت په ګوته کړې  ،په داسې حال کې چې الملونه او واقيعيتونه يې نه دي توضيح
کړي»  ،له بلې خوا دې احساس کړې وه ،چې دا« د واقيعيتونو په واسطه رد شوي دي » .
دنيکولس ) (Nicholsله خواداسې تحليل وړانديز شوې وچې مومنټونه يې له اوسنې
محاسبې او ډيزاين له واقعې قيمت څخه له ) (30%سلنې څخه تر ) (50%سلنې پورې لږ
اټکلول  .خود پوښښ تختې په غوره شوې محاسبې او ډيزاين په سيستم کې د مومنټونو
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د واقعي قيمت څخه د لږ اټکلولو په وړاندې د مبصرونو اونيوونکو له خوا احساسات
څرګند شو).(312-314:12

 -1.2شکل :د ټيورنر ) (Turnerد خریړي ډوله پوښښ تخته ). (625:15) (Mushroom slab

که څه هم د نيکولس ) (Nicholsتحليل درست و او په ټوله کې د ) (1920زکال په
نيمايې کې قبول شوی و  ،خو د ) (ACI Codeله خوا تر ) (1971زکال پورې په بشپړه
توګه په رسميت نه وه پېژندلی او په دې يې ټينګار کاوه چې د هوار ه پوښښ تختې په
محاسبه کې د ستاتيک ) (100%سلنه مومنټونه اړين دي  .په کږېدنه کې د بارشويو دوه

73

لوريزه پوښښ تختود ويجاړېدنې او تخريب لپاره اړينه ده  ،چې دهغې ځانګړتياوې په
الندې ډول د مطالعې الندې ونيسو :
 -1د پوښښ تختې له درز کېدنې څخه مخکې د يوې پالستيکې تختې په څېر کار کوي
او د لنډۍ مودې لپاره يې له بار الندې د شکل بدلون ) ، (Deformationتشنجات او
نسبتي اوږدېدنه کولی شو د ارتجاعيت تحليل له مخې مالومه کړو.
 -2د پوښښ تختې له درز کېدنې څخه وروسته او د سيخانو له تسليمېدنې څخه مخکې
،د ثابتې سختۍ توان نه لري  ،دا ځکه چې درز شويو ساحو د کږېدنې په وړاندې يې
سختې )(EIد نه درز شويو ساحو په پرتله کمېږي .سره له دې چې دا شرايط د ارتجاعيت
د تيورۍ له فرضيې څخه تېرې کوي  ،خو ازمايښتونو او تجربو ښودلې ده چې د
ارتجاعيت تيوري الهم د مومنټونو کافي اندازه شتون ثابتوي  .په ټوله کې د يوه نارمله
ودانۍ د پوښښ تختې د ګټې اخېستنې بارونو الندې قسماً درزکېږي .
 -3کله چې دلوړ مومنټ په لرلوسره د يوې يا څو ساحو سيخانو کې تسليمېدنه پيل شي
او دپوښښ تختې په ټولو برخو کې د مومنټ په څېر له تسليمدنې ساحې څخه تر هغه
ساحې پورې چې الهم په ارتجاعيت کې واقع وي بياوېشنه خــــپره شي ،نو د يوې سختې
اتکاء لـــرونکې پوښــښ تختې () fixedڅـــلــورو څـــنـډو تـــه د تسلـــيمېدنې پـــراخــتيا د
( -2.3شکل) په څېر تر سره کېږي .په دې حال کې د اوږد لوري په مرکزونو کې د
پالستيکي مفصلونوپه متمرکز کېدنې کې لومړنې تسليمېدنه دمنفي مومنټونوپه
غبرګون د ( -2b.2شکل) په څېر رامنځته کېږي او دا مفصلونه د اوږد لوري په اوږدو او
بااالخره د پوښښ تختې د لنډو لورو په اوږدو کې په نويو مفصلونو کې خپرېږي  .په
عين حال کې د پوښښ تختې په لنډ لوري د مرکز سره متقاطع يا عمود  ،د پوښښ تختې
په تسمو کې مثبت مومنټ ډېر ېږي  ،دا ځکه چې د دې تسمو په ورستيو کې د
پالستيکي مفصلونو له امله مومنټ بيا وېشل کېږي او په پايله کې په دې تسمو کې
فوالدي سيخان دمثبت مومنټ له امله  ،لکه د ( -2c.2شکل) په څېر تسليمېدنې ته
رسېږي  .د بار د ډېرېدنې سره د تسليمېدنې ساحې  ،چې د تسليمېدنې ليکو په نوم
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پېژندل کېږي ،چې د پوښښ تخته لکه د ( -2d.2شکل) په څېر په بېالبېلو ذوذنقه يې او
مثلثي ارتجاعي تختووېشي  .بارونه د دې خواصو د مرحلو پورې اړه لري چې د
تسليمېدنې ليکو يا خطونو تحليل د کارېدنې له مخې اټکلېږي ).(253:8

 -2.2شکل :د سختې اتکاء لرونکي پوښښ تختې په څلورولوروکې د غيرارتجاعيت کړنه (a) .دبار له
امله کړوپېدنه ) (bدتسليمېدنې لـــومړنې مرحله (د  Aمرحله)  (c) ،د مثبت مومنټ لــه امله د
تسليمېدنې پيل (د  Bمرحله (d) ،د تسليمېدنې د ليکې ميکانيزم(د  Cمرحله) ). (626:15

 -4سره له دې چې د تسليمېدنې خطونه تختې د پالستيکي ميکانيزم په شکل وېشي،
مفصلونه د کړوپېدنې ) (Deflectionد ډېرېدنې سره بې حرکته کېږي او دپوښښ تختې
لکه د ( -3.2شکل) په څېرکټ مټ د هواره فشاري کمان شکل اختياروي .دا فرض شوې
ده چې د ســاخـــتمان ګـــردچـــاپيره د کمان د عکس العملـــونــو لپاره په کافي اندازه
سختي لري  ،چې معموالً په محاسبو کې د خواصو په دې مرحله کې دارنګه په پام کې نه
نيول کېږي.
خواصو ته دکتنې اهميت د دې لپاره توضيح کېږي چې په لومړي قدم کې د پوښښ
تختې ارتجاعي تحليل کې د ګټې اخېستنې بارونه  ،د بارونو په توګه د ډېرېدنې له امله
دقت د السه ورکوي او په دويم قدم کې د فوالدي سيخانو تسليمېدنې ته د رسيدنې څخه
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وروسته په لومړي حالت کې په لوړ حد د مومنټونو بيا وېشنه پېښېږي  .د پوښښ يوه
تخته په متداومه توګه د ګاډرونو يا ديوالونو له پاسه تکيه کېږي  ،چې دې ته بايد بشپړه
پاملرنه وشي  .که په ځينو حالتونو کې د پوښښ تختې د پايې له پاسه تکيه کړي وي  ،نو
په همدې ډول خواص به مشاهده شي  ،د دې په استثا چې په دې حالت کې په لومړي قدم
کې درزکېدنه د پوښښ تختې له پاسنۍ يانې د ستنې ګردچاپېره برخې څخه پيلېږي اود
پوښښ تختې او پايې ترمنځ ښکته لوري ته غځېږي  .دپوښښ تختې چې کله د کږېدنې
يا انحناء له امله له منځه تلنه کې په بې ساري توګه انعطاف مننونکي دي  ،د پوښښ
تختې او په ځانګړې توګه د پوښښ هواره تختې د عرضاني ژر ماتېدونکو قوو له امله هم
ويجاړ او تخريبېږي .

 -3.2شکل :په پوښښ تختې کې د کمان کړنه ). (626:15

 -3.2د دوه لوريزه پوښښ تختو ډولونه )(Types of Two-Way Slabs
دوه لوريزه پوښښ تختې دساختمانونو او ودانيو د پوښښ هغه سطحي برخه
جوړوي چې دبارونو له امله په دواړو لورو انحنايې مومنټونه زغمي او په پايله کې يې
اتکاء ګانو ته لېږدوي  .له همدې امله په يولوريزه پوښښ تختو کې بنسټيز او اساسي
فوالدي سيخانو يوازې په يوه لوري د کږېدنې مومنټ پر وړاندې دمقاوم کېدنې لپاره او
د هغې پر عمودي لوري د انقباض او د تودخې د اغېزو د مخنيوي لپاره ځای په ځای
کېږي  .خو که د پوښښ تختې لکه د ( -4.2شکل) په څېر د ګاډر د ارتفاع په حدودو کې
واقع شي او د پوښښ تخته په دواړو لورو بار واخلي  .داسې تصور شي چې د ) (Aسره
بار له ) (Aڅخه تر ) (Bاو ) (Cپورې دپوښښ تختې د يوې تسمې او له ) (Bڅخه تر )(D
او ) (Eپورې د پوښښ تختې د نورو تسمو په واسطه واخېستل شي  ،په دې حالت کې د
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پوښښ تختې بار په دواړو لورو خپرېږي ،نو ځکه ورته د دوه لور يزه پوښښ تختې نسبت
ورکول کېږي .

 -4.2شکل :د پوښښ تختې په دوه لوريزه کږېدنه ). (622:15

ددوه لوريزه پوښښ تختو ساختمان په ټولو اوسپنيزوکانکرېټي اجزاوو کې
جوړېدونکې عنصر دی  ،چې د ساختمان د جوړښت په سيستم کې ديوه اغېزمن،
اقتصادي او په پراخه کچه کارېدونکې عنصر په توګه ترې ګټه اخېستل کېږي اوپه
ساختمانونو کې په بېالبېل ډول د پوښښ په سيستم کې کارېږي  .د سپک بارلرونکو
اپارتمانونواويا دې ته ورته ودانيو لپاره د( -5a.2شکل) په څېرله هوار پوښښ تختو
) (Flat Platesڅخه ګټه اخېستل کېږي  ،چې يو شانته او ثابت ضخامت لري او مستقياً د
پايو له پاسه تکيه وي  .د اپارتمانونو پوښښ تختو پاسنۍ سطحه په ډېره اسانۍ سره
فرش کېږي ) (Carpetedاو الندېنۍ سطحه يې د مناسب پوښښ سره دفضايې مسطحې
) (Ceilingپه ډول د الندېني پوړ لپاره کارېږي  ،دا ډول پوښښ تختې د ) (4.5mڅخه تر
) (6.0mاوږدو وايو لپاره ډېرې اقتصادي دی  .د دې ډول پوښښ تختو په اړخيزه وايو
کې د ضخامت د ډېرېدنې څخه د مخنيوي لپاره ګاډرونه (محيطي ګاډرونه) هم په پام کې
نيول کېږي .
د پوښښ تختې د اوږدو وايو لپاره اړين ضخامت  ،د عمودي بار له امله عرضاني
قوي پايو ته لېږدوي  ،نو له دې امله د انحناپه وړاندې مقاوم کېدنې ته اړتيا ډېرېږي ،
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چې په پايله کې د پنيل ) (Panelپه منځ کې کانکرېټ په اغېزمنه توګه نه شي کارېدلی .
د دې لپاره چې د پوښښ تختې سپکې او مومنټونه يې راکم او مواد خوندي يې شي  ،نو
وايې بايد په منځ کې د ( -5b.2شکل) په څېر د پښتيو يا وتلو برخو ) (ribsپه واسطه
متقاطع کېږي  .د يادولـو وړ ده چې ستنو تــه نــژدې بشپړه ارتفــاع ) ، (Full depthله
پوښښ تختې څخه پايې ته د عمودي بــارونو د عـــرضاني قـــوو د لـېږدېـــدنې د ساتنې
لپاره په پام کې نيول کېږي ،چې ضخامت يې نسبتاً ډېر وي او د وايو په منځ کې چې يې
مومنټ رامنځته کېږي  ،نو د وايې په منځ کې د کشش لـــه املـــه کانکــرېټ د جـــوړښت له
مخې ګــټور نه وي دا ځکه چې د وزن او د مــوادو د مصرف د ډېــرېــدنې المل کـــېږي .
نــود د وزن د کمېدنې او د موادو د مصرف له کمېدنې څخه د مخنيوي د حل الره دا ده
چې د منځنيو وايو ضخيم ډوله تخت لرونکې پوښښ تخته بشپړه نازکه پوښښ تخته چې
په دواړو لورو کې وتلې بـــرخې (بـــرامده ګي) لــــري په پام کې نيول کېږي .دا ډول پوښـښ
تختې د مشبک پوښښ تختو ) (Waffle slabsيــا دوه لــوريـــزه فـــرعي ګاډر سيستم
) (Two -Way joist systemپه نــوم پېژندل کېږي  .د دې ډول پوښښ تختو د جوړولو
لپاره په مشبکه تـــوګه فلــزي او فايبـر ګالس قالـبونه کارېــږي  ،مشبک ډوله دوه لوريزه
پوښښ تختې ) (Waffle slabsد پوښښونو لپاره له ) (6.0mيا ) (20 ftڅخه تر ) (9.0mيا
) (30 ftاو په ځينو حالتونو کې تر ) (12.0 mيا ) (40 ftوايو پورې کارېږي  .پاملرنه بايد
وشي چې د ستنو په محدودو کې د مشبکه پوښښ تختې ضخامت بشپړه په پام کې
ونيول شي او شبکې دوه لورو ته فرعي ګاډورونه له پايو د محــوطــې څخه بيرون په پام
کې نيول کېږي ،چې دا کار د ستنو په ګردچاپيره د عرضاني قوو په وړاندې مناسب
ظرفيت برابروي .
د درنوباروړونکو پوښښونو لپاره لکه د صنعتي،ګودامونواو لوی پارکينګونه چې
لوی وايې ولري  ،معموالً دپوښښ تختې څخه پايو ته د بار ( ځانګړې توګه د عرضاني
قوو) په انتقال کې ستونزي رامنځته کېږي  .دا ډول پوښښ تختې په ( -3c.2شکل) کې
ښودل شوې دې چې پنيلونه لري د هواره دوه لوريزه پوښښ تختو ) (Flat slabsپه نوم
78

يادېږي  .په دې ډول پوښښ تختو کې ستنو ته نژ دې يا ګردچاپيره د عرضاني قوي
لېږدېدنه  ،پايو ته نژدې د پوښښ تختې د ډراپ پنيلونو ) (Drop Panelsيا د پايې له
پاسه دپراخه شوې برخې ) (flaring the top of columnڅخه د پايې د کپيټل )(Capital
پورې د بشپړه ضخامت په واسطه تر سره کېږي  .د پايې له پاسه ډراپ پنيل معموالً له
پايې څخه په هر لورې د وايې د اوږدوالي د شپږمې برخې په اندازه د ستنې له محوره
غځېږي  ،سره له دې چې په ټولو برخو کې د منځنيو وايو په حدودو کې د لږ صخامت
څخه کار اخېستل کېږي  ،چې له امله يې دوايې په منځ کې د کانکرېټو مقدار کمېږې .
د عرضاني قوو په وړاندې د پوښښ تختې د مقاوم کېدنې لپاره بله طرېقه دپايو په
ګردچاپيره دکپيټل کارېدنه ده چې له امله يې په ساحه کې د پوښښ تختې الندې پايې
ابعاد په تدريجې ډول ډېرېږي  ،خو د قالب په تړلو کې ستونزه رامنځته کوي  .همداراز
دعرضاني قوو د مقاوم کېدنې لپاره د ډراپ ) (Dropڅخه ګټه اخېستل کېږي چې د
ستنې له پاسه د پوښښ تختې سره پيوست په پام کې نيول کېږي ).(255:8
دپوښښ هواره تختې هغه مهال کارېږي چې بې له ضريبه بار اندازه له )(5 KN/m2
يا ) (100 psfڅخه ډېره او وايه له ) (6.0mيا ) (20 ftڅخه تر ) (9.0mيا ) (30 ftپورې وي
 .په ( -5c.2شکل) کې ښودل شوې کپيټل ډوله کې د شلمې پېړۍ د لومړۍ نيمايې په
پرتله په اوسني وخت کې د قالب د قيمت له امله لږ کارېږي .
د پوښښ تختې بل ډول سيستم چې په ځانګړې توګه د لويو وايو لپاره د ګاډرونو
سره د دوه لوريزه پوښښ تختو سيستم دی ،په دې سيستم کې دپايو تر منځ د ګاډرونو له
پاسه د پوښښ تختې څخه کاراخېستل کېږي  .په دې سيستم کې د پوښښ تختې له پاسه
وارده بارونه  ،په دوو لورو ګاډرونو ته او بيا وروسته له هغې څخه ستنو ته انتقالېږي،
دې ډول پوښښ تختو ته د ګاډرونو له پاسه دوه لوريزه پوښښ تختونسبت ورکول کېږي
چې په ( -5d.2شکل) کې ښودی شوي دي ). (622-624:15
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 -5.2شکل  :د دوه لوريزه پوښښ تختې ډولونه  (a) .هواره دوه لوريزه پوښښ تخته ). (Flat plate
) (bپښتۍ ډوله يا کولچه ډوله دوه لوريزه پوښښ تخته ) (c) . (Waffle slabهواره پوښښ
تخته ) (d) . (Flat slabګاډر لرونکې دوه لوريزه پوښښ تخته. (623:15) .
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 -4.2په دوه لوريزه پوښښ تختو کې د مومنټونو تحليل
)(Analysis of moments in Tow-way slabs
پـه النـدېـنې ( -6.2شکل) کـې يـوه ســاده اتکاء لرونکې فرشي پوښښ تخته ښودل
شوې  ،چې د ګاډرونو له پاسه تکيه ده او د فرش له امله ) (q KN/m2بار پرې عمل کوي ،
د تختې په يو متر عرض کې د ) (A-Aمقطع سره مساوي کېږي په :
KN. m/m.

ℓ21
8

m=q

د فرش په دننه کې مجموعي مومنټ مساوي کېږي په :
)KN. m/m……………………………. (1.2

ℓ21
8

)M = (wℓ2

د ساده اتکاء لرونکي پوښښ لپاره چې عرض يې ) (ℓ2او وايه يې ) (ℓ1وي  ،د
اعظمي مومنټ پورتنې يو مشهور او اشنا فورمول دی). (498:10
تخته په اتکاء کې هر ګاډر ته په يوه متر کې )

ℓ1
2

 (qبار انتقالوي  ،نو د )(B – B

مقطع کې په ګاډر باندې د بار له امله مومنټ مساوي کېږي په :
) KN. m.

ℓ22
8

()

ℓ1
2

M1b = (q

په دواړو ګاډرونو کې مجموعي منټ مساوي کېږي په :
)KN. m/m…………………………. (2.2

ℓ22
8

)MB-B = (qℓ1

په ياد بايد ولرو چې د تختې په واسطه د ختيځ او لويديځ لورو څخه مجموعي بار
لېږدېږي  ،چې په تختو کې د)

ℓ21
8

 (wمومنټ د پيداکېدنې المل کېږي  ،دلته ). (w = qℓ2

همداراز مجموعي بار د شمالي او جنوبي ګاډرونه ته لېږدېږي  ،چې په همدې شانته په
ګاډرونو کې د مومنټ المل کېږي .
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 -6.2شکل :د فرش په تختې اوګاډر کې مومنټونه ). (627:15

په دوه لوريزه پوښښ تختو کې مومنټ کټ مټ د(-7.2شکل) په څېر رامنځته
کېږي .د (-7.2شکل) له مخې د ) (A-Aاو ) (B-Bد مقطعو په اوږدو کې مجموعي
مومنټونه مساوي کېږي په :
)KN. m/m…………………………. (3.2
)KN. m/m…………………………. (4.2

ℓ2
1

8
ℓ2
2

8

)MA-A = (qℓ2
)MB-B = (qℓ1

 -7.2شکل :په دوه لوريزه پوښښ تختې کې مومنټونه ). (628:15

 -1.4.2دجان ار .نيکولس په طرېقه دپوښښ په تختو کې د مومنټونو تحليل
)(John R. Nichols’ Analysis of Moment in slabs
د تحليل او تجزيې څخه وروسته ) (1.2او ) (2.2استنباط شوې رابطې په لومړي ځل
په ) (1914ز کال کې د نيکولس ) (Nicholsپه واسطه خپرې شوې  .د نيکولس بنسټيزه
تحليل مخکې واضحه شو چې د پايې په ګردچاپېره پوښښ تختې لپاره يې وړاندې کړی
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وو او له بلې خوا د اتکاء ګانو په نقطو کې د فرضيې له مخې يې ) (1.2او ) (2.2رابطې
استنباط کړلي ،دا ځکه چې اوس مهال مستطيلي مقطع لرونکې ستنې ډېرې عامه دي،
په دې استنباط کې الندېني حالتونه فرض شوي دي :
 -1په لوی ساختمانونو کې دنننی پنيل په ټيپيک ډول سره مستطيلي فرضېږي.
 -2د ساختمان ټول پنيلونه ديو شانته بار څخه په منظمه وېشلې توګه بار شوې فرضېږي.
دا پورتنۍ دوه فرضيې د دې لپاره په پام کې نيول کېږي چې د اعظمي مومنټونو
ليکه ډاډمنه شي او په دې ليکه کې د عرضاني قوو او تاووېدنې له امله مومنټونه له صفر
سره مساوي وي  ،په دې شرط چې دا ليکې په ساختمان کې په متناظره توګه واقع شوې
وي  .دا مجازي حد په ( -8a.2شکل) کې په يوه ځانګړې شوې ليکه ليکه شوې برخه کې
ښودل شوې دی ،چې د ليکو په واسطه په متناظره توګه محدودشوی دی). (318:12
د عمودي بارونو عکس العملونه پوښښ تختې ته د پايې په اړخ کې دګردچاپېره
عرضاني قوو په واسطه انتقالېږي  .دا اړينه ده چې د عرضاني قوي ) (Shearوېشنه
وپېژنو او يا يې فرض کړو تر څو د پوښښ تختې په پنيل کې مومنټونه پيداکړو .د ستنې
د کنجونو سره داعظمي عرضاني قوي ) (Shearانتقال رامنځته کېږي او نسبتاً په لږ
مقدار د ستنې په منځنۍ لوري کې انتقالېږي .
 -3دپايو عکس العملونه د دوې په څلوروکنجونوکې متمرکز وي  .په ( -8b.2شکل)
کې د پوښښ تختې برخې  ،د قوو او مومنټونو عمل ښودل شوی دی  .د ليکه ليکه شوی
پنيل په مرکز کې عامل بار ) (qℓ1ℓ2/2منفي د پايو په واسطه اشغال شوي مساحت باندې
بار ) ، (qc1c2/2د پايې په کنجونو کې د مخ پورته عکسل العمل سره معادل دی .
مجموعي ستاتيکي مومنټ ) (Moد منفي مومنټ ) (M1او مثبت مومنټ )(M2
مجموعه ده  ،چې د) (A-Aليکي ته د مومنټونو د مجموعي څخه په الندې ډول
پيداکېږي :
c1
2

)

qc1 c2
2

−

qℓ1 ℓ2
2

(=

c1
4

)

qc1 c2
2

(-

))] ………………………… (5.2
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ℓ1

4
c2 c21

ℓ2 ℓ21

)

qℓ1 ℓ2

+

2
2c1
ℓ1

( = Mo = M1 + M2
[ℓ12 (1 −

qℓ2
8

= Mo

پورتنې رابطه د ) (ACIکود د ) 𝑛 ( ℓ2قيمت په عوضولو سره ساده کوي  ،چې) ( ℓnد
پايو د اړخونو ترمنځ خالصه وايه ده چې مساوي کېږي په (ℓn = ℓ1 – c1 ) :
c2

)+ 12 ) …………………………………. (6.2
ℓ
1

2c1
ℓ1

ℓ2n = ℓ12 (1 −

د ) (5.2او ) (6.2رابطو د پرتله کېدنې څخه ) 𝑛 ( ℓ2يوازې د ) (3.2رابطې په قوس کې
لـــږ تـوپير څـــرګـــندېږي او د مجموعي ستاتيکي مومنټ لپاره رابطه کولی شو په الندې
ډول وليکو:
)…………………………..…………………… (7.2

qℓ2 ℓ2n
8

= Mo

د دايروي ستنو لپاره نيکولس فرض کړې وه چې د پايو له اړخ سره عرضاني قوه
ګردچاپيره يو شانته وېشلې عمل کوي  ،نو په دې حالت کې يې مومنټ مساوي کېږي په:
2

4d

1 d

)[1 − πℓc + 3 (ℓ c) ] ……………………… (8.2
1

1

qℓ2 ℓ2n
8

= Mo

دلته  (dc) :د پايې د کپيټل قطر دی  .نيکولس پورتنۍ رابطه په الندې ډول اټکل کړله :
2

2d

)(1 − 3 ℓ c) ………………..…………… (9.2
1

qℓ2 ℓ2n
8

= Mo

د ) (ACIکود د مربعوي مقطع لرونکو پايو لپاره د ) (ℓnپر بنسټ د) (7.2رابطې
کارېدنه تائيد کړله  ،په دې شرط چې مربعوي مقطع لرونکې پايې تر منځ معادلې وايې
د دايروي پايو په څېر يو شانته مساحت ولري .
𝜋

په دې حالت کې ). (c1 = dc √ = 0.886dc
2

د مربعوي مقطع لرونکو پايو لپاره د ) (c1/ ℓ1نسبت حدود له ) (0.05څخه تر )(0.15
پورې په پام کې نيول کېږي  .که )= 0.05
څخه ليکلی شوچې ) :

c1

( او ) (c1 = c2شي  ،نو) (3.2او ) (5.3رابطو

ℓ1

𝑞ℓ2 ℓ21
8

 (Mo = Kدلته  (K) :ضريب دی چې په ترتيب سره )(0.900

او ) (0.903قبلېږي  .د )= 0.15

c1
ℓ1

( د ) (Kضريب په ترتيب سره ) (0.703او )(0.723

قبلېږي .په دې ډول د) (7.2رابطه په دقت سره دهغه پوښښ تختو مومنټونه څرګندوي چې
په مربعوي مقطع لــرونکو پايو باندې تکيه شوې وي  ،د مناسبه محافظه کارۍ لپاره د
) (c1/ ℓ1نسبت ډېرېږي .
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c

د دايروي مقطع لرونکو ستنو لپاره د ) ( 1نسبت حدود له ) (0.05څخه تر ) (0.2پورې
ℓ1

په پام کې نيول کېږي .که )= 0.05

c1

( او ) (c1 = c2شي  ،نو) (6.2ارابطه له مخې = (K

ℓ1

𝜋

) ، 0.936کله چې د ) (5.2رابطه د ) (ℓnپر بنسټ د ) √  (c1 = dcپه کارېدنې سره
2
c

) (K=0.913قبلېږي  .د ) ( 1 = 0.2لپاره د ) (Kمطابق قيمت د ) (7.2او ) (8.2رابطو لپاره
ℓ1

په ترتيب سره له ) (0.748څخه تر ) (0.677پورې په پام کې نيول کېږي  .په دې ډول د
دايروي مقطع لرونکو پايو لپاره د ) (7.2رابطه د ) (Moڅخه تر ) (10%سلنې پورې  ،د
) (8.2رابطې په پرتله لږ اټکل کېږي .
که په ( -8c.2شکل) کې ښودل شوې برخو تعادل د مطالعې الندې ونيو ل شي  ،نو د
) (Moلپاره همدا ډول رابطې به د ) (ℓ1او ) (ℓ2همداراز د) (c1او ) (c2دبدلون په پايله کې
حاصل شي  .له دې څخه يو ځل بياڅرګندېږي چې په دواړو ) (ℓ1او ) (ℓ2لورو کې د
مجموعي بار د مومنټ تعادل هرومرو بايدقانع کوونکې وي .
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 -8.2شکل  :په پوښښ تختې کې دنيکولس تحليل  (a) .دپوښښ تختې پالن  (b) ،د پوښښ تختې
اخيزه نمااو ) (cد دويمي پوښښ تختې پالن ). (629:15

 -9.2شکل  :د اتکايې اجزاوو لپاره د معادلي مربعوي مقطع بېلګې ). (119:5
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 -5.2په دوه لوريزه پوښښ تختو کې د مومنټ وېشنه
)(Distribution of Moments in two-way Slabs
د ارتجاعيت تحليل پر بنسټ د پوښښ په تختوکې د مومنټ لپاره بنسټيزه رابطه
مساوی کېږي په :
𝑧 𝜕2

)(𝜕𝑥 2
𝑧 𝜕2

)………………….…………. (10.2

)(𝜕𝑦2
𝑧 𝜕2

) 𝑦𝜕 𝑥𝜕(
∂2 z

𝐸𝑡 3
12
𝐸𝑡 3

12
𝐸𝑡 3
12

 = mxmy = -

 = mxy∂2 z

په دې رابطو کې )  ( 2د پوښښ تختې په تسمه کې د ) (xپه لوري او ) ( 2د
∂y
∂x
پوښښ تختې په تسمه کې د ) (yپه لوري کږېدنه ) (curvatureښيې  .د پوښښ تختې د
−ε I

تسمې کږېدنه ) (curvatureمساوي کېږي په :

yr

=

دلته  (r) :د کږېدنې شعاع (د پوښښ تختې د منځني هواره محور څخه د کږ ې شوې
I

پوښښ تختې د منحني تر مرکزه پورې فاصله) ده  ( ) ،کږېدنه ده او) (yد مرکزي محور
r

څخه تر ) (εنسبتي اوږدېدنې تر ريښکۍ پورې فاصله ده  .په ارتجاعيت کې د انحنايې
−M I

جز کږېدنه مساوي کېږي په :

EI r

=

پورتنې رابطه د کږېدنې او مومنټ تر منځ مستقيمه رابطه ده  ،چې دپوښښ تختې د
کړوپېدنې ) (deflectionبڼه مجسم کوي او د کيفيت له مخې د مومنټونو وېشنه اټکلوي.
په ( -9a.2شکل) کې يوه مستطيلي ډوله پوښښ تخته ښودل شوې ده  ،چې ټول
اړخونه يې د ګاډرونو سره سخت نښتي دي او هغې کې يوه طوالني او دوه متقابلې
تسمې هم ښودل شوې دي  .د دې تسمو د کړوپېدنې يا خميده ګې بڼه او د هغې داړونده
مومنټونو دياګرام له ) (9b.2څخه تر ) (9d.2شکل پورې ښودل شوي دي  .دلته کړوپه
شوې ) (deflectedبڼه ښکته لوري ته مقعر کېدنه ده چې په الندېنۍ برخه کې د فشار
مومنټ له امله  ،منفي مومنټ نومول کېږي  ،رامنځته کېږي  ،چې له ) (8.2رابطې څخه
څرګندېږي  .څرنګه چې ) (zد مثبت ښکته لوري څخه اخېستل شوې دی ،نو مثبته کږېدنه
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∂2 z

)  ( 2د هغې منحني پورې تړلې ده چې ښکته لوري مقعره شوې ده  .د مومنټ دا
∂x
لويوالې او اهميت د کږېدنې سره متناسب دی .
ډېره کړوپېدنه ) (∆2د پنيل په مرکز کې رامنځته کېږي  ،چې په پايله کې يې کږېدنه
د ) (Bپه تسمه کې مومنټونه د ) (Aتسمې مومنټونو په پرتله ډېرېږي  .د ) (Cتسمې
مرکزي برخه اساساً مستقيمه وي  ،داسې ښکاري چې په دې ساحه کې د ډېری بارونو
عمل د پوښښ تختې په لنډ لوري د يولوريزه پوښښ تختې په څېر خپرېږي .

 -10.2شکل :د پوښښ تختې د کږېدنې او مومنټونو تر منځ اړيکې  (a) .دپوښښ تختې کړوپې شوې
تسمې (b) ،په ) (Aتسمه کې کړوپېدنه (b) ،په ) (Bتسمه کې کړوپېدنه  (c) ،په ) (Cتسمه کې
کړوپېدنه ). (632:15
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د پوښښ په تختې کې د تاووېدنې موجوده مومنټونه ) (mxyد متقاطع تسمې د
شباهت په واسطه څرګندېږي .

 -11.2شکل  :د تاووېدنې مومنټ ) (mxyله امله د پوښښ تختې د) (B-Bتسمې کړوپېدنه ). (632:15

په سختو ګاډرونو يا ديوالونو باندې تکيه په مربعوي او مستطلي ډوله پوښښ
تختو کې دمومنټونو وېشنه  ،په يو يا دوو ګرافيکومنحنيو کې ښودل کېږي  .د پوښښ
تختې په عمودي اوږدو ليکو کې د منفي مومنټونو) (MAاو مثبتو مومنټونو )(MB
وېشنه په ) (11a.2او ) (11b.2شکلونوکې پرله پسې منحني ګانو په څېر ښودل شوې دي
 ،لکه څنګه چې د څرګنده ليکو او تورې شوې سطحې په واسطه ښودل شوي دي يا د
يولړ قدمونو) (Stepsلکه د) (MAلپاره د منقطع ليکوپه واسطه ښودل شوې ده .د هرې
نقطې سره د منحني ارتفاع دا ښيې چې د دغه نقطو سره مومنټ پراخېږي  .په ځېنو
حالتونو کې د پوښښ تختې باالمقابل د ) (A-B-Cپه تسمې کې د انحنايې مومنټونو
وېشنه لکه د ( -10.2شکل) اويا ( -12.2شکل) په څېر ترسمېږي .
مومنټونه به د ) (Cqb2په مقدار سره څرګند شي  ،کله چې ) (bد پنيل د لنډ لوري
اندازه وي  ،د ) (Cضريب قيمت په يوه مربعوي  ،ساده اتکاء لرونکي يو لوريزه پوښښ
تختې کې ) (0.125وي  .د پوښښ په تختو د ارده بارونوله اغېزې مومنټونو واحدونه په
) (lb. ft/ftپونډفوټ په يوه فوټ يا ) (KN. m/mکيلونيوټن په يوه متر عرض کې ښودل
کېږي او په ټولو حالتونو کې د يوشانته بار شوې بار ) (qالندې پوښښ تختې لپاره د
مومنټونو دياګرامونه په پام کې نيول کېږي .
په ( -13.2شکل) کې د ساده اتکاء لرونکې مربعوي پوښښ تختې لپاره د مومنټونو
دياګرام ښودل شوې دی  ،د مومنټونو کار نظر ليکې ته په ( -12a.2شکل) کې دي او د
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پوښښ تختې په ډېره اندازه مومنټونه نظر د قطري محور اوږدو ته په ( -13b.2شکل) کې
ښودل شوې دي .
د يادولو وړ ده چې د پوښښ تختو يا ګاډرونو ته مجموعي بار د مومنټونو په
واسطه له اتکاء څخه اتکاء ته انتقالېږي  .په ( -14a.2شکل) کې دپوښښ يوه تخته چې
دوو لوروته ساده اتکاء لري او دوو نورو لورو د ګاډرونو په اوږدو تکيه ده  ،ښودل شوې
ده  .د پوښش تختې هغه مومنټونه چې په ( -12a.2شکل) کې ښودل شوي دي ،د
مجموعي مومنټونو يوازې ) (19%سلنه حسابېږي  .د مومنټونو پاتې برخه په ښودل
شويو دوو ګاډرونو وېشل کېږي .

 -12.2شکل  :په څلورو لورو سخت پوښښ تختې کې د مومنټ دياګرام  (a) .د پوښښ تختې په څنډو
اومنځ کې مومنټونه (b) ،د پوښښ تختې په څنډو اومنځ کې مومنټونه وېشنه  (c)،د ) (ABCپه
تسمه کې مومنټونه ). (633:15
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 -13.2شکل  :په څلورو لورو مفصلي پوښښ تخته کې مومنټونه  (a) .د پوښښ تختې په مرکز کې
مومنټونه (b) ،د پوښښ تختې په قطر کې مومنټونه ). (634:15

د( -14b.2شکل) په دواړو څنډو کې د ګاډرونو د سختۍ د کموالي اغېزه ښيې ،
دلته په دواړو څنډو کې د ګاډرونو د سختۍ د عرض په واحد کې کموالې د پوښښ
تختې سره مساوي دی  ،نو له دې امله د بشپړه مومنټ په وړاندې مقاومت د يولوريزه
پوښښ تختې په واسط تر سره کېږي  .په واقيعيت کې د ) (A-Aليکې ته مومنټونه د
ټولووايوپه تسمو کې د وايو په منځ کې کږېدنې ثابتې ښودل شوې دي  ،يانې داچې له
اتکاء څخه تر اتکاء پورې مساوي دي  .له بلې خــوا د ) (B-Bتسمې په اوږدو کې کـــږېدنه
د ( - 14a.2شکل) په څېر د ) (C-Cتسمې په پرتله ډېر ه کوچنۍ ده  ،دا ځکه چې د )(B-B
تسمه ستخت ګاډر ته نژدې ده ،له دې څخه دا څــــــرګـــــنده شــــوه چې ولې د پوښښ تختې
مومنټ په ( - 14a.2شکل) کې څنډو ته نژدې کمېږي .
د ساده اتکاء لرونکې پوښښ تختې په کنجونو کې هڅه کېږي چې د اتکاګانو په
مشخصو برخو کې پيچل کېږي  ،چې په دې فصل کې وروسته پرې بحث وشي  .د مومنټ
له دياګرامونو څخه ښکاري چې د کنجونو سره ښکته لوري نقطه کې بارونو له مخې په
کنجونو کې ښکته فرض شوې دي .
د مومنټونو وېشنه په څو نوروبېالبېل ډوله پوښښ تختو کې له ( - 15.2شکل)
څخه تر ( -17.2شکل) پورې په بڼه ترسيمېږي  .په ( -16.2شکل) کې مربعوي سخته اتکاء
لرونکې پوښښ تختې مومنټونه  ،د ) (36%سلنې ستايکي مومنټونو لپاره  ،چې پاتې
نور مومنټونه يې په څنډوپه ګاډرونو کې ښودل شوې دي  .د اوږدالی او عرض د نسبټ
په څېر  ،د پوښښ تختې مرکزي برخه د يولوريزه تختې عمل اختياروي .
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 -14.2شکل  :د پوښښ تختو په مومنټونو د ګاډر د سختۍ اغېزه  (a) .په څلورو څنډومتکي پوښښ
تخته (b) ،په دوو څنډومتکي پوښښ تخته). (634:15

 -15.2شکل  :په څلــورو لـــورو ساده اتکاء لـــرونکــــو مستطيلي پوښــــښ تخــتود عــرض په واحـــد
کې انحـــنايې مــومنـټــونه (a) .مـــربعــوي پــوښــښ تخـــته (b) ،مستطــيلي پوښــښ تخـــته چې
) (b/a = 0.5وي ). (635:15

 -16.2شکل  :په څلورو لورو سخته اتکاء لرونکو مستطيلي پوښښ تختو په يومتر کې انحنايې
مومنټونه (a) .مربعوي سخته اتکاء لرونکې پوښښ تخته (b) ،مستطيلي سخته اتکاء لرونکې
پوښښ تخته چې ) (b/a = 0.5وي ). (635:15

92

 -1.5.2د ځانګړوپايوپه واسطه تکيه شويو پوښښ تختو کې مومنټونه
)(Moments in Slabs Supported by Isolated columns
هواره پوښښ تختې مستقيماً بې له ګاډر ل د پايو په واسطه تکيه کېږي  ،دلته
دپوښښ تختې ډېرې سختې برخې هغه برخې دي چې له يوې پايې څخه تر بلې پايې پورې
د پنيل د څلورو څنډوپه اوږدو کې واقع وي  ،چې د پوښښ تختې په دې برخو کې
مومنټونه له نورو برخو څخه ډېر لوړ وي .
( -18a.2شکل) د ډېر ې لوی پوښښ تختې په ټيپيک داخلي پنيل کې چې ټول
پنيلونه يې د معادلو بارونو سره يوشانته بارشوې دي  ،د مومنټونو ښودنکې دی  .د هغه
پوښښ تختې د دايروي پايې چې قطر يې ) (c = 0.1ℓدی له پاسه تکيه شوې وي  ،تر
ټولو لوی منفي او مثبت مومنټونه يې د پايو ترمنځ وايه کې رامنځته کېږي  .په )(18b.2
او ) (18c.2شکلونو کې د ) (A-Aاو ) (B-Bتسمود ليکو په اوږدو کې کږېدنه او د
مومنټونو دياګرام ښيې  .دواړه تسمې پايو ته نژدې منفي مومنټونه او د وايو په منځ کې
مثبت مومنټونه لري .

 -17.2شکل  :په سختو ګاډرونو يا ديوالونوباندې تکيه شويود څنډو او کنجونو پوښښ تختوانحنايې
مومنټونه (a) .د څنډۍ پنيل (b) ،د کنج پنيل ). (635:15
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 -18.2شکل  :په ځانګړوپايو تکيه شويو پوښښ تختو کې مومنټونه ) (ℓ2/ℓ1 = 1.0او ). (c/ℓ1 = 0.1
) (aد ارتجاعي تحليل څخه مومنټونه (b) ،د پايې په ) (A-Aتسمه کې کږېدنې او منځنې
مومنټونه  (c) ،د پايې په ) (B-Bتسمه کې کږېدنې او منځنې مومنټونه (d) ،د تسمو له پاسه
منځنې ارتجاعي مومنټونه ). (636:15

په ( -18a.2شکل) کې د مومنټ دياګرام د پايو او په منځنيو تسمو( د دوو پايو په
منځ) کې د) (ℓ2/2په عرض کې د مومنټونو د ښودنې لپاره بيا ترسيم شوې دي.
د ) (ACIکود د محاسبې په کړنالره کې د پايو د منځنيو تسمو په عرض کې د
مومنټونو منځنې قيمت په پام کې نيول کېږي  .د ) (18a.2او ) (18d.2شکلونو تر منځ
پرتلنه ښيې چې پايوته نژدې مجاور منځنې ښودل شوې قيمتونو په نسبت د تيورتيکې
ارتجاعيت مومنټونه ښايې د پام وړ دېروالی ولري .
مجموعي ستاتيکي مومنټ ) (Moپه الندې ډول محاسبه کېږي :
Mo = qℓ2n (0.122 x 0.5ℓ2) + (0.041 + 0.5ℓ2) + (0.053 x 0.5ℓ2) + (0.034 x
0.5ℓ2) Mo = 0.125 qℓ2ℓ2n
په ( -16.2شکل) کې د مربعوي سخته پوښښ تخته چې په څلورو لورو يې په محکمو
ګاډرونو تکيه کړې ده  ،د مومنټونو بيا وېشنه  ،چې په ( -19a.2شکل) کې د پايو او د
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منځنې تسمې د منځنې مومنټونو سره بيا ترسيم شوې دي لکه د ( -18.2شکل) په څېر
چې د هوارې پوښښ تختې لپاره په کې مومنټونه ښودل شوې دي  .سربېره پر دې د ګاډر
د مومنټ،نو او د پوښښ تختې د پايې د تسمې د مومنټونو مجموعه د پايې د تسمې په
عرض وېشل کېږي او د ستنې د تسمې د مومنټ په څېر ترسيمېږي  .په ( -18b.2شکل)
کې د مومنټونو وېشنه دمنځنۍ تسمې او په ( -19a.2شکل) کې د ستنې د مجموعي
مومنټ د وېشنې سره ورته والی لري .
په منځنې حالت کې په کوم کې چې د پوښښ تختې په عرض ) (ℓ2کې د ګاډر سختې
) (Ibد پوښښ تختې د سختۍ ) (Isسره مساوي وي په ( -19b.2شکل) کې ښودل شوې دی
 .سره له دې چې د پوښښ تختې او ګاډر ونو ترمنځ د مومنټونو وېشنه توپير لري  ،خو
دمجموعي مومنټونو وېشنه بيا هم سره ورته وي لکه څنګه چې په ) (18b.2او )(19a.2
شکلونو کې ښودل شوي دي .
د ) (ACIکود دمجموعي مومنټونو وېشنې له ورته والی څخه د پوښښ تختې د
محاسبې د کړنالرې په يو کېدنه کې ګټه اخېستې .

 -19.2شکل  :په هغه پوښښ تختو چې ) (l2/l1 = 1.0وي مومنټونه  (a) .څلورو څنډوکې سخت او
څنډې نه وي کړوپې شوې (b) ،په انعطاف مننوونکې ګاډرونو تکيه شوې څلورڅنډۍ ). (636:15
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 -6.2د پوښښ تختو محاسبه )(Design of Slabs
د ) (ACIکود په ) (13.5برخه دا تجوزوي چې د پوښښ تختې محاسبه د هرې
کړنالرې يا طرېقې په واسطه تر سره کېدای شي  ،چې په هغې کې دواړه تعادل او هندسي
انډولتيا تصديق شي او همداراز د هـــرې برخـــــــې مقاومت يې لږتر لږه د اړين مقاومت
سره مساوي وي او د ګـــټې اخــــېستنې شــــرايطــــو په وړانــــدې وړتيا ولــري  .د )(ACI
کـــود د کــږېدنې په وړاندې د دوه لــــــوريزه پوښښ تختو د سيستم د تحليل او محاسبې
لـــــــپاره دوه کـــړنالرې او طــــــرېقې په تفصيل ســـــره وړانــــدې کړې دي  .دا طــــرېقې د
مستقيمې محاسبې طرېقه ) (Direct – Design Methodيا ) (DDMاو د معادل چوکاټ
طرېقه ) (Equivalent – Design Methodيا ) (EDMده ،چې د دې فصل په راتلونکو
برخو کې به په تفصيل سره پرې بحث وشي  .دا دواړه طرېقې په سر کې دپوښښ تختې د
مومنټونو په پيداکېدنې کې سره توپير لري  .په مستقيمه محاسبوي طرېقه کې د مومنټ
محاسبه د مجموعي ستاتيکي مومنټ ) (Moپر بنسټ تر سره کېږي  ،چې په اړه يې
مخکې په دې فصل کې په تفصيل سره بحث وشو .په دې طرېقه کې د پوښښ تختې هر
پنيل ته پاملرنه کېږي او د هر پنيل په هر لوري کې مومنټ د ( - 5.2رابطې) په کارېدنې
سره پيداکېږي  .دا ستاتيکي مومنټ په مثبتو اومنفې مومنټونو او بيا د پايو او منځنيو
تسموتر منځ وېشل کېږي). (454,455:3
د معادل چوکاټ طرېقې ) (Equivalent – Design Methodيا ) (EDMکې د
پوښښ تخته په هر لوري په دوه بعدي چوکاټونو وېشل کېږي او د ارتجاعی  -چوکاټ
تحليل له الرې مثبت او منفي مومنټونه پيداکېږي  .د مثبت او منفي مومنټونه
پيداکېدنې څخه وروسته کټ مټ لکه د مستقيمې محاسبې طرېقې په څېر د منځنيو او
پايو تسمو تر منځ وېشل کېږي .
دپوښښ تختې د محاسبې پړاوونه ) : (Steps in slab Designد دوه لوريزه پوښښ تختې
د محاسبې پړاوونه په الندې ډول دي :
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 -1پوښښ تختې موقيعيت او ډول غوره کول  ،چې د هغې له مخې د دوه لوريزه پوښښ
تختې محاسبه تر سره کېږي  .د پوښښ تختې د ډول په غوره کولو کې مهندسي او
ساختماني جوړښت ته پاملرنه کول سخته اغېزه لري .
 -2د پوښښ تختې د ضخامت غوره کول  ،چې د ګټې اخېستنې پر مهال دکړوپېدنې
) (deflectionله ډېرېدنې څخه يې مخنيوي وشي  .په همدې اندازه د پوښښ تختې
ضخامت غوره کېدنه ډېره مهمه ځکه ده  ،چې د پايو په دننه اوبيرون برخو کې د
عرضاني قوو په وړاندې يې وړتيا د همدې له مخې ټاکل کېږي .
 -3د محاسبوي مومنټ د پيداکولو لپاره د محاسبوې طرېقې غوره کول .
 -4د پوښښ په تخته کې د مثبتو او منفي مومنټونو پيداکول .
 -5د پوښښ تختې په عرض کې د مومنټونو وېشنه  ،چې په پنيل کې دا وېشنه د پوښښ
تختې د هندسي جوړښت او د ګاډرونو د سختۍ پورې اړه لري .
 -6د محاسبه شوې مومنټونو له مخې د محاسبوي سيخانو پيداکول .
 -7دپايو ګردچاپيره دبحراني مقطع سره د عرضاني قوو په وړاندې د مقاومت چک کول .
ګاډر ته د پوښښ تختې د سختۍ نسبت ) : (αfد پوښښ تختې په ترتيب سره د
ګاډرونو په وايه کې له يوې ستنې څخه تر بلې ستنې پورې د ودانۍ په محيط تکيه وي .
دا ګاډرونه هڅه کوي چې د پوښښ تختې څنډې سختې يا محکمې کړي او دپوښښ
تختې د بيروني پنيلونو کړوپېدنې د کمېدنې سره مرسته وکړي  .ډېرې درنې بار شوې
پوښښ تختې په اوږده وايه شبکه ډوله پوښښ تختې ) (Waffle slabکله کله د پوښښ
تختې په ساختمان کې ټولې پايې د ګاډرونو سره نښلوي .
د ) (ACIکود په کړوپېدنې کې د ګاډرونو د سختې اودمومنټونود وېشنې اغېزې
توضيح کړې دي  ،چې د) (αfتابع دي او د انحنايې سختۍ )

4EI
ℓ

( په څېريې تعريف کړی

دي،چې د الندېنې فورمول په واسطه محاسبه کېږي :
4Ecb Ib
ℓ
4Ecs Is
ℓ
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= αf

دا چې د ګاډر او پوښښ تختې اودږوالی ) (ℓدي،نو پورتنې رابطه په الندې ډول ليکلی
شو:
)……………………………………… (11.2

Ecb Ib
Ecs Is

= αf

دلته :
) (Ecbاو ) (Ecsپه ترتيب سره د ګاډر او پوښښ تختې د کانکرېټو د ارتجاعيت
مودولونه دی  (Ib) .او ) (Isپه ترتيب سره د نه درز شويوګاډرونو او پوښښ تختو د انرشيا
مومنټونه دي  ،چې په ( -20.2شکل) کې په ليکه ليکه ډول ښودل شوي او هغه وايه چې د
محاسبه کېدونکي لوري سره عمودي واقع ده په ) (ℓ2ښودل شوې ده  .په ( -20c.2شکل)
کې د پام الندې ګاډرونه چې باالمقابل بېالبېلې وايې لري په مجاوريت کې يې پنيلونه
ښودل شوې دي  .په دې حالت کې د ) (ℓ2محاسبه په ( - 1.2مثال) کې توضيح شوې ده ،
که په هغې کې ګاډر نه وي  ،نو ) (αf = 0کېږي .

 -20.2شکل  :د) (αfدمحاسبې لپاره د ګاډر او پوښښ تختې قطعه  (a) .دڅنډۍ ګاډرد ) (Ibلپاره قطعه
 (b) ،دڅنډۍ ګاډرد ) (Isلپاره قطعه (c) ،دداخلي ګاډرد ) (Ibلپاره قطعه  (d) ،دداخلي ګاډرد )(Is
لپاره قطعه ). (639:15
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د ) (ACIکودپه ) (Section 13.2.4برخې له مخې ګاډر په يوريخت ډول يا په بشپړه
توګه د جوړښت له مخې د ګاډرتنه جمع د پوښښ تختې برخه  ،د ګاډر په هر لوري
دپوښښ تختې له پاسه يا الندې په مساوی توګه د فاصلې غځېدنه په پام کې نيول
کېږي ،په دې شرط چې د دې فاصلې ډېروالی د پوښښ تختې د ضخامت له څلور برابره
څخه ډېر نه شي  ،چې (-21.2شکل) کې ښودل شوې ده ).(638-640:15

 -21.2شکل  :د) (ACIکود په واسطه د ګاډرونوتعريف شوې مقطع . (640:15) .

 -1.2مثال  :د الندېنې شکل له مخې  ،د پوښښ تخته او ګاډرونه سره په يو ريخت ډول
جوړ او د کانکرېټو مقاومت او ) (Ecيې سره يو شانته وي  .د) (αfقيمت په الس راوړي؟

 -1په سر کې د ) (Ibانرشيا مومنټ په پورتنې شکل کې د ګاډر د ښودل مقطع له مخې
پيداکوو .د دې ګاډر د ثقل مرکز د پوښښ تختې له پاسنې برخې څخه په ) (175 mmکې
واقع دی ،نو د ګاډر د انرشيا مومنټ مساوي کېږي په :
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) + (200 x 200) x (75)2

(200)3
12

)+ (300 x 400) x (25)2 + (200 x

(400)3
12

Ib = (300 x

Ib = 2,033.3 x 106 mm4.

 -2د پورتنې شکل له مخې دپوښښ تختې انرشيا مومنټ ) (Isد ليکې ليکې شوې برخې
لپاره په الندې ډول پيداکوو :

) = 1.68 x 1010 mm4

 -3د) (αfقيمت په الندې ډول په الس راوړو = 0.121 :

(400)3
12

Is = (3,150 x

2,033.3 𝑥 (10)6
1.68 𝑥 (10)10

=

Ib
Is

= αf

 -7.2د دوه لوريزه پوښښ تختو اصغري ضخامت
)(Minimum Thickness of Two-Way Slabs
د ) (ACIکود د ) (Section 9.5.3برخې د تعريف له مخې د دوه لوريزه پوښښ تختو
اصغري ضخامت په ټوله کې د پوښښ تختې د کړوپېدنې دقبلېدنې وړ مناسب حد ټاکل
شوې دی  .د پوښښ تختو اصغري ضخامت تر هغه حالته کارولی شو چې د پوښښ تختې
په الس راغلې کړوپېدنه د هغې له اندازې څخه ډېره نه شي  .د ) (ACIکود د دوه لوريزه
پوښښ تختو لپاره اصغري ضخامت د الندېنيو ځانګړتياو سره اړينه ګڼي :
الف  -دپوښښ هغه دوه لوريزه تختې چې بې له ګاډره تکيه شوې وي  :د دې ډول پوښښ
تختو لپاره اضغري ضخامت  ،چې د دنننيو پايو ترمنځ يې ګاډرونه نه وي او د اوږد او
لنډ لورو نسبت يې ) (2او يا له دوو څخه کوچنی وي د الندېني (-1.2جدول) يا د )(ACI
کود له ) (Table 9.5cجدول څخه اخېستل کېږي،خود ) (ACI Codeد) (13.2.5بـرخې د
الرښوونې پربنسټ د پوښښ هغه تختې چې د ډراپ پنيل ونه لري بايد چې د )(125 mm
ملي متره يا ) (5.0 inانچ  ،څخه او هغه چې ډراپ پنيل ولري بايد چې له ) (100 mmملي
متره يا ) (4.0inانچ  ،څخه لږ نه شي ). (447:6
د يادولو وړ ده چې دګاډر د سختۍ نسبت ) (αfبايد ) (0.8اويا له دې څخه ډېر وي نو
دا ګاډر د څنډۍ ګاډر نومول کېږي  .دا د دې ښکارندوينه کوي چې د ګاډر ارتفاع )(h
لږترلږه د پوښښ تختې دوه برابره او مجموعي مساحت يې لږترلږه ) (4h2وي اود سختۍ
نسبت ) (αfقيمت يې له ) (0.8څخه ډېر وي  ،د دې کړنالرې له مخې د پوښښ تختې د
ضخامت ټاکنه ساده کېږي .
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د پوښښ تختې د کړوپېدنې ډېروالی يو لړ ستونزې رامنځته کوي  ،نو له دې امله په
(-1.2جدول) کې د ورکړل شويو ضخامتونو په ټاکنه کې که ضخامت تر ) (150 mmملي
متره يا ) (6.0 inانچه پورې وي  ،نو د واحد تر يوپرڅلورمې برخې پورې او که له دې
څخه ضخيم وي نو د واحد تر نيمايې پورې بايد په تام عدد ګرد شي  ،د ضخامت د
ټاکنې لپاره د عدد ګردول د پوښښ تختې د محکمېدنې د لوړېدنې او د کړوپېدنې
دکوچنۍ کېدنې سره مرسته کوي  .د پوښښ تختو دکړوپېدنې مطالعې جوته کړې  ،هغه
پوښښ تختې چې بې له ګاډرونو په پايو تکيه وي د کړوپېدنې مخنيوي لپاره يې
ضخامت د ) (ACIکود د اصغري ضخامت څخه ) (10%ډېر په پام کې نيول کېږي .
 -1.2جدول :بې له د اخلي ګاډرونو پوښښ تختواصغري ضخامت ). (500:9
دسيخانو د
تسليمېدنې

بې له ډراپ پنيله پوښښ تختې

له ډراپ پنيله سره پوښښ تختې

بيرونې پنيلونه

بيرونې پنيلونه

مقاومت )(fy

بې له څنډۍ

په )(MPa

ګاډرونه

څنډۍ
لرونکې

داخلي پنيلونه

بې له څنډۍ
ګاډرونه

ګاډرونه

څنډۍ
لرونکې

داخلي پنيلونه

ګاډرونه

275

ℓn
33

ℓn
36

ℓn
36

ℓn
36

ℓn
40

ℓn
40

420

ℓn
30

ℓn
33

ℓn
33

ℓn
33

ℓn
36

ℓn
36

517

ℓn
28

ℓn
31

ℓn
31

ℓn
31

ℓn
34

ℓn
34

په پورتنې جدول کې ) (ℓداوږد لوري د خالصې وايې اوږدوالی دی چې د اتکاګانو تر
منځ د اړخونو څخه حسابېږي  .همداراز دپوښښ تختو لپاره چې د پايو ترمنځ ګاډرونو
باندې تکيه وي  ،نو بايد چې د ) (αfmقيمت يې له ) (0.8څخه لږ نه وي .
ب  -دپوښښ هغه تختې چې په ګاډرونو تکيه شوې وي  :د دنننيو اتکاګانو ترمنځ
دګاډرونو سره پوښښ تختو لپاره ضخامت د ) (ACI Codeد ) (9.5.3.3برخې
دالرښوونې له مخې په الندې ډول اصغري ضخامت ټاکل کېږي :
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) -(aد هغه پوښښ تختو لپاره اصغري ضخامت چې په هغې کې ) (αfm ≤ 0.2وي  ،له
پورتنې ( -1.2جدول) څخه ټاکل کېږي .
) - (bد هغه پوښښ تختو لپاره چې په هغې کې ) (0.2 < αfm ≤ 2.0وي ،نو اضغري
ضخامت بايد له الندېنې قيمت او پـه هيڅ وجـــــه لـــه ) (125 mmملي مترو يا )(5.0 in
انچو څخه لږ نه شي .
≥ 125mm but not less than (125 mm) or (5.0 in).

fy
])
1,500

(ℓn [0.8+

)36+5β(αfm −0.2

=h

) - (cد هغه پــوښـښ تخــتو لــپاره چــې پــه هغې کې ) (αfm > 2.0وي ،نو اصغري
ضخامت بايد له الندېنې قيمت او په هيڅ وجه له ) (90 mmملي مترو يا ) (3.5 inانچو
څخه لږ نه شي.
≥ 90 mm but not less than (90 mm) or (3.5 in).

fy
])
1,500

(ℓn [0.8+

36+9β

=h

) - (dپه ازادو څنډو کې او يا د څنډو په ګاډرونو کې چې د سختۍ نسبت يې له )(0.8
څخه لږ نه وي بايد چې د پوښښ تختې ضخامت يې د څنډې په پنيل کې ) (10%سلنه ډېر
شي ،دا ځکه چې لږترلږه بايد چې ) (125 mmيا ) (90 mmبايد پوره کړي .
په پورتنيو فورمولونو کې  - (h) :بشپړه ارتفاع ده  - (ℓn) ،د مطالعې الندې پوښښ تختې
د پنيل په اوږد لوري خالصه وايه ده  - (αfm) .د پنيل د څلورو واړو څنډود) (αfمنځنې
قيمت دی  - β .د پنيل د اوږد او لنډ لورو د خالص اوږدوالي نسبت دی). (447:6
د پوښښ تختې ضخامت د عرضاني قوو له مخې هم پيداکېږي  ،دا په هغه ځانګړې
حالت کې چې د څنډې پايو ته ډېر مومنټونه انتقالېږي او يا هم د داخلي پايو تر منځ وايې
اوږدوالی يو له بله ډېر توپير ولري  .د ضخامت ټاکنه هغه مهال د قناعت وړ ده چې
دڅنډې د پايو سره عرضاني قوه ) (Vu ≈ 0.5ϕVcڅخه تر ) (Vu = 0.55ϕVcپورې او د د
اخلي پايو سره ) (Vu = 1.0 ϕVcوي .
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 -8.2دضريبونوپه طرېقه د دوه لوريزه پوښښ تختو تحليل اومحاسبه
)(Analysis and Design of Two-Way Slabs by Coefficient Method
اوسپنيز کانکرېټې دوه لوريزه پوښښ تختې چې ديوشانته وېشلې بار الندې واقع
وي او په څلورو لورو څنډوکې بې له کومه بدلونه د ديوالونو يا ګاډرونو له پاسه نسبتاً
سخت تکيه شوې وي  .ديوې خطي ارتجاعي سطحې د شکل د بدلون لپاره د ديفرنشيالي
معادلې د دقيق حل په پايله کې د پوښښ تختې په بېالبېلو برخو کې د انحنايې
مومنټونو او عرضاني قوو د پيداکولولپاره ضريبونه حاصلېږي  .دا ساده او تقريبې
طرېقه چې پر يوه ارتجاعي تحليل متکي ده د ) (ACI Codeکود په لومړنيو خپرونو او د
اوس مهال د کاناډا او ايران او ځينې نورو هېوادونو په کودونو کې تشريح او توضيح
شوې ده  .د دې طرېقې په کارېدنه کې يو تکيه شوې ګاډر د سخت تکيه شوې حالت کې
په پام کې نيول کېږي ،چې په هغې کې بايد)≥ 2.0

bw h3b
ℓn h3s

( نسبت شتون ولري  ،په دې

کې ) (bwد ګاډر تنه  (hb) ،د ګاډر ارتفاع  (ℓn) ،د وايې اوږدوالی او ) (hsد پوښښ تختې
ضخامت دی ( -22.2شکل).
د يو دوه لوريزه پوښښ تختې په دواړو لورو په پايو تسمو) (Columns stripsاو يو
منځنۍ تسمې ) (Middle stripوېشل کېږي  ،منځنۍ تسمه د پوښښ تختې مرکزي
محور ته د نږدې کېدنې له مخې هر لوري ته د پوښښ تختې د عرض د نيمايې په اندازه
او د منځنۍ تسمې دوه اړخيزې ناحيې چې هره يوه يې د پوښښ تختې د عرض يو پرڅلور
برخ جوړوي  ،د پايو د تسمو پورې اړه لري  .که د پوښښ تختې دلنډ او اوږد لورو
اندازې په ترتيب سره په ) (ℓaاو ) (ℓbسره وښايو ،نود) (ℓbپه استقامت د پوښښ تختې
په يوه واحد عرض کې محاسبوي منفي او مثبت مــومنټــونه په ترتيب ســــره د) (1-1او
+
−
 ( Ma,desښودل شوې دي  .سره له دې چې د پايو د تسمو
 ( Ma,desاو )
) (2-2لــــــپاره )

لپاره دا مومنټونه په خطي توګه دپايو د تسمې او د منځنې تسمې په ګډه په سرحد کې د
دې اندازو څخه په اتکاء کې ديوپر درې په اندازه کمېږي  .په همدې ډول د ) (ℓaاستقامت
103

+
−
 ( Mb,desښودل شوې دي او دپايو د
 ( Mb,desاو )
په ترتيب سره د) (3-3او ) (4-4لپاره )

تسمولپاره په اتکاء کې په خطي ډول يو پر درېمه اندازه اړونده مقدار کمېږي .

 -22.2شکل :په دوه لوريزه پوښښ تخته کې د پايو او منځنۍ تسمې ښودنه او مثبتو او منفي بحراني
مقطعو کې دمحاسبوي انحنايې مومنټونوبدلون )(168:2.

د منځنۍ تسمې لپاره محاسبوي کږېدنې مومنټونه د مخکنې تعريف پر بنسټ د
الندېنيو رابطو په کارېدنې سره پيداکېږي :
)Ma. des = Ca W ℓ2a ……………………………….. (12.2
)Mb. des = Cb W ℓ2b ……………………………….. (13.2
په پورتنيو رابطو کې د ) (Caاو ) (Cbضريبونه د مومنټونو ټاکونکې ضريبونه دي ،
چې په منخنۍ تسمه کې د منفي مومنټـــــــونـو لــــپاره په )  ( Ca−او )  ( Cb−ښودل شوې
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چې له (-2.2جدول) څخه اخېستل کېږي  ،په دې حالت کې ) (wد ضريبونو سره دمړو او
ژونديــــو بارونو مجموعه ده چې د پوښښ تختې په يــــوه واحـــده سطحه کې په پام کې
نيول کېږي.
په منځنۍ تسمه کې د مثبتو مومنټونو د ټاکنې لپاره ضريبونه په )  ( Ca+او ) ( Cb+
ښودل ښوې دي  ،چې د مړو بارونو په پام کې نيولو سره د مثبتو مومنټونو د پيداکولو
لپاره له ( -3.2جدول) څخه اود ژونديو بارونو په پام کې نيولو سره له ( -4.2جدول) څخه
اخېستل کېږي .د مړواو اوژونديو بارونو له مخې د مومنټ د ضريبونو توپير په ) (3.2او
) (4.2جدولونو کې  ،چې د پوښښ تختې د لنډلوري اواوږدلوري نسبت په )

𝑎ℓ
𝑏ℓ

=(m

ښودل شوی دی او له ) (1.0څخه تر ) (0.5محدودې پورې بدلون مومي  ،که دانسبت له
) (0.5څخه کوچنی شي  ،نود پوښښ تخته نوره دوه لوريزه عمل نه کوي ښه به داوي چې د
يولوريزه تختې په څېر يې محاسبه تر سره شي .همداراز په الندېنيو جدولونوکې د
پوښښ تختو د تکيه کېدنې نهه بېالبېل حالتونه ښودل شوې  ،چې د هر حالت لپاره د
هغې د ځانګړتياوو په پام کې نيولو سره ضريبونه له جدول څخه اخېستل کېږي .
د پوښښ تختې په محاسبه کې (اتکاء ته نژدې) مجموعي بار ) (wد ) (ℓbاو ) (ℓaپه
لورو په ( -5.2جدول) کې دښودل شويودباروېشونکو ) (waاو ) (wbضريبونو دمحاسبې
لپاره له هغې څخه اخېستل کېږي  .د ګاډرونو او يا ديوالونو له پاسه د بارونو د محاسبې
لپاره هم له دې طرېقې څخه ګټه اخېستل کېږي  ،په دې شرط چې دپوښښ تختې د لنډې
اتکاء په لوري د متناظربار څخه چې د ) (45ºدرجو په زاويه تکيه کېدونکې ساحې څخه
لږ بارونه وانه خلي .
په ګاډرونو کې انحنايې مومنټونه له پوښښ تختې څخه د انتقال شويو بارونو له
امله  -1له پوښښ تختې څخه د لنډ لوري ګاډرته (په مثلثي ډول) د بار انتقال :
)……………………..………………. (14.2

wu ℓa
3

= qu

 -2له پوښښ تختې څخه د اوږد لوري ګاډرته (په ذوذنقه يې ډول) د بار انتقال:
))……………………………. (15.2
105

3−𝑚2
2

()-

wu ℓa
3

( = qu

 -2.2جدول :په ضريبي طرېقه دپوښښ تختې د منفي انحنايې مومنټونوضريبونه (دضريبي شويو مړو او
ژونديو بارونو پربنسټ)).(283:4
حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

)(9

)(8

)(7

)(6

)(5

)(4

)(3

)(2

)(1

0.061

0.033

-

0.070

0.075

0.050

-

0.045

-

Ca−

0.033

0.061

0.071

-

-

0.050

0.076

0.045

-

Cb−

0.065

0.038

-

0.075

0.079

0.055

-

0.050

-

Ca−

0.029

0.056

0.067

-

-

0.045

0.072

0.041

-

Cb−

0.068

0.043

-

0.079

0.080

0.060

-

0.055

-

Ca−

0.025

0.052

0.062

-

-

0.040

0.070

0.037

-

Cb−

0.072

0.049

-

0.083

0.082

0.066

-

0.060

-

Ca−

0.021

0.046

0.057

-

-

0.034

0.065

0.031

-

Cb−

0.075

0.055

-

0.086

0.083

0.071

-

0.065

-

Ca−

0.017

0.041

0.051

-

-

0.029

0.061

0.027

-

Cb−

0.078

0.061

-

0.088

0.085

0.076

-

0.069

-

Ca−

0.014

0.036

0.044

-

-

0.024

0.056

0.022

-

Cb−

0.081

0.068

-

0.090

0.086

0.081

-

0.074

-

Ca−

0.011

0.029

0.038

-

-

0.019

0.050

0.017

-

Cb−

0.083

0.074

-

0.093

0.087

0.085

-

0.077

-

Ca−

0.008

0.024

0.03

-

-

0.015

0.043

0.014

-

Cb−

0.085

0.080

-

0.095

0.088

0.089

-

0.081

-

Ca−

0.006

0.018

0.024

-

-

0.011

0.035

0.010

-

Cb−

0.086

0.085

-

0.096

0.089

0.092

-

0.084

-

Ca−

0.005

0.014

0.019

-

-

0.008

0.028

0.007

-

Cb−

0.088

0.089

-

0.097

0.090

0.094

-

0.086

-

Ca−

0.003

0.010

0.014

-

-

0.022

0.006

-

Cb−

ℓa
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 -3.2جدول :په ضريبي طرېقه دپوښښ تختې د مثبت انحنايې مومنټونوضريبونه (دضريبي شويو مړو
بارونو پربنسټ)).(284:4
حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

)(9

)(8

)(7

)(6

)(5

)(4

)(3

)(2

)(1

0.023

0.020

0.027

0.033

0.027

0.027

0.018

0.018

0.036

+
CaD

0.020

0.023

0.033

0.027

0.018

0.027

0.027

0.018

0.036

+
CbD

0.024

0.022

0.031

0.036

0.028

0.030

0.021

0.020

0.040

+
CaD

0.017

0.021

0.031

0.024

0.015

0.024

0.025

0.016

0.033

+
CbD

0.026

0.025

0.035

0.039

0.029

0.033

0.025

0.022

0.045

+
CaD

0.015

0.019

0.028

0.021

0.013

0.022

0.024

0.014

0.029

+
CbD

0.028

0.029

0.040

0.042

0.031

0.036

0.029

0.024

0.050

+
CaD

0.013

0.017

0.025

0.017

0.011

0.019

0.022

0.012

0.026

+
CbD

0.029

0.032

0.045

0.045

0.032

0.039

0.034

0.026

.056

+
CaD

0.010

0.015

0.022

0.015

0.009

0.016

0.020

0.11

0.023

+
CbD

0.031

0.036

0.051

0.048

0.033

0.043

0.040

0.028

0.061

+
CaD

0.007

0.013

0.020

0.012

0.007

0.013

0.018

0.009

0.019

+
CbD

0.033

0.040

0.058

0.051

0.035

0.046

0.046

0.030

0.068

+
CaD

0.006

0.011

0.017

0.009

0.005

0.016

0.016

0.007

0.016

+
CbD

0.34

0.44

0.065

0.54

0.036

0.050

0.54

0.32

0.074

+
CaD

0.005

0.009

0.014

0.007

0.004

0.009

0.014

0.006

0.013

+
CbD

0.036

0.048

0.073

0.056

0.037

0.053

0.062

0.034

0.081

+
CaD

0.004

0.007

0.012

0.006

0.003

0.007

0.011

0.004

0.010

+
CbD

0.037

0.052

0.081

0.058

0.038

0.056

0.071

0.035

0.088

+
CaD

0.003

0.005

0.009

0.004

0.002

0.005

0.009

0.003

0.008

+
CbD

0.038

0.056

0.089

0.061

0.039

0.059

0.080

0.037

0.095

+
CaD

0.002

0.004

0.007

0.003

0.001

0.004

0.007

0.002

0.006

+
CbD
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 -4.2جدول :په ضريبي طرېقه دپوښښ تختې د مثبت انحنايې مومنټونوضريبونه (دضريبي شويو
ژونديو بارونو پربنسټ)).(285:4
حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

)(9

)(8

)(7

)(6

)(5

)(4

)(3

)(2

)(1

0.030

0.028

0.032

0.035

0.032

0.032

0.027

0.027

0.036

+
CaL

0.028

0.030

0.035

0.032

0.027

0.032

0.032

0.027

0.036

+
CbL

0.032

0.031

0.038

0.034

0.034

0.035

0.031

0.030

0.040

+
CaL

0.025

0.027

0.032

0.029

0.024

0.029

0.029

.025

0.033

+
CbL

0.036

0.035

0.040

0.042

0.037

0.039

0.035

0.034

0.045

+
CaL

0.022

0.024

0.029

0.025

0.021

0.026

0.027

0.022

0.029

+
CbL

0.039

0.040

0.045

0.046

0.041

0.043

0.040

0.037

0.050

+
CaL

0.020

0.022

0.026

0.022

0.019

0.023

0.024

0.019

0.026

+
CbL

0.042

0.044

0.051

0.051

0.044

0.048

0.045

0.041

0.056

+
CaL

0.017

0.019

0.023

0.019

0.016

0.020

0.022

0.017

0.023

+
CbL

0.046

0.049

0.056

0.055

0.047

0.052

0.051

0.045

0.061

+
CaL

0.013

0.016

0.020

0.016

0.013

0.016

0.019

0.014

0.019

+
CbL

0.050

0.054

0.063

0.060

0.051

0.057

0.057

0.048

0.068

+
CaL

0.011

0.014

0.017

0.013

0.011

0.014

0.016

0.012

0.016

+
CbL

0.054

0.059

0.070

0.64

0.055

0.062

0.064

0.053

0.074

+
CaL

0.009

0.011

0.014

0.010

0.009

0.011

0.014

0.010

0.013

+
CbL

0.059

0.065

0.077

0.068

0.059

0.067

0.071

0.058

0.081

+
CaL

0.007

0.0009

0.011

0.008

0.007

0.009

0.011

0.007

0.010

+
CbL

0.063

0.070

0.085

0.073

0.063

0.072

0.080

0.062

0.88

+
CaL

0.006

0.007

0.009

0.006

0.005

0.007

0.009

0.006

0.008

+
CbL

0.067

0.070

0.092

0.078

0.067

0.077

0.088

0.066

0.95

+
CaL

0.004

0.005

0.007

0.005

0.004

0.005

0.007

0.004

0.006

+
CbL
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 -5.2جدول :د پوښښ په تخته کې او دهغه بار چې په اتکاګانو کې واردېږي د عرضاني قوو په محاسبه
کې د) (ℓaاو) (ℓbپه لورو د) (wنسبتونه ).(286:4
حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

حالت

)(9

)(8

)(7

)(6

)(5

)(4

)(3

)(2

)(1

0.67

0.33

0.29

0.71

0.83

0.50

0.17

0.50

0.50

wa

0.33

0.67

0.71

0.29

0.17

0.50

0.83

0.50

0.50

wb

0.71

0.38

0.33

0.75

0.86

0.55

0.20

0.55

0.55

wa

0.29

0.62

0.67

0.25

0.14

0.45

0.80

0.45

0.45

wb

0.75

0.43

0.38

0.79

0.88

0.60

0.23

0.60

0.60

wa

0.25

0.57

0.62

0.21

0.12

0.40

0.77

0.40

0.40

wb

0.79

0.49

0.43

0.83

0.90

0.66

0.28

0.66

0.66

wa

0.210.33

0.51

0.57

0.17

0.10

0.34

0.72

0.34

0.34

wb

0.83

0.55

0.49

0.86

0.92

0.71

0.33

0.71

071

wa

0.17

0.45

0.51

0.14

0.08

0.29

0.67

0.29

0.29

wb

0.86

0.61

0.56

0.88

0.94

0.76

0.39

0.76

0.76

wa

0.14

0.39

0.44

0.12

0.06

0.24

0.61

0.24

0.24

wb

0.89

0.68

0.62

0.91

0.95

0.81

0.45

0.81

0.81

wa

0.11

0.32

0.38

0.09

0.05

0.19

0.55

0.19

0.19

wb

0.92

0.74

0.69

0.93

0.96

0.85

0.53

0.85

0.85

wa

0.08

0.26

0.31

0.07

0.04

0.15

0.47

0.15

0.15

wb

0.94

0.80

0.76

0.95

0.97

0.89

0.61

0.89

0.89

wa

0.06

0.20

0.24

0.05

0.03

0.11

0.39

0.11

0.11

wb

0.95

0.85

0.81

0.96

0.98

0.92

0.69

0.92

0.92

wa

0.05

0.17

0.19

0.04

0.02

0.08

0.31

0.08

0.08

wb

0.97

0.89

0.86

0.97

0.99

0.94

0.76

0.94

0.94

wa

0.03

0.11

0.14

0.03

0.01

0.06

0.24

0.06

0.06

wb

ℓa
ℓb
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0.70

0.65

0.60

0.55
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 -2.2مثال :په الندېنې شکل کې ښودل شوې پوښښ تختې  ،چې د پارکنګ لپاره کارېږي
 ،که دپايو ابعاد ) (400 mm x 400 mmاو د ګاډرونو ابعاد ) (400 mm x 700 mmوي
 ،د پوښښ تخته سربيره له خپل وزن څخه د ) (5 KN/m2ژوندې بار الندې هم واقع کېږي
او همداراز ) (fc′ = 25MPaاو ) (fy = 420 MPaوي ،نو د ضريبونو په طرېقه يې محاسبه
کړئ؟

حل  :لکه څنګه چې مالومېږي د پوښښ تخته په څلورو لورو د ګاډرونو له پاسه تکيه ده
او همداراز د پوښښ تختې د ډول د څرګندونې لپاره اړينه ده چې د اوږد او لنډ لورو د
اوږدوالي نسبت يې پيداکړو.
د اوږد لوري وايې محاسبوي اوږدوالی مساوي کېږي په .(ℓb = 8.0 – 0.40 = 7.6m) :
د لنډ لوري وايې محاسبوي اوږدوالی مساوي کېږي په .(ℓa = 6.5 – 0.40 = 6.1m) :
نو ) (ℓb / ℓa = 7.6/6.1 = 1.25 < 2.0له دې نسبت څخه څرګنده شوه چې د پوښښ تخته
دوه لوريزه پوښښ تخته ده .
د پوښښ په تختې وارده بارونه يوازې عمودي بارونه چې په منطمه توګه وېشل شوې
دي  .همدا راز که د پوښښ تختې ضخامت ) (hs = 200 mmقبول کړو نولرو چې :
= 2.26 > 2.0
110

400 x (700)3
7600 x (200)3

=

bw h3b
ℓn h3s

د دې نسبت د پايلې پربنسټ کولی شو د ضريبونو په طرېقه پيداشوې مومنټونه
دمستطيلي پالن لرونکې پوښښ تختې دتحليل او محاسبې لپاره وکاروو .
داچې د پوښښ تخته د پالن په څنډه کې موقيعيت لري او لږترلږه يوه لوري ته نه دې
نښتې نو ضخامت يې په الندې ډول پيداکوو :
= 195.7 mm > 100 mm.

)2 x (6,100+7,600
140

=

د پوښښ تختې محيط
140

=h

په پايله کې ) (h = 200 mmقبول شوې ضخامت وړ ضخامت دی  ،په دې شرط چې دا
ضخامت د پوښښ تختې د عرضاني قوو په وړاندې هم اړينه وړتيا ولــري  .نـــو د
عـــرضاني قـــوی په وړاندې د ارزونې لپاره د پوښښ تخته چې يوه اوږد او يوه لنډ لورو
ته نښتې د څلورم حالت سره برابره ده ،د ) (m = ℓa / ℓb = 6.1/7.6 = 0.80له مخې له
( - 5.2جدول) څخه د ) (wa = 0.71او ) (wb = 0.29قيمتونه اخلو .د پوښښ تختې لپاره د
کارېدونکو کانکرېټو حجمي وزن ) (γ = 24 KN/m3قبلوو ،نو د پوښښ تختې مړ بار
مساوي کېږي په:
WD = 0.2 x 24 = 4.8 KN/m2.
Wu = 1.2WD+1.6WL= 1.2x4.8 + 1.6 x 5.0 = 5.76 + 8.0 = 13.76 KN/m2.
عرضاني قوه ) (Vuمساوي کېږي په :
Vu = waWuℓa /2 = 0.71 x 13.76 x 6.1 /2 = 29.80 KN/m.
د پوښښ تختې مقاومه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
)Vc = 0.17ϕ√fc′ bwd= 0.17 x 0.75 x √25 x 1,000 x (200 – 25
Vc = 111.563x103 N/m = 111.563 KN/m > Vu = 29.80 KN/m.
له پورتنۍ محاسبې څخه څرګنده شوه چې د پوښښ تختې ضخامت )(h = 200 mm
درست غوره شوې دی  .د يادولو وړ ده چې عرضاني قوه کولی شو له اتکاء څخه د فعالې
ارتفاع ) (dپه فاصله کې هم پيداکړو .
د پوښښ تختې دانحنايې مومنټونو د پيداکولو لپاره چې يوه اوږد او يوه لنډ لورو ته
نښتې د څلورم حالت سره سم د ) (m = ℓa / ℓb = 6.1/7.6 = 0.80نسبت له مخې دمنفي
مومنټونو لپاره د )  ( Ca−او )  ( Cb−ضريبونه له ( -2.2جدول) په منځنۍ تسمه کې د مثبتو
111

+
+
+
+
 ( CbLله ( -3.2جدول)
 ( CaLاو )
)، ( CbD
) ، ( CaD
مومنټونو د ټاکنې لپاره ضريبونه )

او ( -4.2جدول) څخه اخلو :
= 0.80.

6,100
7,600

=

ℓa
ℓb

=m

Ca− = 0.071,
Cb− = 0.029
+
+
CaD
= 0.039, CbD
= 0.016
+
+
CaL = 0.048,
CbL = 0.020
که د نورو پوښښ تختو لپاره انحنايې مومنټونه پيداکوو نو د هغوې د موقيعيت
په پام کې نيولو سره د هغوې د حالت له مخې له جدولونو څخه دا ضريبونه اخېستل
کېږي  .د ) (8حالت پوښښ تختې لپاره چې د) (1) ، (B)، (Aاو ) (2محورونو ترمنځ واقع
دی د) (Cb− = 0.041ضريب دی  .د نهم حالت پوښښ تختې لپاره چې د) (2) ، (B)، (Aاو
) (3محورونو ترمنځ واقع دی د) (Ca− = 0.073ضريب دی .
پورتني ضريبونه ښيې چې د ) (Bمحور څخه چپ لورته اتکاء د منځنۍ تسمې منفي
مومنټ د ښي لوري د متناظر اتکاء له اندازې څخه د ) (80%سلنې په اندازه لږ دی ،په
پورتنې شکل کې د ) (0.029او ) (0.041ضريبونو د پرتلنې او د پوښښ تختې د ) (ABاو
) (CDازادو محورونو تر منځ د وايو دمساوي اوږدوالي ته په کتنې سره د دوو مجاورو
پوښښ تختو تر منځ مومنټ توپير د دواړو پوښښښ تختو په اتکاګانو کې د انحنايې
سختيو نسبتونوپه پام کې نيولو سره وېشل کېږي  .چې دا د مومنټونو بيا وېشنه
حسابېږي ،نو د وايو د بارونود شدت او اوږدوالي مساوي والي ته په کتنې سره د ) (Bپه
دواړو لورو د مومنټونو توپير د مومنټونو د ضريبونو د توپير سره يو شانته وي  ،نو له
دې امله د دوو مجاورو يا ګاونډيو پوښښ تختو د انحنايې سختۍ ضريبونه د ) (Bاتکاء
ته  ،په دې دليل چې ازاد اوږدوالی يې سره مساوي دی کولی شو د دوې لپاره د مومنټ د
سختۍمنځنی ضريب محاسبه کړو :
1

Cb− = (0.029 + 0.041) = 0.035
2
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په همدې توګه د ) (2محور دواړو لورو ته د منځنې تسمې منفي مومنټ ) (0.071او
) (0.075ضريبونو پرتلنه ښيې چې د دوې تر منځ تر ) (80%سلنې پورې توپير نه شته  ،نو
له دې امله کولی شو چې ) (Ca− = 0.071قبول کړو.

د پوښښ تختې لپاره د کږېدنې مومنټونه په الندې ډول پيداکوو:
 -1په نښتې اتکاء کې منفي مومنټ مساوي کېږي په :
−
Ma,des
= Ca− wu ℓ2a = 0.071 x 13.76 x (6.1)2 = 36.35 KN. m/m.
−
Mb,des
= Cb− wu ℓ2b = 0.035 x 13.76 x (7.6)2 = 27.82 KN. m/m.

 -2دوايې په منځ کې د مړو او ژونديو بارونو په پام کې نيولو سره مثبت مومنټ مساوي
کېږي په :
+
+
MaD,des
= CaD
wuD ℓ2a = 0.039 x (1.2 x 4.8) x (6.1)2 = 8.36 KN. m/m.
+
+
MaL,des
= CaL
wuL ℓ2a = 0.048 x (1.6 x 5.0) x (6.1)2 = 14.29 KN. m/m.

په لنډې وايې د مجموعي بارونو لپاره مومنټ مساوي کېږي په :
+
+
+
Ma,des
= MaD,des
+ MaL,des
= 8.36 + 14.29 = 22.65 KN. m/m.
+
+
MbD,des
= CbD
wuD ℓ2b = 0.016 x (1.2 x 4.8) x (7.6)2 = 5.32 KN. m/m.
+
+
MbL,des
= CbL
wuL ℓ2b = 0.020 x (1.6 x 5.0) x (7.6)2 = 9.24 KN. m/m.

په اوږدې وايې د مجموعي بارونو لپاره مومنټ مساوي کېږي په :
+
+
+
Mb,des
= MbD,des
+ MbL,des
= 5.32 + 9.24 = 14.56 KN. m/m.
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 -3په نه نښلېدونکو اتکاء ګانو کې منفي مومنټونه چې دمنځنۍ وايې د مثبت مومنټ
) (3/4برخه يا ) (75%سلنې سره مساوي قبلېږي  ،چې په الندې ډول يې پيداکېږي :
−
Ma,des
= 0.75 x 22.65 = 17.00 KN. m/m.
−
Mb,des
= 0.75 x 14.56 = 10.92 KN. m/m.

 -4په پوښښ تختې کې د السته راغلو کږېدنې مومنټونو له مخې د کږېدنې په وړاندې
مقاوم سيخان په الندې ډول پيداکېږي:
دا چې په پوښښ تختو کې فوالدي سيخان يو دبل له پاسه ځای په ځای کېږي  ،نو
فعاله ارتفاع ) (dد هغه فوالدي سيخانو لپاره چې په بېالبېلو لورو کې اچول کېږي (12
) mmقطر او خالصه محافظوي طبقه ) (20 mmقبوله کړو  ,مساوي کېږي په :
په لنډ لوري . d = 200 – (20 + 12/2) = 174 mm.
په اوږد لوري . d = 174 -12 = 162 mm
(الف)  -په نښتي لنډ لوري اتکاء کې محاسبوي کږېدنې مومنټ له مخې په الندې ډول
فوالدي سيخان په الس راوړو :
−
(Ma,des
) = 36.35 KN. m/m

= 1.334 N/mm2 = 1.334 MPa.
)] = 0.00329

2 x 1.334

0.85 x 25

[1 − (√1 −

0.85 x 25
420

36.35 x 106
0.9 x 1000 x (174)2

= ])

𝑛𝑅2
0.85f′c

=

M−
a,des
ϕbd2

[1 − (√1 −

= RnA

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00329 x 1,000 x 174 = 572.46 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
) ،(Asmin = 270 mm2/m < As = 572.46 mm2/mنـــــــو دسيخـــــــانــــــو
مساحــــت ) (As = 572.46 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې په لنډ لوري
نښتې اتکاء کې فوالدي سيخان ځای په ځای کوو.
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د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پيداکوو :
= 197.4 mm C/C

113x 1,000
572.46

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د يو سيخ
چې قطر يې) (12 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 113 mm2

3.14 x (12)2
4

=

πd2
4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې په لنډ لوري نښتې اتکاء کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (190 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده قبلوو يانې ) (ϕ 12 mm @ 190 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو .
(ب)  -په نښتي اوږد لوري اتکاء کې محاسبوي کږېدنې مومنټ له مخې په الندې ډول
−
(Mb,des
)= 27.82 KN. m/m

فوالدي سيخان په الس راوړو :
= 1.021 N/mm2 = 1.021 MPa.
)] = 0.0025

2 x 1.021

0.85 x 25

[1 − (√1 −

0.85 x 25
420

27.82 x 106
0.9 x 1000 x (174)2

= ])

𝑛𝑅2
0.85f′c

=

M−
b,des
ϕbd2

[1 − (√1 −

= Rn

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0025 x 1,000 x 174 = 435 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
) ،(Asmin = 270 mm2/m < As = 435 mm2/mنـــــــو دسيخـــــــانــــــو مساحــــت
) (As = 435 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې په لنډ لوري نښتې اتکاء
کې فوالدي سيخان ځای په ځای کوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله په الندې ډول
پيداکوو :
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= 259.8 mm C/C

113x 1,000
435

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د يو سيخ
چې قطر يې) (12 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 113 mm2

3.14 x (12)2
4

=

πd2

= Aϕ

4

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې په اوږد لوري نښتې اتکاء کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي
تــر منځ فاصـلـه ) (190 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي
متره څخه لږه ده  ،قبلوويانې ) (ϕ 12 mm @ 250 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو .
(ج)  -د لنډ لوري په ازاده اتکاء کې محاسبوي کږېدنې مومنټ له مخې په الندې ډول
−
(Ma,des
)= 17.00 KN. m/m

فوالدي سيخان په الس راوړو :
= 0.624 N/mm2 = 0.624 MPa.
)] = 0.00152

2 x 0.624

0.85 x 25

[1 − (√1 −

0.85 x 25
420

17.0 x 106
0.9 x 1000 x (174)2

= ])

𝑛𝑅2
0.85f′c

=

M−
a,des
ϕbd2

[1 − (√1 −

= Rn

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00152 x 1,000 x 174 = 264.5 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
) ،(Asmin = 270 mm2/m > As = 264.5 mm2/mنـــــــو دسيخـــــــانــــــو
مساحــــت ) (As = 270 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې په لنډ لوري
نښتې اتکاء کې فوالدي سيخان ځای په ځای کوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله
په الندې ډول پيداکوو :
= 418.5 mm C/C
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113x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې په اوږد لوري نښتې اتکاء کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي
تــر منځ فاصـلـه ) (350 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي
متره څخه لږه ده  ،قبلوو ،يانې ) (ϕ 12 mm @ 350 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو .
(د)  -د اوږد لوري په ازاده اتکاء کې محاسبوي کږېدنې مومنټ له مخې په الندې ډول
فوالدي سيخان په الس راوړو :
−
(Mb,des
)= 10.92 KN. m/m

= 0.41 N/mm2 = 0.401 MPa.
2 x 0.401

[1 − (√1 − 0.85 x 25)] = 0.001

0.85 x 25
420

10.92 x 106
0.9 x 1000 x (174)2

= ])

2Rn
0.85f′c

=

M−
b,des
ϕbd2

[1 − (√1 −

= Rn

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0010 x 1,000 x 174 = 174 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
) ،(Asmin = 270 mm2/m > As = 174 mm2/mنـــــــو دسيخـــــــانــــــو مساحــــت
) (As = 270 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې په لنډ لوري نښتې اتکاء
کې فوالدي سيخان ځای په ځای کوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله په الندې ډول
پيداکوو :
= 418.5 mm C/C

113x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې په اوږد لوري نښتې اتکاء کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي
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تــر منځ فاصـلـه ) (350 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي
متره څخه لږه ده  ،قبلوو ،يانې ) (ϕ 12 mm @ 350 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو .
(هـ)  -د اوږد ې وايې په منځ کې محاسبوي کږېدنې مومنټ له مخې په الندې ډول فوالدي
سيخان په الس راوړو :
+
+
+
(Ma,des
= MaD,des
+ MaL,des
)= 8.36 + 14.29 = 22.65 KN. m/m

= 0.831 N/mm2 = 0.831 MPa.
2 x 0.831

[1 − (√1 − 0.85 x 25)] = 0.0020

0.85 x 25
420

22.65 x 106
0.9 x 1000 x (174)2

= ])

2Rn
0.85f′c

=

M+
a,des
ϕbd2

[1 − (√1 −

= Rn

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0020 x 1,000 x 174 = 352.2 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
) ،(Asmin = 270 mm2/m < As = 352.2 mm2/mنـــــــو دسيخـــــــانــــــو
مساحــــت ) (As = 352.2 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې په لنډ لوري
نښتې اتکاء کې فوالدي سيخان ځای په ځای کوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله
په الندې ډول پيداکوو :
= 320 mm C/C

113x 1,000
352.2

=

Aϕ x 1,000
As

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې په اوږد لوري نښتې اتکاء کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي
تــر منځ فاصـلـه ) (300 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي
متره څخه لږه ده  ،قبلوو ،يانې ) (ϕ 12 mm @ 300 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو .
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(و)  -د اوږد ې وايې په منځ کې محاسبوي کږېدنې مومنټ له مخې په الندې ډول فوالدي
سيخان په الس راوړو :
+
+
+
(Mb,des
= MbD,des
+ MbL,des
)= 5.32 + 9.24 = 14.56 KN. m/m

= 0.616 N/mm2 = 0.616 MPa.
)] = 0.00152

2 x 0.616

0.85 x 25

[1 − (√1 −

14.56 x 106
0.9 x 1000 x (162)2

0.85 x 25
420

=])

𝑛𝑅2
0.85f′c

=

M+
b,des
ϕbd2

[1 − (√1 −

= Rn

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00152 x 1,000 x 162 = 246.24 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
) ،(Asmin = 270 mm2/m > As = 246.24 mm2/mنـــــــو دسيخـــــــانــــــو
مساحــــت ) (As = 270 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې په لنډ لوري
نښتې اتکاء کې فوالدي سيخان ځای په ځای کوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله
په الندې ډول پيداکوو :
= 418.5 mm C/C

113x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې په اوږد لوري نښتې اتکاء کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي
تــر منځ فاصـلـه ) (350 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي
متره څخه لږه ده  ،قبلوو ،يانې ) (ϕ 12 mm @ 350 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو .
د سيخانو د پيداکېدنې لپاره سرته رسيدلې محاسبه په الندېنې جدول کې ځای په ځای
کوو :
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د محاسبه شوې پوښښ تختې د محاسبې څرنګوالی .
کوږوالي
وايې

لنډ
لوري

اوږد
لوري

موقيعيت

مومنټ

فعاله
ارتفاع

)(KN.m

)(d
)(mm

Rn
)(MPa

سيخبندۍ
نسبت )(ρ

سيخانو
مساحت
)(As
)(mm2/m

نښتې اتکاء

36.35

174

1.334

0.00329

572.46

د وايې منځ

22.65

174

0.831

0.002024

352.2

ازاده اتکاء

17.00

174

0.624

0.00152

As < Asmin

نښتې اتکاء

27.82

162

1.021

0.0025

435.00

د وايې منځ

14.56

162

0.616

0.00152

As < Asmin

ازاده اتکاء

10.92

162

0.401

0.0010

As < Asmin
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سيخان

ϕ 12 mm @ 190
mm C/C
ϕ 12 mm @ 300
mm C/C
ϕ 12 mm @ 350
mm C/C
ϕ 12 mm @ 250
mm C/C
ϕ 12 mm @ 350
mm C/C
ϕ 12 mm @ 350
mm C/C

-9.2په مستقيمه محاسبوي طرېقه د دوه لوريزه پوښښ تختو تحليل اومحاسبه
)(Analysis and Design of Two-Way Slabs by Direct Design Method
د مستقيمې محاسبې طرېقه د مستقيمې تحليلي طرېقې په نامه ځکه يادېږي  ،چې په
دې طرېقه کې د اړتيا له مخې پرته له ساختماني تحليل څخه د پوښښ تختې د پنيل په
بېالبېلوبرخو کې دمومنټونولپاره قيمتونه توصيه کوي  .دا طرېقه د معادل چوکاټ
محاسبوې طرېقې په پرتله ډېره اسانه ده  ،خو يوازې د منظمو څو پنيلونو لرونکو پوښښ
تختو لپاره مناسبه ده  .د دې طرېقې په کارېدنې کې د ) (ACI Codeکود ) (13.6.1برخه د
الندېنيو محدوديتونو الرښوونه کوي :
 -1په هر لوري بايد په اصغري ډول درې پرله پسې وايې شتون ولري  ،ځکه نو نهه پنيل
لرونکي ) (3 x 3ساختمان کولی شو ،د کوچني ساختمان په څېر په پام کې ونيسو .خو که
له درېو پنيلونو څخه لږ وي  ،نو د مستقيمې محاسبوي طرېقې په واسطه داخلي منفي
مومنټونه به ډېر کوچني حاصل شي .
 -2د پوښښ تختې بايد مستطيلي ډوله وي اود پنيلونو د اوږدې او لنډې وايو اوږدوالي
نسبت بايد له دوو څخه ډېر نه شي  .که د وايو دانسبت دوه او يا له دوو څخه لوی شي  ،نو
ديو لوريزه پوښښ تختې په څېر عمل کوي .
 -3په هر لوري د پرله پسې وايو اوږدوالی بايد د اوږدې وايې د يو پر درې څخه ډېر
توپير ونه لري  .دا محدوديت تحميلوي چې دسيخبندي غوڅېدنې تفصيل لپاره کولی
شو ټاکلی سټندرد وکاروو .
 -4د پرله پسې پايو دمرکزي محورونو د هر يو محور ته د ستنو د محور بيرونوالی بايد
په اعظمي توګه د وايې د اوږدوالي (د مرکزيت څخه په بيرون شوې لوري) د ) (10%سلنې
په اندازه فاصله ولري .
 -5د پوښښ تختې پرپنيل بايد ټول بارونه يوازې ثقلي او په بشپړه توګه په پنيل باندې
يو شانته وېشلې بارونه وي .مستقيمه محاسبوي طرېقه نه شوکولي چې د بې له اتکايې

121

ميلو (حرکي) عناصرو ،افقي بارشوې چوکاټونو ،فرشي تهدابونو او مخکني متشنج
پوښښ تختو لپاره وکاروو.
 -6د ګټې اخېستنې (بې له ضريبه) ژوندي بار بايد د ګټې اخېستنې مړ بار د دوه برابره
څخه ډېر نه شي .که محاسبوي تسمه ژوندې بار د مړبار په پرتله په لوړ نسبت بار شوې
وي  ،ښايي د دې طرېقې د تحليل د فرضيې څخه ډېر مومنټونه رامنځته کړي .
 -7په ټولو لورو کې د اتکاګانو تر منځ ګاډرونو سره دپوښښ تختې د پنيل لپاره ،
دګاډرونو ا ړونده سختي په دواړو متقاطع لورو )  (αf1ℓ22 / αf2ℓ12بايد له ) (0.2څخه کم
او له ) (5.0څخه ډېر نه شي  .د ) (αfاصطالح به په راتلونکې کې توضيح شي  (ℓ1) ،او
) (ℓ2په دواړو لورو وايې دي). (505:9
په مستقيمې محاسبوي طرېقې سره د دوه لوريزه پوښښ تختې د تحليل لپاره بايد
الندېنۍ درې بنسټيزې مرحلې تر سره شي :
 - 1ستاتيکي مومنټ پيداکول ) : (Determent of Statical Momentد پوښښ تختې د
محاسبې لپاره په دواړه لورو د الندېنې شکل په څېر يو لړ چوکاتونه په پام کې نيول
کېږي .دا چوکاټونه د پايو ليکوپه هر لوري د پنيلونو تر منځ پورې غځېږي  .دچوکاټونو
د هريو چوکاټ په هره وايه کې دا اړينه ده چې ستاتيکي مجموعي مومنټونه ) (Moد
الندېنې فورمول په واسطه پيداکړو  :که د اتکاګانو منفي مومنټونه په ) (M1او ) (M2او
د وايې په منځ کې مثبت مومنټ په ) (Mmوښودل شي او دوايې له منځ څخه د هماغه
ساده اتکاء لرونکي ګاډر لپاره ستاتيکي مومنټ ) (Moد الندېنۍ رابطې په واسطه
ښودل کېږي :
1

)Mo = Mm – (M1 + M2
2

که بار) (wد ګاډر په اوږدوالي ) (ℓيو شانته وېشلی وي ،نو ) (Mo = wℓ /8کېږي .
2

)…………………………………… (16.2
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𝑛𝑞𝑢 ℓ2 ℓ2
8

= Mo

دلته :
 - quد سطحې د يو واحد لپاره ضريبي شوی باردی .
 - ℓ2د تسمې باالمقابل عرض دی .
 - ℓnد پايو يا ستنې تر منځ خالصه وايه ده .
د) (ℓnپه پيداکېدنې کې د دايروي پايې يا دکپيټل ) (Capitalقطر ) (dcد مربعوي
معادلې پايې ) (0.886dc ≈ 0.89dcسره عوض کېږي  .د هر لوري د پنيلونو لپاره د) (ℓ2او
) (ℓnقيمتونه په ( -22.2شکل) کې ښودل شوي دي). (578:1
د ټيپيک پوښښ تختې پنيل لپاره د ) (Moمحاسبه په ( -3.2مثال) کې ښودل شوې ده.
د ستاتيکي مومنټ په محاسبه کې د وايې خالص او ږدوالی ) (ℓnبايد له )(0.65ℓ1
څخه لږ په پام کې ونه نيول شي  .د ستايکي مومنټ په محاسبه کې ) (ℓ2د مجاورو
وايو(د ℓ1سره عمود) د منځني عرض سره مساوي قبلېږي  .په دې محاسبه کې که مجاوره
وايه يو لوريزه وي ،نو ) (ℓ2فاصله د هغه اړخ څخه د پوښښ تختې د پنيل مرکزي ليکې
(د ℓ1سره عمود) پورې په پام کې نيول کېږي ). (311:4
 -3.2مثال  :د الندېنې شکل له مخې ستاتيکي مومنټ پيداکړئ چې د پوښښ تختې
ضخامت ) (200 mmاو دهغې له پاسه ) (5.0 KN/m2ژوندې بار تکيه وي ؟

 -1لومړی يوشانته بارشوی ضريبي بارونه په الندې ډول پيداکوو:
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qu = 1. 2 x 0.20 x 24 + 1.6 x 5.0 = 5.76 + 8.0 = 13.76 KN/m2.
 -2د) (Aپنيل په پام کې نيولو سره د ) (1او) (2پايو تر منځ وايه کې ستاتيکي مومنټ په
الندې ډول پيداکوو:
𝑛𝑞𝑢 ℓ2 ℓ2

= Mo

8

دلته :
 - ℓ2د پوښښ تختې د پنيل عرض دی چې مساوي کېږي په :
ℓ2 = (6,300/2) + (6,000/2) = 6,150 mm.
 - ℓnد پوښښ تختې د پنيل خالصه وايه ده چې مساوي کېږي په :
ℓn = 6,600 – (500/2) – (600/2) = 6,050 mm.
= 3,097.45 KN. m.

13.76 x 6.15 x (6.05)2

= Mo

8

 -3د) (Bپنيل په پام کې نيولو سره د ) (1او) (4پايو تر منځ وايه کې ستاتيکي مومنټ په
الندې ډول پيداکوو:
6,600

) = 6,150 mm.
1
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()+

2
300

) – x (0.886 x 600) = 5,584 mm.
= 2,638.67 KN. m.

5,700
2

( = ℓ2

( – ℓn = 6,000

2
2
13.76 x 6.15 x (5.584)2

8

= Mo

 -4په پنيل کې مثبت اومنفي مومنټونه  :په مستقيمه محاسبوي طرېقه کې د ) (ACIکود
د ) (13.6.3برخې د قاعدې سره سم مجموعي ضريبي شوی ستاتيکي مومنټ ) (Moپه
مثبت او منفي ضريبي شويو مومنټونو وېشل کېږي  ،چې په الندېنې ( -23.2شکل) کې
ښودل شوې دي  .په داخلي وايو کې منفي ضريبي شوې مومنټ ساحه د مجموعي ضريبي
شوې ستاتيکي مومنټ ) (Moد ) (65%سلنې تربرېده او مثبت مومنټ ساحه د مجموعي
ضريبي شوې ستاتيکي مومنټ ) (Moد ) (35%سلنې تربرېده قبلېږي  .دا اټکلي اندازه د
يوشانته بارشوي سختې اتکالرونکې ګاډر سره ورته دی چې په هغې کې منفي مومنټ د
) (Moد ) (67%سلنې تر برېده او مثبت مومنټ د ) (Moد ) (33%سلنې تر برېده پورې
قبلېږي). (282:14

 -23.2شکل  :په دوه لوريزه پوښښ تخته کې دمثبتو او منفي مومنټونه د ساحې ښودنه (a) .بيروني
وايه او ) (bداخلي وايه ). (461:3
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 -6.2جدول :په بيروني وايې کې  ،د مجموعي ضريبي شوي مومنټ ) (Moوېشنه ). (462:3
دټولو اتکاګانو
مومنټونه

نه تکيه شوې
بيروني څنډۍ

د داخلي اتکاګانو تر منځ بې له
ګاډرونو پوښښ تختې

تر منځ ګاډر
لرونکي پوښښ

بې له څنډۍ

څنډۍ لرونکې

تختې

ګاډر

ګاډر

بشپړه تکيه
شوي بيروني
څنډۍ

داخلي منفي
ضريبي شوی

0.75

0.70

0.70

0.70

0.65

مومنټ
د منځنې وايې
مثبت ضريبې

0.63

0.52

0.57

0.50

0.35

شوی مومنټ
بيروني منفي
ضريبي شوی

0

0.26

0.16

0.30

0.65

مومنټ

 -5د پايې او منځنۍ تسموترمنځ د مومنټ وېشنه :د پوښښ تختې د تسمې په عرض کې
محاسبه شوي مومنټونه بايد په ډېره مناسبه توګه د پايې او منځنۍ تسموترمنځ ووېشل
شي .خو د دوې څخه د پايې تسمه د انحنايې بې ځايه کېدنې په وړاندې د ډېرې سختۍ
له امله ځانته ډېر مومنټ ځانګړې کوي  .که دپوښښ تخته له ګاډر سره يوځای وي نو
دپايې د تسمې د مومنټ برخه بايد په ډېره مناسبه توګه دګاډر او پوښښ تختې تر منځ
ووېشل شي  .په بيروني وايه کې بيروني انجام د داخلي اتکاء د انجام په نسبت لږه
استواره په پام کې نيول کېږي  .د مثبتو اومنفي منټونو په ساحه کې د ) (Moوېشنه په
( -6.2جدول) کې ورکړل شوې ده  .په دې جدول کې بيروني څنډۍ تکيه شوې نه وي،
پوښښ تختې اړونده په کومه کې چې بيروني څنډۍ يې تکيه شوي وي  ،خو هغه لکه د
بېلګې په توګه د معموره ډوله ديوال په څېر دي  .بيروني بشپړه تکيه شوې څنډۍ د هغه
پوښښ تختو چې بيروني څنډۍ يې تکيه شوې وي او پرله پسې د هغه کانکرېټي ديوال
انحنايې سختي يې د پوښښ تختې په نسبت ډېره وي .
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که په الس راغلي منفي مومنټونو د اتکاء دواړو لورو ته توپير ولري  ،نو د پوښښ
تختې منفي مومنټ مقطع له دوو څخه د لوی لپاره محاسبه کېږي). (460-462:3
 -6د پوښښ تختې يا پوښښ تختې  -ګاډر د تسمې د اجزاو تر منځ د مومنټ وېشنه  :هغه
مثبت او منفي مومنټونه چې دپوښښ تختې يا پوښښ تختې  -ګاډر د تسمه په عرض کې
محاسبه کېږي  ،نو د پايې يا ستنې د تسمې او د نيمه منځنيو تسمو په نسبت وېشل
کېږي  .د ستنو د تسمو سختي د ستنو د محور په ګردچاپيره کې د محدود واقع کېدنې
په دليل او د ګاډر سختي (د پوښښ د تختې يا ګاډر) چې د )

ℓ2
ℓ1

( يا (د پوښښ تختې يا

پوښښ تختې  -ګاډر د تسمې عرض او دوايې اوږدوال نسبت) د بدلونونو اود ) (αf1يا (د
پوښښ تختې  -ګاډر په مقطع کې د ګاډر او پوښښ تختې د سختۍ نسبت ) دپايې او
منځنۍ تسمو د نسبت د محاسبې لپاره مناسب او وړ کميتونه ښيې .
په هغه پوښښ تخته کې چې په ګاډر تکيه نه وي ) (αf1 = 0وي  ،نو د پايې تسمې ته
) (75%ضريبي شوې منفي مومنټ او ) (60%ضريبي شوې مثبت مومنټ رسېږي .په
همدې ترتيب سره منځنې نيمايې تسمو ته د پوښښ تختې د تسمې د مجموعي متناظر
مومنټ څخه ) (12.5%ضريبي شوې منفي مومنټ او ) (20%ضريبي شوې مثبت مومنټ
رسېږي  .همداراز د پوښښ هغه تخته چې په ګاډر تکيه وي او د )≥ 0
داسې حالت کې چې د)

ℓ2
ℓ1

ℓ2
ℓ1

 (αf1وي  ،په

( د ) (1.0) ، (0.5او يا ) (2.0سره مساوي وي  ،نو ستنې

تسمې ته د مجموعي منفي او مثبت ضريبي شوې مومنټونه په ترتيب سره )، (90%
) (75%او ) (45%رسېږي .
د پايې او منځني تسمو تر منځ دخارجې ضريب سره د منفي مومنټونو د وېشنې لپاره
بايد چې د اړخ ګاډر نسبي څرخېدنې نسبت ) (β1ته پاملرنه وشي  .که د اړخ ګاډر نسبي
څرخېدنې نسبت

) (β1 = 0وي  ،نو بيروني ضريبي مجموعي منفي مومنټ د پايې

تسمې ته ځانګړې کېږي او منځنۍ تسمې ته هيڅ برخه نه رسېږي  .خو که د اړخ ګاډر
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نسبي څرخېدنې نسبت ) (β1 ≥ 2.5وي  ،نو بيروني ضريبي مجموعي منفي مومنټ د
داخلي ضريبي منفي مومنټ په څېر د پايې او منځنۍ تسمو ترمنځ وېشل کېږي .
د اړخ ګاډر نسبي څرخېدنې نسبت) (β1د عرضاني قوی مودول ) (Gاو د اړخ ګاډر
څرخېدنې ثابت ) (Cد ضرب حاصل اوپه څرخېدونکې ګاډر او د پوښښ تختې د تسمې
عرض سره نښتې پوښښ تختې اړونده ) (EIپر وېشلو څخه په الس راځي  ،چې د
پواسون ضريب د صفر سره وي ) (v = 0او ) (G = E/2قيمتونو د قبلېدنې سره مساوي
کېږي په :
)……………………………………….. (17.2

Ecb C
2Ecs Is

= β1

دلته  (Ecb) :او ) (Ecsپه ترتيب سره د څرخېدونکې ګاډر او پوښښ تختې د کانکرېټو د
ارتجاعيت مودول دی او )

ℓ2 h3
12

=  (Isد پوښښ تختې د انرشيا مومنټ دی ). (443:13

د څرخېدونکي ګاډر مقطع د ) (ACIکود پر بنسټ د هغې په اوږدو کې ثابته او د
الندېنيو درېيو قيمتونو سره مساوي اويا ورڅخه لوي په پام کې نيول کېږي :
الف  -د پام وړ وايې په اوږدو کې د مومنټ د محاسبې لپاره د پوښښ تختې يوه برخې
عرض د ستنې د عرض ،د پايې يا ستنې د سر او يا د براکټ د عرض سره مساوي په پام
کې نيول کېږي .
ب  -په يو ريخت او يا بشپړه مرکب پوښښونو کې په (الف) برخه کې د ټاکل شوې برخې
سربيره د ګاډرد عرض له هغه برخې چې د پوښښ تختې له پاسه يا الندې واقع وي .
ج  -عرضي ګاډر چې په الندې شکل کې ښودل شوې دي .
په ( -24.2شکل) کې د څرخېدونکې ګاډر مقطع د پورتنيو رابطو پر بنسټ په بېلوبېلو
حالتونو کې په نښه شوې دي  .په دې شکل کې ) (c1د ) (ℓ1په لوري د پايې يو بعد يا د
پايې سر دي  (hb) ، (hf) ،او ) (bwپه ترتيب سره د پوښښ تختې ضخامت ،د ګا ډر وتلې
برخه او د ګاډر عرض دي .د اړخ څرخېدونکي ګاډر په نښه برخه يوازې يوه لورې ته لري ،
خو هغه چې څرخېدونکې اړخ ته يو کوچنی کانټيليور ولري .
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په څـــرخـــېدونکې ګاډر کې د څـــرخـــېدنې ثابت ) (Cپه بشپړه دقت ســــره په ډېره
ساده ډول نه ټاکل کېږي  .دا کميت د مقطع د قطبي انرشيا مومنټ سره يو څه مساوي دی
 ،د( -24.2شکل) د مقطع په مستطيلونو چې کوچنۍ اندازه يې ) (xاو لويه اندازه يې )(y
ولري په وېشلو سره د الندېنۍ رابطې په واسطه ټاکل کېږي :
)………………………………… (18.2

x x3 y
3

) C = ∑ (1 − 0.63
y

 -24.2شکل :په څو متحملي حالتونو کې د څرخېدونکې ګاډر مقطع ). (315:4
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د څرخېدنې ثابت ) (Cپه محاسبه کې بايد د ګاډرد مقطع متحملې برخې په بېالبېلو
مستطيلې برخو ووېشل شي  ،تر څو د ) (Cلوړ قيمت تر السه شي ،چې ېر اوږدوالي په
ځانګـــــړې کېدنې ســـره ښايي پلــــنو مستطيلـــــونــــو ته د څـــــرخېدنې ثابت ) (Cلــــوړ
قيمت حاصل شي.
د ) (ACIکـــــود د پوښښ تختې د تسمې په ټـــول عــرض کې د ستنې د تسمې د
داخلي منفي مومنټ ،د بيروني منفي او مثبت مومنټونو د برخې د ټاکلو لپاره په الندېنې
( -7.2جدول) کې قيمتونه ښودل شوې دي  ،په جدول کې د عددونو تر منځ اندازۍ د
انترپوليشن له مخې ټاکل کېږي .

 -25.2شکل :ديوه اړخيزګاډر مقطع

د مقطع د څرخېدنې دثابت ) (Cحاصلولو لپاره په بېالبېلو

طرېقوپه مستطيلو وېشنه ). (316:4

د محاسبوي تسمې په ټول عرض کې د رامنځته کېدونکې مومنټونو څخه په سلنې
سره د پايې د تسمې برخه د ) (21.2او ) (22.2رابطو پر بنسټ د( -7.2جدول) دقيمتونو تر
منځ د خطي اړيکو په پام کې نيولو سره پيداکېږي  .د دې رابطو څخه په ګټې اخېستنې
کې بشپړه دقت وشي  ،که )> 1.0

ℓ2
ℓ1

 (αf1وي  ،نو )= 1.0

ℓ2
ℓ1

 (αf1او که د اړخ ګاډر

نسبي څرخېدونکې سختي ) (β1 > 2.5وي  ،نو) (β1 = 2.5قلېږي او په رابطو کې ځای په
ځای کېږي .
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 -7.2جدول :د پوښښ تختې د تسمې په ټول عرض کې د پايې تسمې د داخلي منفي  ،د بيروني منفي او
مثبت مومنټونوپه سلنې سره برخې). (317:4
د پام وړ
ضريبونو سره

ℓ

) (ℓ2

ℓ
) (αf1 ℓ2
1

1

)(β1

مومنټونه

0.5

1.0

2.0

داخلي منفي

0

-

75

75

75

مومنټ

≤ 1.0

-

90

75

45

0

100

100

100

≤ 2.5

75

75

75

0

100

100

100

≤ 2.5

90

75

45

0

-

60

60

60

≤ 1.0

-

90

75

45

بيروني منفي
مومنټ

مثبت مومنټ

0

≤ 1.0

په داخلي منفي مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د الندېنې رابطې په واسطه
پيداکېږي :
)

)…..….……………… (21.2

ℓ2
ℓ1

) (1-

ℓ2
ℓ1

% - in,col= 75 + 30 (αf1

په بيروني منفي مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د الندېنۍ رابطې په
واسطه پيداکېږي :
))…….….…… (22.2

ℓ2
ℓ1

) (1-

ℓ2
ℓ1

% - ext,col= 100 - 10 β1 + 12 β1 (αf1

په مثبت مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د الندېنې رابطې په واسطه
پيداکېږي:
)……………………… (23.2

)

ℓ2
ℓ1

) (1.5 -

ℓ2
ℓ1

% += 60 + 30 (αf1

د) (ACIکود د الرښوونې پربنسټ که تکيه په پايو يا ديوالونو شوې وي او په هغې
کې يې فاصله لږترلږه د پوښ تختې د هغه تسمې چې ) (Moدهغې لپاره پيداشوی دی  ،د
عرض د درې پر څلور ) (0.75ℓ2تر اندازه پورې غځېدلې وي او داسې فرضېږي چې منفي
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مومنټ په ) (ℓ2يو شانته وېشل کېږي  .لـه بلې خوا د اړخ نيمې منځنۍ مجاوره تسمه ،
چې د يوه ديوال پر مخ واقع ده  ،د منفي مومنټ د محاسبې لپاره ) (ℓnد مجــاورې پايې د
عرض او د ديوال سره مـوازي په پام کې نيول ېږي او ديوال د يو سخت ګاډر په څېر
فرضېږي ). (501-503: 9
 -5په منځنيو تسموکې د ضريبي مومنټونو پيداکول :د ) (ACIکود د الرښوونې پر
بنسټ د ضريبونو سره د مومنټونو هغه برخه چې د ستنو د تسمې په واسطه نه تحمل
کېږي  ،د محاسبوي ځانګړې شوې تسمې دواړو لورو ته دنيمه منځنيو تسمو ترمنځ بايد
په متناسبه توګه ووېشل شي اوهره منځنۍ تسمه همداسې محاسبه کېږي اود هغه
مجموعي مومنټونو په وړاندې چې ددواړو نيمومنځنيوتسمو ته ځانګړې شوي دي
مقاومت وکړي.
هغه منځنۍ تسمه چې دهغه اړخ سره مجاوره يا موازي پر ديوال تکيه شوې بايد
داسې محاسبه شي چې د نيمې منځنۍ تسمې لپاره دوه ځلې (دوه چنده) ټاکل شوی
مومنټ چې د داخلي اتکاګانود لومړي رديف سره متناظروي وزغمي  .په الندېنې (-24.2
شکل) کې د ديوال له پاسه اړخ سره مجاوره يا موازي په نښه شوې تسمه منځنۍ تسمه ده
چې عرض يې د ) (ℓسره مساوي دی او د دې وړتيا بايد ولري چې د) (ℓnپه عرض د ښي
لورې د نيمې منځنۍ تسمې د مثبت او منفي مومنټونو دوه ځلې (دوه چنده) مومنټ
وزغمي  ،نو له دې امله د ) (ℓپه عرض منځنۍ تسمه چې په (-24.2شکل) کې په نښه
شوې ده بايد د وايې پر منځ او هم د په اتکاګانو کې د الندېنيو ښودل شويو مومنټونو د
دوه برابره څخه ډېر مومنټ ورته محاسبه شي :
الف  -د) (ℓnپه عرض د ښي لورې د نيمې منځنۍ تسمې او د) (ℓLپه عرض د چپ لوري د
نيمې منځنۍ تسمې د مومنټونو مجموعه .
ب  -د ) (ℓnپه عرض د ښي لوري نيمې منځنۍ تسمې ته د ځانګړې شوې مومنټ دوه
ځلې.
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 -26.2شکل  :په ديوال د تکيه شوې اړخ اتکاء سره مجاوره يا موازي منځنۍ تسمه ). (319:4.

 -6د پايې تسمې د مومنټونو وېشنه  :د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې که د ستنې تسمه
کې ګاډر هم ګډون ولري  ،نو د ستنې د تسمې په مومنټونو کې د ګاډر برخه په الندې ډول
ټاکل کېږي :
ℓ2

 -1که )≥ 1.0
 -2که )= 0

ℓ1

ℓ2
ℓ1

 -3که )< 1.0

 (αf1وي  ،نو د ګاډر برخه ) (85%سلنه قبلېږي .

 (αf1وي  ،نو د ګاډر برخه ) (0%سلنه قبلېږي .

ℓ2
ℓ1

 (αf1وي  ،نو د ګاډر برخه د داخلي خطي موقيعيت له مخې له (0

) %سلنې څخه تر ) (85%سلنې پورې قبلېږي .
د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې ګاډرونه سربېره له هغه مومنټ چې د پوښښ
تختې د مړه بار له امله د پوښښ تختې  -ګاډر د ستاتيکې مومنټ او د پايې يا ستنې د
تسمې په اړونده مومنټ کې د ګاډر برخه ټاکنې کې ټاکل کېږي ،د ټولو هغه اضافي
مومنټونو چې د متمرکز او خطي بارونو له امله په ګاډر اغېزه کوي ،په وړاندې بايد هم
مقاوم وي  .په دې بارونو کې د پوښښ تختې له پاسه يا الندې د ګاډر وتلې تنې  ،د
ځانګړو ديوالونو وزن چې د ګاډر په طوالنې محور او مرکز محور په مخ واقع وي او د
فرعي ګاډرونو او پايو ياستنو بارونه چې په ګاډرونواو يا په ځوړند ډول له ګاډر څخه
الندې واقع شوې وي  ،بارونه ګډون لري  .دې بای پاملرنه وشي چې خطي يا متمرکز
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بارونه هغه بارونه دي چې د ګاډر د تنې د عرض په محدودو کې عمل کوي او په ګاډر
مستيقماً اغېزه کوي  ،قبلېږي .
 -4.2مثال  :په الندېنې شکل کې ښودل شوې پوښښ تختې د مستقيمې محاسبوي
طرېقې په واسطه د ) (2محور په اوږدو د محاسبـوي تسمواجــــزاو مومنټونه محاسبه او
همداراز د منځۍ وايې د محـاسبوي تسمې په اجزاو کې فوالدي سيخان ځای په ځای
کړئ  .که د پوښـښ تختې ضخامت ) ، (hs = 180 mmد ګاډر بشپړه ارتفاع (h = 500
) ، mmعـرض يې ) (bw = 400 mmاو د ستنې ابعاد ) (400 mm x 400 mmوي .
همداراز د پوښښ تختې له پاسه پرته له خـپل وزن څخه ) (WD = 2.0 kN/m2مــړ بار او
) (WL = 4.0 kN/m2ژوندی بار عمل کړی وي او د کانکرېټو حجــــمي وزن (γ = 24
) (fc′ = 30MPa) ، KN/m3او ) (fy = 420 MPaوي .
حل  :په سر کې د مستقيمې محاسبوي طرېقې شرايط په الندې ډول ارزوو:
 -1په پالن کې درې پرله پسې پوښښ تختې په هر لوري شتون لري .
 -2د پوښښ تختې پنيلونه مستطيلي شکل لري چې لوی وايې اوږدوالي او کوجنۍ
وايې اوږدوالي نسبت ) (7.5/6 = 1.25 < 2.0دی .
 -3د پرله پسې وايو مرکز تر مرکزه فاصلې د لوي وايې د يوپردرې اندازې څخه نه
دېرېږي يانې ). (7.0 – 6.0 = 1.0 m < 7.0/3 = 2.33m
 -4د پايو له مرکزيت څخه دبيرونوالي د پرله پسې پايو يا ستنو د مرکزي محورونو
دهر يو محورڅخه په حقيقت کې صفر او يا له ) (10%سلنې څخه لږ دی.
 -5ټول بارونه ثقلي بارونه دپوښښ تختې د پنيلونوله پاسه يوشانته وېشلې شوې
دي ،دبلې خوا بې له ضريبه ژوندي بار او مړ بار نسبت له دوو څخه نه ډېرېږي .
WD = 2.0 + 0.18 x 24 = 6.32 KN/m2; WL/WD = 4.0/6.32 = 0.63 < 2.0.
 -6د پوښښ تختې ټول پنيلونه پر څلورو لورو د ګاډرونو له پاسه واقع شوې دي ،
په دواړو پرله پسې لورو د ګاډرونو سختيو نسبت د الندې رابطې په واسطه تصديق
کېږي:
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≤ 5.0

αf1 ℓ22
αf2 ℓ21

≤ 0.2

سره له دې چې پورتنۍ رابطه کولی شوپه دقيقه توګه د ټولو پنيلونو لپاره و ارزوو،
خو په دې مثال کې دپوښښ تختې په پنيلونو کې د پرله پسې وايو اوږدوالي توپير ډېر
نه دی لکه ) (ℓ1 = 6.0 mاو ) (ℓ2 = 7.5 mاو په دواړو پرله پسې لورو کې د شته ګاډرونو
ابعاد سره مساوي دي  .د ) (αfقيمتونه په دواړو لورو يو دبل سره نژدي دي او له بلې خوا
ℓ

 ( 2)2له  (7.5/6)2 = 1.56سره کېږي  ،نو له دې امله په دواړو لورو د ګاډرونو نسبي
ℓ1

سختي کافي ده .په دې مثال کې د مستقيمې محاسبوي طرېقې ټول شرايط بشپړ دي  ،نو
کولی شو دا طرېقه د مثال د شرايطو سره سم د دوه لوريزه پوښښ تختې د تحليل او
محاسبې لپاره وکاروو او کولی شو د ټولو محورونو په اوږدو محاسبوي مومنټونه د
محاسبوي تسمو په ټولو اجزاو ووېشو .
د ) (2محور په اوږدو کې د دوه لوريزه پوښښ تختې د تحليل او محاسبې مرحلې په
الندې ډول توضيح او تشريح کېږي :
wu ℓ2 ℓ2n

 -1د ضريبي شوي مجموعي ستاتيکي مومنټ پيداکول :

8

= Mo

Wu = 1.2 x 6.32 + 1.6 x 4 = 14.0 KN/m2
Wu = 14.0 KN/m2 > 1.4wD = 1.4 x 6.32 = 8.848 KN/m2
د پوښښ تختې د لنډ لورې ) (ℓ1 = 6.0 mمحاسبوي وايه په الندې ډول پيداکوو :
ℓn = ℓ1 – bw = 6.0 – 0.4 = 5.60 m.
= 411.6 KN. m

14.0 𝑥 7.5 𝑥 (5.6)2
8

= Mo

د پوښښ تختې د لنډ لورې ) (ℓ1 = 7.0 mمحاسبوي وايه په الندې ډول پيداکوو :
ℓn = ℓ1 – bw = 7.0 – 0.4 = 6.60 m.
= 571.725 KN. m

14.0 𝑥 7.5 𝑥 (6.6)2
8

= Mo

 -2په الس راغلی مجموعي ستاتيکي مومنټ په مثبت او منفي مومنټونو وېشو  :څرنګه
چې ) (7.0 mوايه يوه داخلي وايه ده  ،نو په هغې کې ستاتيکي مومنټ ) (65%سلنه په
منفي مومنټ او ) (35%سلنه په مثبت مومنټ وېشل کېږي :
135

Mu− = 0.65Mo = 0.65 x 571.725 = 371.621 KN. m
Mu+ = 0.35Mo = 0.35 x 571.725 = 200.104 KN. m
څرنګه چې ) (6.0 mوايه يوه اړخيزه او وروستنې وايه ده  ،نو په هغې کې ستاتيکي
مومنټ د ( -6.2جدول) له مخې د( -22.2شکل) سره سم په الندې ډول وېشل کېږي :
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د اړخيزې يا وروستنې وايې په بيرونې اتکاء کې مومنټ مساوي کېږي په :
Mu− = 0.16Mo = 0.16 x 411.6 = 65.856 KN. m
د اړخيزې يا وروستنې وايې په داخلي اتکاء کې مومنټ مساوي کېږي په :
Mu− = 0.70Mo = 0.70 x 411.6 = 288.12 KN. m
د اړخيزې يا وروستنې وايې په منځ کې مومنټ مساوي کېږي په :
Mu+ = 0.57Mo = 0.57 x 411.6 = 234.612 KN. m
د ) (ACIکـــــود د غوښتنې لــــه مخې د مجــــاورو پوښښ تخـــتو په شريکه اتکاء
کې د الس ته راغلـــــو مومنټ قيمتونو څخه لوي قيمت د زغم لــــپاره ټاکل کـــېږي  .دا
چې پــــه يـــــوه اتکاء کې دوه اتکايې مومنټــــونه لـــه ) (Mu− = 288.12 KN. mڅخـــه
) (Mu− = 371.621 KN. mته لوړېږي  ،نو بالمقابل د ) (6.0 mوايې په منځ کې مثبت
مومنټ کمېږي  ،خو د ال ډاډمنتيا لپاره د دې کمېدنې څخه انصراف کوو  .که نښتو
اجزاو تر منځ د مومنټونو وېشنه په هغه حالت کې چې په تکيه کې يې نا معادله مومنټ
وېشل کېږي د سختۍ دضريب له مخې هم تر سره کېدای شي .
 -3د پوښښ تختې د ستنې او منځنۍ تسمو د بريدونو ټاکل او تر منځ يې د مومنټ
وېشل :د پايې محاسبوي تسمې عرض بايد چې}

ℓ2
2

ℓ1

,

2

{ minد ستنې له محور څخه

په هر لوري په الندې ډول ټاکل کېږي :
په ) (6.0 mوايه کې د ستنې د محاسبوې تسمې عرض مساوي کېږي په :
= 3.75 m} = 3.0 m

7.5
2

=

ℓ2

6

2

2

= = 3. m,

ℓ1
2

{min

په ) (7.0 mوايه کې د ستنې د محاسبوې تسمې عرض مساوي کېږي په :
= 3.75 m} = 3.5 m
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7.5
2

=

ℓ2

7

2

2

= = 3.5 m,

ℓ1
2

{min

په ) (6.0 mوايه کې د منځنۍ نيمې محاسبوې تسمې عرض مساوي کېږي په :
= 2.25 m

7.5−3.0
2

په ) (7.0 mوايه کې د د منځنۍ نيمې محاسبوې تسمې عرض مساوي کېږي په :
= 2.0 m

7.5−3.5
2

په پورتنې شکل کې د) (2محور باندې د ستنې او منځنۍ نيمه محاسبوي تسمو
بريدونه او محدودې ښودل شوي دي .
دا چې ګاډر او پوښښ تختې په يوريخت ډول سره جوړ شوې دي  ،نو د پوښښ
تختې برخه د ګاډر د طاقچې په ډول واقع کېږي چې د طاقچه لرونګې ګاډر شکل
اختياروي  .د دې له امله د ګاډر هر لوري ته د طاقچۍ وتلې برخې عرض بايد چې
} min{hb, 4hfقبلېږي  ،چې ) (hfد پوښښ تختې ضخامت او ) (hbد ګاډر عرض دی .
د ( -Tډوله) ګاډر د طاقچې عرض مساوي کېږي په :
b = min {bw + 2hb, bw + 8hf}, hb = 500 – 180 = 320 mm
}b = min{400 +2 x320 =1,040 mm, bw+8hf = 500 +8x180 = 1,940 mm
b = 1,040 mm
په ) (6.0 mوايه کې د ګاډر په هر لوري د پوښښ تختې د پايې د تسمې عرض له
)= 980 mm

3,000−1,040
2

( سره مساوي کېږي .

په ) (7.0 mوايه کې د ګاډر په هر لوري د پوښښ تختې د پايې د تسمې عرض له
)=1,230 mm

3,500−1,040
2

( سره مساوي کېږي .

د ) (2محور د محاسبوي تسمو په هر وايه کې د هغوې د اجزاوو تر منځ د مثبت او
منفي مومنټونو وېشنه په الندې ډول تر سره کېږي :
الف  -د) (7.0 mوايې په منځ کې د ګاډر د تنې د انرشيا مجموعي مومنټ په الندې
ډول پيداکېږي ): (325:4
= 3.645 x 109 mm4.

7,500 x(180)3
12

=

ℓ2 h3f
12

= ; Is

) 1+𝐴𝐵(4−6𝐴+4 A2 +B A2
1+AB
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Ib
Is

=,k

=

Ecb Ib
Ecs Is

bw x h3
12

= αf1
Ib = k

-1) = 1.6
= 1.524

1,040
500

( = )-1

be

( = = 0.36, B

bw

= 1.0

ℓ1

500

=

h

) 1+0.36 x 1.4 x (4−6x0.36+4 x 0.362 +1,6 x 0.362
)1+(0.36 x 1.6

= 6.35 x 109 mm4.
ℓ2

180

hf

=A

= 1.87 > 1.0 ⇒ αf1

7.5
7.0

= 1.742 x

400 x(500)3

ℓ2
ℓ1

12

=k

Ib = 1.524

= 1.742 ⇒ αf1
= 1.071

Ib
Is
7.5
7.0

= αf1
=

ℓ2
ℓ1

اوس د ) (21.2او ) (23.2رابطو له مخې لرو چې :
په داخلي منفي مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د الندېنې رابطې په واسطه
پيداکېږي :
ℓ

ℓ

ℓ1

ℓ1

M − in,col= 75 + 30 (αf1 2) (1.0 - 2) = 75 + 30 x 1 x (1.0 – 1.071) = 72.86%

په مثبت مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د الندېنې رابطې په واسطه
پيداکېږي:
) = 60 + 30 x 1 x (1.5 – 1.071) = 72.86%

ℓ2
ℓ1

) (1.5 -

ℓ2
ℓ1

M + = 60 + 30 (αf1

داچې دپوښښ تخته او ګاډر سره يوځای دي او )≥ 1.0

ℓ2
ℓ1

 (αf1دي  ،نو دپايې په

محاسبوي تسمه کې ګاډر ته د پايې د محاسبوي تسمې له مومنټ څخه ) (85%سلنه برخه
رسېږي  ،نو له دې امله په منځنۍ وايه کې مثبت او منفي مومنټونه په الندې ډول سره
وېشو:
دګاډر برخه ). (0.85 x 72.86 = 61.93%
د پايې په تسمې کې د پوښښ تختې برخه ). (0.15 x 72.86 = 10.93%
د منځنۍ تسمې برخه ). (100% - 72.86% = 27.14%
ب  -په اړخيزه يا کناري ) (6.0 mوايه کې :
= 1.742 x 1.25 = 2.18 > 1.0

ℓ2
ℓ1

= 1.25 ⇒ αf1

7.5
6.0

=

ℓ2
ℓ1

= 1.742,

Ib
Is

= 1.0
139

= αf1

ℓ2
ℓ1

αf1

د ( -17.2رابطې) څخه ليکو چې )

Ecb C
2Ecs Is

=  ، (β1په دې رابطه کې بايد د) (Aمحور

د اړخ ګاډر د څـــرخــــېدنې ثابت ) (Cبایـــد پيداشي  ،دا ګاډر ( -Lډوله) مقطع لــري چې
د ( -22.2شکل) لـــه مخې د ګاډر لــــه تنـــې څخــــه دطاقچــــې يا پوښښ تختې بيرون وتنه
} min{hb, 4hfقبلېږي  ،نو د دې مقطع لپاره د ګاډر دطاقچې عرض مساوي کېږي په :
be= min{bw+hb=400+320=720 ,bw+4hf = 400 +4 x 180 =1,120 }=720 mm

د ( -18.2رابطې) څخه ليکو چې

x x3 y

)  C = ∑ (1 − 0.63د) (Aمحور د اړخ
y

3

ګاډر چې ) (Lډوله مقطع لري د څرخېدنې ثابت ) (Cد پيداکولو لپاره د ( -23.2شکل) په
څېر په بېالبېل ډوله مستطيلونو په شکل وېشل کېږي او له هغې څخه د ) (Cاعظمي
قيمت په الندې ډول پيداکوو :
 -1که اصلي مستطيل د مقطع په تنه کې په پام کې ونيول شي نو :
x1 = 400 mm, y1 = 500 mm, x2 = 180 mm, y2 = 320 mm.
180 (180)3 𝑥 320
3

)

320

𝑥 + (1 − 0.63

400 (400)3 𝑥 500

)
500

3

𝑥 C = (1 − 0.63

C = 5.29 x 109 + 0.40 x 109 = 5.69 x 109.
 -2که اصلي مستطيل د مقطع په طاقچه کې په پام کې ونيول شي نو :
x1 = 180 mm, y1 = 720 mm, x2 = 500 – 180 = 320 mm, y2 = 400 mm.
320 (320)3 𝑥 400
3

)

320

𝑥 + (1 − 0.63

180 (180)3 𝑥 720

)
720

3
9

9

𝑥 C = (1 − 0.63
9

C = 1.18 x 10 + 2.17 x 10 = 3.35 x 10 .
د پورتنيو دوو قيمتونو څخه ) (C = 5.69 x 109اعظمي يا ډېر دی  ،نو همدا قيمت
قبلېږي  ،نو :

= 0.78 < 2.5

5.69 𝑥 (10)9
2 x 3.645 𝑥 (10)9

=

𝐶
2Is

= β1

د ) (22.2)، (21.4او ) (23.2رابطو له مخې لرو چې :
په داخلي منفي مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د الندېنې رابطې په واسطه
پيداکېږي :
) = 75 + 30 x 1 x (1.0 – 1.25) = 67.5%

ℓ2
ℓ1

140

) (1.0-

ℓ2
ℓ1

M − int.col = 75 + 30 (αf1

په مثبت مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د الندېنې رابطې په واسطه
پيداکېږي:
) = 60 + 30 x 1 x (1.5 – 1.25) = 67.5%

ℓ2
ℓ1

) (1.5 -

ℓ2
ℓ1

M + = 60 + 30 (αf1

په بيروني منفي مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د الندېنې رابطې په
واسطه پيداکېږي :
)

ℓ2
ℓ1

) (1.0-

ℓ2
ℓ1

M − ex,col= 100 - 10β1 + 12β1 (αf1

M − ex,col=100 – 10 x 0.78 + 12 x 0.78 x 1 x (1.0 – 1.25) = 89.86%
په دې وايه کې ) ≥ 1.0

ℓ2
ℓ1

 (αf1دي  ،نو دپايې په محاسبوي تسمه کې ګاډر ته د

پايې د محاسبوي تسمې له مومنټ څخه ) (85%سلنه برخه رسېږي  ،نو له دې امله د )(2
محور په کناري يا اړخيزه وايه کې داخلي مثبت او منفي مومنټونه په الندې ډول سره
وېشو:
دګاډر برخه ). (0.85 x 67.5 = 57.38%
د پايې په تسمې کې د پوښښ تختې برخه ). (0.15 x 67.5 = 10.12%
د منځنۍ تسمې برخه ). (100% - 67.5% = 32.5%
په همدې توګه د ) (2محور په کناري يا اړخيزه وايه کې بيروني منفي مومنټ په
الندې ډول سره وېشو:
دګاډر برخه ). (0.85 x 89.86 = 76.38%
د پايې په تسمې کې د پوښښ تختې برخه ). (0.15 x 89.86 = 13.48%
د منځنۍ تسمې برخه ). (100% - 89.86% = 10.14%
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د ) (2محور د پوښښ تختې  -ګاډر د اجزاو تر منځ د مومنټونو وېشنه په الندېنې جدول
کې ځای په ځای کوو :
دمجموعي
دپام وړ

ضريب سره

مومنټونه

مومنټونه
)(KN. m

د پايې په دوو نيمايې

دګاډر مومنټ

په سلنې

د منځنۍ په دوو
نيمايې تسموکې

تسموکې مومنټ

مقدار
)(KN. m

په سلنې

مومنټ

مقدار

په سلنې

)(KN. m

مقدار
)(KN. m

وروستنۍ يا اړخيزه وايه
−
Mext

65.9

76.38

50.3

13.48

8.9

10.14

6.7

M+

234.6

57.38

134.6

10.12

23.7

32.5

76.3

−
Mint

371.6

57.38

213.2

10.12

37.6

32.5

120.8

داخلي وايه
M-

371.6

61.93

230.1

10.93

40.6

27.14

100.9

M+

200.1

61.93

123.9

10.93

21.9

27.14

54.3

په پورتنې جدول کې ښودل شوې مومنټونه ديو شانته وېشل شويو عمودي مړو او
ژونديو بارونو له اغېزې پيداشوې دي  ،خو په دې بارونو کې له پوښښ تختې څخه د
ګاډر دوتلې برخې وزن شامل نه دی  .له پوښښ تختې څخه د ګاډر دوتلې برخې وزن يو
اضافي خطي بار دی چې د ګاډر يې زغمي  ،دا بار او دهغې له امله کوږوالي مومنټونه په
الندې ډول پيداکېږي :
W’D = 1.2 x (0.50 – 0.18) x 0.4 x 24 = 3.69 KN/m
په منځنۍ وايه کې ستاتيکي مومنټ مساوي کېږي په :

W′D ℓ2n
8

= Mo

د پوښښ تختې د لنډ لورې ) (ℓ1 = 6.0 mمحاسبوي وايه په الندې ډول پيداکوو :
ℓn = ℓ1 – bw = 6.0 – 0.4 = 5.60 m.
= 14.5 KN. m

3.69 x (5.6)2
8

= Mo

په بيروني اتکاء کې مومنټ مساوي کېږي په :

Mu− = 0.16Mo = 0.16 x 14.5 = 2.32 KN. m
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په داخلي اتکاء کې مومنټ مساوي کېږي په :

Mu− = 0.70Mo = 0.70 x 14.5 = 10.15 KN. m
دوايې په منځ کې مومنټ مساوي کېږي په :

Mu+ = 0.57Mo = 0.57 x 14.5 = 8.27 KN. m
د لومړۍ داخلي اتکاء دواړو لورو ته د ) (Mu− = 13.1 KN. mپه اندازه يو نا
متعادله مومنټ د ښي وايې په لوري او د چپې وايې په لوري ) (Mu− = 10.15 KN. mهم
شتون لري ،نو د کود د غوښتنې له مخې لوی مقدار مومنټ غوره کېږي او د ګاډر نهايې
مومنټونه په الندېني جدول کې ښودل کېږي .
په وروستنۍ يا اړخيزه وايه کې د ګاډر

په داخلي وايه کې د ګاډر

مومنټ

مومنټ

دپام وړ بارونه

)(KN. m

)(KN. m
−
Mint

M-

M+

وېشلی مړ او ژوندی بارونه

50.3

134.6

213.2

230.1

123.9

د ګاډر مړ بار

2.3

8.3

13.1

13.1

7.0

دبارونو مجموعه

52.6

142.9

226.9

243.2

130.9

−
Mext

M+

د منځنۍ وايې د محاسبوي تسمې د اجزاو سيخانو مساحت په الندې ډول پيداکېږي:
 -1د پايې په محاسبوي تسمه کې ګاډر د ) (Mu+ = 130.9 KN. mمومنټ الندې
واقع دی او د يو ( -Tډوله) ګاډر په څېر محاسبه په الندې ډول کېږي :
د دې ګاډر ابعاد د شکل له مخې :
b = 1.040 mm, bw = 400 mm, hf = 180 mm, h = 500 mm
د ( -Tډوله) ګاډر د محاسبې لپاره ) (a = hf = 180 mmقبلوواو ) (Mnپه الندې ډول په
الس راوړو:
)

180

a

2

2

 Mn = 0.85fc′ ab (d - ) = 0.85 x 30 x 180 x 1,000 (435Mn = 1,647 x 106 N. mm = 1,647 KN. m, ϕ = 0.9

ϕMn = 0.9 x 1,647 = 1,482.3 KN. m > Mu+ = 130.9 KN. m
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د پورتنۍ محاسبې څخه حاصله شوه چې د فشاري بالک دګاډر په طاقچه کې واقع
دی  ،نو ګاډر ديوې مستطيلي مقطع لرونکي ګاډر په څېر محاسبه کوو :
= 0.74 MPa.

130.9 x 106

M+
u

0.9 x 1,040 x (435)2

ϕbd

2 x 0.74

[1 − (√1 − 0.85 x 30)] = 0.0018

=
2

0.85 x 30
420

= (M𝑢+ = 130.9 KN. m); Rn

= ])

𝑛𝑅2
0.85f′c

[1 − (√1 −

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0018 x 1,040 x 435 = 814 mm2.
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو:
)= 0.0033

√30
4 x 420

=

√f′c
4fy

=  (ρminاو همداراز )= 0.0033

1.4
420

=

1.4
fy

=  (ρminپه

پام کې نيول کېږي ،نو د اصغري سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
Asmin = ρmin bwd = 0.0033 x 400 x 435 = 574 mm2
د پورتنۍ محاسبې په پايله کې لرو چې  ،(Asmin = 574 mm2 < As = 814 mm2) :نـو
دسيخـانـو مساحـت ) (As = 814 mm2قبلـوو او د هغې له مخې د ګاډر په وایـه کې
) (3N20فــــوالدي سيخـــان چې مساحت يې ) (As = 942 mm2ځای په ځای کوو.
له بلې خوا ګاډر د پايې تسمې سره د په اتکاء کې د ) (Mu− = 243.2 KN. mمنفي
مومنټ الندې واقع دی  ،دا چې د ګاډر طاقچه د کشش الندې راځي  ،نو مقطع په
مستطيلي شکل محاسبه کېږي چې د مقطع عرض ) (b = bw = 400mmپه پام کې نيول
کېږي .
= 0.74 MPa.
2 x 3.57

243.2 x 106

M+
u

0.9 x 400 x (435)2

ϕbd

[1 − (√1 − 0.85 x 30)] = 0.0092

=
2

0.85 x 30
420

= (M𝑢− = 243.2KN. m); Rn
𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbwd = 0.0092 x 400 x 435 = 1,600.8 mm2.
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د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو:
)= 0.0033

√30
4 x 420

=

√f′c
4fy

=  (ρminاو همداراز )= 0.0033

1.4
420

=

1.4
fy

=  (ρminپه

پام کې نيول کېږي ،نو د اصغري سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
Asmin = ρmin bwd = 0.0033 x 400 x 435 = 574 mm2
د پورتنۍ محاسبې په پايله کې لرو چې ،(Asmin = 574 mm2 < As = 1,600.8 mm2) :
نـو دسيخـانـو مساحـت ) (As = 1,600.8 mm2قبلــــوو او د هغې لــه مخې د ګاډر په وايه
کې ) (6 N 20فــــوالدي سيخـــان چې مساحت يې ) (As = 1,884 mm2کېږي  ،دپوښښ
تختې له پاسه د ګاډر په طاقچه کې د ) (b = 1,040 mmعرض کې ځای په ځای کېږي .
 -2د پايې په محاسبوي تسمه کې د پوښښ تختې د سيخانو مساحت په الندې ډول
محاسبه کېږي :
د پايې د محاسبوي تسمې پوښښ تخته د وايې په منځ کې له )(M𝑢+ = 21.9 KN. m
مثبت مومنټ الندې او په اتکاء کې له) (M𝑢− = 40.6 KN. mمنفي مومنټ الندې واقع
شوې ده  .داچې هره نيمه محاسبوې تسمه د ګاډر هر لوري ته په ) (b = 1,230 mmعرض
د وايې په منځ او په اتکاء ګانو کې په ترتيب سره د) (M𝑢+ = 10.95 KN. mمثبت
مومنټ الندې او په اتکاء کې د) (M𝑢− = 20.3 KN. mمنفي مومنټ الندې واقع شوې ده
 .په پوښښ تخې کې د ) (20 mmمحافظوي طبقې او ) (10 mmقطر سيخانو په
فرضېدنې سره فعاله ارتفاع مساوي کېږي په :
d = hs – Cc – db/2 = 180 – 20 – (10/2) = 155 mm
دپوښښ تختې په اتکاء کې سيخان په الندې ډول پيداکوو:
= 0.763 MPa.

20.3 x 106
0.9 x 1,230 x (155)2

2 x 0.763

[1 − (√1 − 0.85 x 30)] = 0.00184

=
2

M−
u
ϕbd

0.85 x 30
420

= (Mu− = 20.3 KN. m/m); Rn
= ])

𝑛𝑅2
0.85f′c

[1 − (√1 −

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00184 x 1,230 x 155 = 351 mm2.
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د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,230 x 180 = 399 mm.
) ،(Asmin = 399 mm2 > As = 351 mm2نـو دسيخانو مساحـت ) (As = 399 mm2قبلوو
او د هغې له مخې د پوښښ تختې د ستنې تسمې په اتکاء کې فوالدي سيخان ځای په
ځای کوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پيداکوو :
= 242 mm C/C

78.5x 1,230
399

=

Aϕ x 1,230
As

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 180 = 540 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې په اوږد لوري نښتې اتکاء کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي
تــر منځ فاصـلـه ) (240 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي
متره څخه لږه ده  ،قبلوو ،يانې ) (5ϕ 10 mm @ 240 mm C/Cپنځه فوالدي سيخان په
پاسنۍ برخه کې د ) (240 mmمرکزترمرکز فا صلې کاروو .
لکه څنګه چې د پايې د محاسبوي تسمې دپوښښ تختې د وايې منځ کې مثبت
مومنټ څو ځلې د اتکاء له منفي مومنټ څخه لږ دی ،نو لږتر لږه د تودوخې او انقباض په
وړاندې د مقاومت لپاره ) (5N10mm@240 mm C/Cسيخان دپايې د تسمې په هر
نيمه برخه کې د وايې په منځ دپوښښ تختې په الندېنې برخه کې ځای په ځای کوو.
 -3د منځنۍ تسمه کې د پوښښ تختې د سيخانو مساحت په الندې ډول محاسبه کېږي:
دپوښښ تختې هره نيمه منځنۍ تسمه د) (M𝑢+ = 27.2 KN. mمثبت مومنټ الندې او
په اتکاء کې د) (M𝑢− = 50.5 KN. mمنفي مومنټ الندې واقع شوې ده  .سره له دې چې
د منځنۍ نيمې تسمې عرض ) (2.0 mدی  ،خو منخنۍ تسمه دهغه مومنټونه چې د
دوونيمو مجاورو تسمو څخه ور ته رسېږي  ،د زغم په وړاندې بايد مقاومت ولري  ،په
دې شرط چې د ) (2محور او ) (3محور د محاسبوي تسمو شرايط سره ورته وي  .نو کولی
شو چې نيمه منځنۍ تسمه د) (2.0 mپه عرض په الندې ډول محاسبه کړو:
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دپوښښ تختې په اتکاء کې سيخان په الندې ډول پيداکوو:
= 1.17 MPa.

50.5 x 106
0.9 x 2,000 x (155)2

2 x 1.17

[1 − (√1 − 0.85 x 30)] = 0.0029

=
2

M−
u
ϕbd

0.85 x 30
420

= (Mu− = 50.5 KN. m/m); Rn
𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

0.85f′c
fy

c

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0029 x 2,000 x 155 = 899 mm2.
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,230 x 180 = 399 mm2/m
) ،(Asmin = 399 mm2 < As = 899 mm2نـو دسيخانو مساحـت )(As = 899 mm2
قبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې د ستنې تسمې په اتکاء کې فوالدي سيخان
اچوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پيداکوو :
= 175 mm C/C

78.5x 2,000
899

=

Aϕ x 1,230
As

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 180 = 540 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې په اتکاء کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر منځ فاصـلـه
) (170 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره څخه لـــږه ده
 ،قــــبلوو ،يانې ) (12ϕ 10 mm @ 170 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو .
همداراز د دپوښښ تختې د وايې په منځ کې سيخان په الندې ډول پيداکوو:
= 0.63 MPa.
)] = 0.00152

27.2 x 106

M+
u

0.9 x 2,000 x (155)2

ϕbd

2 x 0.63

0.85 x 30

[1 − (√1 −

=
2

0.85 x 30
420

= (Mu+ = 27.2 KN. m/m), Rn
𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00152 x 2,000 x 155 = 471.2 mm2.
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د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 2,000 x 180 = 648 mm2
) ،(Asmin = 648 mm2 > As = 471.2 mm2نـو دسيخانو مساحـت )(As = 648 mm2
قبلــوو او د هغې لـــه مخې د پــوښـښ تخــتې د ستنې تسمې په اتــکاء کــې فوالدي
سيخان اچوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پيداکوو :
= 242 mm C/C

78.5x 2,000
648

=

Aϕ x 1,230
As

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 180 = 540 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې د وايې په منځ کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر منځ
فاصـلـه ) (240 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره څخه
لـــږه ده  ،قــــبلوو ،يانې ) (8ϕ 10 mm @ 240 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو .
پورتني محاسبه شوي فوالدي سيخان د محاسبوي تسمې د اجزاوو په مقطعوکې چې د
مثبتو او منفي اعظمي مومنټونو الندې واقع دي ،ځای په ځای کېږي .
 -5.2مثال  :دا چې په ( -3.4مثال) کې د ) (2د محاسبوې تسمې د تحليل لپاره له
مستقيمې محاسبوي طرېقې څخه ګټه اخېستل شوې ده  .نو د پورتنې مثال د حل له پايلو
څخه د منځنۍ اتکاء دواړو لورو ته محاسبه شوې نامعادل مومنټونه په يوه مناسب
تحليل سره د اتکاء دواړو لورو وايو کې که د پايو اوږدوالی په پاسنيو او الندېنيو
پوړونو کې له مرکز څخه تر مرکزه پورې ) (3.0 mفرض شوې وي  ،ووېشئ ؟
حل  :په ( -4.2مثال) کې د ) (2محور په محاسبوي تسمې کې د ضريبي وېشلې بارونو له
اغېزې کوږوالي مومنټونه ) (KN. mپه الندې ډول په الس راغلي دي :
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د ) (Bاتکاء دواړو لورو ته نا معادل منفي مومنټ مساوي کېږي په :
371.6 – 288.1 = 83.5 KN. m
دا مومنټ د ) (Bپه غوټه کې د نښتو اجزاو د سختۍ له مخې په متناسبه توګه
وېشل کېږي  .د پوښښ تختې په دواړو لورو کې د کړنې له امله دوايې په اوږدو کې د
مومنټ د لېږدېدنې ضريب د ګاډرونو په څېر نه  ،بلکې د مومنټ د لېږدېدنې ضريب د
ستاتيکي تعادل په ساتنې سره تر سره کېږي  .د دې نا معادل مومنټ په وړاندې مقاوم
اجزاو د ) (Bاتکاء ښې او چپ لورو ته د پوښښ تختې او ګاډر ونه دي ،چې د هغې د
کږېدنې دسختۍ مجموعه يې په ترتيب سره په  (Ks + Kb)Rاو (Ks + Kb)Lښودل کېږي .
د دې سختۍ سره بايد د پاسنيو او الندېنيو پايو سختي هم سره يوځای شي  ،چې په
) (ΣKسره ښودل کېږي  .نو له دې امله د چپ لوري وايې کې د نامعادل مومنټ د وېشنې
(Ks +Kb )L

ضريب  (DF)Lمساوي کېږي په :

(Ks +Kb )L +(Ks +Kb )R +ΣKc

= (DF)L

د ( - 4.2مثال) د پايلو پر بنسټ لروچې :
= 3.645 x 109 mm4.
= 6.35 x 109 mm4.
په چپه وايه کې :

7500 x(180)3
12

400 x(500)3
12

Ec = 2.43 x 103 Ec

= 1.524

4x3.645x(10)3

Ec = 4.23 x 103 Ec

6.0x(10)3
4x6.35x(10)3
6.0x(10)3

=

ℓ2 h3f

12
bw x h3

= Is

Ib = k

=
=

12
4Ec Is
ℓ

4Ec Ib
ℓ

= Ks
= Kb

(Ks + Kb)L = (2.43 x 103 Ec + 4.23 x 103 Ec = 6.66 x 103 Ec
په ښې وايه کې :

Ec = 2.08 x 103 Ec
Ec = 3.63 x 103 Ec

4x3.645x(10)3
7.0x(10)3
4x6.35x(10)3
7.0x(10)3

=
=

4Ec Is
ℓ
4Ec Ib
ℓ

= Ks
= Kb

(Ks + Kb)L = (2.08 x 103 Ec + 3.63 x 103 Ec = 5.71 x 103 Ec
د پايو لپاره :
= 0.369

Ec = 5.69 x 103 Ec

4x3.645x(10)3
6.0x(10)3

=

4Ec Ic
ℓ

6.66 x (10)3 Ec
6.66 x (10)3 Ec +5.71 x (10)3 Ec +5.69 x (10)3 Ec
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∑ = ΣKc
= (DF)L

= 0.316
= 0.315

5.71 x (10)3 Ec
6.66 x (10)3 Ec +5.71 x (10)3 Ec +5.69 x (10)3 Ec
5.69 x (10)3 Ec
6.66 x (10)3 Ec +5.71 x (10)3 Ec +5.69 x (10)3 Ec

= (DF)L

= (DF)col

د اتکاء چپ لوري ته دنامعادله منفي مومنټ وېشنه مساوي کېږي په :
0.369 x (- 83.5) = - 30.8 KN. m
د اتکاء چپ لوري ته د وايې په مثبت مومنټ کې بدلون مساوي کېږي په :
- 30.8 /2 = - 15.4 KN. m
د اتکاء ښې لوري ته دنامعادله منفي مومنټ وېشنه مساوي کېږي په :
0.316 x (+ 83.5) = + 26.4 KN. m
د اتکاء ښې لوري ته د وايې په مثبت مومنټ کې بدلون مساوي کېږي په :
+ 26.4 /2 = + 13.2 KN. m
د هرې پايې دنامعادله منفي مومنټ وېشنه مساوي کېږي په :
0.5 x 0.315 x (+ 83.5) = 13.2 KN. m
په منځنيو اتکاګانو کې د نا معادله منفي مومنټ وېشنه او د ) (2محور د
محاسبوي تسمې له مخې د اصالح شوي مومنټ محاسبه په الندېني جدول کې تر سره
شوې ده :
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په همدې ډول د ګاډر د اضافي وزن له امله منفي نامعادله مومنټ وېشنه چې خپله
ګاډر يې زغمي  ،په وايو وېشل کېږي  ،چې په الندېنې جدول کې په ) (KN. mسره ښودل
کېږي:

د ګاډر د وزن له اغېزې دپايې برخه نامعادل مومنټ او دپايې مجموعي مومنټ په
الندې ډول محاسبه کېږي  :د ګاډر د وزن له اغېزې په منفي نامعادل مومنټ کې دهرې
پايې برخه مساوي کېږي په:
0.5 x 0.315 x (13.1 – 10.2) = 0.5 KN. m
منځنۍ اتکاء سره نښتې هرې پايې لپاره منفي نامعادل مومنټ مساوي کېږي په:
13.2 + 0.5 = 13.7 KN. m
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 -6.2مثال  :په الندېني شکل کې د ښودل شوې اړخيزه پوښښ تخته چې د )(6.0 KN/m2
ژوندي او د خپل بار پــــــه ګـــــــــډون ) (5.0 KN/m2مــــړ بار النـدې واقـــــع وي  ،کــــه د
پايې ابعـــــاد) (375 mm x 375 mmاو اوږدوالـــــی يې ) (3.60 mوي (fc′ = 25 MPa) ،
او ) (fy = 420 MPaوي  ،محاسبه کړئ .

 -1په دې مثال کې د مستقيمې محاسبوي طرېقې د سرته سولو لپاره د ) (ACIکود
محدوديتونه په پام کې نيسو ،چې له هغې څخه پنځه لومړنې غوښتنې تر سره شوې دي
او د شپږمې غوښتنې لپاره اړينه محاسبه په الندې ډول تر سره کېږي .
 -2د ) (ACIکود د غوښتنې سره سم اضغري ضخامت په الندې ډول پيداکېږي :
) - (aد پوښښ تختې لپاره ) (150 mmضخامت فرضوو.
) - (bد کود له مخې د پايې سره د ګاډر د طاقچې د برخې اندازې دارنګه ځانګړې کېږي :
4hf = 4 x 150 = 600 mm, h – hf = 500 – 150 = 350 mm.
) - (cد ( -Tډوله) ګاډرونو د انرشيا مجموعي مومنټونه پيداکېږي  .د اړخيز او منځني
ګاډورونو د انرشيا مجموعي مومنټو د هغوې ثقل مرکز ته پيداکېږي  .ډېری محاسبه
کوونکې انجنيران د دې نرشيامومنټونو لپاره قيمتونه په تخميني توګه په پام کې نيسي
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او ) (Isتل د پوښښ تختې د ضخامت له مخې پيداکوي  .يوه ډېره مشهوره تجربه هغه دا
چې د دې مومنټونو قيمتونه د ګاډر د تنې د انرشيا مجموعي مومنټ دوه ځلې (چې په
هغې کې د تنې ارتفاع د پوښښ تختې له پاسه څخه تر د تنې د الندېنې برخې پورې
کارېږي) د داخلي ګاډرونو او يو نيم ځلې د بيروني يا اړخيزو ګاډرونو لپاره کارېږي
). (518:10
داړخيزګاډر لپاره :

b = bw + hb = 400 + 350 = 750 mm

A1 = 500 x 400 = 0.20 x 106 mm2, A2 = 350 x 150 = 0.0525 x 106 mm2,
y1 = (500/2) = 250 mm, y2 = 500 – (150 /2) = 425 mm
= 286 mm

72.313
0.253

=

0.2 x(10)6 x 250+0.0525 x(10)6 x 425
0.2 x(10)6 +0.0525 x(10)6

+ 0.0525 x 106(425)2

350𝑥(150)3
12

=

A1 y1 +A2 y2
A1 +A2

+ 0.20 x 106(250)2 +

400𝑥(500)3
12

=ȳ
= Ib

Ib = 8.3 x 106 + 12,500 x 106 + 98.44 x 106 + 9.5 x 106 = 1.3 x 1010 mm4

(3,500) x (150)3 = 0.98 x 1010 mm4
= 1.33

1.3
0.98

=

Ib
Is

=

1

12
Ecb Ib
Ecs Is

= Is

= αf1

دداخلي ګاډرونو لپاره :
b = min{bw + 2hb = 1,100 mm, bw + 8hf = 1,600 mm} = 1,100 mm
A1 = 350 x 400 = 0.14 x 106 mm2, A2 = 1,100 x 150 = 0.165 x 106 mm2,
y1 = (350/2) = 175 mm, y2 = 500 – (150 /2) = 425 mm
= 310 mm

94.625
0.305

=

0.14 x(10)6 x 175+0.165 x(10)6 x 425

+ 0.165 x 106(115)2

0.14 x(10)6 +0.165 x(10)6
1,100𝑥(150)3
12

=

A1 y1 +A2 y2
A1 +A2

+ 0.14 x 106(135)2 +

400𝑥(350)3
12

=ȳ
= Ib

Ib = 1.72 x 1010 +0.26 x 1010 + 0.0037 x 1010 + 0.22 x 1010 = 2.204 x 1010 mm

(6,000) x (150)3 = 2.03 x 1010 mm4
= 1.09

2.204
2.03

=

Ib
Is

=

1

12
Ecb Ib
Ecs Is
1

(5.400) x (150)3 = 1.82 x 1010 mm4
= 1.21
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2.204
1.82

=

Ib
Is

=

= αf1

12
Ecb Ib
Ecs Is

= Is

= Is

= αf1

نو د) (αf1منځنی قيمت مساوي کېږي په :
= 1.18

)1.33+1.21 +2 (1.09
4

= αf1

اوږد او لنډ لوري وايو د محاسبوي اوږدوالي نسبت ) (βمساوي کېږي په :
= 1.120

6.0−0.40
5.4−0.40

=β

) - (dد ) (αfد منځني قيمت له پيداکېدنې څخه وروسته د دواړو عمودي او متقابلو
لورو لپاره وروستنې شرط چې د ) (ACIد مستقيمې محاسبوي طرېقې لپاره په پام کې
نيول کېږي محاسبه کوو :
= 0.877
پورتنی په الس راغلی قيمت ) (0.877دا )≤ 5.0

34.409
39.240
αf1 ℓ22
αf2 ℓ21

=

1.18 𝑥 (5.4)2
1.09 𝑥 (6.0)2

=

αf1 ℓ22
αf2 ℓ21

≤  (0.2شرط بشپړوي  .د نو د

قناعت وړ دی .
) -(eد ) (ACIکود له مخې د پوښښ تختې د ضخامت په اړه محدوديتونه :
ℓn = 6,000 – 400 = 5,600 mm
داچې ) (αf < 2.0ده  ،د هغه پوښښ تختو لپاره چې په هغې کې ) (0.2 < αfm ≤ 2.0وي،
نــــو اضغري ضخامت بايد له الندېنې قيمت او پـه هيڅ وجه له ) (125 mmملي مترو يا
) (5.0 inانچو څخه لږ نه شي  ،نو ضخامت مساوي کېږي په :
= 145.2 mm

6,048
41.656

420

=

])5,600[0.8+(1,500
)36+5x 1.12(1.21−0.2

=

)ℓn [0.8+(fy /1,500
)36+5β(αfm −0.2

=h

په الس راغلي ضخامت قيمت ) (h = 145.2 mmد ) (125 mmڅخه ډېر او همداراز
دپوښښ تختې غوره شوې ضخامت ) (150 mmهم له دې قيمت څخه ډېر دی  ،نو درست
انتخاب شوې دی .
 -3د داخلي پايې په ليکه د لنډ لوري وايې لپاره مومنټونه په الندې ډول پيداکېږي :
Wu = 1.2 x 5 + 1.6 x 6 = 15.6 KN/m2
د پوښښ تختې د لنډ لورې ) (ℓ1 = 5.4 mمحاسبوي وايه په الندې ډول پيداکوو :
ℓn = ℓ1 – bw = 5.4 – 0.4 = 5.00 m.
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= 292.5 KN. m

15.6 x 6 x (5.0)2
8

=

Wu ℓ2 ℓ2n
8

= Mo

) -(aستاتيکي مومنټ په منفي او مثبت محاسبوي مومنټونووېشو:

Mu− = 0.65Mo = 0.65 x 292.5 = - 190.125 KN. m
Mu+ = 0.35Mo = 0.35 x 292.5 = + 110.375 KN. m
) -(bدا داخلي مومنټونه په ګاډر او د پايې په تسمه وېشو:
= 1.111
په لنډ لوري )  (αf1= 1.21نو)= 1.21 x 1.111 = 1.344

ℓ2
ℓ1

6.0
5.4

ℓ2

=

ℓ1

 (αf1کېږي .

د داخلي منفي مومنټ يوه برخه د پايې د تسمې په واسطه زغمل کېږي  ،د ( -7.2جدول)
څخـــــه د )= 1.344

ℓ2
ℓ1

 (αf1لــــه مخــــې چې له يوه څخه ډېـــــر دی د)= 1.111

ℓ2

( قــيمـــت

ℓ1

پـــه پام کې نيــــولـــــو ســــــره د ) (75او ) (45قيمتـــــونـــــو د انتـــــرپـــــولـــيشن څخـــــه
][0.7167 x (-190.125) = -136.263 KN. mپه الس راځي  ،همدا راز دا قيمت د
الندېنۍ فورمول په واسطه هم پيداکولی شو :
ℓ

ℓ

ℓ1

ℓ1

% - in,col= 75 + 30(αf1 2) (1.0- 2) = 75 + 30 x 1.0 x (1.0 – 1.111) = 71.67%
0.7167 x (- 190.125) = - 136.263 KN. m

يادونه :کله چې د)

ℓ2
ℓ1

−
Mint,col
=

 (αf1قيمت له يوه څخه ډېر شي  ،نو ) (1.0قبلېږي .

په الس راغلی ) (- 136.263 KN. mمومنټ د ) (ACI 13.6.5له مخې ) (85%سلنه
يې )(-115.823 KN. mګاډر او ) (15%سلنه ) (- 20.439 KN. mپوښښ تختې ته او
پاتې منفي مومنټ ) (190.125 – 136.263 = 53.862 KN. mيانې )(-53.862 KN. m
مومنټ منځنۍ تسمې ته ځانګړې کېږي .
د مثبت مــــومنټ بـــــرخه چې د پايې د تسمې په واسطه زغــمل کـــېږي د ( - 7.2جدول)
څخـــــه د )= 1.344

ℓ2
ℓ1

 (αf1لــــه مخــــې چې لـــه يوه څخــــه ډېـــــر دی د)= 1.111

ℓ2

(

ℓ1

قيمـــت پـــه پام کې نيولـــــو ســــــره د ) (75او ) (45قيمتـــــونـــــو د انتـــــرپـــــولــــيشن
څخـــــه ][0.7167 x (+110.375) = +79.106 KN. mپه الس راځي  ،همدارازپه مثبت
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مومنټ کې د پايې د تسمې په سلـــنې ســره بــرخـــه د النــدېنې رابطــې پــه واسطــه هم
پيداکولی شو:
ℓ

ℓ

ℓ1

ℓ1

% += 60 + 30 (αf1 2) (1.5 - 2) = 60 + 30 x 1.0 x (1.5 – 1.111) = 71.67%
0.7167 x (+ 110.375) = + 79.106 KN. m

يادونه :کله چې د)

ℓ2
ℓ1

+
Mint,col
=

 (αf1قيمت له يوه څخه ډېر شي  ،نو ) (1.0قبلېږي .

په الس راغلی ) (+ 79.106 KN. mمومنټ د ) (ACI 13.6.5لـــه مخـــې ) (85%يې
)(+ 67.24 KN. mګاډر او ) (+11.866 KN. m) (15%پوښښ تختې ته او پاتې مثبت
مومنټ ) (110.375 – 79.106 = 31.269 KN. mيانې ) (+31.269 KN. mمومنټ
منځنۍ تسمې ته ځانګړې کېږي .
 -4د لنډ لوري وايې د څنډې يا اړخ ګاډر د مرکز لپاره مومنټونه په الندې ډول پيداکېږي:
د پوښښ تختې د لنډ لورې ) (ℓ1 = 5.4 mمحاسبوي وايه په الندې ډول پيداکوو :
ℓn = ℓ1 – bw = 5.4 – 0.4 = 5.00 m.
= 170.625 KN. m

15.6 x 3.5 x (5.0)2
8

=

Wu ℓ2 ℓ2n
8

= Mo

) -(aستاتيکي مومنټ په منفي او مثبت محاسبوي مومنټونووېشو:

Mu− = 0.65Mo = 0.65 x 170.625 = - 110.906 KN. m
Mu+ = 0.35Mo = 0.35 x 170.625 = + 59.719 KN. m
) -(bدا داخلي مومنټونه په ګاډر او د پايې په تسمه وېشو= 1.111:
دڅنډۍ ګاډر لپاره )  (αf1= 1.33نو)= 1.33 x 1.111 = 1.478

ℓ2
ℓ1

6.0
5.4

=

ℓ2
ℓ1

 (αf1کېږي .

 -5د بيروني منفي مومنټ يو بــــــرخه چې د پايې تسمه يې زغــــمي  ،د ( -7.2جدول)
څخـــــه د )= 1.478

ℓ2
ℓ1

 (αf1لــــه مخــــې چې لـــــه يوه څخــــــه ډېـــــر دی د)= 1.111

ℓ2

(

ℓ1

قيمـــت پـــه پام کې نيولـــــو ســــــره د ) (75او ) (45قيمتـــــونـــــو له انتـــــرپـــــولــــيشن
څخـــــه ][0.7167 x (-110.906) = -79.486 KN. mپه الس راځي .
يادونه :کله چې د)

ℓ2
ℓ1

 (αf1قيمت له يوه څخه ډېر شي  ،نو ) (1.0قبلېږي.
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په الس راغلی ) (- 79.486 KN. mمومنټ د ) (ACI 13.6.5له مخې ) (85%سلنه يې
)(-67.563 KN. mګاډر او ) (15%سلنه ) (- 11.923 KN. mپوښښ تختې ته او پاتې
منفي مومنټ ) (110.906 – 79.486 = 31.420 KN. mيانې ) (-31.4 20 KN. mمومنټ
منځنۍ تسمې ته ځانګړې کېږي .
د بيروني مثبت مــــومنټ بـــــرخه چې د پايې تسمه يې زغــمي د ( - 7.2جدول) څخـــــه د
)= 1.478

ℓ2
ℓ1

 (αf1لــــه مخــــې چې لـــه يوه څخــــه ډېـــــر دی ،نـــو د)= 1.111

ℓ2

( قيمـــت

ℓ1

پـــه پام کې نيولـــــو ســــــره د ) (75او ) (45قيمتـــــونـــــو د انتـــــرپـــــولــــيشن څخـــــه
][0.7167 x (+59.719) = + 42.801 KN. mپه الس راځي  .کله چې د)

ℓ2
ℓ1

 (αf1قيمت له

يوه ډېر شي ) (1.0قبلېږي او ) (+42.801 KN. mمومنټ د ) (ACI 13.6.5له مخې
) (85%يې )(+ 36.381 KN. mګاډر او ) (15%يې ) (+6.420KN. mپوښښ تختې ته
او پاتې مثبت مومنټ يې ) (59.719 – 42.801 = 16.918 KN. mيانې (+16.918 KN.
) mمومنټ منځنۍ تسمې ته ځانګړې کېږي  .د لنډې وايې لپاره په الس راغلي مومنټونه
په الندېنې جدول کې ځای په ځای کوو:
په لنډې وايې محاسبه شوي مومنټونه.
دپايې د تسمې مومنټونه
حالتونه

)(KN. m
پوښښ تخته
ګاډرونه

د پوښښ تختې د منځنۍ تسمې مومنټونه
)(KN. m

منځنۍ پوښښ تختې  -ګاډر تسمه
منفي مومنټونه

-115.823

-20.439

-53.862

مثبت مومنټونه

+67.24

+11.866

+31.269

بيرونۍ پوښښ تختې  -ګاډر تسمه
منفي مومنټونه

-67.563

-11.923

-31.420

مثبت مومنټونه

+36.381

+6.420

+16.918
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 -6د اوږدې وايې په لوري مومنټونه په الندې ډول پيداکېږي:
د پوښښ تختې د لنډ لورې ) (ℓ2 = 6.0 mمحاسبوي وايه په الندې ډول پيداکوو :
ℓn = ℓ2 – bw = 6.0 – 0.4 = 5.60 m.
= 330.221 KN. m

15.6 x 5.4 x (5.60)2
8

=

Wu ℓ2 ℓ2n
8

= Mo

) -(aد ) (ACI 13.6.3.3او ( -6.2جدول) له مخې دګادر لرونکي اړخ يا وروستنۍ وايې د
ټولو داخلي اتکاګانو تر منځ مومنټونه په الندې ډول وېشل کېږي:
داخلي منفي فکتوري مومنټ مساوي کېږي په :
-0.70Mo = -0.70 x 330.221= - 231.155 KN. m
مثبت فکتوري مومنټ مساوي کېږي په :
+0.57Mo = +0.57 x 330.221= + 188.226 KN. m
بيروني منفي فکتوري مومنټ مساوي کېږي په :
-0.16Mo = -0.16 x 330.221= - 52.835 KN. m
په الس راغلي مومنټونه ښايي ) (10%بدلون ومومي او د ) (ACI 13.6.7له مخې
کمښت ومومي خو دلته اوس د مومنټ له کمېدنې څخه انصراف کوو.
) -(bدا مومنټونه د ګاډر او پايې په تسمې وېشل کېږي = 0.90 :
د ) (6.0 mګاډر لپاره )  (αf1= 1.09نو)= 1.09 x 0.90 = 0.98 ≈ 1.0

ℓ2
ℓ1

5.4
6.0

=

ℓ2
ℓ1

 (αf1کېږي .

راتلونکې څرګندونې د ) (β1لپاره تر سره کــېږي  ،دا د پـوښــښ تخــتې په عــرض کــې
داړخ ګاډر د څــرخــېدنې دسختۍ او د ګاډر د مقطع په کږېدنې کې د سختۍ نسبت دی
چـې د ټولې وايې په اوږدو کې د ګاډر د اتکاګانو د مرکزترمرکز لپاره مساوي په پام کې
نيول کېږي .

, Ecb = Ecs = Ec

𝐶
2Is

=

Ecb C
2Ecs Is

= β1

په دې فورمول کې ) (Cد الندېنې فورمول په واسطه پيداکېږي :
x x3 y
3
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) C = ∑ (1 − 0.63
y

د محور د اړخ ګاډر چې ) (Lډوله مقطع لري د څرخېدنې ثابت ) (Cاعظمي قيمت
د الندېنې شکل څخه په الندې ډول پيداکوو :

x1 = 400 mm, y1 = 500 mm, x2 = 150 mm, y2 = 350 mm.
150 (150)3 x 350
3

)

350

+ (1 − 0.63 x
9

400 (400)3 x 500

)

3

500

9

C = (1 − 0.63 x
9

C = 5.3 x 10 + 0.30 x 10 = 5.8 x 10
= 0.30 > 2.5

5.8 x (10)9
2 x 9.8 x (10)9

=

𝐶
2Is

= β1

په داخلي منفي مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه د ( -7.2جدول) څخـه د
)= 1.0

ℓ2
ℓ1

 (αf1له مخې چې له يوه څخه ډېـر دی د)= 0.90

ℓ2

( قيمت په پام کې نيولو سـره

ℓ1

د ) (75او ) (90قمتونو د انترپوليشن څخه ][0.78 x (-231.155) = -189.547 KN.m
په الس راځي  ،همدا راز دا قيمت د الندېنۍ فورمول په واسطه هم پيداکولی شو :
) = 75 + 30 x 1 x (1.0 – 0.90) = 78

ℓ2
ℓ1

) (1.0-

ℓ2
ℓ1

% - in,col= 75 + 30 (αf1

−
Mint,col
= 0.78 x (-231.155) = -189.547 KN.m

په الس راغلی ) (- 189.547 KN. mمــــومنټ د ) (ACI 13.6.5لـــه مخې )(85%
يې )(-161.115 KN. mګاډر او ) (- 28.432 KN. m) (15%پوښښ تختې ته او پاتې
منفي مومنټ ) (231.155– 189.547 = 41.608 KN. mيانې ) (-41.608KN. mمومنټ
منځنۍ تسمې ته ځانګړې کېږي  .په مثبت مومنټ کې د پايې د تسمې په سلنې سره برخه
د ( -7.2جدول) څخـه د )=1.0

ℓ2
ℓ1

 (αf1له مخې چې له يوه څخه ډېـر دی  ،نو د)= 0.90

ℓ2
ℓ1

(

قيمت په پـــــــام کې نيولو ســــــــــره د ) (75او ) (90قيـــــمتونـــــو د انترپولــــــيشن څخه
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][0.78 x (+188.226) = +146.816 KN.mپه الس راځي  ،همدا راز دا قيمت د
الندېنۍ فورمول په واسطه هم پيداکولی شو :
) = 60 + 30 x 1 x (1.5 – 0.9) = 78%

ℓ2
ℓ1

) (1.5 -

ℓ2
ℓ1

% + = 60 + 30 (αf1

M+= 0.78 x (+188.226) = +146.816 KN.m
په الس راغلی ) (+146.816 KN.mمومنټ د ) (ACI 13.6.5له مخې ) (85%يې
)(+124.794 KN. mګاډر او ) (+ 22.022 KN. m) (15%پوښښ تختې ته او پاتې
منفي مومنټ ) (188.226 – 146.816 = 41.410 KN. mيانې )(+41.410KN. m
مومنټ منځنۍ تسمې ته ځانګړې کېږي .
په بيروني منفي مومنټ کې د پايې د تسمې په سلــــنې سره برخه د -7.2جدول) څخـه
د )=1.0

ℓ2
ℓ1

 (αf1لـه مخـې د)= 0.90

ℓ2
ℓ1

( اود) (β1 = 3.0 > 2.5وي  ،نو )(β1 = 2.5

قبلـېـږي  ،په پام کې نيولو سـره د ) (75او ) (90قمتونو د انترپوليشن څخه د بيروني
منفې مومنټ اندازه ][0.78 x (-52.835) = -41.211 KN.mپه الس راځي ،همدا راز دا
قيمت د الندېنۍ فورمول په واسطه هم پيداکولی شو :
)

ℓ2
ℓ1

) (1.0-

ℓ2
ℓ1

% - ex,col= 100 - 10β1 + 12β1 (αf1

% -ex,col=100 – 10 x 2.5 + 12 x 2.5 x 1 x (1.0 – 0.90) = 78%
−
MExt,col
= 0.78 x (-52.835) = -41.211 KN.m
په الس راغلی ) (-41.211KN.mمومنټ د ) (ACI 13.6.5لـه مخې ) (85%سلنه يې
) (-(-35.029 KN. mګاډر او ) (15%سلنه ) (-6.182 KN. mپوښښ تختې ته او پاتې
منفي مومنټ ) (52.835 – 41.211 = 11.624 KN. mيانې ) (-11.624KN. mمومنټ
منځنۍ تسمې ته ځانګړې کېږي .
د اوږدې وايې لپاره په الس راغلي مومنټونه په الندېنې جدول کې ځای په ځای
کوو:
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په اوږدې وايې کې محاسبه شوي مومنټونه .
دپايې د تسمې مومنټونه
حالتونه

د پوښښ تختې د منځنۍ تسمې

)(KN. m
پوښښ تخته
ګاډرونه

مومنټونه
)(KN. m

داخلي منفي مومنټونه

-161.115

-28.432

-41.608

مثبت مومنټونه

+124.794

+22.022

+41.410

-35.029

-6.182

-11.624

بيروني منفي مومنټونه

 -7له اتکاء څخه د فعالې ارتفاع ) (dپه فاصله کې د پوښښ تختې د عرضاني قوي
په وړاندې چې په الندېنې شکل کې په ښودل شوې باري ساحې د عامل بار له امله
رامنځته کېږي په الندې ډول ارزول کېږي :
d = hs – cover – db = 150 – 20 – 12 = 118 mm.
– 0.118) = 36,379 KN.

0.50
2

–

5.40
2

( - d) = 15.6

bw

ℓ

2

2

Vu = Wu ( -

ϕVc = 0.17ϕ√fc′ b d = 0.17 x 0.75 √25 x 1,000 x 118 = 75.23 x103 N
ϕVc =75.23 KN > Vu = 36.379 KN.
په پايله کې د پوښښ تخته له اتکاء څخه د ) (dپه فاصله کې د وارده عرضاني قوي
په وړاندې کافي مقاومه ده .

 -8د پوښښ تختې په دواړو لور (لڼد او اوږد) وايو کې په الس راغليو مومنټونو له مخې
فو الدي سيخان پيداکېږي او د ) (ACIد غوښتنې سره د پوښښ تختې په اړينو برخو کې
ځای په ځای کېږي .
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 -10.2د هوارې پوښښ تختې محاسبه )(Design of Flat Slab
په دې برخه کې د هوارې پوښښ تختې محاسبه د مستقيمې محاسبوي طرېقې په
واسطه تر سره کېږي  ،چې د دې ډول پوښښ تختې په ګډون د ټولو دوه لوريزه پوښښ
تختوپه مستقيمې محاسبوي طرېقې د محاسبې کړنالره د ) (ACIکود په ( -13فصل) کې
په ځانګړې توګه جوته شوې ده  .چې د محاسبې د سرته رسولو سره کړنالره يې په لنډه
توګه په الندې ډول توضيح کېږي  .په دې کړنالره کې د نورو ډولونوپوښښ تختو د
محاسبې د کړنالرې سره يوڅه توپير شته دی  ،خو په ټوله کې د مستقيمې محاسبوي
طرېقې او د معادل جوکاټ محاسبوې طرېقې د محاسبوي مومنټونو د بيداکولو لپاره
کارېږي  .د هوارې پوښښ تختې محاسبه په ترتيب سره په الندې ډول تر سره کېږي :
 -1د ) (ACIد غوښتنې سره سم د پوښښ تختې ضخامت اټکلېږي .
 -2د عرضاني قوي په وړاندې د مقاومت لپاره اړينه ارتفاع پيداکېږي .
 -3د مجموعي ستاتيکي مومنټ پيداکول چې په دواړو لورو باندې بايد وزغمل شي.
 -4په سلنې سره د مجموعي ستاتيکي مومنټ په منفي اومثبتو مومنټونو وېشنه او په
پايله کې د پايې او منځنۍ تسمو د برخود منفي او مثبتو مومنټونو قيمتونواټکلول .
 -5د فوالدي سيخانو پيداکول او ځای په ځای کول ). (228-231:11
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 -7.2مثال  :په الندېني شکل کې د ښــــودل شــوې هـــواره پوښښ تخته ) (Flat slabچې د
) (5.0 KN/m2ژوندي او د خپل بار په ګډون ) (3.0 KN/m2مړ بار النـدې واقــع وي  ،کـــه
) (fc′ = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي  ،محاسبه کړئ ؟

حل  :دپوښښ تختې ټول شرايط د مستقيمې محاسبوي طرېقې سره سم دي  ،نو کولی شو
چې د پوښښ تخته په مستقيمې محاسبوي طرېقې په واسطه محاسبه کړو.
 -1د پوښښ تختې ضخامت محاسبه د ( -1.2جدول) پربنسټ د)(fy = 420 MPaپه پام
کې نيولو سره )= 187 mm

5,600
30

=

ℓn

( د بيرونۍ او )= 170 mm

33

5.600
33

=

ℓn

(د

36

داخلي پوښښ تختې لپاره  ،چې د دواړو ضخامتونو د منځني ضخامت د پيداکولو په
پايله کې په پايله کې ضخامت ) (180 mmفرضوو.
 -2او س نو د عرضاني قوو په وړاندې مقاومت لپاره اړينه ارتفاع په الس راوړو:
d = hs – cover = 180 – 30 = 150 mm.
Wu = 1.2 x 3.0 + 1.6 x 5.0 = 11.6 KN/m2.
عرضاني قوه ) (Vuمساوي کېږي په Vu = 11.6 x (4.80 + 0.20) = 58 KN. :
د پوښښ تختې مقاومه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
)Vc = 0.17ϕ√fc′ bwd = 0.17 x 0.75 x √25 x 1,000 x (180 – 25
Vc = 98.81x103 N = 98.81 KN > Vu = 58 KN.
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د پايې په ګردچاپيره د دوه لوريزه عرضي قوي ) (Two-way or pnching shearپه
وړاندې ارزونه په الندې ډول تر سره کېږي :
)bo = 2 (hc + d) + 2 (bc + d) = 2 (400 + 150) + 2 (300 + 150
bo = 1,100 + 900 = 2,000 mm = 2.0 m.
Vu = [6.0 x 4.8 – (0.40 + 0.15) x (0.30 + 0.15)] x 11.6
Vu = [28.80 – 0.248] x 11.6 = 331.209 KN.
Vc = 0.34ϕ√fc′ bod = 0.34 x 0.75 x √25 x 2,000 x 150
Vc = 382.5x103 N/m = 382.5 KN > Vu = 58 KN/m.
 -3مجموعي ستاتيکي مومنټ په الندې ډول بيداکېږي :
) - (aد اوږد لوري وايې ستاتيکي مومنټ مساوي کېږي په :
ℓn = 6.0 – 0.40 = 5.60 m
= 218.266 KN. m

11.6 x 4.8 x (5.6)2
8

=

Wu ℓ2 ℓ2n
8

= Mo

) - (bد لنډ لوري وايې ستاتيکي مومنټ مساوي کېږي په :
ℓn = 4.8 – 0.30 = 4.10 m
= 146.247 KN. m

11.6 x 6.0 x (4.1)2
8

=

Wu ℓ2 ℓ2n
8

= Mo

 -4مجموعي ستاتيکي مومنټ د پايې اوپه منځنۍ تسموپه الندې ډول وېشل کېږي :
د) (ACIکود د ) (13.6.2برخې له مخې ستاتيکي مومنټ په منفي اومثبت مومنټونو چې
په داخلي وايه ) (65%سلنه په منفي او ) (35%سلنه په مثبت مومنټونو او د اخرنۍيا
اړخ وايې مجموعي ستاتيکي مومنټ د ( -7.2جدول) له مخې وېشل کېږي  .په راتلونکي
قدم کې مخکنې پيداشوې مومنټونه دپايې او په منخنۍ تسمو وېشل کېږي  .په (-7.2
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جدول) کې څرګنده شوې ده که ) (αf1 = 0وي (داخلي ګاډرونه نه وی)  ،نو ) (75%سلنه
مومنټ د پايې تسمې ته وقف کېږي  .که داخلي ګاډرونه نه وي  ،نودا قيمت له )(ℓ2/ℓ1
قيمت څخه مستقل په پام کې نيول کېږي او پاتې ) (25%سلنه مومنټ منځنۍ تسمې ته
وقفېږي او د پايې تسمې هر لوري ته نيمايې مومنټ په پام کې نيول کېږي  .همداراز د
پايې په تسمه کې د مثبت مومنټ د وېشنې لپاره ( -7.2جدول) کارېږي  .په دې حالت کې
کله چې ) (αf1 = 0وي  ،نو ) (60%سلنه مومنټ د پايې تسمې ته او پاتې ) (40%سلنه
منځنۍ تسمې ته ځانګړې کېږي ،چې د پايې تسمې هر لوري ته نيمايې مومنټ په پام کې
نيول کېږي  .کولی شو دا محاسبې په ډېره اسانۍ سره په يوه جدول کې ترتيب او لومړی
) (Muپيداکړو ،چې د هغې لپاره د ) (ACIکود د الرښوونې له مخې په محاسبه کې د
) (0.65ضريب او د ( -7.2جدول) څخه د ) (0.75کارېږي  ،چې دا دواړه په مجموعي
ستاتيکي مومنټ ) (218.266 KN. mعملي کېږي اود ) (Mu = - 0.65 x 0.75 Moيانې
) (Mu = - 0.65 x 0.75 x 218.266 = -106.405 KN. mپــــه ) (ϕbd2چـې )، (ϕ = 0.9
) (d = 150 mm) ، (b = 400 mmوېشنې په پايله کې حاصلېږي .
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دپورتني مثال د مومنټونو د پېداکولو لنډيز او د فوالدي سيخانو غوره کېدنه .

محاسبه کېدونکې

په اوږد لوري اټکل شوې فعاله ارتفاع

په لنډ لوري اټکل شوې فعاله ارتفاع

)(d = 150 mm

)(d = 138 mm
منځنې تسمه

دپايې تسمه
)(2.4 m
مثبت مومنټ
منفي مومنټ

نهايې کوږوالي مومنټ
)(Mu
Mu
ϕbd2
ρ
As
غوره شوې فوالدي
سيخان

دپايې تسمه

)(2.4 m
مثبت مومنټ
منفي مومنټ

)(2.4 m
مثبت مومنټ
منفي مومنټ

)(0.65) x (0.75
= x 218.266
106.405KN.m

)(0.35)x(0.60
= x 218.266
45.836KN.m

)(0.65x 218.266
= -106.405
35.468KN.m

)(0.35 x 218.266
= – 45.836
30.557KN.m

)(0.65) x (0.75
= x 146.247
71.295 KN.m

2.189 MPa

0.963 MPa

0.747 MPa

0.642 MPa

1,497 MPa

0.645 MPa

0.006
2,160 mm2

0.002
720 mm2

0.002
720 mm2

0.002
720 mm2

0.004
1,325 mm2

0.002
662 mm2

20 # 12

7 # 12

7 # 12

7 # 12
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12 # 12

)(0.35)x(0.60
= x 146.247
30.712KN.m

6 # 12

منځنې تسمه
)(3.6 m
مثبت مومنټ
منفي مومنټ
(0.65 x
 )146.247= 71.295
23.766 KN.m

(0.35 x
– )146.247
= 30.712
20.474 KN.m

0.333 MPa

0.287 MPa

0.001
497 mm2

0.001
497 mm2

5 # 12

5 # 12

-1.10.2د هواره پوښښ تختو اجزاوي او په هغې کې د سيخانو ځای په ځای کول
الف  -ډراپ پنيلونو ) (Drop Panelsکې  :د نژدې پايو ترمنځ د پوښښ تختې ضخيمه
برخه ده چې د درېيو اړنو دليلونو له مخې په پام کې نيول کېږي .
 -1د پوښښ تختې داصغري ضخامت لپاره د کړوپېدنې ) (deflectionحد اړين دی  ،چې
د ډراپ پنيل په واسطه تر ) (10%سانې پورې د پوښښ تختې ضخامت کمېږي  .د ډراپ
پنيل د پوښښ تختې دلوړو مومنټو په ساحه کې سختي لوړوي  ،نو ځکه يې د
کړوپېدنې اندازه کمېږي .
 -2د ډراپ پنيل لپاره چې کوم ابعادد) (ACIکود په واسطه مشخصې شوې دي  ،په
کارېدنې سره يې په هواره پوښښ تختې کې دپايې له پاسه دمنفي مومنټ سيخانو اندازه
راکموي .همداراز د پوښښ تختې د مکملې ارتفاع يا ضخامت په ډېرېدنې سره د مومنټ
د بازو اندازه لوړېږي چې په پايله کې په دغه ساحه کې د سيخانو مقدار راکمېږي .
 -3د ډراپ پنيل پايې د پاسه سره ارتفاع ډېروي چې له امله يې د عرضاني بحراني مقطع
د محيط مساحت ډېرېږي .
د ډراپ پنيل ضخامت بايد چې د ډراپ پنيل له څنډې څخه تر پايې د اړخ يا د پايې
تر کپيټل ) (capitalپورې فاصلې د څلورمې برخې څخه ډېر نه شي .
ب  -د پايې کپيټلونه ) : (Columns Capitalsپه ځينو وختونو کې د پايې په پاسنۍ
برخه کې لکه د الندېنې شکل په څېر د الندې څخه پورته خواته د خولۍ په ډول په پام کې
نيول کېږي ،چې کپيټل ) (Capitalنومېږي  .کپيټل د پايې په پاسنۍ برخه کې د پايې
سره د عرضاني قوې د بحراني محيط د ډېرېدنې او د خالصې وايې ) (Clear Spanد
کمېدنې لپاره په پام کې نيول کېږي  ،چې د پوښښ تختې سره په يوه مهال يې کانکرېټ
اچول کېږي  .د ) (ACIکود د الرښوونې له مخې کپيټل په هرمي شکل جوړېږي چې
څوکه يې د پايې سره نښلي او فعل قطر يې د پايې له محور سره ) (90ºزاويه جوړوي  .دا
اغېزمن قطر د مومنټ د انتقال لپاره د) (c2 + 3hفعال يا اغېزمن عرض او خالصه وايه
) (ℓnپېژندل کېږي .
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د عرضاني قوې خولۍ ) : (Shear Capsد عرضاني قوې خولۍ د ډراپ پنيل په شکل د
پوښښ تختې يوه برخه ده  ،خو دابعادو له مخې اړينه نه ده چې د ) (ACIد غوښتنې پوره
کړي .د عرضاني قوې خولۍ په ځايې توګه د پوښښ تختې د فعالې ارتفاع په ډېرېدنې
سره د پوښښ تختې  -پايې د نښلېدنې سره د عرضاني قوې په وړاندې د مقاومت د
ډېرېدنې لپاره کارېږي  ،چې د اړتيا په مهال د پايې د کپيټل په څېر کار کوي،
خومستقيم شکله وي .د عرضاني قوې خولۍ د ابعادو له پلوه داسې په پام کې نيول
کېږي چې د پايې له اړخه د افقي برخې اندازه يې د پوښښ تختې الندې عمودي برخې
څخه ډېره وي او همداراز ضخامت يې د پوښښ تختې له ضخامت څخه د ) (50%سلنې
څخه تر ) (100%سلنې پورې ډېر په پام کې نيول کېږي .
په هواره پوښښ تختو کې سيخان په الندې ډول ځای په ځای کېږي :
الف  -پرله پسې ځای په ځای کول ) :(Placement Sequenceپه هواره پوښښ تختو کې
مومنټونه د پوښښ تختې د تسمو وايو د پنيل په اوږد لوري کې ډېر وي  .نود لنډ لوري
په پرتله په اوږد لوري کې پاسني اوالندېني سيخان يوله بل سره نژدې ځای په ځای کېږي.
ب  -محافظوي طبقه او فعاله ارتفاع :په هواره پوښښ تختې کې تر ) (36 mmاو يا له دې
څخه کم قطر لرونکي سيخان ځای په ځای کېږ ي  ،نوخالصه محافظوي طبقه )(20 mm
ملي متره او که له ) (36 mmقطر څخه لوړ قطر لري  ،نو ) (30 mmپه پام کې نيول کېږي .
په هواره پوښښ تختې کې فعاله ارتفاع په پام کې نيول کېږي :
د هواره پوښښ تختې وايه تر ) (7.5 mپورې وي  ،نو فعاله ارتفاع يې مساوي کېږي په :
لنډه وايه ; d = h – 45 mmاوږده وايه d = h – 30 mm
د هـــواره پـــوښښ تختې وايه له ) (7.5 mڅخه ډېره وي  ،نو فعاله ارتفاع يې مساوي
کېږي په :
لنډه وايه ; d = h – 50 mmاوږده وايه d = h – 30 mm
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ج  -د سيخانو ترمنځ فاصله ،اصغري سيخبندي او د سيخانو اصغري قطر  :که د سيخانو
) (fy = 275 MPa or 345 MPaوي  ،نـــــو) (Asmin = 0.002bhاو کــه )(fy = 420 MPa
وي  ،نو) (Asmin = 0.0018bhپه پام کې نيول کېږي .
د سيخانو تر منځ اعظمي فاصله د محاسبې په بحراني مقطع په منځنۍ او پايې په
محاسبوي تسمو کې د مثبت او منفي مومنټونو لپاره د پوښښ تختې د ضخامت د دوه
ځلې ) (2hاندازې او له ) (450 mmڅخه ډېره نه شي  .سره له دې چې د سيخانو سايز يا
کچې په هکله د ) (ACIکومه ځانګړې الرښوونه نه ده شوې  ،خو د پاسنيو سيخانو لپاره
) (12 mm@ 300 mm C/Cڅخه بايد لږ نه شي .
د سيخانو مساحت د انحنايې اجزاو د محاسبوي مساحت دپيداکولو په څېر د )(Rn
 ،د ) (ρاو د ) (As = ρbdپه واسطه پيداکېږي .
د -دسيخانو غوڅېدنه او کږېدنه  :د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې بې له ګاډره پوښښ
تختو لپاره د سيخانو غوڅېدنه د الندېنې شکل په څېر تر سره کېږي  .چېرته چې نژدې
وايې سره مساوي نه وي  ،نو په هغه حالت کې د منفي مومنټ سيخان داوږدې وايې د
اوږدوالي پر بنسټ د اتکايې پايې له اړخه تېرېږي  .د ) (ACIکود د غوښتنې سره سم د
سيخانو کږول او قات کول په الندېنې شکل کې ښودل شوې دي ).(109,110:5
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په هوارو تختو کې سيخان د ) (ACIد توصیې له مخې په الندې ډول ځای په ځای
کېږي :

 -27.2شکل :په هوارو تختو کې د سيخانو ځای په ځای کېدنه ). (109:5
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 -11.2دمعادل چوکاټ په محاسبوي طريقې د دوه لوريزه پوښښ تختو تحليل
اومحاسبه
(Analysis and Design of Two-Way Slabs by Equivalent Frame
)Design Method
مخکې د عمودي بارونو الندې د ضريبونو او مستقيمې محاسبوي طرېقو په واسطه
د دوه لوريزه پوښښ تختو د محاسبې په هکله په تفصيلي ډول بحث تر سره شو .په هغې
کې و ليدل شو چې د اوسپنيزوکانکرېټي ساختمانونو هره طبقه د پوښښ تختې څخه
جـــوړېږي ،چې په دواړو لورو په محاسبوي تسمو وېشل کېدله او د هرې وايې لپاره
ستاتيکي مومنټ ) (Moاو بيا د کود د غوښتنې سره سم د هرې وايې لپاره د محاسبوي
تسمو مثبت اومنفي مومنټونه ټاکل کېده .
په مستقيمې محاسبوي طرېقه کې د هرې وايې د محاسبوي تسمو مثبت اومنفي
مومنټونه پرته له کوم ساختماني تحليله چې د اجزاو په سختۍ والړ وي  ،يوازې د هغه
ضريبونو په واسطه چې په کود کې يې الرښوونه شوې وه  ،ټاکل کېدل  .نو له دې امله د
ځينو دوه لــوريــزه پوښښ تخــتو لـپاره تحلـــيل ښايي د مستقيمې محاسبوي طرېقې د
محاسبې لــه پلــوه کافي نــه وي  ،سربېــره پـــر دې د مستقــيمې محــاسبوي طرېقې
کړنالره يو لړ محدوديتونه لري  ،ښايي چې په ځينو دوه لوريزه پوښښ تختو کې صدق
نه شي ).(454:13
د معادل چوکاټ محاسبوي طرېقه يوه تحليلي طرېقه ده ،چې د کود په واسطه د
ځانګړو مشخصاتو سره پېژندل شوې ده او د مستقيمې محاسبوي طرېقې په څېر
محدوديتونه نه لري ،چې د مروجه دوه لوريزه پوښښ تختې د محاسبې لپاره کارېږي ،
سربېره پر دې په تحليل کې د اجزاوو د سختۍ د ځانګړتياوو په پام کې نيولو سره د
مستقيمې محاسبوي طرېقې په پرتله لوړ دقت لري .
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هــر معادل چـــوکاټ لـــه درېيو برخو ( پوښښ تختې  -ګاډر،ستنې او د څرخېدنې
اجزاو) څخه تشکيل مومي  ،چې د اټولې اجزاوي د معادل چوکاټ په غوټه کې لکه د
( -26.2شکل) په څېر ښودل شوې دي  .لکه څنګه چې په شکل کې ليدل کېږي د غوټې په
دواړو لورو د چوکاټ په امتدادکې ګاډر  -پوښښ تخته  ،د غوټې له پاسه او الندې يې
ستنې او د چوکاټ په عمودي امتداد د څرخېدنې اجزاوي واقع دي  .د معادل چوکاټ په
طرېقه کې ګاډر  -پوښښ تخته ) (Slab-Beamد پوښښ تختې د انحنايې اجزاء په نامه
اطالق کېږي  ،چې محاسبوي اوږدوالی يې د پايو د مرکزونو ترمنځ فاصله او محاسبوي
عرض يې د پوښښ تختې د مجاورو پنيلـــونــو د مــرکـــزونـو تــر منځ فــاصلــه ده  ،که دوه
لوريزه پوښښ تخته د اتګاګانو تر منځ ګاډرونه ولري  ،نو پوښښ تخته  -ګاډر هم په
ګاډر کې شاملېږي  ،خو که هواره پوښښ تخته (بې له ګاډره ) وي  ،له بلې خوا که په
هواره تخته (بې له ګاډره پوښښ تخته) يا ) ، (Flate Plateډراپ ) (Dropاويا کپيټل
) (Capitalهم شتون ولري  ،نو د پوښښ تختې  -ګاډر برخه په ډراپ اوکپيټل کې
شاملېږي ).(526,527:10
د معادل چوکاټ په طرېقه کې د ستنې فاصله د پاسنۍ پوښښ تختې له مرکزه د
الندېنۍ پوښښ تختې تر مرکزه پورې تعرفېږي  ،نو له دې امله پايې هم د اوږدوالي په
ډېره کوچنۍ برخه کې له دوو لورو د پوښښ تختو سره تداخل لري  .که دوه لوريزه پوښښ
تخته د اتکاګانو سره ګاډرونه ولري  ،نو ستنې په دواړو تړلو برخو کې د ګاډرونوسره
تداخل کوي  .او که په دوه لوريزه پوښښ تختې کې ډراپ کارېدلی وي  ،نو پايه د ډراپ
سره تداخل کوي ،له بلې خوا که د پوښښ تختې الندې کپيټل وي  ،نو ستنه په کپيټل
کې شاملېږي .
هغه څرخېدونکې اجزاء چې په عمودي ډول د معادل چوکاټ په هره غوټه کې نښلي د
) (ACIکودله مخې په خپل اوږدوالي کې ثابته مقطع
الندېنيواندازو څخه اعظمي قبلېږي :
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لري  ،چې ابعاد يې د

الف  -د معادل چوکاټ په امتداد د پوښښ تختې د برخې له عرض  ،د ستنې له عرض
او يا د کپيټل له عرض سره مساوي قبلېږي  ،که د همدې معادل چوکاټ په اوږدوکې
عرضي ګاډر هم شتون ولري  ،نو د ګاډر د تنې وتلې برخه د پوښښ تختې له پاسه يا
الندې هم د څرخېدنې جز په مقطع کې اضافه کېږي .
ب -د ( -Tډول) يا (-Lډوله) مقطعو کې د ستنې دواړو لورو ته د ګاډر له عرض )(bw
څخه سربېره د پوښښ تختې په هر لوري اصغري فاصله } min{hb, 4hfقبلېږي  ،په دې
شرط چې د پوښښ تختې د ضخامت ) (hfد څلور برابره څخه ډېر نه شي  .د څرخېدونکي
ګاډر په بېالبېلو حالتونو کې په ( -22.2شکل) کې ښودل شوي دي ).(431-433: 4

 -28.2شکل :د معادل چوکاټ اجزاء ). (126:5

داچې په يوه ودانۍ کې د دواړو لورو په اوږدود پوښښ تخته په يولړ معادل
چوکاټونو وېشل کېږي  ،نو دپوښښ تختې دا چوکاټونه له ځانه سره يوڅه ګاډرونه هم
لري  .د ثقلي ) (gravityبارونو د تحليل لپاره  ،کود بشپړه معادل چوکاټ د ودانۍ د
لوړوالي تر سره پورې تجويزوي  ،اوياهم هر پوړ او طبقه په ځانګړې توګه د ستنې د
سختې نښتې رابطې په څېر په پام کې نيسي  .دسټندرد يا ټيپيک معادل چوکاټ
طرېقې بنسټيزه موخه په پرله پسې پوښښ تختو سيستم کې د مومنټ د وېشنې د تحليل
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لپاره د محاسبې کړنالره ده  ،نو له دې امله په دې طرېقې سره په تحليل کې به ځيني
نظريې له نورو طرېقوڅخه هم په پام کې نيول کېږي .

 -1.11.2د سختۍ  ،باروړلو او د وروستنۍ سختې شوې رابطې مومنټونو محاسبه
)(Calculation of Stiffness, Carryover and Fixed – End Moments
د مومنټ وېشنې په طرېقه ) (Moment distribution methodکې دا اړينه ده چې په
کږېدنه کې د عناصروسختي ) ، (kدباروړلو(د مومنټ انتقالي)

ضريب ) ، (COFد

وېشنې ضريب ) (DFاو د وروستنۍ سختې نښلېدنې مومنټونه ) (FEMپه الس راوړو.
دليرې وروستنۍ اتکاء سره د منشوري جز چې محوري بار په کې نه وي نيول شوي د
کږېدنې سختي يې مساوي کېږي په:
)………………………..……………….. (24.2

KEI
L

=K

دلته  (K = 4) :او د باروړلويا زغمونکې ضريب ) (± 5دي  ،چې اشاره د مومنټونو
)

𝑤ℓ2
12

( د قبول شوې لوري له مخې ټاکل کېږي .
د معادل چوکاټ په محاسبوي طرېقه کې د پايې  -پوښښ تختې د نښلېدلې ساحې

سره د اجزاو د سختۍ ډېرېدنه د ډراپ پنيلونو ) (Drop Panelsسره په مقطع کې د بدلون
له امله محاسبه کېږي  .په پايله کې ټول اجزاوي په وروستۍ کې لکه د ( -27a.2شکل) په
څېرسخته مقطع لرې  .که په ( -24.2رابطه) کې ) (EIو کارېږي  ،نو د پوښښ تختې تسمې
د وايې په منځ کې د ) (kضريب له ) (4څخه او په همدې توګه د باروړلو يا زغمونکې
ضريب هم له ) (5څخه ډېرېږي  ،چې په پايله کې ديو شانته وېشلې بار ) (wله امله په
وروستنې اتکاکې مومنټونه له

𝑤ℓ2
12

() څخه هم ډېرېږي  .د ) (COF)، (kاو ) (FEMد

محاسبه کولو لپاره ډېرې طرېقې شته خو په لومړي ځل هارديکراس ) (Hardy Crossد
پايې د ورته والي (تشبه) د څرګندېدنې په کارېدنې سره محاسبه کړ .هارديکراس په
لومړي ځل د هغو رابطو ترمنځ ورته والی مشـــاهــــده کړ چې د نامتناظرو پايو د
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محـــــــوري فشاري بارونو او مومنټونو د تشنجـــــــاتو د پيداکـــــــېدنې او دګاډر د
وروستنۍ سختې اتکاء د مومنټونو لپاره کارېدلې). (658,659:15

 -29.2شکل :د وايې په اوږدو کې په سختۍ کې بدلون  (a) .د )(A-Bپوښښ تخته  (b) .د پوښښ
تختې په اوږدو کې د ) (EIوېشنه ). (659:15

د ) (COF) ، (Kاو ) (FEMد پيداکولو لپاره الندېني جدولونو څخه ګټه اخلو:
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 -8.2جدول :بې له ډراپه پنيل لرونکي پوښښ تختو کې د مومنټ  -وېشنې ضريبونه ). (1064:15
FEM (uniform load w) M = wℓ2ℓ12

 ) = kEℓ2t3/12ℓ1سختي K (stiffness

 (Carry Over Factor) = COFباروړلو يا زغمونکی(د مومنټ انتقالي) ضريب
c2/ℓ2

ضريبونه

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

M

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

K

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

COF

0.085

0.085

0.084

0.084

0.084

0.083

M

4.222

4.181

4.138

4.093

4.047

4.000

K

0.516

0.513

0.510

0.507

0.503

0.500

COF

0.087

0.086

0.085

0.085

0.084

0.083

M

4.449

4.362

4.272

4.182

4.091

4.000

K

0.530

0.524

0.519

0.513

0.506

0.500

COF

0.088

0.087

0.086

0.085

0.084

0.083

M

4.680

4.541

4.403

4.267

4.132

4.000

K

0.543

0.534

0.526

0.517

0.509

0.500

COF

0.089

0.088

0.087

0.086

0.085

0.083

M

4.910

4.717

4.529

4.346

4.170

4.000

K

0.554

0.543

0.532

0.522

0.511

0.500

COF

0.090

0.089

0.087

0.086

0.085

0.083

M

5.138

4.887

4.648

4.420

4.204

4.000

K

0.563

0.550

0.538

0.525

0.512

0.500

COF

0.421

0.512

0.613

0.729

0.856

1.000
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c1/ℓ1

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

) X = (1 – c2/ ℓ22

 -9.2جدول :پــــه ډراپ پنيل لـــــرونکي پوښښ تخـــــتوکې د مــــــومـــنټ – وېشنـــــې ضــــريبـــونـــه کــه
) (h = 1.25h3وي ). (1065:15
FEM (uniform load w) M = wℓ2ℓ12

 ) = kEℓ2t3/12ℓ1سختي K (stiffness

 (Carry Over Factor) = COFباروړلو يا زغمونکی(د مومنټ انتقالي) ضريب
c2/ℓ2

ضريبونه

c1/ℓ1

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

0.088
4.795
0.542

0.088
4.795
0.542

0.088
4.795
0.542

0.088
4.795
0.542

0.088
4.795
0.542

0.088
4.795
0.542

0.088
4.795
0.542

M
K
COF

0.090
5.077
0.558

0.089
5.035
0.556

0.089
4.990
0.553

0.089
4.944
0.551

0.089
4.896
0.548

0.088

0.088

M

4.846
0.545

4.795
0.542

K
COF

0.091
5.368

0.091
5.278

0.090
5.184

0.090
5.039

0.089
4.992

0.088
4.894

0.088
4.795

M
K

0.573

0.569

0.564

0.559

0.553

0.548

0.542

COF

0.092
5.665
0.587

0.092
5.520
0.580

0.091
5.374
0.573

0.090
5.228
0.565

0.090
5.082
0.558

0.089
4.938
0.550

0.088
4.795
0.542

M
K
COF

0.15

0.094
5.962
0.600

0.093
5.760
0.590

0.092
5.558
0.581

0.091
5.361
0.571

0.090
5.167
0.562

0.089
4.978
0.552

0.088
4.795
0.542

M
K
COF

0.20

0.095
6.261
0.609

0.094
5.994
0.598

0.092
5.735
0.587

0.091
5.485
0.576

0.090
5.245
0.565

0.089
5.015
0.553

0.088
4.795
0.542

M
K
COF

0.25

0.095
6.550
0.618

0.094
6.219
0.605

0.093
5.902
0.593

0.092
5.601
0.580

0.090
5.317
0.567

0.089
5.048
0.554

0.088
4.795
0.542

M
K
COF

0.30
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0.00

0.05

0.10

 -10.2جدول :پــــه ډراپ پنيل لـــــرونکي پوښښ تخـــــتوکې د مــــــومـــنټ – وېشنـــــې ضــــريبـــونـــه کــه
) (h = 1 5h3وي ). (1065:15
FEM (uniform load w) M = wℓ2ℓ12

 ) = kEℓ2t3/12ℓ1سختي K (stiffness

 (Carry Over Factor) = COFباروړلو يا زغمونکی(د مومنټ انتقالي) ضريب
c2/ℓ2

ضريبونه

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

0.093

0.093

0.093

0.093

0.093

0.093

M

5.837

5.837

5.837

5.837

5.837

5.837

K

0.589

0.589

0.589

0.589

0.589

0.589

COF

0.094

0.094

0.093

0.093

0.093

0.093

M

6.087

6.041

5.993

5.942

5.890

5.837

K

0.600

0.598

0.596

0.594

0.591

0.589

COF

0.095

0.094

0.094

0.094

0.093

0.093

M

6.335

6.240

6.142

6.024

5.940

5.837

K

0.611

0.607

0.602

0.598

0.593

0.589

COF

0.096

0.095

0.095

0.094

0.093

0.093

M

6.579

6.432

6.284

6.135

5.986

5.837

K

0.620

0.614

0.608

0.602

0.595

0.589

COF

0.096

0.096

0.095

0.094

0.093

0.093

M

6.816

6.616

6.418

6.221

6.027

5.837

K

0.628

0.621

0.613

0.605

0.597

0.589

COF

0.097

0.096

0.095

0.094

0.094

0.093

M

7.043

6.790

6.543

6.300

6.065

5.837

K

0.635

0.626

0.617

0.608

0.598

0.589

COF
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c1/ℓ1

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

په معادل چوکاټ پورې تړلي افقي اجزاء پوښښ تختې -ګاډر دی  ،چې يوازې د
پوښښ تختې يا د پوښښ تختې او ډراپ پنيل  ،يا د پوښښ تختې سره له ګاډره د معادل
چوکاټ په اوږدو کې سره موازي شتون لري). (657-659:15
په معادل چوکاټ طرېقه کې د پوښښ تختې  -ګاډر او پايې کږېدونکي اجزاء د
غوټو دمرکزونو تر منځ په پام کې نيول کېږي  .نو د ) (ACIکود د معادل چوکاټ د تحليل
لپاره د عنصر يا جز په اوږدو او د اتکاګانو په محل کې د کږېدونکو اجزاو سختي د
الندېنيو اجزاو د انرشيا مومنټ له مخې محاسبه کېږي :
الف  -دپوښښ تخته  -ګاډرخواص ) : (Properties of Slab – Beamد دې جز
انرشيا مومنټ په الندينيو برخو کې په پام کې نيول کېږي :
 -1د دوو اتکاګانو تر منځ (دنښلېدنې له محل څخه بيرون يا د کپيټل سره) د کانکرېټو د
مقطع د مجموعي (بې له سيخانو) سطحی (مساحت) پربنسټ د پوښښ تختې  -ګاډرونو
انرشيا مومنټ ټاکل کېږي  .د وايو په اوږدو د دوو اتکاګانو تر منځ فاصله کې د
انرشيامومنټ بدلون بايدپه محاسبه کې په پام کې ونيول شي  .د پوښښ هغه تختۍ چې
لکه د ( -28a.2شکل) په څېر ډراپ پنيل ولري  ،نو د ) (A-Aمقطع سره يې د انرشيا
مومنټ د پوښښ تختې د ) (ℓ2عرض لپاره محاسبه کېږي  .د ) (B-Bمقطع سره د ډراپ
پنيل په پام کې نيولو سره د انرشيا مومنټ د پوښښ تختې د ( -28d.2شکل) له مخې
محاسبه کېږي  .په همدې ډول د ګاډر لرونکي پوښښ تختو لپاره د) (ℓ1سره موازي لکه
د ( -29a.2شکل) په څېر ،د پوښښ تختې او ګاډر د انرشيا مومنټ په ( -29c.2شکل) کې
دښودل شوی ،چې د ) (C-Cمقطع له مخې محاسبه کېږي  .د ) (D-Dمقطع د ګادر قطعه
په بالمقابل لوري ښيې.
 -2د پوښښ تختې -ګاډرونو لپاره د انرشيا مومنت دپايې  ،کپيټل ،براکټ ) (Brakitاو
ديوال له اړخه په پام کې نيول کېږي  ،په معادل چوکاټ کې د پوښښ تختې -ګاډر لپاره
پرله پسې ګاډر هيڅکله په اتکاء کې نه شمېرل کېږي .
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 -3داتکاء له اړخ څخه د اتکاء (د پايې له اړخ څخه د پايې  ،کپيټل  ،براکيټ يا ديوال) تر
مرکزه پورې د ) (ACI Code 13.1.2د تعريف له مخې د پوښښ تختې -ګاډر انرشيا
مومنټ په  (1 – c2/ℓ2)2ضريب دوېشلو په پايله کې حاصلېږي  .دلته) (ℓ2د معادل چوکاټ
سره متقابل يا عمودي عرض دی او ) (c2د) (ℓ2سره موازي اتکاء عرض دی .
د دې محاسبې د السته راوړنې لپاره ) (28.2او ) (29.2شکلونه ترسيم شوې دي اود
هواره پوښښ تختو او ډراپ لرونکي پوښښ تختو لپاره دمومنټونود وېشنې ضريبونو
قيمتونه يې د ) (8.2جدول څخه ) (10.2پورې له مخې حاصلېږي .

 -30.2شکل  :د ډراپ پنيل لرونکي پوښښ تختې لپاره د ) (EIقيمتونه ) (aد ډراپ پنيل لرونکې
پوښښ تخته  (b) .د پوښښ تختې -ګاډرپه اوږدو کې د ) (EIبدلون  (c) .د ) (A-Aقطعه (d) .د
) (B-Bقطعه ). (660:15
180

د پوښښ تختې  -ګاډر د اتکاګانو د مرکزونو (د پايو د محورونو) تر منځ فاصله کې
د عنصر مقطع بدلون مومي  ،نو له همدې امله د معادل قاب په تحليل کې دعنصر سختي
د متغيرې مقطع لپاره په پام کې نيول کېږي  .نو د پوښښ تختې  -ګاډر په اوږدوکې که
ګاډر ولري او يا ګاډر ونه لري د انرشيا مومنټ اوسختي ) (EIهمداراز د انرشيا مومنټ
او سختۍ بدلون د هغه پوښښ تختې  -ګاډر لپاره چې په اوږدو کې ګاډر نه لري او ډراپ
 ،کپيټل او يا هم ډراپ او کپيټل لري په ترتيب سره په الندېنيو ) (26.2او )(27.2
شکلونو کې ښودل شوې دي  .په دغه شکلونو کې ) (Ecsد دپوښښ تختې د کانکرېټو
ارتجاعيت مودول او ) (I1د پوښښ تختې  -ګاډر (د پوښښ تختې اوی د پوښښ تخته د
ګاډر سره) د ناخالصې مقطع انرشيا مومنټ دی .
 -8.2مثال  :د الندېني شکل په ښودل شوي پالن کې د هواره پوښښ تختې ،چې په
اړخونو يا څنډو کې ګاډرونه نه لري د فرش ضخامت ) (175 mmدي  ،د ) (2ليکې په
اوږدوکې د معادل چوکاټ د پوښښ تختې  -ګاډر لپاره د مومنټونو د وېشنې ضريبونه
پيداکړئ ؟
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د ) (A2 – B2داو ) (Aوروستنۍ اتکاء کې (ℓ1 = 5,325 mm) ،(C1 = 300 mm) :
 (c2 = 500 mm) ،او ) ، (ℓ2 = 4,725 mmد ( -8.2جدول) څخه د انتر پوليشن په پايله
کې ) (c1/ℓ1 = 0.056او ) (c2/ℓ2 = 0.106کېږي .
د وروستنۍ سختې اتکاء لپاره مومنټ مساوي کېږي په M = 0.084wuℓ2ℓ12 :
ديادولو ده چې دلته خالصه وايه ) (ℓnنه بلکې ) (ℓ1کارېږي  .نو سختي مساوي کېږي په :
4.11EI1
ℓ1

=K

دباروړلو يا زغمونکې(د مومنټ انتقالي) ضريب ) (COF = 0.508دی .
د ) (B2 – C2ا وايې لپاره  (c2 = 300 mm) ، (ℓ1 = 6,000 mm) ،(C1 = 500 mm) :او
) ، (ℓ2 = 4,725 mmد ( -8.2جدول) څخه د انتر پوليشن په پايله کې ) (c1/ℓ1 = 0.083او
) (c2/ℓ2 = 0.064کېږي .
د وروستنۍ سختې اتکاء لپاره مومنټ مساوي کېږي په M = 0.084wuℓ2ℓ12 :
ديادولو ده چې دلته خالصه وايه ) (ℓnنه بلکې ) (ℓ1کارېږي  .نو سختي مساوي کېږي په :
4.10EI1
ℓ1

دباروړلو يا زغمونکې ضريب ) (COF = 0.507دی .
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=K

 -31.2شکل  :د پوښښ تختې او ګاډر لپاره د ) (EIقيمتونه  (a) .په دواړو لورو پوښښ تخته
اوګاډرونه (b) .د پوښښ تختې اوګاډرپه اوږدو کې د ) (EIبدلون  (c) .د ) (C-Cقطعه (d) .د (D-
) Dقطعه ). (661:15
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 -9.2مثال  :په الندېنې شکل کې د ګاډرونو لرونکې دوه لوريزه پوښښ تختې د ټولو
پايو تر منځ که دپوښښ تختې ضخامت ) (175 mmاو د ټولو ګاډرونو ارتفاع (450
) mmوي  ،نوپه شکل کې د ښودل شوې د ) (Bليکې په اوږدوکې د معادل چوکاټ د
پوښښ تختې  -ګاډر لپاره د مومنټونو د وېشنې ضريبونه پيداکړئ ؟

184

د ) (B1 – B2وايه کې په شکل کې د ښودل شوې د منځنۍ وايې د مقطع له مخې د
دې مقطع د ثقل مرکز ) (109.75 mmدی  .د پوښښ تختې د پاسنۍ برخې څخه الندې د
انرشيا مومنټ مساوي کېږي په ) (I1 = 9.297 x 109 mm4او په دواړو ورستيو کې د
پايې مقطع مربعي ) (450 mmده نوپه پايله کې ) (c1/ℓ1 = 450/5,175 = 0.087او
) (c2/ℓ2 = 0.070کېږي  ،دا ځکه چې د نښلېدنې په ساحه کې دا اجزاوي يو شانته سختي
لري  .نو د ( -8.2جدول) له کارېدنې څخه د مومنټ د وېشنې ضريبونه مساوي کېږي په :
د وروستنۍ سختې اتکاء لپاره مومنټ مساوي کېږي په(M = 0.084wuℓ2ℓ12 ) :
4.10EI1

سختي مساوي کېږي په :

ℓ1

=K

دباروړلو يا زغمونکې(د مومنټ انتقالي) ضريب ) (COF = 0.507دی .
د ) (B2 – B3ا وايې لپاره  (c1/ℓ1 = 450/7,200 = 0.0625) :او )(c2/ℓ2 = 0.070
کېږي  .د ( -8.2جدول) څخه د وروستنۍ سختې اتکاء لپاره مومنټ مساوي کېږي په :
M = 0.084wuℓ2ℓ12
4.070EI1

سختي مساوي کېږي په :

ℓ1

=K

دباروړلو يا زغمونکې (د مومنټ انتقالي) ضريب ) (COF = 0.505دی .
ب  -دپايې يا ستنې خواص ) : (Properties of Columnsد پايو يا ستنو د سختۍ
او باروړلو يا زغمونکي ضريبونو د پيداکولو لپاره د) (13.7.4) (ACIبرخه الندېنۍ
حرګندونې لري :
 -1نښلېدنو ) (jointsيا د پايې د کپيټل څخه بيرون ښايي د کانکرېټو د بشپړې مقطع د
مساحت پر بنسټ  ،دستنې د اوږدوالي په اوږدو کې د پايې دعرضاني مقطع دبدلون له
امله واقعي انرشيا مومنټ بدلون تجويز کېږي .
 -2د پايې د انرشيا مومنټ بايد د نښلېدنې ) (Jointسره د پوښښ تختې  -ګاډر په ساحه
يا حدودو کې فرض شي  .په ( -30.2شکل) کې د مومنټ د وېشنې ضريبونو لپاره د پايې
يا ستنې څلور عمومي حالتونه ښودل شوې دي او همدارنګه کولی شوچې الندېنې (-9.2
جدول) څخه هم ګټه واخلو .
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 -32.2شکل  :د پايو د سختۍ ) (Kcد محاسبې لپاره مقطع  (a) .بې له ګاډر ونو پوښښ تختو سيستم
او د پايو د سختۍ دياګرام  (b) ،دکپيټل لرونکوپايو پوښښ تختو سيستم او د پايو د سختۍ
دياګرام (c) ،د ډراپ پنيل لرونکو پوښښ تختو سيستم او د پايو د سختۍ دياګرام او ) (dګاډر
لرونکو پوښښ تختو سيستم او د پايو د سختۍ دياګرام ).(664:15
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.(1066:15)  د پايې لپاره د سختۍ او باروړلو يا زغمونکي بار ضريبونه: جدول-11.2
Kc = k
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5.65
0.80
6.15
0.74
6.54
0.70
6.85
0.67
7.11
0.65
7.32
0.63
7.51
0.61
7.66
0.60
7.80
0.59
7.92
0.58
8.02
0.57
8.11
0.56
8.20
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8.27
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8.34
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0.61
8.79
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9.20
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9.31
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9.41
0.55
9.50
0.55
9.69
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0.52
9.97
0.52
10.07
0.51
10.24
0.50
10.37
0.49
10.47
0.49
10.61
0.48

5.40
1.03
6.40
0.91
7.18
0.83
7.81
0.77
8.31
0.72
8.73
0.69
9.08
0.66
9.38
0.64
9.64
0.62
9.87
0.61
10.06
0.59
10.24
0.58
10.39
0.57
10.53
0.56
10.66
0.56
10.77
0.55
11.01
0.54
11.21
0.52
11.37
0.51
11.50
0.51
11.72
0.49
11.88
0.48
12.01
0.48
12.19
0.47

5.60
1.10
6.79
0.96
7.74
0.87
8.50
0.80
9.12
0.75
9.63
0.71
10.07
0.68
10.43
0.65
10.75
0.63
11.03
0.61
11.27
0.60
11.49
0.59
11.68
0.58
11.86
0.57
12.01
0.56
12.15
0.55
12.46
0.53
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0.52
12.89
0.51
13.07
0.50
13.33
0.49
13.54
0.48
13.70
0.47
13.93
0.46

5.80
1.17
7.20
1.01
8.32
0.91
9.23
0.83
9.98
0.77
10.60
0.73
11.12
0.69
11.57
0.66
11.95
0.64
12.29
0.62
12.59
0.60
12.85
0.59
13.08
0.58
13.29
0.57
13.48
0.56
13.65
0.55
12.02
0.53
14.32
0.52
14.57
0.51
14.77
0.49
15.10
0.48
15.34
0.47
15.54
0.46
15.83
0.45
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ج  -د څرخېدنې اجزاء او معادلې پايې )(Torsonal Members and Equivalent Columns

 :د ( -31a.2شکل) په څېر کله چې د ګاډر او پايې چوکاټ بار شي  ،نو دپايې او ګاډر
وروستنۍ برخه له اتکاء سره په نښلېدنې کې مساوي څرخېدنه زغمې  .که د دواړو
اجزاو لپاره د کږېدنې يا انحناء سختي ) (K = M/θمالومه وي  ،نو دا ښايي ه ده چې دې
دواړو اجزاو لپاره له نښلېدنې محل ) (jointسره څرخېدنه او د وروستنۍ برخې
مومنټونه محاسبه شي  .په همدې ډول د ( -31b.2شکل) له مخې کله چې پوښښ تخته
بار شي  ،نو د پوښښ تختې او پايې وروستنۍ برخه مساوي څرخېدنه زغمي  .د
( -31c.2شکل) په څېر کله چې هواره پوښښ تخته له پايې سره ونښلې نو دپايې د
وروستنۍ برخې څرځېدنه دپايې سره د نښتې ) (C-Dتسمې د وروستنۍ برخې
څرخېدنې سره مساوي رامنځته کېږي  .د ) (A-Bتسمې د ) (Aسره څـــرخـــېدنه د) (Cد
نقطې د څــــرخېدنې په پرتلـــه ډېــره وي  ،دا ځکه چې په دې نقطــه کې د څــــرخېدنې په
وړاندې د پوښښ تخــتې مقاومت او ساتنه لــږه ده او د ( -31d.2شکل) په څېر د پوښښ
تختې څنډې د تاوېدنې له امله اغېزمنې کېږي  .چې په پايله کې د پوښښ تختې د څنډې
منځنۍ څرخېدنه د پايې د وروستنې برخې له څرخېدنې څخه ډېرېږي .
د پوښښ تختې په تحليل کې د دې اغېزې د محاسبې لپاره پايه د پوښښ  -تختې
سره د د عمودي يا باالمقابل د ) (A-Cاو )’ (C-Aاجزاوسره نښلېدلې فرضېږي  .په
تحليل کې د دې اجزاوو په ګډون يوه الره د معادلې پايې د نظريې کارونه ده ،چې د
پاسنې او الندېنې فرشونو يوګونې عنصر له پايو او د نښلېدلي اجزاوو څخه ترکيب
مومي لکه په ( -31d.2شکل) کې چې ښودل شوي دي .
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 -33.2شکل  :د چوکاټ کړنه او دڅندې جز يا عنصر تاوېدنه  (a) .د ګاډر او پايې چوکاټ (b) ،
دپوښښ تختې او ديوال چوکاټ  (c) ،د پوښښ تختې او پايې چوکاټ او ) (dد پايې او
څندې پوښښ تخته ). (665:15

دمعادلې ستنې سختي ) (Kecد پايو او نښلېدلې څرخېدونکي عنصر د سختيو د ترکيب
څخه د الندېنې فورمول په واسطه پيداکېږي :
)………………… (25.2

M
Average torsion of the edge beam

= Kec

دسختۍمعکوس ) (1/kد نرمۍ يا کږېدنې وړتيا ) (flexibilityپه نامه يادېږي ،
نودمعادلې ستنې نرمي يا کږېدنې وړتيا ) (1/Kecد نښلېدنې يا پيوند) (jointد څنډې د
ګاډر او د پوښښ تختې د پاتې برخې تر منځ د څرخېدنې د منځنۍ اندازې سره مساوي
کېږي  ،کله چې يوواحد مومنټ د پوښښ تختې څخه معادلې پايې ته انتقال
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شي) .(456:13د څرخېدنې دا منځنۍ اندازه د پايو په وروستنۍ برخه کې ) (θcاو د ګاډر
د تاوېدنې منځنۍ اندازې ) (θt.avgمجموعه دواړه دواحد مومنټ لپاره پيداکېږي :
)θec = θc + θt.avg ……………………….…… (26.2
د مومنټ د واحد لپاره د) (θcقيمت ) (1/Ʃkcدي  ،دلته ) (Ʃkcد پوښښ تختې څخه
پاسنۍ او الندېنۍ پايې د کږېدنې سختۍ نسبت دي  ،په همدې توګه د) (θt.avgقيمت د
واحـــد مومنټ لپاره ) (1/ktدی  (kt) ،د پيوسته اجـــزاو دڅــرخــېدنې مومنټ د څــرخېدنې
سختې ده ،د پورتنيو قيمتونـــو له عوض کېدنې څخه النـــدېنۍ رابطه په الس راځي :
)………………………….. (27.2

1
Kt

+

1
ƩKc

=

1
Kec

که د پيوسته اجـــزاو دڅــرخــېدنې مومنټ د څــرخـــېدنې سخـــتي له ) (Kecڅخه کوچنۍ
شي  ،نو له ) (Ʃkcبه ډېره کوچنۍ شي). (596:1
د څرخېدونکو اجزاو(د څنډۍ يا اړخ ګاډر) د څرخېدنې د سختۍ را منځته کېدنه په
( -32.2شکل) کې ښودل شوې ده .
د ( -32a.2شکل) کې معادله پايه له پيوسته يا نښتې څرخېدونکو اجزاو سره چې په
هر لوري د نژدې پايې پورې تر نيمايې پورې غځېږي ښودل شوې ده  .د څرخونکې قوي
واحد ) (T = 1په معادلې پايې باندې په هر بازو تر نيمايې پورې عمل کوي  .نو ځکه
پايې ته نژدې د څرخېدونکو اجزاود څرخېدنې سختې لويه وي  ،د څنډې يا اړخ ګاډر په
في واحد اوږدوالي کې مومنټ ) (tپه قراردادي توګه لکه د ( -32b.2شکل) په څېر
فرضېږي .
وارده څرخېدنه د ( -32c.2شکل) په څېر د تاوېدنې مومنټ دياګرام اوچتوي،
داځکه چې په هر بازو نيمه څرخېدنه واردېږي او اعظمي څرخېدنې مومنټ ) (1/2وي  .د
څرخېدونکې جز د اوږدوالي په واحد کې د تاوېدنې زاويه په (-32d.2شکل) کې ښ،دل
شوې دی  ،چې د ثقل مرکز) (CGد هرې نقطې سره د څرخېدنې ضريب )( (Cچې د انرشيا
مخالف الجهته مومنټونو په څېر) او د دشخۍ مودول ) (Gد رامنځته کېدنې له مخې د
تاوېدنې مومنټ د وېشنې په واسطه محاسبه کېږي  .دپايې اړونده بازو د وروستنۍ
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برخې مجموعي تاوېدنه د اوږدوالي د واحدې تاوېدنې او داوږدوالي په واحد کې
تاوېدنې زاويې د دياګرام مساحت سره مساوي کېږي چې په ( -32d.2شکل) کې ښودل
شوي دي  .داځکه چې دا يو پاربوليک دياګرام دی  ،دبازو بيروني وروستنۍ برخې سره
د تاوېدنې زاويه دياګرام د په اوږدو کې د ارتفاع يو پر درې برخهې سره مساوي کېږي
c

چې د الندېنې فورمول په واسطه ښودل کېږي )] :

c2
ℓ2

ℓ

[ 2 (1 −
2

(1−ℓ2 )2

1

2CG

3

2

= θt,end

د) (Gپه عوض د ) (E/2د وضع کېدنې څخه وروسته په الس راځي چې :
c

(1 − 2 )3
ℓ2

ℓ2
6CE

= θt,end

دا د دبازو د وروستنۍ برخې څرخېدنه ده  ،چې په ( -26.2رابطې) کې د کارېدونکې
اړينې څرخېدنې لپاره د بازو منځنۍ څرخېدنه ده  ،هغه چې د وروستنۍ برخې څرخېدنې
د يو پر درې په اندازه جمع کېږي :
c

)(1 − 2 )3 ……………………….……….. (28.2
ℓ2

ℓ2
18CE

= θt,avg

په پايله کې د يوه بازو د څرخېدنې سختۍ د) (Kt = M/ θt,avgپه څېر محاسبه
کېږي ،دلته د يوه بازو په واسطه مقاوم مومنټ په نيمه اندازه قبلېږي  ،نو ليکو
چې): 664,665:15
9EC
c
ℓ2 (1− 2 )3
ℓ2
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= )Kt (one arm

 -34.2شکل :د ) (Ktمحاسبه (a) .پايه او نښتې څرخېدونکې جز  (b) ،دپايې مرکز ليکې د اوږدوالي
په اوږدوپه واحد کې د څرخېدنې وېشنه  (c) ،د څرخېدنې دياګرام او ) (dد اوږدوالي په
واحـــــد کې د زاويې بدلون ).(127:5

د ) (ACIکود له مخې د دوو بازو ګانود څرخېدنې سختي مساوی کېږي په :
)…………..…………. (29.2

𝐶𝐸9
c
ℓ2 (1− 2 )3
ℓ2

Kt = Ʃ

دلته ) (ℓ2دپايې يا ستنې دهر لوري متقابلې وايو اوږدوالی ته نسبت ورکول کېږي
 ،د کنج وايې يا ستنې لپاره په مجموعه کې يوارزې يومقدارکارېږي .

192

د څرخېدونکي جز عرضاني مقطع د ) (ACIکود د ( -33.2شکل) په څېرتعريف
شوې.

 -35.2شکل :څرخېدونکې اجز اء ).(668:15

په پورتنۍ رابطه کې د ) (Cضريب يا ثابت فورمول په واسطه پيداکېږي :
)]…………………. (30.2

x x3 y
3

) C = Ʃ [(1 − 0.63
y

پورتنۍ رابطه کې ) (xاو ) (yپه ترتيب سره د مستطيل لنډ او اوږد لوری دی  .کله
چې د پايو په دننه کې ګاډر د ) (ℓ1لوري (لکه په  -31.2شکل کې د  C-Dپه اوږدو کې
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ګاډر) چوکاټونو سره موازي وي  ،د بيروني منفي مومنټ ډېره د نښتې څرخېدونکي جز له
ګــــــډون څخه برخه مستقيماً پايې ته انتقالېږي  .په داسې حالت کې ) (Kecد پايې سختې
له واقعي قيمت څخه لږ ه اټکلېږي  ،نو له دې امله دتجربو له مخې ) (Ktد انرشيا
مومنټونوپه نسبت ) (Isb/Isکې ضربېږي  ،دلـــــته ) (Isbد پوښښ تختې او ګاډر يو ځايې
انرشيا مومنټ دی او ) (Isبې د ګاډر لــــه تنې څخـــــــه دپوښښ تختې د انـــــرشيا مومنټ
دی .د چوکاټ د تحليل لپاره د مومنټ وېشنې په تحليل کې چوکاټ د پوښښ تختې -
ګاډر د ) (Ksسختۍ په لرلو او معادله پايې د ) (Kecسختۍ په لرلو سره په پام کې نيول
کېږي ).(182:2
 -10.2مثال  :په ( -6.2مثال) شکل کې د ښودل شوې هواره پوښښ تختې چې ضخامت
يې ) (175 mmدی  ،د ) (300 mm x 300 mmابعادولرونکې پايې سره نښتې دي .
داخلي پايې د ) (500 mmپه ابعادوسره د ) (2ليکې پايو سره موازي واقع دي  .د يوپوړ
څخه تر بله پوړه پورې ارتفاع ) (2.65 mده  ،پوښښ تختې او پايو کې د )(fc′ = 28 MPa
فشاري مقاومت لرونکې کانکرېټ کارېدلې وي ،د ) (2ليکې د پوښښ تختې د تسمې او
) (B2پايـــــو تــــر منځ دداخلي نښلــــېدنې لــــپاره د ) (ƩKc) ، (Ktاو ) (Kecضريبـــونه په
الس راوړئ ؟
 -1د څرخېدونکو اجزاو د عرضاني مقطع پېژندنه  :د ) (ACIکود د ) (13.7.5.1برخې
سره سم  ،د د داخلي پايې سره د نښلېدلي څرخېدونکې جز د ( -33.2شکل) د ) (aشرط
پورې تړلې ده  ،لکه د (-34b.2شکل) په څېر ) (x = 175 mmاو ) (y = 500 mmدي .

د ( -8.2مثال) لپاره سره نښتې څرخېدونکې اجزاء .
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 -2د ) (Cقيمت په الندې ډول پيداکوو:
= 696,718,750 mm4

175 (175)3 x 500
3

)

500

]= (1 − 0.63x

x x3 y

)C =Ʃ [(1 − 0.63 y

3

 -3د ) (Ktضريب په الندې ډول پيداکوو:
9Ecs C

c
ℓ2 (1− 2 )3
ℓ2

Kt = Ʃ

دلته مجموعه د) (2ليکي څخه اخوا د ګاډر او ) (ℓ2د ) (2ليکي په هر لوري
ګاډرونود) (ℓ2اوږدوالي په تړلی دی  ،دا ځکه چې دواړه ګاډرونه سره يو شانته دي  ،نو

]= 1.616 x 106Ecs

) (Ktمساوي کېږي په :

9Ecs x 696.72 x 106
300 3
)
4725

4725 x (1−

[ Kt = 2

 -4د پايو لپاره د ) (ƩKcپيداکوو :د پوښښ تختې د فرش له مرکز څخه تر مرکزه پورې
ارتفاع )(2,650 mmده .د پايې په اوږدو کې د سختۍ وېشنه د ( -30a.2شکل) ته ورته
ده پايه د خپل قوي محور په لوري کږېږي  ،نو له دې امله :
= 3,125 x 106 mm4.

(500)3
12

Ic = 300 x

د دې پايو بشپړه ارتفاع ) (ℓc = 2,650 mmلپاره خالصه يا نه تکيه شوې ارتفاع
)(ℓu=2,475 mmده او همداراز ) (ℓc/ℓu = 1.071او) (ta/tb = 1.0ورکړل شوې دی  ،نو:
4.76EIc
ℓc

= Kc

او د بار د زغم يا وړلو ضريب يې ) (0.55ځکه قبلېږي چې دلته دوه پايې (يوه د فرش
له پاسه او بله الندې ده)  ،چې د هرې يوې سختې په الندې ډول پيداکېږي :

]= 5.613 x 106Ec

4.76Ec x 3,125 x 106
2,650

[ ƩKc = 2

 -5دمعادلې پايې سختي ) (Kecپيداکوو :د داخلي نښتو پايو لپاره معادله سختي د
الندېنې فورمول په واسطه پيداکېږي :
1
1.616 x 106 Ecs

+

1
6

5.613 x 10 Ec

=

1
Kec

=

1
Kt

+

1
ƩKc

داچې ) (Ecc = Ecs = Ecکېږي  ،نو) (Kec = 1.255x 106Ecکېږي .
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=

1
Kec

يادونه د ) (Kecقيمت د ) (ƩKcد قيمت نژدې ) (22 %سلنه جوړوي  ،نو دا د هواره
پوښښ تختو په فرش سيستم په اغېزمنه سختۍ کې ډېرکمښت درامنځته کېدنې
څرګندونه کوي .
 -11.2مثال  :په ( -7.2مثال)شکل کې د ښودل شوې له ګاډرونو سره د پوښښ تختې په
) (450mmمربعې ابعادو لرونکو پايو له پاسه تکيه شوې دي  .چې د الندېنې شکل له
مخې د پايې ارتفاع له فرش څخه پورته ) (3.60 mاو له فرش څخه ښکته ) (4.20 mښودل
شوې ده .د ټولو ګاډرونو ابعاد ) ، (450mm x 450 mmد پوښښ تختې او د ګاډرونو
لپاره ) (fc′ = 25 MPaاو د پايو لپاره ) (fc′ = 28 MPaپه پام کې نيول شوې دي  .نو په
( -9.2مثال) کې د ښودل شويو مقطعو کې د بيروني وايې د عمودي قطعې له مخې د )(B
ليکې په اوږدوکې د پوښښ تختې د تسمې او ) (B1پايو تر منځ دداخلي نښلېدنې لپاره د
) (Kecضريب په الس راوړئ ؟
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حل :
 -1د څرخېدونکو اجزاو د عرضاني مقطع پېژندنه :د ) (ACIکود د ) (13.7.5.1برخې سره
سم  ،د بيروني څنډې پايې عرضي مقطع سره څرخېدونکې جز د ( -34a.2شکل) کې ښودل
شوې ده.
 -2د ) (Cقيمت د پيداکولولپاره  ،د ( -34b.2شکل) په څېر د ) (Cد غټېدنې لپاره د
څرخېدونکې جز په مستطيلونو وېشو  ،نو په الس راوړو چې:
]
175 (175)3 x 275
3

)

275

+ (1 − 0.63

x x3 y
3

) C = Ʃ [(1 − 0.63
y

450 (450)3 x 450

)
450

3

C = (1 − 0.63

4

C = 5,351,756,510 mm

 -3د ) (Ktضريب په الندې ډول پيداکوو:
9Ecs C

c
ℓ2 (1− 2 )3
ℓ2

Kt = Ʃ

د ) (A1 –B1وايې لپاره ) (ℓ2 = 5,675 mmد ) (B1 –C1وايې لپاره )،(ℓ2 = 7,200 mm
نو ) (Ktمساوي کېږي په :
= 18.993 x 106Ecs

9Ecs x 5,351.76 x 106
450 3
)
7,200

7,200 x (1−

+

9Ecs x 5,351.76 x 106
450 3
)
5,675

5,675 x (1−

= Kt

دا ځکه چې د هغې وايې لپاره چې مومنټونه يې پيداکېږي او دګاډر سره يې د موازي
وايه ولري ،نو د ) (Ktيې په ( -10.2مثال) کې د ) (A-Aمقطع په څېر د ګاډر په ګډون د
پوښښ تختې

د مقطع د انرشيا مومنټونو په نسبت )(Isb/Isکې ضربېږي ،چې

) (Isb=9.3x109mm4او :

= 2.9 x 109 mm4.

6,438 𝑥 (175)3
12

= Is

نو په پايله کې ) (Isb/Is = 9.3/2.9 = 3.207او )(Kt = 3.207 x 18.99 x 106 = 60.909x106

کېږي  .د ) (B1سره د څرخېدونکې جز مقطع په الندې ډول ده :
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د ) (B2سره د څرخېدونکې جز مقطع په الندې ډول ده :

 -4د ) (B1سره د اړخ پايو لپاره ) (ƩKcپيداکوو :په پورتنې شکل کې د ) (B1سره پايې د
پوښښ تختې ښودل شوې دي ،چې په دې شکل کې د فرش له پاسه د پايې په اوږدو کې د
مومنټ وېشنه هم ښودل شوې ده او همداراز د ) (Cقيمت لرو  ،نو:
= 3.42 x 109 mm4.

(450)3
12

Ic = 450 x

د الندېنۍ پايې لپاره )(ℓu = 3,750 mm) ، (ℓc = 4,200 mmده ،نو = (ℓc/ℓu
) 1.20او) (ta/tb = 362.5/87.5 = 4.143کېږي  ،نوله جدول څخه :
= 4.666 x 106 Ecc

5.73 x 3.42 x 109 Ecc
4,200

=

5.73EIc
ℓc

= Kc, lower

د پاسنۍ پايې لپاره )(ℓu = 3,150 mm) ، (ℓc = 3,600 mmده ،نو )، (ℓc/ℓu = 1.14
) ، (tb = 362.5 mm) ، (ta=87.5 mmنو) (ta/tb = 87.5/362.5 = 0.241کېږي  ،نوله
جدول څخه :

= 4.684 x 106 Ecc

4.93 x 3.42 x 109 Ecc
3,600

=

4.93EIc
ℓc

= Kc, upper

نو ) (ƩKcپه الندې ډول پيداکوو:
ƩKc = Kc, lower + Kc, upper = 4.666 x 106 Ecc +4.684 x 106 Ecc = 9.35 x 106 Ecc
 -5دمعادلې پايې سختي ) (Kecپيداکوو:
1
18.993 x 106 Ecs

+

1
9.35 x 106 Ec

=

1
Kec

=

1
Kt

+

1
ƩKc

=

1
Kec

دلته :
Ecc = 4,700 x √28 = 0.025 x 106 MPa
Ecs = 4,700 x √25 = 0.024 x 106 MPa
په پايله کې  (Ecc = 1.042Ecs) ،او ) (Kec = 6.25 x 106Ecsپه الس راځي .
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 -2.11.2د ساختماني تحليل لپاره د ژونديو بارونو ترتيبول
)(Arrangement of Live Loads for Structural Analysis
د دوه لوريزه پوښښ تختې لپاره دبارېدنې حالت د ) (ACIکود په ) (13.7.6برخه
کې ځانګړي او مشخص شوي دي  .کله چې بې له ضريبه ژوندی بار د بې له ضريبې شوې
مړ بار له ) (0.75ځلې څخه ډېر نه شي  ،نو په دې حالت کې دبارېدنې حالت ته پاملرنه
اړېنه نه برېښي او يوازې د ټولو وايو لپاره بشپړه ضريبي شوې ژوندي او مړه بارونه
تحليلېږي  .دا دهغه فرضيې بنسټ دی چې د بارېدنې د حالت له امله دژوندي بار د
مومنټونه د يو شانته ژوندي بار په پرتله ډېرېږي ،خو د يو شانته ژوندي بارونه د
مړوبارونو د مومنټونو د ډېرښت سره لږ توپير لري  .دا د دې ښکارندوينه کوي چې د
پوښښ تخته د مومنټ په بيا وېشنه کې په کافي اندازه په کږېدنه يا انحناء کې انعطاف
مننونکی دی .
کله چې بې له ضريبه ژوندی بار د بې له ضريبې شوې مړ بار له ) (0.75ځلې څخه ډېر
شي ،نو د دې حالت لپاره د ) (ACIکود په ) (13.7.6.3برخه کې دبار د بارېدنې حالت په
هکله داسې څرګندونې شوې دي :
 -1د مثبت اعظمي مومنټ لپاره  ،په ټولو وايو کې د مړبار جمع ) (0.75ځلې ژوندی بار د
محاسبې الندې پنيل او يو تر منځ پنيلونو کې په پام کې نيول کېږي .
 -2دداخلي اتکاء د منفي اعظمي مومنټ لپاره په ټولو وايو کې د پنيلونوضريبي شوې
مړ بار جمع د دوه مجاورو پنيلونو بشپړه ضريبي شوې ژوندي بار ) (0.75ځلي په پام کې
نيول کېږي  .خو نهايې محاسبوي مومنټونه بايد په ټولو پنيلونو کې د بشپړه ضريبي
شوی مړ او ژوندي بارونوله مومنټونو څخه لږ نه شي .

 -3.11.2د اتکاګانو د اړخ سره مومنټونه
)(Moments at the Face of Supports
د معادل چوکاټ د تحليل په پايله کې په غوټو کې مومنټونه حاصلېږي  ،نو د
) (ACIکود په يوه مسير کې اتکاګانود اړخونو سره د مومنټون لپاره د پوښښ تختې په
199

محاسبه او طرحه کې د سيخانو ځای په ځای کېدنه تجويزوي  .د منفي مومنټونو لپاره
بحراني مقطع په ( -34.2شکل) کې ښودل شوې دي  .کله چې پايې يا ستنې د اتکاء له
اړخه له ) (0.175ℓ1له اندازې څخه ډېره وغځېږي ،نو ښايي دمومنټونو قيمت د نښلېدنې
) (Jointڅخه تر ) (0.175ℓ1غځېدنې پورې راکمېږي  .دا محدوديت ځکه اړين دی  ،چې
دډېرو اږدواو نريو پايو لپاره په نښلېدنې ) (Jointکې د پوښښ تختې  -ګاډر سختي په
پام کې نيونه په جدي توګه د تطبيق وړ نه ده .
که د پوښښ تختې په محاسبه کې د مستقيمې محاسبوي طرېقې د غوښتنو سره
سمه وي  ،نو په هغه حالت کې د ) (ACIکود تجويزوي چې په پنيل کې مجموعي
محاسبوي مومنټونه د مثبت او د منفي مومنټونو د منځني مطلقه قيمت د مجموعې تر
بريده راکم شي په دې شرط چې د ستاتيکي مومنټ ) (Moڅخه ډېر نه شي  .د دې حالت د
وضاحت لپاره د ) (M2) ، (M1او ) (M3مومنټونه په ( -35.2شکل) کې ښودل شوي
دي). (457,458:13
+ M3) ≤ Mo.
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M1 +M2
2

(

 -36.2شکل :د منفي مومنټ لپاره بحراني مقطع (a) .د پايو او ديوالونو سره داخلي او بيروني
اتکاګانې  (b) ،د براکټ يا کوربل سره بيروني اتکاګانې ).(600:1
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 -37.2شکل :په پوښښ تختې – ګاډر کې منفي او مثبت مومنټونه.(674:15) .

 -4.11.2د پايو په تسمو ،منځنيو تسمو او ګاډرونوکې د مومنټونو وېشنه
)(Distribution of Moments to Column Strips, Middle Strips and Beams
کله چې منفي او مثبت مومنټونه پيداشو ،نو د هر معادل چوکاټ لپاره دا مومنټونه
کټ مټ د مستقيمې محاسبوي طرېقې په څېر د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې وېشل
کېږي .په ټولـــو لـــورو د پايو تر منځ دګاډر لرونکو پنيلونه لپاره د ) (ACIکود د
) (13.6.4او ) (13.6.6بــرخو د غـــــوښتنې سره د پايو او منځنۍ تسموکې د مومنټونو
وېشنه د )≤ 5.0

𝑎1 ℓ21
𝑎2 ℓ22

≤  (0.2په پام کې نيولو سره تر سره کېږي  ،خو که د دې بريده

بيرون و  ،نو يولوريزه عمل تر السه کېږي او د محاسبې د نورو طرېقو څخه ګټه واخېستل
شي.
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 -12.2مثال  :په ( -8.2مثال)شکل کې د ښودل شوې بې له څنډې هواره پوښښ تختې د
معادل چوکاټ په طرېقه تحليل کړئ  ،که د پوښښ تختې او پايو لپاره ) (fc′ =28MPaپه
پام کې نيول شوې وي  .همدارازد پوړونو تر منځ ارتفاع ) (5.25 mوي  ،په داسې حال
کې چې فرش خپل جمع ) (1.2 KN/m2مړ او ) (2.0 KN/m2ژوندی بار متحمل کېږي .
دا هماغه پوښښ تخته ده چې په ) (6.2او ) (7.2مثالونو کې تحليل شوې دي  ،خو
دلته يوازې د تحليل پرخه توپير لري .
 -1د تحليل طرېقې غوراوی :سره له دې چې د پوښښ تخته د مستقيمې محاسبوي
طرېقې ټولې غوښتنې بشپړې کړې دي  ،خو د مومنټونو د تحليل لپاره بيا هم دمعادل
چوکاټ طرېقه کاروو.
 -2د پوښښ تختې د ضخامت ټاکنه :د پوښښ تختې ضخامت د ( -1.2جدول) او همداراز
د عرضاني قوي په وړاندې د مقاومت د کنترول له مخې ) (175 mmقبول شوې دی ،خو
په راتلونکي (-13.2مثال) کې تر ) (190 mmپورې ډېرېږي.
 -3د ) (2ليکې په اوږدو د پايې په معادل چوکاټ کې د مومنټونو پيداکول :د ) (2ليکې
په اوږدو کې د پوښښ تختې تسمه دپايو ) (C2) ، (B2) ، (A2او ) (D2تر منځ وايو کې
سخت (غيرمتحرک) چوکاټ په څېر کارکوي .د تحليل د موخې لپاره له پوښښ تختې
څخه پاسنۍ او الندېنۍ پايې په وروستۍ کې سختې فرضېږي .
) -(aد ( -8.2مثال) څخه د ) (A2–B2وايې لپاره د پوښښ تختې -ګاډرونو د مومنټ -
وېشنې ضريبونه په الندې ډول پيداکېږي:
= 1.63 x 106Ec.

4.11𝐸𝑐 x2,109.38x106
5,325

=

4.11EI1
ℓ1

= KB2-C2

COFA2-B2 = 0.508
Fixed end moments = 0.084wℓ2ℓ12
د) (B2-C2وايې لپاره :
= 1.203 x 106Ec.

4.10𝐸𝑐 x2,109.38x106
7,200

=

4.10EI1
ℓ1

= KB2-C2

COFA2-B2 = 0.507
Fixed end moments = 0.084wℓ2ℓ12
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د) (C2-D2وايې لپاره کټ مټ د ) (A2–B2وايې په څېر تر سره کېږي :
= 1.63 x 106Ec.

4.11𝐸𝑐 x2,109.38x106
5,325

=

4.11EI1
ℓ1

= KC2-D2

COFC2-D2 = 0.508
Fixed end moments = 0.084wℓ2ℓ12
) -(bد معادلو پايو لپاره د مومنټ  -وېشنه په الندې ډول محاسبه ( -8.2مثال په څېر)
کېږي:
Column A2: Kec = 79.9Ec, COF = 0.55
Column B2: Kec = 161Ec, COF = 0.55
) -(cد وېشنې فکتورونه په الندې ډول پيداکېږي:
= 0.566

104Ec
104Ec +79.9Ec

=

KA2−B2
KA2−B2 +KecA2

= DFA2-B2

DFcolumn A2 = 0.434
په همدې ډول کولی شو چې د ) (B2په غوټه کې د درې واړه يو ځای شويو اجزاو
لپاره د وېشنې فکتورونه محاسبه کړو .نهايې وېشونکي فکتورونه او وړونکي يا
زغمونکي فکتورونه په الندېنې شکل کې ښودل شوې دي .
) -(dد بارېدنې د حالت غوراوی او په سخته اتکا ) (Fixed endکې دمومنټونو
پيداکېدل :داچې ) (wL = 2.0 KN/m2د ) (wD = 1.2 KN/m2څخه د درې ځلې څخه تر
څلور ځلې پورې لږ دی  ،يوازې په هر پنيل باندې ديوشانته وېشلي ژوندی بار په اړه
اړينه ده چې د ) (ACIد ) (13.7.6.2برخې له مخې په پام کې نيول کېږي .داځکه چې د هر
پنيل اغېزمنه مساحت له ) (37.16 m2څخه لږ دی  ،نو د ژوندي بار کمېدنه نه تر سره
کېږي  ،نو لرو چې :
wu = 1.2 (0.175 x 24 + 1.2) + 1.6 x (2.0) = 9.68 KN/m2.
د پوښښ تختې  -ګاډرونو لپاره ) (ℓ2 = 4.725 mدی .
د ) (A2-B2وايې لپاره :
M = 0.084wℓ2ℓ12 = 0.084 x 9.68 x 4.725 x (5.325)2 = 108.942 KN. M
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د ) (B2-C2وايې لپاره :
M = 0.084wℓ2ℓ12 = 0.084 x 9.68 x 4.725 x (6.0)2 = 138.312 KN. m
د) (A2ليکې څخه بيرون د پوښښ تختې وزن او د ديوال بار ) (4.4 KN/mفرضېږي
 ،د ) (A2غوټې سره دکوچنی کانټيليور مومنټ المل کېږي  .داسې فرضېږي چې د پايې
له مرکز څخه دپايې له اړخ يا ) (200 mmڅخه بيرون ديوال بار په ) (50 mmعمل کوي .
د ) (C2-D2وايې لپاره :
M = 0.084wℓ2ℓ12 = 0.084 x 9.68 x 4.725 x (5.325)2 = 108.942 KN. m
) -(eد مومنټ وېشنې د تحليل تر سره کول  :د مومنټو وېشنې تر سره کېدنه په الندېنې
جدول کې تر سره کېږي  .د مومنټونو دپيداکولو څخه وروسته د مومنټونو او عرضي قوو
دياګرامونه ترسيمېږي .
) -(fد اتکاګانو په اړخ کې د مومنټونو محاسبه کول :د اتکاګانو په اړخ کې مومنټونه د
جز په اخر کې مومنټونو څخه د په شکل کې د ښودل شوې خط خط شوې مساحت د
کمېدنې په واسطه پيداکېږي.
) -(gتر ) (Moپورې د مومنټونو کمېدنه :د پوښښ تختې لپاره د مستقيمې محاسبوي
طرېقې په کارېدنې کې محدودېږي  ،نو د پايو د اړخونو د مومنټونومجموعه کېدای شي
تر ) (Moپورې راکم شي.
د ) (A2 – B2وايې لپاره :
+ 55.1 = 108 kip-ft.= 146.016 KN. m
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24.+80.6
2

≈ Total moment

= 106 kip-ft.= 143.312 KN. m

qu ℓ2 ℓ2n
8

= Mo

داچې پايله سره ډېره نژدې ده  ،نو کوم تعديل په پام کې نه نيول کېږي .
د ) (B2 – C2وايې لپاره :
Total moment ≈ 80.0 + 50.7 = 131 kip-ft = 177.112 KN. m
= 132 kip-ft = 178.464 KN. m

qu ℓ2 ℓ2n
8

= Mo

بيا هم کوم تعديل ته اړتيا نه ليدل کېږي  ،نو په دې مثال کې کمېدنه ځکه نه
رامنځته کېږي  ،چې يوازې د يوه بار حالت او په ټولوايه کې مړ او ژوندی ضريبي شوې
بارونه په پام کې نيول کېږي  .که ژوندی بار د مړ بار له ) (0.75ځلې څخه ډېرېدلو  ،نو په
دغه حالت کې اړينه وه چې د ) (ACIکود د ) (13.7.6برخې د غوښتنې له مخې د بارونو
اضافي حالتونه او د مومنټ په قيمتونو کې کمښت ته پاملرنه شوې وای .
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. (Moment distribution)  مثال) لپاره د مومنټونو وېشنه-12.2( د
A2

B2
COF = 0.508

غوټې او اجزاء

FEM

COF = 0.507

COF = 0.508

0.434

0.566

0.304

0.471

0.225

0.225

0.471

0.304

0.566

0.434

0

Cant.

Col.

Slab

Slab

Col.

Slab

Slab

Col.

Slab

Slab

Col.

Cant.

- 4.0

0

+ 82.9

- 82.9

0

+ 105

- 105

0

+ 82.9

- 82.9

0

+ 4.0

- 36.0

- 46.9

- 6.7

- 10.4

- 5.0

+ 5.0

+ 10.4

+ 6.7

+ 46.9

+ 36.0

- 3.4

- 23.8

+ 2.5

- 2.5

+ 23.8

+ 3.4

+ 1.9

+ 6.5

+ 4.8

- 4.8

- 6.5

- 1.9

+ 3.3

+ 1.0

- 2.4

+ 2.4

- 1.0

- 3.3

- 1.9

+ 0.4

+- 0.3

- 0.3

- 0.4

+ 1.9

+ 0.2

- 0.9

- 0.2

+ 0.2

+ 0.9

- 0.2

- 0.1

- 1.0

+ 0.3

+ 0.5

+ 0.2

- 0.2

- 0.5

- 0.3

+ 1.0

+ 0.1

- 36.0

+ 36.0

- 106

+ 0.80

+ 105

- 105

- 0.80

+ 106

- 36.0

+ 36.0

C1
B2

+ 1.5

C2
B3

- 1.4

C3
B4

Sum at joint

D2

0

B1

Sum

C2

- 4.0

0

+ 0.10

+ 0.7

0

- 0.10

- 0.7

0
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- 1.5

+ 1.4

0

+ 4.0

) -(hد پايې د مومنټونو محاسبه کول :د )(A2سره پايه ته مجموعي (36.0 kips.
) ftمومنټ انتقالېږي .دا مومنټ د دوو پايو تر منځ د هغوې د سختې د نسبت ) (Kcله
مخې وېشل کېږي او دا چې پاسنۍ او الندېنۍ پايې يو شانته سختي لري  ،نو نيمايې
هرې يوې پايې ته ورکول کېږي  .د بارېدنې له اغېزې ) (B2سره ډېر لږ مومنټ پايو ته
انتقالېږي  .په دې طرېقې سره دمحاسبې الس ته راغلې پايله د مستقيمې محاسبوي
طرېقې په واسطه د پيداشويو مومنټونو سره له پرتلنې څخه وروسته مومنټونه د پايې او
منځنيو محاسبو تسمو وېشل کېږي او سيخان د کږېدنې يا انحناء په وړاندې محاسبې
په واسطه حاصلېږي او په پايله کې د دوه لوريزه پوښښ تختې محاسبه بشپړېږي .
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 -5.11.2د معادل چوکاټ د تحليل لپاره د کمپوټر کارېدنه
)(Use of Computer for an Equivalent – Frame Analysis
د کالسيک معادل چوکاټ محاسبوي طرېقه د الس په واسطه د مومنټونو د وېشنې
ساختماني تحليل تر سره کېدنه وه ،چې په هغې کې د وروستنۍ سختې اتکاء مومنټونه
 ،دسختې او د معادلې پايې دسختۍ د پيداکولو لپاره له جدولونو څخه ګټه اخېستل
کېدله .که د سختۍ طرېقې پربنسټ د سټندرد چوکاټ تحليل سافتوير )(software
وکارېږي  ،نو د څرخېدونکو اجزاو او د معادلې پايې سختي محصله د کالسيک معادل
چوکاټ په څېر پيداکېږي  ،چې دپوښښ تختې  -ګاډر يا د پايې د اجزاو سختي يو له بله
سره يوځای کېږي  .په ټوله کې څېړنې ښيې چې د پوښښ تختې  -ګاډر جز د سختۍ د
سمون لپاره د اغېزمن پوښښ تختې عرض پيداکېږي  ،تر څو چې په ځانګړې توګه د
نښلېدنې په ځای کې د جز سختي راکمه شي  .د ثقلي بارېدنې ) (gravity loadingلپاره د
چوکاټ د تحليل پايله د پوښښ تختې  -ګاډر داجزاو سمون حاصلوي  ،خو بايد د
کالسيک معادل چوکاټ له طرېقې سره توافق ولري .
د اغېزمن پوښښ تختې د عرض د موډل د پيداکېدنې لپاره ډېری څېړنې تر سره
شوې دي  ،خو هغه يې بهتره ده چې ثقلي او افقي بارېدنې الندې په پوښښ تختې  -پايې
کې د مومنټونو او عرضاني قوو د ارزونې لپاره دسټندرد چوکاټ د تحليل په پروګرام
کې د معادل ګاډر سختي تعريف کړي  .پيکنولډ ) ، (Pecknoldډاروال ) (Darvallاو
الين ) (Allenد کالسيک تختې تيوري ) (classic plate theoryاو داجزاو د محدوديت
تحليل ) (finite-element analysisد کارېدنې پر مټ د اغېزمنې پوښښ تختې عرض
تعريف او پيداکړ .همداراز په دې نژدې وختونو کې د ليو ) ، (Luoډيوراني
)،(Durraniهانګ ) ،(Hwangمويهل ) ، (Moehleډوويچ ) (Dovichاو ويټ )(Wight
په واسطه د اغېزمنې پوښښ تختې د عرض او سختۍ موډل پر بنسټ د
اوسپنيزوکانکرېټي پوښښ تختو لپاره تجربوي پايلې تر السه شوې دي  .هيويسټ
) (Huestاو ويټ ) (Wightد وروستني کش شويو ) (post – tensionedپوښښ تختو
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لپاره ددغو اغېزمنې پوښښ تختې عرض او سختۍ د سمون موډل د وروستني کش
شوې ) (post – tensionedپوښښ تختې -پايې چوکاټ په سيستم کې د ويجاړېدنې يا
تخريب کتنې پربنسټ چې د زلزلې څخه وروسته رامنځته کېږيوړاندېزکړ  .د معادلې
پوښښ تختې او د کږېدنې يا انحنايې سختۍ لپاره د ساده موډل قاعده په الندې ډول
تشريح کېږي :
په لومړي قدم کې د ودانۍ د پوښښ تختې  -پايې د چوکاټ د تحليل د موډل لپاره
د اغېزمن پوښښ تختې عرض چې په مجموعي عرض ) (ℓ2کې د ) (αبرخّ تشکيلوي ،
لکه د (-9.2مثال) او ( -10.2مثال) په پالنونو کې چې ښودل شوی دی  .د څېړنو له مخې د
) (αلپاره بېال بېل قيمتونه وړاندېز شوې دي  ،خو د ټولو مثبتو انحنايې ساحو او داخلي
اتکاګانوسره په منفي انحنايې ساحو کې ) (α = 0.5قبلېږي  .خو د بيروني يا خارجي
اتکاګانو په منفي انحنايې ساحو کې د اغېزمنې پوښښ تختې عرض په څنډې کې
دپوښښ تختې د څرخېدنې د سختۍ تابع دی  .که په څنډو کې ګاډر نه وي  ،نو)α = 0.2
( قبلېږي او که په څنډوکې ګاډر وي او د ) (β1د څرخېدنې سختي ولري لکه په (-17.2
رابطه) کې چې ښودل شوې ده  ،چې اندازه يې له ) (2.5څخه ډېره وي  ،نو ) ( α = 0.2او
که د ) (β1قيمت د ) (0.00او ) (2.5تر منځ وي  ،نو د ) (αقيمت دپيداکېدنې لپاره د )(0.2
او ) (0.5ترمنځ خطي انترپوليشن تر سره کېږي  ،خو د ) (αد ټيټ قيمت لپاره د اغيزمنې
پوښښ تختې عرض بايد د پايې د عرض ) (c2او د الندېنې (-36.2شکل) په څېر د پايې په
هر لوري دپايې د مجموعي ژوروالي ) (c1د يونيم دجمع په اندازه قبلېږي  .د فرش پالن
د څنډې سره د پايې د ليکې په اوږدوکې د پوښښ تختې  -پايې لپاره د اغېزمنې پوښښ
تختې عرض په مناسبه اندازه کمېږي  .په ( -12.2مثال) په پالن کې د هواره پوښښ تختې
د فرش سيستم تحليل د يوې بيروني اويا يوې داخلي پايې د ليکې لپاره د اغېزمنې
پوښښ تختې عرض موډل پايله ښودل شوې ده  .همداراز په دې پالن کې د بيرونۍ
نښلېدنې سره د منفي انحنايې ساحې اندازه د وايې تر ) (20%سلنې غځېدنې )(0.2ℓ1
پورې فرضېدنه هم ښودل شوې ده  ،چې همدا فرضيه د ټولو بيروني او داخلي نښلېدنو
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سره د د منفي انحنايې ساحې لپاره کارېږي  .د دې فرضي له امله په وايه کې اضافي نقطه
يې غوټې رامنځته کېږي او د مثبت او منفي انحنايې ساحې ددرزشوې  -سختۍ قيمتونو
د نښه کولو لپاره ډېر مهم شمېرل کېږي .
د اغېزمنې پوښښ تختې د عرض ) (αℓ2له ښودلو او ځای په ځای کېدنې څخه
وروسته د پوښښ تختې -ګاډر دانرشيا مجموعي مومنټ محاسبه کېږي  ،چې د پوښښ
تختې -ګاډر دانرشيا مجموعي مومنټ دمحاسبې لپاره دبې له ګاډره پوښښ لپاره د
( -28c.2شکل) او د ګاډر لرونکي پوښښ لپاره د ( -29c.2شکل) په څېر مقطع په پام کې
نيول کېږي او په دواړو حالتونو کې د اغېزمنې پوښښ تختې د عرض ) (αℓ2د )(ℓ2
قيمتونو پر ځای په همدغه شکلونو کې ښودل شوې دي  ،کارېږي  .خو که ډراپ پنيل په
منفي انحنايې ساحه کې شتون ولري  ،نو مقطع د ( -28d.2شکل) په څېر په پام کې نيول
کېږي او ) (αℓ2د ) (ℓ2قيمتونو پر ځای کارېږي  ،دا ځکه چې د ) (ACIکود د )(13.2.5
برخې د غوښتنې له مخې سټندرد ډراپ پنيل د وايې د ) (1/6په اندازه غځول کېږي .

 -38.2شکل :د پــــوښښ تخــــتې  -پايې د بيروني نښلـــــــېدنـــــو ســــره د اغـــــېزمنې پوښښ تخــــــتې
اصغري عرض ). (679:15
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 -39.2شکل  :د اغېزمنې پوښښ عرض) (αℓ2او د وايې په اوږدو کې دد منځنيو غوټولپاره
موقيعيتونه ). (679:15

که په منفي انحنايې ساحه کې ډراپ پنيل شتون ولري  ،نو تاکيد کېږي چې د
) (0.2ℓ1پر عوض د ډراپ پنيل له څنډې يا اړخ سره نورې اضافي نقطه يې غوټې بايد په
پام کې ونيول شي  ،چې په پايله کې منفي انحنايې ساحه د ډراپ پنيل د څنډې په
وروستيو کې فرضېږي  .که د اضافي عرضاني قوو د مقاوم کېدنې لپاره لنډ ډراپ پنيل
په پام کې نيول شوې وي  ،نو د هغې په هکله به د عرضاني قوو په وړاندې د مقاومت په
برخه کې بحث وشی  ،په دې حالت کې اړينه ده چې په منفي انحنايې ساحې کې دوه نقطه
يې غوټې وکارېږي ،چې يوه يې د ډراپ بنيل په وروستنۍ برخه او بله يې د منفي
انحنايې ساحې په وروستنۍ برخه کې د ) (0.2ℓ1سره په پام کې نيول کېږي  ،چې د دې له
مخې د لنډ ډراپ پنيل په بيرون او داخل کې د بېالبېلو انحنايې سختيو کارېدنه
تجويزېږي .
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هغه نهايي سمون چې د پوښښ تختې  -ګاډر سختي چې په انحنايې د درزکېدنې
لپاره محاسبه کېږي  ،په عمومي توګه د پوښښ تختې  -ګاډر د مقطع لپاره د درزشوې
انرشيا مومنټ ) (Icrد هماغه مقطع لپاره د مجموعي انرشيا مومنټ يوه برخه جوړوي  ،دا
ځکه چې په نورماله توګه د پوښښ تختې د سيخبندۍ نسبت د ګاډر ونوپه پرتله ټيټ وي
 ،همداراز د دوی د ماتې شوې مقطع انرشيا مومنټ په معمولي ډول سره د عمومي
انرشيا مومنټ د ګاډر د ټيپيکې مقطع په پرتله کوچنۍ برخه جوړوي  .سره له دې چې د
پوښښ تختې  -ګاډر د د وايې په اوږدو کې اوږده برخه بې له درزه پاتې کېږي او د
پوښښ تختې په ټول عرض کې انحنايې درزکېدنه نه خپرېږي  ،نواړينه ده چې د انرشيا
اغېزمن مومنټ ) (Ieد پوښښ تختې  -ګاډر د بېالبېلو برخو لپاره پيداشي  .په عمومي
توګه د ) (βضريب د انرشيا اغېزمن مومنټ ) (Ieلپاره کارېږي  ،چې د مجموي انرشيا
مومنټ يو څه برخې سره مساوي کېږي ) . Ie = βIgد پوښښ تختې دټولو مثبتو انحنايې
يا کږېدونکو ساحو او داخلي اتکاګانو ته نژدې ټولو منفي انحنايې يا کږېدونکو ساحو
لپاره د ) (βضريب د ) (0.5سره مساوي وړاندېزکېږي اود دې لپاره چې د پوښښ تختې
نظرګاډر او پايې ته سختي ډېره نه وي اټکل شوي  ،نو د بيروني نښلېدونو سره  ،که د
ځنېدې ګاډر نه وي  ،نو د ) (βضريب د ) (0.33سره مساوي وړاندېزکېږي .
د ) (αاو ) (βضريبونو وړاندېز شويو قيمتونو لنډېز په الندېنې ( -12.2جدول) کې
ښودل شوی دی  .د وروسته کش شويو پوښښ تختو د تحليل لپاره هيوسټ )، (Hueste
ويټ ) ، (Wightکانګ ) (Kangاو والس ) (Wallaceد ) (βضريب قيمت د ) (0.67ځکه
وړاندېز کړې دی  ،چې په وروسته کش شويو پوښښ تختو کې د انحنايې درزکېدنې
کمېدنه په پام کې نيول کېږي .
د يوې دوه لوريزه پوښښ تختې د سيستم د معادل چوګاټ د ثقلي )(gravity
بارونود تحليل لپاره  ،د ) (ACIکود دتجويز له مخې د پوښښ تختې  -ګاډر د اجزاو
کېدای شي د پايو د اجزاو سره ديوه پاسنې او ديوه الندېنې پوړونو پورې په غځېدنې
دفرشونوسيستم لکه د ( -38.2شکل ) په څېرسره يوځای شي  .د ( -38.2شکل ) ابعاد د (-10.2
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مثال) د معادل چوکاټ د تحليل له مخې غوره کېږي  .د پايې اوږدوالی بايد د يوپوړ او د
بل پوړ د سطحود مرکزونو تر منځ فاصلې له مخې قبلېږي او دپايې د مقطعو دانرشيا
مجموعي مومنټ د ساختمان د تحليل دسافتوير په څېر په پام کې نيول کېږي .
د ( -38.2شکل ) چوکاټ کېدای شي  ،د مړاو ژوندي بار دبېالبېل ډوله بارېدنې
ترکيب لپاره په پام کې نيول کېږي  .کله چې د چوکاټ د تحليل سافتوير ) (softhwearد
( -38.2شکل ) په څېر چوکاټ د موډل د تحليل لپاره کارېږي  ،نودپوښښ تختې  -ګاډر د
ورستنيو برخو لپاره منفي مومنټونو او عرضاني قوي د غوټې با نښلېدنې ) (jointپه
مرکز کې ورکول کېږي  .لکه په مخکنې مثال کې پرې بحث وشو ،چې د دې مومنټونو او
عرضاني قوو په مرسته د اتکاء د اړخ سره مومنټ پيداکېږي  ،چې د هغې له مخې د
پوښښ تختې سيخان په الس راوړل کېږي .
 -12.2جــــــدول  :د پوښښ تختې  -ګاډر د اجزاو د انحنايې سختۍ لپاره د ) (αاو ) (βوړانديز شوې
قيمتونه ). (681:15
د پوښښ تختې ساحه

د ( αℓ2فعال عرض لپاره) د ) (αقيمت

د ( Ie = βIgلپاره) د ) (βقيمت

د مثبتې کږېدنې يا انحناء ساحې

0.5

0.5

د مثبتې کږېدنې يا انحناء ساحې
(په داخلي پايو کې )

0.5

د مثبتې کږېدنې يا انحناء ساحې (په

له ) (0.2څخه تر ) (0.5پورې

خارجي پايو کې )

(د څنډې ګاډر د سختۍ پورې تابع دی)

دثقلي بارونو لپاره ) (0.5او
د افقي بارونو لپاره )(0.33
0.33

د داخلي اتکاګانو لپاره د باالمقابل لوري د اتکاء سره د دوو مومنټونو څخه لوی
مومنټ د پوښښ تختې د سيخانو د محاسبه کولو لپاره ټاکل کېږي  .د چوکاټ له تحليل
څخه حاصله پايله پايې ته د پوښښ تختې له سيستم څخه د انتقالي مومنټ مقدار د
الس ته راوړنې لپاره هم کارېږي  .د دې انتقالي مومنټ يوه برخه د پايې په ګردچاپېره
بحراني محيط په اوږدوکې د عرضاني قوي په وړاندې د پوښښ تختې د مقاومت د
ارزونې لپاره کارېږي  ،چې په راتلونکي ( -11.2برخه) کې به پرې بشپړه بحث وشي .
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 -6.11.2دثقلي اوافقي مرکبو بارونو لپاره د پوښښ تختې  -پايې چوکاټونو تحليل
)(Analysis of Slab-Column Frames for Comined Gravity and Lateral Loads

يو چوکاټ چې د پايو او هواره پوښښ تختو څخه ترکيب موندلې وي او د
شيرديوالونو ) (shear wallsيا د نوروکلکوونکوميلو) (bracesاجزاو په واسطه د افقي
بارونو چې ښايي افقي د څرګندې کړوپېدنې المل شي  ،دراکمېدنې او مقاوم کېدنې
لپاره په پام کې نيول شوي وي  .دپايلې په توګه د پوښښ تختې  -پايې د چوکاټ هغه
جوړښت چې لوړوالی يې له د دو يا درې پوړونو څخه ډېر لوړوي  ،په عمومي توګه د
شيرويوالونو ) (shear wallsاو د کلکوونکوميلو) (bracesپه واسطه تحکيمېږي .
کله چې بې کلکوونکو ميلو څخه د پوښښ تختې  -پايې چوکاټ کارېږي  ،نو اړينه
ده چې معادل چوکاټ ساختمان يا جوړښت د دواړو ثقلي او افقي بارونو لپاره تحليل
شي  .مخکې د معادل چوکاټ د تحليل په اړه بشپړه مالومات واضح شو  ،خو کېدای شي
د پوښښ تختې  -پايې چوکاټ د ساده غځېدنې په واسطه د ساختمان په ټوله ارتفاع
لکه د ( -39.2شکل) په څېر وشايو .په عمومي توګه په هر پوړ د سطحې په ارتفاع کې د
پوښښ تختې  -پايې لکه د مخکنې بحث له مخې موډل کېږي او دپايو اوږدوالی د
پوړونو د سطحې د ارفاعګانو تر منځ د مرکز تر مرکزه پورې فاصلي په اندازه فرضېږي .
خو د دې سپارښتنه کېږي  ،چې د پوښښ تختې  -پايې چوکاټ افقي سختي لوړه اټکل نه
شي (د افقي کړوپېدنې څخه ټيټه اټکل شی)  .داځکه چې داقي بارونو له امله اعظمي
مومنټونه د پوښښ تختې  -پايې په وروستنۍ برخه کې رامنځته کېږي  ،چې په پايله يې
د انحنايې درزکېدنې ته ورته وي  ،نو د پوښښ تختې  -پايې په ټوله ساحه کې د )(β
فکتور يا ضريب ) (0.33قبلېږيلکه په ( -12.2جدول) کې چې ښودل شوي دي .
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 -40.2شکل :د ( -10.2مثال) د پوښښ تختې  -پايې د چوکاټ د تحليل لپاره اندازې اود بې ځايه
کېدنې نقطې ). (681:15

 -41.2شکل :د ثقلي او افقي بارونو الندې د پوښښ تختې  -پايې چوکاټ د تحليل لپاره د معادل
چوکاټ موډل ). (682:15

د ) (ACIکود د ) (10.10.4.1برخې د غوښتنې له مخې د اوږدو ) (slenderپايو
لرونکې چوکاټ د افقي استوارۍ د تحليل لپاره د پايې د مقطعو د انرشيا اغېزمن
مومنټ د مجموعي انرشيا مومنټ ) (70%سلنه قبلېږي  .که په محاسبه کې د پوښښ
تختې  -پايې چوکاټ د (-39.2شکل) په څېر وکارېږي  ،نودلته يوازې دسختۍ سره د
ثقلي ) (gravityبارونو دسمون موډل دتحليل لپاره يادونه شوې ده  ،خو د ثقلي او افقي
بارون د يوځای تحليل ځکه ساده کېږي چې د هندسي شکل له بدلونه پرته پرې دبارونود
عالوه کېدنې له مخې شته مودل تحليلېږي). (679-684:15
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د ثقلي بارونو د مومنټونو وېشنې نهايې توپير په الندېنې مثال کې واضح کېږي .
 -13.2مثال :د سټندرد چوکاټ په واسطه د هواره پوښښ تختې فرش بيا تحليل کړئ؟ په
( -38.2شکل) کې ښودل شوی پوښښ تختې  -پايې په څېر تحليل د دې مثال لپاره د
سټندرد چوکاټ د تحليل سافتوير کاروو .دا کټ مټ په ( -12.2مثال) کې دکارېدلي
کالسيک معادل چوکاټ طرېقې ) (CEFMپه څېر دی،چې په پالن کې يې د پوښښ
سيستم ښودل شوی دی ،چې په کې درې بېالبېلو تحليلي حالتونو ته پاملرنه وشي او
پايلې به يې په ) (CEFMکې د الس ته راغلوقيمتونو سره پرتله شي .
 -1د پوښښ تختې -ګاډر اغېزمن يا فعال عرض ) (αℓ2د پيداکولو لپاره د مثبت -
انحنايې او داخلي منفي  -انحنايې ساحو لپاره ) (α = 0.5قبلېږي  ،نو :
αℓ2= 0.5 x 4,725 = 2,362.5 mm
دا چې دلته د څنډې ګاډر نه شته  ،نو بيروني اتکاء ته نژدې منفي – انحنايې ساحې
لپاره ) (α = 0.2قبلېږي  ،نو :
αℓ2= 0.2 x 4,725 = 945 mm
دا قيمت د بيروني اتکاء داصغري عرض له قيمت سره پرتله شي :
c2 + c1 = 500 + 300 = 800 mm (does not govern).
 -2د انرشيا اغېزمن مومنټونه په الندې ډول پيداکېږي:
) -(aد پوښښ تختې  -ګاډر په مثبت  -انحنايې ساحه کې ) (β = 0.5قبلېږي  ،نو :
Ig = 1/12 (2,362.5) x (175)3 = 1,055,126,953 mm4.
Ie = 0.5 Ig = 0.5 x 1,055,126,953 = 527,563,476.5 mm4.
) -(bد داخلي اتکاګانوسره د پوښښ تختې  -ګاډر د منفي  -انحنايې لپاره ،يوازې
د ثقلي بارونو لپاره ) (β = 0.5قبلېږي ،چې د ) (aپه څېر د ) (Ieقيمت حاصلېږي  .د
افقي او د دولړو ترکيبي يانې د افقي جمع ثقلي بارونود تحليل (درېيم حالت)لپاره
) (β = 0.33قبلېږي  ،نو :
Ie = βIg = 0.33 x 1,055,126,953 = 348,191,894.5 mm4.
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) -(cد بيروني اتکاګانوســـــــره د پوښښ تختې  -ګاډر د منفي  -انحنايې حالت لپاره
) (β = 0.33قبلېږي  ،نو:
Ig = 1/12 (945) x (175)3 = 5,064,609,375 mm4.
Ie = βIg = 0.33 x 5,064,609,375 = 1,671,321,093 mm4.
) -(dد پايو لپاره ) (Igاو ) (0.7Igدلومړي او دويم حالتونو لپاره کارېږي .د بيروني
پايو لپاره مساوي کېږي په :
Ig = 1/12 (945) x (300)3 = 2,126,250 mm4.
Ie = 0.7 Ig = 0.7 x 2,126,250 = 1,488,375,000 mm4.
د داخلي پايو لپاره مساوي کېږي په :
Ig = 1/12 (945) x (300)3 = 2,126,250 mm4.
Ie = 0.7 Ig = 0.7 x 2,126,250 = 1,488,375,000 mm4.
 -3تحليلي حالتونه په الندې جدول کې ځای په ځای کېږي:
) -(aلومړی حالت :داخلي اتکاګانو ته نژدې منفي  -انحنايې ساحو لپاره )(β = 0.5
قبلېږي او ) (Igد ټولو پايو لپاره پيداکېږي.
) -(bدويم حالت :دويم حالت د لومړي حالت په څېر پرته له ) (Ieد ټولو پايو لپاره
کارېږي.
) -(cدرېيم حالت :درېيم حالت د دويم حالت په څېر پرته له ) (β = 0.33دداخلي
اتکاګانو ته نژدې د منفي  -انحنايې ساحو لپاره کارېږي.
 -4دپايلو په اړه بحث :د لومړي او دويم حالتونو پايلې سره يوشانته دي او د پايې
په سختۍ کې د ) (0.7ضريب په واسطه بدلون  ،په پايلو اغېزه نه کوي  .کله چې د
) (CEFMد دې دوو حالتونو دپايلو پرتلنه کېږي  ،يوازې دپايې د بيروني اړخ سره
يوازې د مومنټ په محاسبې کې څرګند توپير رامنځته کېږي  .د سټندردچوکاټ
تحليل (په لومړي او دويم حالتونوکې) د مومنټ قيمتونه نژدې ) (50%سلنه په
همدې موقيعيت کې د ) (CEFMپه واسطه د حاصله مومنټونو په پرتله لوړ دي
،داځکه چې د) (αاو ) (βته دټيټو قيمتونو ټاکنه نامعقوله ده  .له دې څخه داسې
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څرګندېږي چې د چوکاټ تحليل کې د بيروني وايې په اوږدو کې په منظمه توګه
وېشنه درسته نه ده ،ځکه چې د بيروني پايې له لوري د څنډې د پوښښ تختې سره
دپراخه اړيکو له امله دباروېشنه تر سره کېږي  .نو په پايله کې په لومړي او دويم
حالتونو کې  ،دا به ډېره مناسبه وي چې د بيروني وايې لپاره د وايې په منځ او
دلومړۍ اتکاء داړخ سره محاسبوي مومنټونه  ،په دې وايه کې د باروږنو او
مومنټونو د بياوېشنې لپاره نژدې ) (10%سلنه ډېر محاسبه شي  .سره له دې چې د
سټندرد چوکاټ تحليل سافتوير د مومنټونو پايلې  ،دپوښښ تختې  -پايې د
نښلېدنې د بيروني برخې په محاسبه کې کارېدنه نامعقوله ده .
د تحليل دپايلوجدول  :د ) (CEFMسره د سټندردچوکاټ تحليلي سافتوير د محاسبوي مومنټونو
پرتلنه .
بيروني وايه
دتحليل
حالتونه
معادل چوکاټ

داخلي وايه

د بيروني اړخ

د وايې په منځ

د داخلي اړخ

د داخلي اړخ

د وايې په منځ

سره مومنټ

کې مومنټ

سره مومنټ

سره مومنټ

کې مومنټ

)(KN. m

)(KN. m

)(KN. m

)(KN. m

)(KN. m

-32.989

71.791

-108.971

-108.160

68.445

)(CEFM
لومړی حالت

-51.106

68.141

-100.318

-107.349

70.710

دويم حالت

-50.024

68.411

-100.994

-107.349

70.710

درېيم حالت

-53.404

74.090

-84.770

-95.857

82.202

همداراز په ( -11.2برخه) کې به پرې بحث وشي  ،چې د مستقيمې محاسبوي طرېقه
کې د ) (ACIکود د ) (13.6.3.6برخې دغوښتنې له مخې په بيروني وايه کې د پوښښ
تختې  -پايې د نښلېدنې د بيروني برخې سره محاسبوي انتقالي مومنټ د مجموعي
ستاتيکي مومنټ ) (30%) (Moسلنه )(0.30 x 146.016 = 43.805 KN. mکارېږي .
يادونه  :که په څنډه کې ګاډر وي  ،نوپه دغه حالت کې د سټندرد چوکاټ سافتوير
او د ) (CEFMپايلې سره ډېرې نژدې وي .

219

درېيم حالت :په پورتنې جدول کې دافقي بارونو تحليل د سختۍ پر بنسټ تر سره
کېږي ،په دې کې د داخلي پوښښ تختې  -پايې د نښلېدنو سره د پوښښ تختې  -ګاډر په
اجزاوو کې سختې کمېدنه ليدل کېږي چې د دې نښلېدنو له الرې په نژدې وايو د مثبتو
 انحنايې ساحو کې دمنفي مومنټونو د بيا وېشنې له امله رامنځته کېږي  .همداراز دبيروني نښلېدنو سره مومنټونه کږه ډېرېدنه ښيې  ،سره له دې چې ځينې محاسبوي
مومنټونه د ) (CEFMپه پرتله د ) (20%سلنې په اندازه بدلون مومي  ،د مومنټونو دا بيا
وېشنه احتماالً د افقي بارېدنې له مخې د پوښښ تختې  -پايې د نښلېدنو سره د اټکلي
انحنايې درزکېدنې د ډېرېدنې له امله رامنځته کېږي  .د وروستنۍ يادونې په توګه د
مومنټ بيا وېشنې المل په درېيم حالت کې د سختۍ بدلون دی  ،چې د ) (ACIکود په
) (8.4برخه کې د مومنټونو د بيا وېشنې لپاره د تجويز شوې بريد په اندازه رالويږي .

 -12.2په دولوريزه پوښښ تختو کې عرضاني قوي
)(Shear in Two-Way Slabs
په ګاډر کې د عرضاني قو له امله ويجاړېدنه د انحنايې او عرضاني تشنجاتو په
واسطه د مايلو درزونو په پايله کې رامنځته کېږي  .دا درزون د ګاډر په کششي اړخ کې
پيلېږي او په قطري يا مايل ډول تر فشاري ساحې پورې غځېږي  ،لکه څنګه چې د
عرضاني قوو په وړاندې د تحليل او محاسبې په برخه پرې بحث شوی دی  .خو د دوه
لوريزه پوښښ تختو او تهدابونو په حالت کې د عرضاني قوو په واسطه دويجاړېدنې
دوه ډوله ميکانيزم لکه په ( - 40.2شکل) کې چې ښودل شوي دي ،درامنځته کېدنې
امکان شته  .يولوريزه عرضاني قوه ) (One-way shearيا د ګاډر عامله عرضاني قوه لکه
د (-40a.2شکل) چې په هغې کې هغه مايل درز چې د ساختمان په ټول عرض کې غځېږي
شاملېږي او دوه لوريزه عرضاني قوه ) (Two-way or Punching shearد پايې په
ګردچاپيره د غوڅ شوي مخروط يا هرم ډوله سطحې په څېر لکه په ( -40b.2شکل) کې
چې په شيماتيک ډول ښودل شوی دی عمل کوي ،چې په عمومي ډول د پوښښ تختې يا
تهداب د دوه لوريزه عرضاني قوي ظرفيت د يولوريزه عرضامي قوي څخه دپام وړ اندازه
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لږ وي  .نوځکه د ويجاړېدنې دا دواړه ميکانيزمونه اړينه ده چې په محاسبه کې په پام کې
نيول کېږي ،چې دا مقطع د تهدابونو اوپرته له ګاډره پوښښ تختو پورې محدودېږي .

 -42.2شکل  :په پوښښ تخته کې د عرضاني قوی له امله ويجاړېدنه  – (a).يولوريزه عرضاني قوی
حالت -(b) ،دوه لوريزه عرضاني قوی حالت ). (682: 15

 -1.12.2په دوه لوريزه عرضاني قوې-داخلي پايوکې دپوښښ تختودکمزورۍ
خواص

)(Behavior of Slabs Failing in Two-way – Interior Columns
په ګاډر کې عرضاني ويجاړېدنه د انحنايې او عرضاني تشنجاتو په واسطه دمايلې
درزکېدنې له امله رامنځته کېږي  .دا درزدګادر له کششي اوخ څخه پيلېږي او فشاري
ساحې ته په قطري ډول غځېږي  .د دوه لوريزه پوښښ تختې او يا د تهداب په حالت کې
دوه لوريزه عرضاني قوي د ويجاړېدنې ميکانيزم لکه څنګه چې په ( -40.2شکل) کې
ښودل شوې دی رامنځته کېږي  .يولوريزه عرضاني قوي يا په ګادر عامله عرضاني قوه
کې د ساختمان د ټول عرض په ګردچاپيره مايل درزغځېدنه لکه د( -40a.2شکل) په
څېرشاملېږي  .په دوه لوريزه عرضاني قوه يا سورې کېدنه ) (Punchingکې د پايې په
ګردچاپيره د هرمي قطۍ يا منشور په څېرلکه په ( - 40b.2شکل) په ډول غوڅېدنه
شاملېږي  .په عمومي توګه په پوښښ تختې يا تهداب کې د سورې کېدنې عرضاني قوي
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ظرفيت د يولوريزه عرضاني قوې له ظرفيت څخه په پام وړ اندازه لږوي  ،خو له دې سره
هم په محاسبه کې اړينه ده چې دواړو ويجاړېدنو ته پاملرنه وشي .

 -2.12.2د داخلي پايو سره د دوه لوريزه عرضاني قوې له امله د پوښښ تختو
د بې وسه کېدنې خواص
)(Behavior of Slabs Failing in Two-Way Shear – Interior Columns
مخکې پرې بحث وشو چې په هواره پوښښ تختو باندې د يو شانته وېشلې بارېدنې
له امله اعظمي مومنټونه د پايو ګردچاپيره رامنځته کېږي اوپه پايله کې يې دهرې پايې
په ګردچاپيره پرله پسې انحنايې درز پيداکوي  .د اضافي بار ېدنې څخه وروسته
درزونه د تسليمدنې پکه ډوله شکل اختياروي  .دا په ( - 40b.2شکل) کې دښودل شوو د
غوڅ شوې مخروطي سطحې په شکل انحنايې يا عرضاني قوي له امله درزونو چې سره
نژدې په يوه مهال را څرګندېږي  .مخکې هم په ګاډر ونوکې د عرضاني قوو له امله
تخريب خواص د قيچي موډلونو په کارېدنې سره تشريح شوې دي  .اليسندر
) (Alexanderاو سيمونډز) (Semondsد ( -41.2شکل) په څېر د دوه لوريزه عرضاني
قوي يا سورې کېدنې له امله تخريبېدنه د قيچي موډل د کارېدنې له مخې تحليل کړه .
مخکې له دې چې په ( -41.2شکل) کې ښودل شوی مايل درزونه تشکيل شي  ،عرضاني
قوي د عرضاني تشنجاتو په واسطه کانکرېټو ته انتقالېږي او کله چې شکل اختيار
کړي ،کيدای شي چې ډېر لږ اړونده عرضاني تشنجات د دوي سره متقاطع انتقال شي .
ډېری عمودي عرضاني قوې د ) (A-Bاو ) (C-Dمايلو اړمونوپه واسطه انتقالېږي او
دپوښښ تختې د فشاري ساحې د الندېنې برخې څخه د پوښښ تختې د سيخبندي شوې
ساحې د پاسنۍ برخې پو رې غځېږي اوپه همدې توګه اړمونه د پايې د محيط په
ګردچاپيره پاتې کېږي  .د اړمونود قوي افقي مرکبه د ) (Aاو ) (Dسره د سيخبندۍ په
قوي کې د بدلون المل کېږي او عمودي مرکبه سيخان پورته خوا ته ټيله کوي او د
سيخانو تر منځ په کانکرېټو کې د کششي تشنجاتو په واسطه دفع کېږي  ،په پايله کې ،
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دکانکرېټو دا درزونه د سيخانو په سطحې کې د سورې کېدنې ويجاړېدنه رامنځته کوي
 ،چې دارنګه ويجاړېدن سمدستي پېښېږي  ،خو لږه وي او ويرونکې نه وي .
کله چې د پوښښ تختې  -پايې نښلېدنې سره سوري کېدونکې يا دوه لوريزه
عرضاني قو ي له امله ويجاړېدنه رامنځته شې  ،نود ځانګړې نښلېدنې د عرضاني قوي
ظرفيت په بشپړه توګه په دې حدودو کې زيانمن وي  .د دوه لوريزه پوښښ تختې په حالت
کې  ،کله چې د پوښښ تخته وښوئيږي  ،نو د پايې بار نژدې پوښښ تختې  -پايې
نښلېدنو ) (jointsته انتقاليږي  ،چې د دې له امله له خپله بريده له دېر بار الندې راځې
اوښايي په پايله کې هغه د ويجاړېدنې سره مخ شي  .په پای سره له دې چې دوه لوريزه
پوښښ تخته کله چې په انحناکې دويجاړېدنې سره مخ شي  ،له ځانه ډېره نرمي ښيې ،خو
د عرضاني قوو له امله رامنځته کېدونکې ويجاړېدنې په وړاندې دانرمي ډېره لږه وي ،
نو بهتره ده چې د پوښښ تختود عرضاني قوي په وړاندې د مقاوم کېدنې په اغېزمن
ضريب بياکتنه تر سره شي .

 -43.2شکل :د داخلي پايو سره د عرضاني قوو د انتقال لپاره قيچي موډل ). (685:15
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 -3.12.2د دوه لوريزه عرضاني قوې لپاره محاسبه
)(Design fo two-Way Shaer
په دې اړه بحث په سرکې پرته له پام وړمومنټ له انتقال څخه دعرضاني قوي انتقال
حالت ته پاملرنه کېږي  .هغه حالت چې په هغې دواړه عرضاني قوه او مومنټ د پوښښ
تختې له خوا پايې ته انتقالېږي وروسته پرې بحث کېږي .
موي ) (Moeله دېرو تجربو څخه دې پايلې ته ورسيد چې د عرضاني قوي لپاره
بحرانې مقطع د پايې په اړخ کې موقيعيت لري  ،چې د ) (ACIکود او ) (ASCEسټندرد
له خوا د نوموړي پايله تائيد شوه ،خو د محاسبې د ساده کولو لپاره يې قبوله کړه چې
بحراني مقطع د پايې له اړخه د ) (d/2په فاصله موقيعيت لري  .چې د عرضاني قوي لپاره
دې ته د خيالي بحراني مقطع نسبت ورکړل شو  ،چې داساده والی د ) (ACIپه کودسره
يو شو .

 -4.12.2د بحراني محيط موقيعيت )(Location of Critical Perimeter
دوه لوريزه عرضاني قوه داسې فرضېږي چې له پوښښ تخته يا تهداب څخه د پايې
په ګردچاپيره د عمودي مقطع له پاسه بحراني حالت اختياروي  .د ) (ACIکود په مطابق
دا مقطع د پايې له اړخه د ) (d/2اندازې څخه بايد لږه نه شي چې اوږدوالی يې په اصغري
ډول د ) (boپه اندازه له پايې څخه ګردچاپيره په پام کې نيول کېږي .

 -5.12.2د ډراپ لرونکې پوښښ تختو لپاره بحراني مقطع
)(Critical Sections for Slabs with Drop Panels
کله چې په ډېره پيمانه عرضاني قوي د پوښښ  -پايې نښلېدنې يا غوټې ته
ولېږدېږي ،نو د پوښښ تختې مقاومت د ډراپ له وجې د پوښښ تختې د ضخامت له
ډېرېدنې له امله مقاومت لوړېږي  .د ډراپ پنيل د تنو اصطالح له څخه د اړتيا له مخې د
پايې په ګردچاپيره د قالب په واسطه د پوښښ تختې ضخامت ډېرېږي  .د ) (ACIکود د
غوښتنې له مخې د پوښښ تختې او ډراپ پنيل مجموعي ضخامت بايد ډراپ پنيل ته
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نژدې پوښښ تختې د ضخامت لږتر لږه ) (1.25ځلې ډېر وي  .په ډراپ لرونکو پوښښ
تختوکې د (-43.2شکل) په څېر دوه ډوله بحراني مقطع په پام کې نيول کېږي .
کله چې په پوښښ تخته کې ډراپ پنيل هم د کړوپېدنې يا په کږېدنه کې د مومنټ
لپاره د اړينو سيخانوکمېدنې د کنترول لپاره کارېدلی وي  ،نو بايد چې د ډراپ پنيل
اوږدوالی د ) (ACIدغوښتنې له مخې دوړکړل شوې اندازې په پام کې نيولو شره قبلېږي.
کله چې د ډراپ پنيل اړين اوږدوالی پوره نه کړي  ،نو اړينه ده چې د عرضاني قوي په
وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره کپيټلونه ) (Capitalsاو يا د پايې لپاسه خولۍ ) (Capsپه
پام کې نيول کېږي .

 -44.2شکل :د بېالبېلو مقطعو لپاره دغوڅېدنې د بحراني محيط موقيعيت ). (687:15

 -45.2شکل :د ډراپ پنيل لرونکي پوښښ تختې بحراني مقطع (a) .د ډراپ پنيل سره مقطع.
) (bبحراني مقطع ).(687:15
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 -6.12.2سوريو او څنډو سره نژدې بحراني مقطعې
)(Critical Sections near Holes and At Edges
کله چې سوري له پايې څخه د پوښښ تختې د ضخامت له لس ځلې اندازي څخه په لږه
فاصله موقيعيت ولري  ،نو د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې بحراني محيط يې لکه د
( -44a.2شکل) په څېر کمېږي  .د څنډۍ يا کنج پايو لپاره په ) (ACIکود کې بحراني
محيط نه دی تعريف شوی  ،خو د ) (ACIکود په تبصرو کې په دې اړه وړانديز شوی دی
چې د څنډۍ اړخونو محيط د الندېنيو اندازو څخه کوچنۍ په پام کې نيول کېږي :
) – (iد پوښښ تختې څلورځلې )-(ii). (4hد پراختيايې اوږدوالي دوه ځلې ) . (2ℓdلکه په
) (44b.2او ) (44c.2شکلونو کې چې د ) (Aاو ) (Bپه موقيعيتونو کې ښودل شوې دی .

 -46.2شکل :د عرضاني قوو په بحراني محيط د سورو او څنډو اغېزه  (a) .سوري (b) .محيط چې له
) (4hيا ) (2ℓdڅخه ډېر نه شي  (c) .محيط که له ) (4hيا ) (2ℓdڅخه ډېر شي ). (688:15
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 -7.12.2په دوه لوريزه پوښښ تختو کې د عرضاني قوو لپاره بارې ساحه
)(Tributary Area for Shear in Two-Way Slabs
د يو شانته منظم بارالندې د دوه لوريزه پوښښ تختې د ) (Vuد محاسبه کولو لپاره
باري ساحه د صفري عرضاني قوي د ليکي سره محدودېږي  .د داخلي پنيل لپاره دا ليکه
د پنيل له مرکزه په تيرېدنې سره او د څنډې پنيل لپاره دبيروني پايې له مرکز څخه نژدې
له ) (0.2ℓڅخه تر ) (0.2ℓپورې فرضېږي  ،دلته ) (ℓد پايو د مرکزونو تر منځ د وايې
فاضله ده  .د ) (ACIکود د ) (8.3.3برخې د غوښتنې له مخې د عرضاني قوي په وړاندې د
مقاومت لپاره بيروني اتکاګانو کې باري ساحه د وايې نيمايې ) (0.5ℓقبلېږي ،همداراز
د لومړۍ داخلي اتکاء لپاره باري ساحه د وايې د نيمايې ) (15%سلنه ډېره يانې (1.15 x
) 0.5ℓ = 0.75ℓقبلېږي.په هواره پوښښ تختې پوښښ سيستم کې د يولوريزه اودوه
لـــوريــزه عـــرضاني قوودچک لپاره باري ساحې په الندېني ( - 45.2شکل) کې ښودل
شوې ده.

 -8.12.2پرته له انتقالي مومنټه د دوه لوريزه عرضاني قوي محاسبوي معادلې
(Design Equations of Two-Way Shear with Nigligible Moment
)Transfer
په هوارو پوښښ تختو ) (Flate Slabsدافقي بار او بې تحکيموونکو ميلو
) (Unbracedپوښښ بار ونو په شتون کې دواړه مومنټونه او عرضاني قوي له پوښښ
تختې څخه پايو ته انتقالېږي  .خو د داخلي پايو په حالت کې د ميلو په واسطه تحکيم
شوي ) (Bracedودانۍ د عرضاني قوي لپاره تر ټولو ناوړه بارېدنه له پوښښ تختې څخه
پايو ته د مومنټو نو له انتقالېدنې څخه انصراف دی  .په همدې توګه داخلي پايو ته لږ
انتقالېږي  ،خو تهدابونو ته مومنټ نه انتقالېږي .
د دوه لوريزه پوښښ تختو په محاسبه کې بې له مومنټونو له انتقاله د عرضاني قوي
په وړاندې مقاوم کېدنه لکه د تير په څېر د الندېنۍ رابطې په واسطه ارزول کېږي :
)ϕVn ≥ Vu ………………..………………….. (31.2
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 -47.2شکل :د عرضاني قوو لپاره د پوښښ په هواره تختې کې بحراني مقطع او باري ساحه ).(689:15

دلته ) (Vuد بار له امله ضريبي عرضاني قوه ده او ) (Vnد پوښښ تختې يا تهداب
مقاومه نومينالي عرضاني قوه ده ،چې دکمېدونکې ضريب يې ) (ϕ = 0.75قبلېږي  .په
دوه لوريزه پوښښ تختو کې د کانکرېټو په واسطه مقاومه عرضاني قوه ) (Vcده  ،چې د
) (ACIکود د تعريف له مخې ) (Vnمساوي کېږي په :
)Vn = Vc + Vs ……………………………….. (32.2
په پورتنۍ رابطه کې ) (Vsد عرضاني قوو په وړاندې د سيخانو عرضاني قوه ده چې
پخوا يې پر ځای الندېنۍ رابطه د دوه لوريزه يا سورې کېدونکې عرضاني قوي په
وړاندې مقاومه عرضاني قوي د پيداکولو لپاره کارېدله :
1

)Vc = λ√fc′ bod ……………………………… (33.2
3

دلته ) (λدسپکو ډکوونکو موادو ضريب دی ،چې د سپکو شګو لرونکې
سپکوکانکرېټو لپاره ) (0.85او د نورو ټولوسپکو کانکرېټو لپاره ) (0.75قبلېږي .
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د پايې په ګردچاپيره د عرضاني قوې وېشنه په ( -46.2شکل) کې ښودل شوې ده  .که
د پايې د مقطع ابعاد سره يو برابر نه وي  ،نو د مستطيلي ډول مقطع لرونکې پايو لپاره
) (Vcمساوي کېږي په :
))λ√fc′ bod ……………………………… (34.2

2

1

𝛽

6

Vc = (1 +

په پورتنۍ رابطه کې ) (βد پايې د مقطع د اوږد او لنډ لورو نسبت دی  .خو د
غيرمستطيلي مقطع لرونکو پايو لپاره دا رابطه په الندې ډول ليکلی شو :
)+ 2)λ√fc′ bod ……………………………… (35.2

αs d
bo

(

1
12

= Vc

په پورتنۍ رابطه کې) bo = 2(c1+ c2 + 2dاو د ) (αضريب د داخلـي پایـو لپاره = (α
) ، 40د څــنډۍ پايو لپاره ) (α = 30او د کنج پايو لپاره ) (α = 20قـبلـېږي .

 -48.2شکل :دمربعي محيط په ګردچاپيره د عرضاني قوي د مقدار وېشنه ].(690:15

 -49.2شکل :دعرضاني قوو لپاره د پوښښ په هواره تختې کې بحراني مقطع او باري ساحه ). (689:15
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 -9.12.2په پوښښ تختو کې يو لوريزه عرضاني قوه
)(One - Way Shear in Slabs
په منظم وېشلې بار الندې پوښښ تختې حالت کې  ،يولويزه عرضاني قوي لپاره
بحراني مقطع د اتکاء له اړخ  ،د ډراپ پنيل ايا د په ضخامت کې د نورو بدلونون څخه د
) (dپه فاصله واقع کېږي  .د پوښښ تختې پنيل مجموعي عرض داسې فرضېږي چې د
يولوريزه عرضاني قوي په وړاندې اغېزمن مقاومت کړي ،په ( -45.2شکل) کې ديولوريزه
عرضاني قوي لپاره باري ساحې ښودل شوې دي ،نو يولوريزه مقاومه عرضاني قوه لکه د
ګاډر په څېر د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
)Vc = 0.17λ√fc′ bd …………..…………..………… (36.2
په پورتنۍ رابطه کې ) (bد بحراني مقطع عرض دی). (687-689:15
 -14.2مثال  :په الندېنې شکل کې ښودل شوې داخلي پايو چې د يوشانته پراخه هواره
پوښښ تختو الندې واقع دي  ،د پوښښ تختې ضخامت ) (150 mmاو منځنۍ فعاله
ارتفاع يې ) (dيې هم په بل شکل کې ښودل شوې ده  ،چې د پوښښ تختې د عرضاني
قوي د محاسبې لپاره کارېږي .د پايې سره نژدې په يوه لوريزه او دوه لوريزه عرضاني
قوو په وړاندې يې وارزوئ ،په داسې حال کې چې محافظوي طبقه يې) ( 20 mmاو د
انحناپه وړاندې د مقاومت لپاره ) (4N12 mmسيخان په کې ځای په ځاس شوې وي  ،نو
) (dپه الندې ډول پيداکېږي :
d(avg) = 150 – 20 – 12 = 118 mm
د پوښښ تختې له پاسه ) (0.72 KN/m2مړاو ) (2.9 KN/m2ژوندی تحميلي منظم
وېشلي بار الندې واقع شوی وي او له عادي کانکرېټو څخه چې ) (λ = 1او (fc′ = 25
) MPaدی  ،کارېدلي دي  .همداراز له پوښښ تختې څخه پايې ته د مومنټ له انتقال
څخه انصراف شوی دی ،نو د دې شرايطو الندې د عرضاني قوي وړتيا وارزوئ ؟
 -1ضريبي شوی منظم وېشلي بار په الندې ډ،ل محاسبه کېږي :
qu = 1.2 x (0.15 x 24 + 0.72) + 1.6 x 2.9 = 9.824 KN/m2
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 -2ديو لوريزه عرضاني قوه ارزونه  :د پايې له اړخه د ) (dپه فاصله د بحراني مقطع
موقيعيت ټاکل کېږي ،په شکل کې د يولوريزه عرضاني قوې بحراني مقطع په ) (A-Aاو
) (B-Bښودل شوې ده  ،نو ) (Vuپه الندې ډول پيداکېږي :
) -(aد ) (A-Aمقطع سره :

Vu = 9.824 x 2.43 x 5.4 = 128.911 KN.

) -(bد يولوريزه عرضاني قوي لپاره د ) (ϕVnپه الندې ډول پيداکېږي  :داچې مقطع
بې له سيخانو بايدعرضاني قوه وزغمل شي نو) (ϕVn = ϕVcقبلېږي  ،نو :
Vc = 0.17λ√fc′ bd = 0.17 x 1.0 x √25 x 5,400 x 118 = 541,620 N = 541.62KN

ϕVn = 0.75 x 541.62 = 405.22 KN > Vu = 128.911 KN
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 -3ددوه لوريزه عرضاني قوه ارزونه  :لکه څرنګه چې په شکل کې ښودل شوې ده  ،د دوه
لوريزه عرضاني قوې لپاره بحراني مقطع د پايې څخه ګردچاپيره د ) (d/2په فاصله واقع
ده  ،نو ) (Vuپه الندې ډول پيداکېږي :
) -(aدوه لوريزه عرضاني ) (Vuد پيداکولو لپاره دبحراني محيط له مخې لرو چې :
Vu = 9.824 x[ (5.4 x 5.4) - (0.419 x 0.769)] = 283.302 KN.
) -(bد يولوريزه عرضاني قوي لپاره د ) (ϕVnپه الندې ډول پيداکېږي  :داچې مقطع
بې له سيخانو بايدعرضاني قوه وزغمل شي نو) (ϕVn = ϕVcقبلېږي  ،نو :
bo = 2(c1+ c2 + 2d) = 2 x (418.75 + 768.75) = 2,375 m
اوس د ) (Vcد الندېنيو قيمتونو څخه کوجنی قيمت ټاکو:
1

1

3

3
650

Vc = λ√fc′ bod = x 1.0 x √25 x 2,375 x 118 = 467.08 N = 476.08KN
= 2.17
) x 1 x√25 x 2,375 x 118 = 448.79KN

2

1

2

2.17

6

𝛽
𝑑 𝑠𝛼

300
1

=β

Vc = (1 + )λ√fc′ bod = (1 +
+ 2)λ√fc′ bod

+ 2) x 1 x√25 x 2,375 x 118 = 465.61KN

6

( Vc = 12

𝑜𝑏
40 x 118
2,375

(

1
12

= Vc

ϕVn = 0.75 x 448.79 = 336.60 KN > Vu = 128.911 KN
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 -10.12.2د عرضاني مقاومت لوړول )(Augmenting of Shear Strength
که ) (ϕVnله ) (Vcڅخه کوچنی شي  ،نو کولی شو چې د عرضاني قوي ظرفيت د الندېنيو
کړنالرو له مخې لوړ کړو :
 -1دپوښښ تخته د پنيل له پاسه په پام کې نيول کېږي  ،چې په پايله کې د پوښښ تختې
وزن ډېرېږي او ) (Vuهم لوړېږي .
 -2دډراپ پنيل کارول چې په پايله کې يې دپوښښ تخته پايې ته نژدې کېږي .
 -3د پايې په ګردچاپيره د کپيټل په پام کې نيولو سره پايې د ابعادو د ډېرېدنې له امله د
) (boډېرېدنه .

 -11.12.2د دوه لوريزه پوښښ تختو لپاره دعرضاني سيخانو ځای په ځای کېدنه

)(Shear Reinforcement for Two-Way Slabs
ګژدمکونه ) : (Stirrupsد ) (ACIکود د پوښښ تختې په اوږدو کې د يوه والړ سيخ
 ،د څو والړو سيخانو او په تړلي شکل عرضاني سيخان په الندېني شکل کې د ښودل
شويو ګژدمکونو ځای په ځای کول تجويزکړي دي .
په پوښښ تختو کې ګژدمکونه دفعالې ارتفاع ) (dپه فاصله تجوزېږي او تر (150
) mmيا ) (6 inيا د ګژدمک د قطر تر ) (16ځلې پورې غځېږي  .د ډېر دقت لپاره د تړلي
او يا د ډېرو والړو سيخانو لرونکې ګژدمکونو څخه ګټه اخېستل کېږي  ،خو نتيجتاً
عرضاني سيخان چې د ګژدمکونو او يا د تاوو شويو عرضاني سيخانو په څېر په پوښښ
تختو کې په ډېره پرتخه پيمانه نه کارېږي ).(113-115: 5
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 -50.2شکل :په دوه لوريزه پوښښ تختو کې ګژدمک ډوله عرضاني سيخان  - (a) .يو والړسيخ لرونکی
ګژدمک -(b) ،څو والړسيخان لرونکی ګژدمک -(c) ،تړلي ګژدمکونه -(d) ،د عرضاني
بحراني محيط څخه بيرون او دنننه د ګژمکونو ښودنه ). (113-115: 5
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 -12.12.2خولۍ لرونکي عرضاني فوالدي جوړښت
)(Structural Steel Shearheads
په الندېني ( -49.2شکل) کې د خولۍ لرونکو عرضاني فوالدي جوړښت ښودل شوی
دی ،دا د دې لپاره محاسبه کېږي  ،چې د ) (ACIکود له غوښتنې سره سم د عرضاني قوو
او هم د يوڅه کږېدنې مومنټ په وړاندې مقاومت لوړ شي  .د بيروني پايو سره د خولۍ
لرونکو عرضاني فوالدي جوړښت ته ځانګړې اړتيا د دې لپاره شته چې د پوښښ تختې
څنډۍ ته د بار عمودي باروونو له امله د عمودي بازو له خوا د نامعادله مومنټ د
انتقالېږي .

 -51.2شکل  :خولۍ لرونکې عرضاني فوالدي جوړښت لرونکي ). (697: 15

 -13.12.2خولۍ لرونکي عرضاني ګل ميخونه )(Headed Shear Studs
دخولۍ لرونکي عرضاني ګل ميخونه په الندېنې ( -50.2شکل) کې ښودل شوي دي
 ،چې د ) (ACIکود د ) (11.11.5برخې له مخې دپايو په ګردچاپيره د بې له ګاډره دوه
لوريزه پوښښ تختود مقاوم کېدنې لپاره تجويزېږي ،چې د چنګک شويو ګژدمکونو د

235

والړو سيخانو په څېر کار کوي  ،خو د عرضاني ګل ميخونو سر يا خولۍ يې د چنګک
شويو سيخانو په پرتله احتماالً دډېر ښه کار لپاره په پام کې نيول کېږي .
د پوښښ تختې  -پايو په نښلېدنو ) (jointsکې خولۍ لرونکي عرضاني ګل ميخونه
د عمودي ميلو له قطارونو ) (rows of vertical rodsڅخه ترکيب مومي چې هر يو يې د
( -50.2شکل) په څېر په سر باندې دايروي خولۍ يا ولډنګ شوې پليټ پلن شوي
جوړښت لري  .چې د پايو له کنجونو څخه بيرون غځيدلي ځای په ځای شوي
دي). (696,697:15

 -52.2شکل :ټيپيک ډوله خولۍ لرونکي عرضاني ګل ميخونه او بحراني مقطع  - (a) .داخلي پايه،
) -(bد ځندۍ پايه -(c) ،د کنج پايه. (116: 5) ،
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 -14.12.2د عرضاني سيخانو محاسبه )(Design of Shear Reinfoncement
عرضاني سيخان هغه مهال محاسبه کېږي  ،کله چې د پايې ګردچاپيره له اړخ څخه د
) (d/2په فاصله د داخلي بحراني مقطع سره د ) (Vcله قيمت څخه عرضاني قوه لوړه شي .
دګژدمکونو او خولۍ لرونکو ګل ميخ ډوله عرضاني سيخانو د محاسبې لپاره الندېنۍ
غوښتنې په پام کې نيول کېږي  .خو د محاسبې لپاره يې بحراني مقطع :
) -(aد پوښښ تختې د عرضاني قوي لپاره نارمل بحراني مقطع د پايې ګردچاپيره
له اړخ يا له کنج څخه د ) (d/2په فاصله موقيعيت لري .
) -(bدويم محطيي ليکه د ) (d/2په فاصله د ګژمکونو او خولۍ لرونکو ګل ميخ
ډوله عرضاني سيخانود باندې ځای په ځای کېدنې څخه بيرون د ) (48d.2او )(50.2
شکلونو په څېر موقيعيت لري  ،چې دې ته بيروني بحراني مقطع ويل کېږي .
د ) (ACIکود په پوښښ تختې کې د داخلي عرضاني قوي بحراني مقطع چې د
) (d/2په فاصله د پايې څخه ګردچاپيره ) λ√fc′

1
6

=  (νcعرضاني تشنجات د ګژدمک

ډوله عرضاني سيخانو سره او بې له د ګژدمک ډوله عرضاني سيخانو ) λ√fc′

1
3

= (ν c

څخه لږ تجويزوي  .نو د ) (ACIکود د دوه لوريزه پوښښ تختې لپاره د ګژدمک ډوله
عرضاني سيخانو په پام کې نيولو سره دوه لوريزه عرضاني مقاومه نومينالي قوه د
الندېنې فورموپه واسطه تجويزوي :
)Vn = Vc + Vs ………….……………………………. (37.2
1

)Vc = λ√fc′ bod ………...………………………….. (38.2
6

د ) (ACIکود د سورې کېدنې عرضاني قوې د درز پونتشيال افقي مرتسم د (-51.2
شکل) په څېر د پوښښ تختې د فعالې ارتفاع ) (dپه فاصله فرضوي  ،خو د درز د
مخنيوي لپاره الرښوونه کوي چې له ) (d/2فاصلې څخه بايد ډېره نه شي  .خو که ګژدمک
ډوله عرضاني سيخان د ) (Avپه مساحت او د ) (sپه فاصله ځای په ځای شي نو مقاومه
عرضاني قوه يې مساوي کېږي په :
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d

)Vs = Avfyt …………………………………. (38.2
s

کله چې کارېدونکې ګژدمک ډوله عرضاني سيخان مقاومه نومينالي عرضاني قوه
1

د پورتنې فورمول په واسطه پيداکېږي نو بايد چې له )  ( λ√fc′ bodڅخه لږ ه نه شي .
2

 -53.2شکل :دپوښښ تختې  -پايې نښلېدنې سره د عرضاني درزونو پوتنشيال او د ګژدمکونو تر منځ
فاصله ).(699: 15

نومينالي عرضاني مقاومه قوه ) (Vnد بيروني بحراني مقطع سره د) (Vcورکړل شوي
قيمت او د د بحراني مقطع د بيروني د ورکړ شوي محيط له مخې پيدا کېږي .
په پوښښ تختې کې د سرلرونکو عرضاني سيخانو محاسبه ديوڅه پام وړ بدلون په
پام کې نيولو سره د ګژدمک ډوله عرضاني سيخانو له محاسبې سره ورته ده  .د پايې په
ګردچاپيره په پوښښ تختې کې د ګژدمک ډوله چنګک شويو سرلرونکو عرضاني
سيخانو ځای په ځای کېدنه د ګژدمک ډوله عرضاني سيخان په پرتله ډېر اغېزمن دي  .دا
1

1

ځکه چې د عرضاني تشنجاتو زغم له ) ( λ√fc′ bodڅخه ) ( λ√fc′ bodته لوړېږي او د
4
6
2

اعظمي نومينالي مقاومې عرضاني قوي قيمت ) ( λ√fc′ bodلوړېږي .
3
د پايو اړخ ته نژدې د ګل ميخ عرضاني سيخانو تر منځ اعظمي مجازي فاصله د
پايې د اړخ سره عمودي  ،سره له دې چې د ) (ACIکود ) (3d/4تجويز کړې ده  ،خود
) (d/2په اندازه په پام کې نيول کېږي .
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هغه مقاومه عرضاني قوه ) (Vsچې د ګل ميخ عرضاني سيخانو په واسطه زغمل
کېږي د ( - 38.2فورمول) په واسطه پيداکېږي  (Av) ،د ګل ميخ عرضاني سيخانود
مقطعو مجموعي مساحت دی ).(699: 15
 -15.2مثال  :د يوې بې له ګاډره دوه لوريزه يا هواره پوښښ تختې چې په هر لوري يې
وايه ) (7.5 mده او ضخامت يې ) (200 mmدی  ،که د پوښښ تختې له پاسه نهايې
ضريبي شوی بار ) (fc′ = 25 MPa) ، (Wu = 12 KN/m2او ) (fy = 300 MPaوی  ،د يوې
پايې په ګردچاپيره چې ابعاد يې ) (400mm x 400mmدي  ،دوه لوريزه عرضاني قوه
محاسبه کړئ؟
حل :
d = 200 – 20 – 10 – 10/2 =165 mm
a = c1 + d = 400 + 165 = 565 mm, b = c2 + d = 400 + 165 = 565 mm
= 1.0

c1
c2

= bo = 2 ( a + b) = 2 x (565 + 565) = 2,260 mm, β
1

1

ϕVc1 = ϕ √fc′ bod = x 0.75 x √25 x 2,260 x 165 = 466.10 x 103N
3

3

1

) √fc′ bod > ϕVc1
6
√fc′ bod > ϕVc1

1
12

2
β

)+ 2

ϕVc2 = ϕ (1 +
αs d
β

(ϕVc3 = ϕ

ϕVc1= 466.10 x 103N = 466.10 KN.
Vu = Wu (ℓ1ℓ2 – ab) = 12 x [(7.5)2 – (0.565)2] = 671.2 KN.
Vu = 671.20 KN > ϕVc1= 466.10 KN.
له پورتنۍ رابطې څخه څرګنده شوه چې د پايې په ګردچاپيره کې د دوه لوريزه
عرضاني قوي په وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره د پوښښ تختې ضخامت کافي نه دی  ،نو
اړينه ده چې د دوه لوريزه عرضاني قوي د مقاوم کېدنې لپاره له عمودي ګردمکونو څخه
ګټه واخلو .فعاله ارتفاع بايد له ) (150 mmاو هم د عرضاني سيخانو د قطرد ) (16ځلې
څخه کوچنی نه شي او د عرضاني سيخانو کوچنی قطر ) (10 mmپه پام کې نيول کېږي ،
نو) (d = 165 mmدرسته ده ،نو :
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1

1

Vc = √fc′ bod = x √25 x 2,260 x 165 = 310.80 x 103N
6
6
= 894.90 KN < 3Vc = 3 x 310.80 = 932.4 KN.

671.20
0.75

=

𝑛𝑉
ϕ

= ϕVn

د پورتنۍ رابطې څخه څرګنده شوه چې د عمدي عرضاني سيخانو څخه د ګټې
اخېستنې امکان شته دی  ،نو :
= 11.8 mm

(894.9−310.8)x 103
300 𝑥 165

=

An −Ac
fyt d

=

A

) ( sv

req

که له ) (12 mmقطر سيخانو څخه د پايې ګردچاپيره د عرضاني سيخانو لپاره په
پام کې ونيول شي  ،نو د پايې ګرد چاپيره ) (8والړعرضاني سيخان کارېږي  ،نولرو چې :
Aϕ = 113 mm2 → Av = 8 x 113 = 904 mm2.
= 82.5 mm

165
2

=

d
2

= = 76.6 mm < smax

904
11.8

=

Av
11.8

= sreq

د هرې پايې په ګردچاپيره ) (12mm @ 75 mmعرضاني سيخان چې د يوه تړلي
ګژدمک دسيخ افقي اوږدوالی ) (2d = 2 x 165 = 330 mmپه پام کې نيول کېږي .
ګژدمکونه تر هغه فاصلې پورې چيرته چې ) (Vu ≤ ϕVcشي ځای په ځای کېږي  ،که دا
فاصله په ) (Xوښودل شي  ،نو نو د بحراني مقطع محيط مساوي کېږي په :
b′o = 4 (X √2 + 330) = 1,320 + 4 X √2
]) – (330)2

X2
2

Vu = 12 x 10 -3 x [(7,500)2 – 4 x (330X +
Vu = 67,693 - 24 x 10 -3 X2 – 15.84X
1

ϕVc = 0.75 x √25 x (1,320 + 4 X√2 ) x 165 = 13, 6125 + 583.36X
6
Vu = ϕVc → X2 + 25.0 x 103X – 22.4 x 106 = 0 → X = 867 mm
د ګژدمکونو شمېر مساوي کېږي په :
= 12

867
75

=n

ديادولو وړ ده که د پايې په ګردچاپيره مو له دوه لوريزه عرضاني قوي لپاره
محاسبه تر سره کوله نو ) (Vu = 671.2 KNلپاره ) (X = 917 mmپه الس راځي .
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 -16.2مثال  :که د پوښښ تختې ضخامت ) (150 mmضخامت لرونکې هواره پوښښ
تخته د ) (12 mmقطرلرونکو انحنايې سيخانو سره د ) (300 mmمربعوي ابعادو
لرونکې پايې له پاسه تکيه شوې ده ،چې دشمال  -جنوب لوري څخه د ) (5.10 mاو
دختيځ  -لويديځ لوري څخه د ) (5.40 mپه فاصلې په مرکز کې موقيعيت لري  .د پوښښ
تخته د خپل وزن په ګډون ) (4.5 KN/m2مړ بار او ) (4.8 KN/m2ژوندی بار متحمل
کېږي  .دکانکرېټو فشاري مقاومت ) ، (fc′ = 28 MPaنو دهواره پوښښ تختې داخلي
پوښښ تختې  -پايې نښلېدنې سره د مومنټ د نه انتقال حالت کې د سريا خولۍ
لرونکو(ګل ميخ) عرضاني سيخانو لپاره وارزوئ ؟
حل :
 -1د پايې ګردچاپيره د دوه لوريزه عرضاني قوي لپاره بحراني مقطع ټاکو :په سرکې د
) (12mmقطر لرونکو سيخانو په شتون کې د پوښښ تختې لپاره فعاله ارتفاع په الندې
ډول پيداکېږي :
d = 150 mm – 20 mm (cover) – 12 mm = 118 mm
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بحراني مقطع د پايې څخه ګردچاپيره د پايې له اړخه د )(d/2 = 118/2 = 59 mm
لکه په الندېني شکل چې ښودل شوې ده  ،په پام کې نيول کېږي .
دپايې ګردچاپيره د عرضاني قوي د بحراني مقطع د يوه لوري اوږدوالی مساوي
کېږي په :

[300 + (2 x 59.375)] = 418.75 mm

نو د عرضاني قوي د بحراني مقطع محيط مساوي کېږي په :
bo = 4 x 418.75 = 1,675 mm
همداراز د عرضاني قوي د بحراني مقطع محاط شوی مساحت مساوي کېږي په :
418.75 x 418.75 = 175,351.56 mm2 = 0.176 m2.
 -2د عرضاني قوي په بحراني مقطع د عاملې عرضاني قوي پيداکول  :د بارونو د
ترکيب له مخې لرو چې :
Wu = 1.2 DL + 1.6 LL = 1.2 x 4.5 + 1.6 x 4.8 = 13.08 KN/m
نو د عرضاني قوي د بحراني مقطع ضريبي شوې عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Vu = 13.08 x [5.1 x 5.4 – 0.176] = 357.92 KN
د  ϕ(Vc + Vs) ≥ Vuمحــاسبــوي رابطــې د کارېــدنــې لــه مخـــې چـــې پــه دې رابطــه کې
) (ϕ = 0.75قبلېږي ) (ϕVcمساوي کېږي په :
1

1

3

3

ϕVc = ϕ √fc′ bod = 0.75 x x √28 x 1,675 x 118
ϕVc = 261,466.35 N = 261.5 KN
د عرضاني قوې د بحراني مقطع په ساحه کې د اړينو عرضاني سيخانو لپاره ګل ميخ
ډولـــه عرضاني سيخان کاروو ،نو د دې سيخانو مقاومه عرضاني قوه ) (Vsمساوي
کــېږي په:
1

1

3

3
Vu

Vc = √fc′ bod = x √28 x 1,675 x 118 = 348,621.81 N = 348.622 KN
- 348.622 = 128.60 KN

357.92

0.75

= - Vc

ϕ

≥ Vs

د ګل ميخ ډولـــه عـــرضانــي سيخـــانــو سره اعظمي تجويزي مقاومه قوه ) (ϕVnمساوي
کېږي په :
ϕVn = ϕ x 8 x√fc′ bod = 0.75 x 8 x √28 x 1,675 x 118
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ϕVn = 1,581,200.00 N = 1,581.20 KN > Vu = 357.92 KN
د پورتنۍ رابطې څخه څرګندېږي چې د پوښښ تختې ټاکل شوې ضخامت او د
پايې ټاکل شوي ابعاد کولی شو په دې نښلېدنه کې وکاروو .
 -3د سوري کېدنې په وړاندې عرضاني سيخانو ځای په ځای کېدنه  :د عرضاني
قوي په وړاندې مقاوم ګل ميخونو قطارونه د سيخانو سره ولډنګ او د پوښښ تختې د
اساسي سيخانو سره موازي يا عمودي ځای په ځای کېږي  ،تر څوپه ځای په ځای کېدنه
کې دپوښښ تختې د اساسي سيخانو د ماتيدنې المل نه شي .
په دې مثال کې دګل ميخونو اته قطارونه په هر قطار کې څلور)(10 mm
قطرلرونکي ګل ميخونه چې د يوه ګل ميخ مساحت يې )، (Ab = 78.5 mm2د سر قطريې
) (30 mmاو ) (fy = 420 MPaپه پام کې نيول شوي دي .
د شکل سره سم دلومړي سيټ د ګل ميخونو تر منځ فاصله ) (so = 56.25 mmله
) (d/2څخه نيول کېږي  .مخکې له دې چې د عرضاني قوي په وړاندې مقاوم عرضاني ګل
ميخونه ځای په ځای ښي اړينه ده چې په داخلي بحراني مقطع کې د عرضاني قوي په
وړاندې مقاومت وارزول شي  .د عرضاني ګل ميخونو د داخلي قطارپه واسطه تهيه
کېدونکې مساحت مساوي کېږي په :

Av = 8Ab = 8 x 78.5 = 628 mm2

د شکل له مخې فرضوو چې پايې ته نژدې يوازې يوه ليکه د عرضاني درزو
پوتنشيال قطعه کوي  ،نو د ګل ميخ سيخانوعرضاني مقاومه قوه مساوي کېږي په :
Vs = Avfyt = 628 x 420 = 263,760.00 N = 263.76 KN
پورتنې قيمت د )  (Vs = 128.60 KNقيمت څخه ډېرېږي .
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اته لوريزه بحراني عرضاني قوي مقطع .

د پايې د اړخ سره د عمودي تسمو په اوږدو کې ګل ميخوترمنځ محاسبه کېدونکې
فاصلې د داخلي بحراني مقطع بورې اړه لري ،کوم چې د پايې له اړخ څخه د ) (d/2په
فاصله واقع ده  .د ) (d/2په اندازه فاصله هغه مهال اړينه ده  ،کله چې داتشنجات الندېنۍ
اندازې ته ډېر شي :
1

νu,limit = ϕ √fc′ = 0.75 x 0.5 x √28 = 1.98 MPa
2

د پايې له اړخ څخه د ) (d/2په فاصله عرضاني قوه ) (Vu = 357.92 KNده ،
نوعرضاني تشنجات مساوي کېږي په :
νu = Vu/bod = 357.92 x103/1,675 x 118 = 1.81 MPa
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داچې ضريبي شوې تشنجات د ) √fc′

1
2

 (ϕله بريده ټيټ دي  ،نو د ورپسې

عرضاني ګل ميخونو تر منځ فاصله تر ) (0.75dبريده ډېرېږي  ،چې د شکل له مخې نژدې
تر ) (87.5 mmپورې د ) (sاندازه رسېږي  .د اتو ګل ميخونو قطار د لومړي ګل ميخ له
چې په ) (so = 56.25 mmکې موقيعيت لري ،د پايې له اړخه ورپسې ګل ميخونو تر
منځ ) (s = 87.5 mmد ) (10 mmقطر لرونکو عرضانی ګل ميخونو سره موازي واقع دي.
bo = 4 x [( √2 x 377.5 + 300)] = 3,325 mm
د دې ليکې داخلي مساحت مساوي کېږي په :
[4 x (377.5 x 377.5)/2 + 4 x (300 x 377.5) + (300 x 300) = 828,000mm2.
 -4په بيروني بحراني مقطع کې د عرضاني قوي ارزونه  :د بيروني بحراني مقطع
سره د کانکرېټو ضريبي شوې عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Vu = 13.08 x (5.10 x 5.40 – 0.828) = 349.40 KN
= 0.14 N/mm2.

349,400
4,825 x 118

= νu

 -14.12.2په دوه لوريزه پوښښ تختو کې د عرضاني قوې او مومنټ مرکب انتقال

)(Combined Shear and Moment Transfer in Two-Way Slabs
د پوښښ تختې  -پايې نښلېدنې ) (Connectionsد عرضاني قوي او مومنټ په
واسطه باترېدنه هغه مهال رامنځته کېږي چې کله افقي يا نامعادل ثقلي بارونه د پوښښ
تختې او پايې تر منځ د مومنټ د انتقال المل شي  ،نو د الندېنې ) (52a.2او )(53a.2
شکلونو په څېر د پايې سره د پوښښ تختې نښلېدلې برخه مختلط خواص اختياروي
يانې د انحناء ،عرضاني قوي او څرخېدنې الندې واقع کېږي  ،چې د دې درې واړو
حالتونو داړونده مقاومت له مخې کېدای شي بېالبېل ډوله ويجاړېدنه رامنځته
شي ). (515:10
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 -54.2شکل  :د عرضاني قوي او مومنټ د انتقال له امله د عرضاني تشنجاتو ښودنه  (a) .پايې ته د
نامعادله مومنټونو انتقال (b) ،د ) (Vuله امله عرضاني تشنجات  (c) ،د نامعادل مومنټ له
امله عرضاني قوه او ) (dمجموعي عرضاني تشنجات ). (703: 15
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 -55.2شکل :دڅنډې پايه کې د عرضاني قوي او مومنټ د انتقال له امله عرضاني تشنجات (a) .د
څنډې پايې سره ته د مومنټانتقال (b) ،د ) (Vuله امله عرضاني تشنجات  (c) ،د ) (Muله
امله عرضاني تشنجات او ) (dمجموعي عرضاني تشنجات ). (704: 15
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د پوښښ تختې  -پايې په نښلېدنوکې د عرضاني قوي او مومنټ د محاسبې لپاره
کړنالرې او طرېقې په الندې ډول واضح کېږي :
 -1د ګاډر طرېقه ) : (Beam Methodدا طرېقه پايو ته د مومنټ او عرضاني قوي د انتقال
محاسبوي بنسټيزه طرېقه ده ،چې په ليکنو کې د نښلېدنو په اړه په کې دارنګه پاملرنه
کېږي  :د نښلېدنې په ساحې ) (joint regionکې د پوښښ تختې د تسمود لنډو برخو اود
هرې نښلېدنې له اړخ څخه د ګاډر ونو د بيروني برخو ،چېرته چې نژدې پوښښ تخته
شتون لري ترکيب مومي  .دا تسمې د مومنټونو  ،عرضاني قوو او څرخېدنې په واسطه
بارېږي او هغه مهال د ويجاړېدنې سره مخ کېږي کله چې د نښلېدنې سره د ټولو نښلېدلو
اجزاود ځانګړې ويجاړېدنې حالتونه رامنځته شي  .د څنډې ګاډر لپاره موډل پايې ته د
مومنټونودنهايې وېشنه اټکلې اندازه ورکوي  .د ګاډر موډل يوازې په نظري لحاظ په
پام کې نيول کېږي او د محاسبې لپاره نه کارول کېږي .
 -2د ) (ACIکود مروجه محاسبوي طرېقه ( Jcطرېقه)  :د دې طرېقې په واسطه د پايې
ګردچاپيره بحراني مقطع کې اعظمي عرضاني تشنجات د پوښښ تختې  -پايې نښلېدنو
کې د د مومنټونو او عرضاني قوي د انتقال لپاره د الندېنې فورمول په واسطه محاسبه
کېږي:
)………………………………….. (37.2

γv Mu c
Jc

±

Vu
bo d

= νu

دلته ) (boد بحراني مقطع محيط دی (d) .فعاله ارتفاع ده  (Jc) .د بحراني مقطع
اغېزمن قطبي انرشيايې مومنټ دی  (Vu) .له پوښښ تختې څخه پايې ته نهايې يا
ضريبي شوې انتقالېدونکې عرضاني قوه ده  (Mu) .هغه ضريبي شوې مومنټ دی چې په
نښلېدنه کې انتفالېږې  (c) .د بحراني مقطې له ثقل مرکز څخه د محيط تر څنډې پورې
فاصله ده  ،چېرته چې ) (νuمحاسبه کېږي  (γν) .د مومنټ اصطکاک دی ،چې په بحراني
مقطع کې دعرضاني تشنجاتو په انتقال کې رامنځته کېږي او په الندې ډول تعريفېږي :
)γν = 1 – γf …………………………………………(38.2
دلته  (γf) :د مومنټ اصطکاک دی ،چې دمستقيمې کږېدنې له امله انتقالېږي ).(516:10
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په ( - 37.2فورمول) کې ) (Jcد مقطع خاصيت دی چې د عرضاني قوي بحراني مقطع د
ثقل مرکز محور ته قطبي انرشيايې مومنټ سره يو شانته دی  .د ) (γνاو ) (Jcد محاسبې
لپاره په الندې ډول تفصيلي بحث تر سره کېږي :
په پوښښ تخته کې کافي سيخان اړين دي چې په انتقالي عرض کې ځای په ځای
شي ،تر څو د مومنټ انتقالي اصطکاک ) (γfMuوزغمي  .د ) (ACIکود ) (13.5.3.2برخه
انتقالي عرض د پايې عرض ) (c2جمع د پايې په هرلورې د پوښښ تختې يا ډراپ د
ضخامت ) (1.5ځلې سره مساوي قبلوي ( -54b.2شکل)  .د هغه مومنټونو لپاره چې د
څنډې پوښښ تختې سره عمودي انتقالېږي  ،چېرته چې د څنډې ګاډر شتون ونه لري  ،نو
د ) (ACIکود په محاسبه کې لکه د ( -54c.2شکل) په څېر د نرې انتقالي عرض د
کارېدنې وړاندېز کوي .

 -56.2شکل :دپوښښ تختې  -پايې د نښلېدنو سره د انتقالي عرض پېژندنه (a) .داخلي پايه (b) ،د
څندې سره دموازې انتقال شوي مومنټ سره خارجي پايه او ) (cد څندې سره دعمودي
انتقال شوي مومنټ سره خارجي پايه ). (82: 7
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د ) (ACIکود د ) (1962ز کال د راپور له مخې کله چې د پوښښ تختې څنډې ته
مومنټ عمودي انتقال شي  ،نو ) (γν = 0.20په پام کې نيول کېږي  ،دا ځکه چې )(80%
سلنه مومنټ د مومنټ په وړاندې ځای په ځای شويو سيخانو ته انتقالېږي او پاتې
) (20%سلنه د عرضاني تشنجاتو په واسطه هغه بحراني مقطع ته چې د پايې ګردچاپيره
د ) (d/2په فاصله موقيعيت لري انتقالېږي  .خو د حانسن ) (Hansonد تجربې له مخې د
مربعي پايو  ،د داخلي پوښښ تختې  -پاې نښلېدنې کې ) (60%سلنه مومنټ په سلب
کې د کږېدنې په وړاندې مقاومو سيخانو ته انتقالېدونکې فرض شوط دی  .د کږېدنې په
واسطه انتقالېدونکې مومنټ د ) (ACIکود له مخې د الندېنې فورمول په واسطه
پيداکېږي :
)……………………………………… (39.2

1
2
b
1+(3)√b1
2

= γf

دلته  (b1) :د بحراني مقطع مجموعي محيط دی  ،چې ) (xمحور ته کوم چې مومنټ
پرې عمل کوي عمودي حسابېږي  .او ) (b2محور سره موازي مجموعي عرض دی (-55.2
شکل) .د مربعوي بحراني مقطع لپاره ) (60) ، (γf ) ، (b1 = b2او ) (40) ، (γν = 1- γfدا
مانا لري چې پايې ته ) (60%سلنه غيرمعادل مومنټ د پوښښ تختې د انحنايې سيخانو
په واسطه او ) (40%سلنه د غيرمتناظره عرضاني تشنجاتو په واسطه انتقالېږي  .د
حانسن ) (Hansonد تجربې له مخې د ) (b1 = b2لپاره )  ، (γf = 0.60خو د اړخ ديوال
سره د پوښښ تختې د نښلېدنې په حالت کې )  (γf = 1او د اوږد ديوال په اخره کې د
نښلېدنې په حالت کې ) (γf = 0پيشنهاد شوې دی ). (516:10
د ) (ACIکود په ) (13.5.3.3برخه کې محاسبه کوونکي انجنير کولی شي چې د )(γf
قيمت له ) (0.6څخه ) (1.0ته لوړ کړي  ،که د ) (Vuقيمت په نښلېدلې برخه کې د ) (ϕVnله
) (0.75ځلې څخه کوچنی وی  .په همدې شانته په کنج کې د نښلېدنې لپاره د) (γfقيمت
لوړېدنه هم په پام کې نيول کېږي ،کله چې ) (Vuله ) (0.5ϕVcڅخه لږ شي  .د داخلي
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نښلېدنو لپاره د ) (γfډېرېدنه ) (25%سلنه په پام کې نيول کېږي  ،کله چې ) (Vuله
) (0.4ϕVcڅخه لږ شي ).(516,517:10
 -3متبادله تحليل طرېقه ) : (Altenate Analysis Methodد څنډې پايو سره د مومنټ او
عرضاني قوي انتقال لپاره د متبادلې طرېقې څخه مخکې د ) (ACIکود په مروجه طرېقې
بحث تر سره شو .همداراز اليکساندر ) (Alexanderاو سيمونډز ) (Semmondsد
متبادل تحليل طرېقه پيشنهادکړله چې د څنډې نښلېدنو سره د عرضاني قوي او مومنټ
د انتقال له امله د عرضاني تشنجاتو د ارزونه په اسانه توګه تر سره کوي  .دا طرېقه د
) (ACIکود د مروجه طرېقې د بشپړه توضيح کولو څخه وروسته توضيح کېږي .

 -57.2شکل :ښودل شويو محورونو ته د کږېدنې لــــــــپاره د عرضاني قوي بحراني محيط (a) .داخلي
پايې بحــــــــراني محيط (b) ،د څـــــــــــنډې پايې بحــــــــراني محيط او ) (cد کنج پايې د
عرضاني قوي بحراني محيط ). (708:15
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د عرضاني قوي د محيط خواص ) : (Properties of the Shear Perimeteد )(ACI
کود د محاسبې د کړنالرې له مخې د پوښښ تختې  -پايې داخلي  ،څنډې او کنج د
نښلېدنو سره د عرضاني قوي او مومنټ د انتقال د تحليل لپاره ( -55.2شکل) او (-37.2
فورمول) کارېږي  ،تر د عرضاني قوي په بحراني مقطع کې عرضاني تشنجات محاسبه
شي  .د ) (Jcاصطالح د ) (ACIکود په واسطه تشريح شوې ده ،چې خواص يې د
نښلېدنې سره دانرشيا قطبي مومنټ د عرضاني قوي محيط د خواصو سره ورته دي  .د
) (Jcد پيداکولو لپاره لکه د ( -55.2شکل) په څېر د عرضاني قوي بحراني مقطع په
دوو ،درېيواو څلورو لورو وېشل کېږي  ،چې د هرلوري د ځانګړو قطبي انرشيا
اغېزمنومومنټونو له مجموعي څخه د ) (Jcقيمت حاصلېږي .
الندېنې ( -56.2شکل) کې د ( -55b.2شکل) د د بحراني محيط د ) (A-Dد درېيو
ابعادومستطيل ښودل شوې دی  .د دې مستطيل قطبي انرشيايې مومنټ ) (z-zمحور ته
 (xپه فاصله
 ،کوم چې د مستطيل په پالن عمودي واقع او د مستطيل د ثقل له مرکزه د )̅
بې ځايه شوی دی  ،مساوي کېږي په :
)) + (bd) x̅2……….. (40.2

db31
12

()+

b1 d3
12

Jc = (Ix + Iy) + (bd) x
(=̅

 -58.2شکل :ديوه لوري د قطبي مومنټ د پيداکږلو لپاره په پام کې نيول شوی مستطيل ). (709: 15

د عرضاني قوې د بحراني مقطع د څلورواړه لورو د ثقل مرکز په (-55a.2شکل) کې
ښودل شوی دی  ،چې د ) (DAاو ) (CBلورو څخه تېرېږي او ) (cAB = cCD = b1/2سره
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کېږي .د (-55a.2شکل) تړلي مستطيلي مقطع د اغېزمن قطبي انرشيايې مومنټ
محاسبه ،د ) (Jcد اقتباس شوې د ) (x-xمحور په واسطه سورۍ شو ې ځانګړې لوري
لپاره جمع د محورونو دوو لورو سره موازي انازې سره يو شانته دی .
Jc = Jc (about X-axis for faces AD and BC) + Ax
)̅2 (faces AB and CD
b1 2

)Jc = 2(Ix + Iy) + 2(b2d) ( ) ……………………………….. (41.2
2

دلته :
) -b1 = c1 + 2(d/2کږيدونکې محور سره عمودي د عرضاني محيط د لورو اوږدوالی
دی .
) -b2 = c2 + 2(d/2کږيدونکې محور سره موازي د عرضاني محيط د لورو اوږدوالی دی.
 - c1کږيدونکې محور سره دعمودي پايې عرض دی.
 -c2کږيدونکې محور سره دموازي پايې عرض دی.
کــــه پايې ته نـــــــژدې پراخــــــه ســـــورې شتون ولـــــري  ،نـــــو د عــــرضاني قوي
محيط د ( -44a.2شکل) په څېر قبلېږي  ،چې د ثقل مرکز او ) (Jcپه محاسبه کې د
سوريو اغېزه بايد په پام کې ونيول شي .
که دڅنډې پايه داسې حالت کې وي چې عامل مومنټ د محورسره موازي عمل کړی
وي  ،لکه د ( -55b.2شکل) په څېر د بحراني محيط د ثقل مرکز د پايې داخلې برخې د د
خارخې په پرتله نژدې واقع کېږي  .په پايله کې د مومنټ له امله عرضاني تشنجات لکه د
( -53c.2شکل) په څېر د عرضاني محيط بيروني کنجونه لوی وي  .که ) (Muلوی او )(Vu
کوچنی وي  ،نو منفي عرضاني تشنجات په همدې نقطه کې واقع کېږي  .که ) (Muد افقي
او ثقلي بارونو د ترکيب له امله په دې نقطه کې مثبت وي يا منفي وي ،لکه د (-53c.2
شکل) په څېر د عرضاني تشنجاتو ډېره برخه له کنجکنو بيرون واقع کېږي .
که مومنټونه د څنډې د محور (د  z-zمحورلکه د -54b.2شکل په څېر) سره موازي
وي  ،نو د محيط د درې لورو لپاره ) (b1داوږدوالي په توګه قبلېږي او اوږد لوري د
څنډې سره د عمودي لوري مساوي کېږي په :
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)……… (41.2

2(b1 d)b1 /2
2(b1 d)+ b2 d

=

moment of area of the sides about AB
area of the sides

= cAB

د عرضاني محيط قطبي مومنټ مساوي کېږي په :
Jc = Jc (about z-axis for faces AD and BC) + Ax
)̅2 (face AB
𝑏

2
2
𝐵𝐴𝑐 ) + (𝑏1 𝑑) ( 1 −
)…… (42.2
)]+ (b2d) cAB
2

db31
(
12

) +

b1 d3
([2
12

= Jc

که مومنټ په يوه عمودي محور د څنډې سره واقع شي  ،نو )(cBC = cAD = c = b2/2
کېږي او قطبي مومنټ د مقطع درېيو لورو ته مساوي کېږي په :
Jc = Jc (about w-axis for faces AB) + Ax
)̅2 (face BC and AD
)) + 2(b1d) c2……………………….… (43.2

3

db2
12

3

( ) +

b2 d
12

( = Jc

د څنډې پايې لپاره که د محيط دوه لوري لکه د ( -55c.2شکل) په څېر د ) (b1او
) (b2لوري ښودل شوی وی  ،نو د ) (z-zمحور ته د ثقل مرکز موقيعيت مساوي کېږي په :
)……………………………..… (44.2

(b1 d)b1 /2
b1 d+ b2 d

= cAB

د عرضاني قوې د محيط قطبي مومنټ مساوي کېږي په :
Jc = Jc (about z-axis for faces BC) + Ax
)̅2 (face AB
𝑏

2
2
𝐵𝐴𝑐 ) + (𝑏1 𝑑) ( 1 −
)… (43.2
) + (b2d) cAB
2

db31
(
12

) +

b1 d3
(
12

= Jc

د دايروي پايو لپاره  :د ) (ACIاو) (ASCEپه واسطه د عرضاني قوې او مومنټ په
مرکبه توګه محاسبې داسې سپارښتنه کېږي چې د دايروي مقطع لرونکې پايې د
عرضاني قوې محيط  ،د مربعي مقطع پر بنسټ چې د ثقل مرکزيې د دايروي مقطع دثقل
مرکز او دمحيط اوږدوالی سره يوشانته دی  .په دې حالت کې د پايې دمعادلې مربعې
مقطع دلوري اوږدوالی د ) (c = √𝜋 dc/2 = 0.886dcسره مساوي کېږي  .دلته ) (dcد
پايې د مقطع قطر دی  .په الندېنې (-57.2شکل) کې د دايروي پايې د معادلې مقطع او د
عرضاني قوي د بحراني مقطع ښودل شوې دي .
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 -59.2شکل :دايروي پايو سره د مومنټونو او عرضاني قوو د انتقال لپاره د عرضاني قوي بحراني
محيط (a) .د داخلي پايې لپاره د عرضاني قوي بحراني محيط او ) (bد بيروني پايې
لپاره د عرضاني قوي بحراني محيط ). (712: 15

په مرکبه توګه د عرضاني قوي او مومنټ د انتقال له امله د اعظمي تشنجاتو لپاره
د بارېدنې ساحه  :د پايو په ګردچاپيره په بحراني مقطعو اعظمي عرضاني تشنجات چې
د پوښښ تختې پرې تکيه کوي  ،بايد د بارونو ترکيبي حالت چې د ثقلي بارونو او
مومنټ له امله عرضاني تشنجات مجموعه د اعظمي اندازې په څېررامنځته کوي .
الف  -د داخلي پايو لپاره  :اعظمي عرضاني تشنجات په عمومي توګه هغه مهال
رامنځته کېږي  ،کله چې د فرش ټول پنيلونه يا د پايې ګردچاپيره فرش په بشپړه توګه
دضريبي شويو ژونديو او مړبارونو په واسطه بارشوې وي  ،سره له دې که نژدې وايې په
څرګنده توګه يوبله سره بېالبېلې فاصلي ولري  .دبارېدنې دويم حالت کې يوازې د اوږد
لوري نژدې وايې په بشپړه توګه دضريبي شويو ژونديو او مړبارونو په واسطه بارشوې
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وي  ،بايد د پاملرنې الندې ونيول شي  .د بارېدنې دا حالتونه ښايي ډېر انتقالي مومنټ
 ،خو لږه عرضاني قوه رامنځته کوي .
ب  -د څنډې پايو لپاره  (a) :په هغه حالت کې چې مومنټ د څنډې د محور سره موازي
عمل وکړي  ،د عرضاني اعظمي تشنجاتو لپاره بحراني بارېدنه په بشپړه توګه دضريبي
شويو ژونديو او مړبارونو په په يوه ځای په يوه مهال پايې ته د نژدې پنيلونو په دواړو
څنډو واقع شوې وي .
) (bپه هغه حالت کې چې مومنټ د څنډې د محور سره عمودي عمل وکړي  ،اړينه ده چې
دوه حالتونه بايد په پام کې ونيول شي  :لومړي داچې په دواړونژدې پنيلونو په بشپړه
توګه ضريبي شوی ژوندي او مړه بارونه عمل کړی وي  ،په دې حالت کې اعظمي
عرضاني قوه او لږ انتقالي مومنټ رامنځته کېږي  .دويم داچې که په بشپړه توګه ضريبي
شوی ژوندي او مړه بارونه د دوو نژدې پنيلونو يوازې په اوږدو لورو کړی وي  ،نو په دې
حالت کې ډېر اتنقالي مومنټ او لږه عرضاني قوه رامنځته کېږي .
ج  -د کنج پايو لپاره  :د بارېدنې په داسې حالت کې چې په بشپړه توګه ضريبي شوی
ژوندي او مړه بارونه د پوښښ سيستم په ټولو پنيلونو باندې عمل کړی وي  ،نو له دې
امله بارېدنې له امله عرضاني تشنجات په نارمل توګه رامنځته کېږي .
د عرضاني قوي ثقل مرکز ته د مومنټ محاسبه  :د تشنجاتو وېشنه د ( -58.2شکل)
له مخې چې په هغې کې د عرضاني قوی محيط ثقل مرکز ته د ) (Vuاو د دې محيط د ثقل
مرکز محور ته د ) (Muد واقع کېدنې له امله محاسبه کېږي .
کله چې د ساختمان دتحليل سافتوير کارېږي ،نو د ) (Vuاو د ) (Muقيمتونه دتکيه
شوې پوښښ تختې الندې پايې د ثقل مرکز يا اړخ سره محاسبه کېږي  .دمستقيمې
محاسبوي طرېقې لپاره د ) (Vuاو د ) (Muقيمتونه په نارمله توګه د پايې په اړخ کې
محاسبه کېږي  .يوازې په استثنايې توګه د څنډې پايې ته د مومنټ د انتقال لپاره د
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) (ACIکود د ) (13.6.3.6برخې د الرښوونې له مخې قيمت يې ) (0.30Moقبلېږي  ،چې
عامله نقطه يې د عرضاني قوی دبحرامني محيط دثقل مرکز په پام کې نيول کېږي .
د عرضاني قوی د محيط د ثقل مرکز څخه وروسته ساده معادل دياګرام پيداکېږي ،
چې د هغې له مخې د ) (Vuاو د ) (Muقيمتونو د پيداکولو لپاره چې د ثقل په مرکز کې
عمل کوي  .د ( -58a.2شکل) ښيې چې په بيروني يا خارجي پايه کې مومنټ او عرضاني
قوي په سر داسې محاسبه کېږي چې د پايې د اړخ سره واقع شوې وي يا عمل کوي .
معادله محاسبه کولی شو د بحراني محيط د ثقل په مرکز کې د مومنټ او عرضاني قوی
د محصلې د پيداکولو لپاره وکاروو  ،چې په ( -58a.2شکل) کې ښودل شوی دی  .په
همدې توګه کولی شو چې د ( -58b.2شکل) په څېر د مومنټ او عرضاني قوی د لومړنۍ
محاسبې لپاره يې د پايې د ثقل په مرکز د عامل په ډول قبول کړو  .د داخلي پايې لپاره د
عرضاني محيط د ثقل مرکز محور بايد د پايې د ثقل له مرکزه تير شي  .کله چې د داخلي
پايې د اړخونو سره د عرضاني قوی او مومنټ لومړني يا ابتدائيي قيمتونه پيداشو ،نو
معادله محاسبه يې په ( -58c.2شکل) کې ښودل شوې ده  ،چې د هغې له مخې کولی شو د
عرضاني قوی د محيط د ثقل په مرکز کې عرضاني قوه او مومنټ پيداکړو  ،خو که د
داخلي پايې سره نژدې سوری ) (openingوي  ،نو د پايې د ثقل مرکز سره د عرضاني قوی
د محيط ثقل مرکز په يوځای کې نه واقع کېږي ،نو اړينه ده يوڅه تنظيم او سمون په پام
کې ونيول شي  ،تر څو محاسبه تر سره شي لکه په په ( -58c.2شکل) کې ښودل شوي دي .
په دواړو اساسي لورو د مومنټ د انتقال په پام کې نيونه  :د دې حالت لپاره د(-37.2
رابطه) په الندې ډول ليکل کېږي :
)………………………….. (44.2

γv Mu2 c
Jc2

±

γv Mu1 c
Jc1

±

Vu
bo d

= νu

په پورتنۍ رابطه کې ) (Mu1) ، (Vuاو ) (Mu2په ترتيب سره په دوو اساسي
محورونو په لورو عرضاني قوه او مومنټونه دي  ،د ) (Jc1او ) (Jc2بارونو ترکيب لري او د
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) (cقيمتونو پورې اړه لري او په محاسبوکې په ټيبيک ډول سره ) (ϕνnله ) (ϕνcډېر
وي). (705-715:15
کله چې په بيروني يا خارجي نښلېدنو کې په مرکب ډول سره د عرضاني قوی او
مومنټ د انتقال له امله اعظمي عرضاني تشنجاتو د بديل تحليل لپاره الکساندر
) (Alexanderاو سيمونډز ) (Simmondsالندېنۍ رابطه وړانديزکړله :
Mu,face

)………………………………… (45.2

4d

Vu +

(c1 +c2 )d

νu = 0.65 x

د پوښښ تختې  -پايې په نښلېدنو لپاره د عرضاني قوی او مومنټ د انتقال له امله
عرضاني سيخانو د پيداکولو لپاره په الندې ډول عمل کېږي :
) (aکله چې پوښښ تختې عرضاني سيخان ونه ولري  ،نواعظمي عرضاني ضريبي
شوې تشنجات بايد د الندېنې شرط څخه ډېر نه شي :
)ϕνn = ϕ(Vc)/(bod) ………………………………………(46.2
) (bکله چې پوښښ تختې عرضاني سيخان ولري  ،نواعظمي عرضاني ضريبي شوې
تشنجات بايد د الندېنې شرط څخه ډېر نه شي :
)ϕνn = ϕ(Vc+ Vs)/(bod) ……………………………………(47.2
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 -60.2شکل  :د بحراني محيط د ثقل مرکز سره د مومنټ او عرضاني قوې د انتقال محاسبه  (a) .بيروني
پايه چې مومنټ او عرضاني قوه يې له اړخه پيلېږي  (b) ،بيروني پايه چې مومنټ او
عرضاني قوه يې له مرکزه پيلېږي او ) (cداخلي پايه چې مومنټونه او عرضاني قوي يې له
اړخه پيلېږي ).(713: 15

259

 -18.2مثال  :که يوه ) (400 mm x 300mmابعاد لرونکې پايه لکه څنګه چې په الندېنې
شکل کې ښودل شوې ده  ،د بې له ګاډر هواره پوښښ تختې له څنډې څخه په )(100 m
فاصله کې واقع وي  .کـــه د پــــوښښ تخـــــتې ضخامت ) (160 mmاومنځنۍ فعاله
ارتفاع ) (fy = 420 MPa) ، (fc′ = 25 MPa) ، (135 mmاود مستقيمي محاسبوي
طرېقې په واسطه په الس راغلی ستاتيکي مومنټ قيمت ) (Mo = 206 KN. mاو د
څنډې پنيل لپاره عرضاني قوه ) (139 KNوي  .همدارازد پايې له مرکزي ليکې څخه د
پوښښ تختې د ) (150 mmوتلې برخې ضريبي شوې عرضاني قوه ) (18 KNوي .
بارېدنه د دې المل کېږي چې د مومنټ محور د څنډې سره عموداو د ) (z-zمحور(د څنډې
سره موازي محور) ته د مومنټونو په نسبت لږ بحراني دی .

حل :
 -1د عرضاني قوي د بحراني محيط ټاکل  :د عرضاني قوي بحراني محيط د پايې
له اړخ څخه د ) (d/2په فاصله موقيعيت لري  .داځکه چې د پوښښ تختې څنډه د پايې د
بيروني اړخ څخه د ) (2hپه فاصله لری واقع ده .
 -2د عرضاني قوي دمحيط د ثقل مرکز مساوي کېږي په :
260

467.5

149 mm

) 2 (467.5 x 135)x ( 2
=
)2 (467.5 x 135)+(535 x 135

=

ƩAy
A

= cAB

cAB + cCD = 467.5 mm ⇒ cCD = 467.5 – cAB = 467.5 -149 = 318.5 mm
 -3د عرضاني قوي د محيط ثقل مرکز ته د مومنټ پيداکول  :د پوښښ تختې د
هغې برخې لپاره چې وايې يې د څنډې د پايې او د لومړۍ منځنۍ پايې د مرکزي ليکې تر
منځ واقع ده ،د ) (ACIکود د ) (13.6.3.6برخې د تعريف له مخې د څنډې پايې ته
انتقالېدونکې مومنټ د ) (0.30Mo = 0.30 x 206 = 61.8 KN. Mسره مساوي کېږي .
دا مومنټ بايد دعرضاني قوي د محيط ثقل مرکز ته داسې فرض شي چې ) (Vuد څنډې
پنيل څخه په همدې نقطه عمل وکړي  .د پوښښ تختې هغه برخه چې د پايې د مرکزي
ليکې څخه بيرون واقع ده ) (Vuc = 18 KNعرضاني قوه لري  ،چې ) (150 mmفاصله کې
عمل کوی  ،چې د عرضاني محيط د ثقل له مرکزه د )(318.5 – 250 = + 68.5 mm
عمل کوي  ،نو د عرضاني قوي مرکز ته مجموعي مومنټ او عرضاني قوه مساوي کېږي
په :
Mu = 61.8 – (18 x 0.2185/2) = 59.83 KN. m
Vu = 139 + 18 = 157 KN
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 -4د ) (ϕVcاو ) (Vu/ϕVcپيداکول  :د ) (Vcکوچنی قيمت مخکې د فورمول په
واسطه ورکړل شوې دی او) (ϕ = 0.75قبلېږي  .نو ) (Vcمساوي کېږي په :
= 1.33

400
300

=

Long side of the column

4

Short side of the column

β

= Vc = (2 + ) √fc′ bod ⇒ β

)) = 5.01 > 4 (does not govern

4

(2 +

1.33

د بحراني محيط د کچې په پام کې نيولو سره ) (Vcمساوي کېږي په :
αs

Vc = ( + 2) √fc′ bod
bo

د څنډې پايې لپاره ) (αs = 30او ) ، (bo = 2 x 467.5 + 535 = 1,470 mmنو
) ،(30x135/1,470) + 2 = 4.8 > 4 (does not governنو په پايله کې ) (Vcپه الندې
ډول پيداکوو:
1

1

ϕVc = ϕ √fc′ bod = 0.75 x x √25 x 1,470 x 135 = 248.06 KN
3
3
په پايله کې ) (ϕVc = 248.06 KNاو ) (Vu/ ϕVc = 157/248.06 = 0.633کېږي .
 -5د کږېدنې يا انحناء په واسطه د انتقال شوې مومنټ د اصطکاک ضريب ) (γfپيداکول
:
= 0.616

1
2 467.5
3 535

=

√ 1+

1
2 b

1+ 3√b1

= γf

2

د ) (ACIکود ) (13.5.3.3برخه تجويزوي چې ) (γfتر ) (1.0پورې ډېرېدلی شي ،که
)  (Vu/ ϕVcله ) (0.75څخه ډېر نه شو او په پايله کې ) (ρ ≤ 0.375ρbکله چې د پايې د
مرکز د عرض فاصله ) (c2 + 3hوي  .د څلورم قدم څخه لرو چې ) (Vu/ ϕVc = 0.633د ي
 ،نو ځکه ) (γf = 1.0قبلوو او د سيخانو چک کول اړين دي .
 -6د کږېدنې يا انحناء په واسطه د انتقال شوې مومنټ لپاره د سيخانو محاسبه کول :
څرنګه چې د کږېدنې يا انحناء لپاره اغيزمن عرض مساوي کېږي په :
)(b = c2 + 3h = 300 + 3 x 160 = 780mm
مومنټ ) (1.0 x 59.83 KN. m = 59.83 KN. mسره مساوي کېږي او )(jd = 0.9d
قبلوو ،نو د سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
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)(Mu = 130.9 KN. m
= 4.68 N/mm2 = 0.74 MPa.
2 x 4.68

[1 − (√1 − 0.85 x 30)] = 0.0127

) = 0.0253

600

(

600+420

25
420

0.85 x 25
420

59.83 x 106
0.9 x 780 x (135)2

=
2

Mu
ϕbd

0.85f′c

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

fy

c

) = 0.85 x 0.85 x

600
600+fy

(

f′c
fy

= Rn
=ρ

ρb = 0.85β1

0.375ρb = 0.375 x 0.0253 = 0.0095
داچې ) (ρ > 0.375ρbشو ،نود ) (γfنه شي کېدای چې ) (1.0ته لوړ شي  .مونږبايد دا
داسې فرض کړو چې يوه داسې قيمت ته لوړ شي چې د ) (0.616او ) (1.0قيمتونو تر منځ
وي  ،نو له دې امله د ) (ρقيمت داسې بايد په پام کې ونيول شي چې د مقاوم مومنټ
لپاره يې قيمت له ) (0.375ρbڅخه ډېر نه شي  .مونږ په د خپلې خوښې سره )(8N12
سيخان قبلوو ،چې مساحت يې ) (As = 904 mm2کېږي = (ρ = 0.00856 < 0.375ρb
) 0.0095کېږي ،چې ) (ϕMnمساوي کېږي په :
= 23 mm

904 x 420
0.85 x 25 x 780
a

=

As fy
0.85f′c b

=a

Mn = Asfy (d - ) = 904 x 420 x ( 135 – 23/2) = 46.89 KN. m = γf Mu
2

هغه مومنټ چې د عرضاني قوي په واسطه اتنقالېږي مساوي کېږي په :
νu Mu = 59.83 – 46.89 = 12.94 KN. m
 - 7د څرخېدنې انرشيايې مومنټ ) (Jcپيداکول  (Jc) :د ) (z-zمحور ته د مومنټونه د
عامل کېدنې په حالت کې په الندې ډول پيداکېږي :
2
− cAB )2 ]+ (b2d) cAB

− 149)2 ]+ (535 x

467.5
2

b1
2

()) + (b1 d

()) + (467.5 x 135

db31
12

135 x (467.5)3
12

( ) +

()+

b1 d3
12

([Jc = 2

467.5 𝑥 (135)3
12

([Jc = 2

135) x (149)2 = 0.5 x 1010 mm4.

 -8د عرضاني تشنجاتو پيداکول :
= 0.80 ± 0.0026c

𝑐) (12.94 x106
0.5 𝑥 1010

±

157,000
)(1,470 x 135

=

𝑐 𝑢𝑀 𝑣𝛾
𝑐𝐽

د ) (ABعرضاني تشنجات ) (cAB = 149 mmمساوي کېږي په :
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±

Vu
bo d

= νu

νu, AB = 0.80 + 0.0026 x 149 = 1.2 MPa.
د ) (CDعرضاني تشنجات ) (cCD = 318.5 mmمساوي کېږي په :
νu, AB = 0.80 - 0.0026 x 318.5 = - 0.03 MPa.
د څلورم قدم څخه د )  (ϕVc = 248.06 KNله مخې ) (ϕνcپه الس راړو :
= 1.25 MPa

248.06 𝑥 103
)(1,470 𝑥 135

=

ϕVc
bo d

= ϕνc

د پورتنيو محاسبو څخه حاصل شو چې ) ، (ϕνc = 1.25 MPa > νu = 1.2 MPaنو
په پايله کې د ) (400 mm x 300 mmپايې چې په شکل کې ښودل شوې ده ګردچاپيره
) (8N12@125 mmC/Cسيخان ځای په ځای کېږي .
 -9د اټکلي طرېقې دقت په الندې ډول چک کېږي :
= 1.66 MPa

12.94 x106
4 x 135

157,000+

(400+300)x 135

Mu,face

= 0.65 x

4d

Vu +

(c1 +c2 )d

νu = 0.65 x

د اټکلي طرېقې په واسطه محاسبه شوې تسنجاتو قيمت په ) (ABاړخ کې د محاسبه
شږي قيمت څخه نژدې ) (25%سلنه ډېر دی .
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 -19.2مثال  :په الندېنې شکل کې ښودل شوې هواره پوښښ تختې چې په څنډو کې
ګاډرونه نه لري او د خپل بار سربېره د جداکوونکو ديوالونو او فرشونو ) (1.2 KN/m2مړ
بار او ) (2.4 KN/m2ژوندی بارپرې عمل کوي  .د پوښښ تخته د تکيه شوې بيروني
پايې د اړخ لـــه پـاســه ) (100 mmتيرېږي چې بيــرونی ديــوال د ديــوال په اوږدو کې
) (3.4 KN/mوزن هم پرې تکيه دی  .د پوړ تر پوړه ارتفاع )(fc′ = 25 MPa) ، (2.65 m
او ) (fy = 420 MPaاو د پـــوښښ تختې الندې پايې ) (300 mm x 300mmاو (300
) mm x 500 mmابعادلري  ،محاسبه کړئ ؟

د مثال لپاره د هواره پوښښ تختې پالن

265

د پوښښ تختې ختيځه  -لويديځه محاسبوي تسمې

د پوښښ تختې شمالي  -جنوبي محاسبوي تسمې
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حل  :د بشپړه محاسبې لپاره ددواړو محاسبوي تسمې (ختيځه  -لويديځه او شمالي -
جنوبي)  ،چې د ختيخې  -لويديځې تسمې لپاره دپايې تسمه له ) (2مرکزي ليکې او په
څنډه کې د پايې تسمه له ) (1مرکزي ليکې څخه تېرېږي .
 -1د محاسبوي طرېقې  ،د بارونو ترکيب او د مقاومت کمونکې ضريب ټاکنه  :د )(ACI
کود د ) (13.6.1برخه د الندېنيو شرايطو په بشپړېدنې سره د مستقيمې محاسبوي طرېقې
کارېدنه تجويزوي :
( )aلږترلږه بايده په هرلوري درې وايې شتون ولري  ،چې په دې مثال کې داشرط
صدق کوي .
( )bد پنيل د اوږد او لنډ لوري د وايو د اوږدوالي نسبت بايد له ) (2څخه کوچنی وي،
چې داشرط هم صدق کوي يانې د ټولو پنيلونو د اوږد او لنډ لورو داوږدوالی نسبت
له ) (2څخه کوچنی دی .
( )cد پرله پسې وايو د اوږدوالي توپير بايد داوږدې وايې د يوپردېيمې برخې څخه
ډېر نه شي  (short span/long span ≥ 2 ⇒ 5.325/6 = 0.888 < 2 ).چې دا شرط
هم صدق کوي .
( )dله مرکزيت څخه د پايو بيرون کېدنه د پرله پسې پايو د هريو مرکزي محورونو په
نسبت د وايې د اوږدوالي د ) (10%سلنې څخه بايد ډېره فاصله ونه لري .
( )eټول بارونه بايد ثقلي او يو شانته وېشلی وي .
()f

ژوندی بار بايد دبې له ضريبه مړ بار له دوه ځلې څخه ډېر نه شي  .له جدول څخه

په ګټې اخېستنې سره د پوښښ تختې ضخامتمساوي کېږي په :
)(ℓ/36 = 6.0/36 = 0.167m ≈ 0.17 m
د پوښښ تختې اټکلي مړ بار مساوي کېږي په :
)(0.17 x 24 + 1.2 = 5.28 KN/m2
نو له دې څرګنده شوه چې ژوندی بار ) (2.4KN/m2د مړبار) (5.28 KN/m2د نيمايې
اندازې څخه هم لږ دی  ،نو داشرط هم صدق کوي .
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( )gپه دې مثال کې د پوښښ تختې په څنډو کې ګاډر نه شته  ،نو له دې امله اړينه نه
ده چې د ګاډر دواړو لورو ته د سختۍ ) (αfچک کړو ،نو داشرط هم صدق کوي .
د پورتنيو شرطونو د تصديق څخه دا مثال کولی شو د مستقطمي محاسبوي طرېقې په
واسطه حل کړو.
همداراز دبارونو د ترکيب لپاره ) (Wu = 1.2DL + 1.6 LLرابطه کاروو او هم په
کږېدنه يا انحناء کې کموونکې ضريب ) (ϕ = 0.9د عرضاني قوو لپاره کموونکې
ضريب ) (ϕ = 0.75قبلوو .
 -2د پوښښ تختې ضخامت ټاکنه :
( )aپه اصغري ډول د پوښښ تختې د څلوروټيپيکو پنيلونو ضخامت په الندې ډول
پيداکېږي :
د )( (1-2-A-Bپه بيروني کنج کې) پنيل لپاره :
ℓn = 5.325 – (0.30 + 0.10) = 4.925 m ⇒ h = ℓn/30 = 4.925/30 = 0.164 m
د )( (1-2-B-Cبيروني) پنيل لپاره :
ℓn = 6.0 – (0.50) = 5.50 m ⇒ h = ℓn/30 = 4.925/30 = 0.183 m
د )( (2-3-A-Bبيروني) پنيل لپاره :
ℓn = 5.325 – (0.30 + 0.10) = 4.925 m ⇒ h = ℓn/30 = 4.925/30 = 0.164 m
د )( (2-3-B-Cداخلي) پنيل لپاره :
ℓn = 5.0 – (0.50) = 5.5 m ⇒ h = ℓn/33 = 5.5/33 = 0.167 m
د پورتنيو محاسبو څخه د پوښښ تختې ) (h = 190 mmقبلوواو په الندې ډول يې د
عرضاني قوو په وړاندې ارزوو:
) (bد ) (B1او ) (B2پايولپاره د عرضاني قوي په وړاندې د ضخامت ارزونه په الندې ډول
تر سره کېږي :
د ) (B1پايې لپاره  :د ) (z-zمحور ته اعظمي مومنټ هغه مها رامنځته کېږي چې په
الندېنې شکل کې د ) (E-F-G-H-Eساحه ټوله د ژوندی بار په واسطه بار شي  .په څنډې
عمود محور ته هغه مهال اعظمي مومنټ رامنځته کېږي  ،کله چې ژوني بارونه د )(B
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ليکې د پايې په لوري واقع شي  .دارنګه بارېدنه نه کارېږي  ،دا ځکه چې دا د ژوندي
پورې تړلی دی او عرضاني قوه د ) (E-F-G-H-Eساحې بارېدنې لپاره نيمه وي .
باري ساحه د پايې له څنډې يا کنج څخه د ) (0.5ℓپه غځېدنې سره فرضېږي .
دشمالي  -جنوبي پوښښ تختې تسمې شکل له مخې د پوښښ تختې د ) (Aتسمې
لپاره باري ساحه مساوي کېږي په :
د) (A1-A2وايې لپاره  :د دې وايې عرض د ) (Aمرکزي ليکې د پايې له مرکزه تر
) (Bليکې پايې تر مرکزه پورې ) (5.325 mدی  ،نو باري ساحه يې تر (0.5 x 5.325
) =2.663mپورې د ) (Aليکې څخه غځېږي  .د څنډې فاصله په

= (150 + 100

) 250mmسره مساوي کېږي  .د ) (1ليکې پايې له مرکزه د ) (2ليکې پايې تر مرکزه پورې
فاصله ) (4.725 mده ،نو باري ساحه يې تر ) (0.5 x 4.725 =2.363mپورې د ) (1ليکې
څخه غځېږي  .همداراز باري ساحه له ) (2ليکې څخه د) (1.182 mپه اندازه غځېږي  ،خو
عرضاني قوه بايد د ) (1.15ضريب په واسطه ډېره شي او د څنډې فاصله په (100 + 150
) = 250 mmسره مساوي کېږي.
د ) (A2-A3وايې لپاره  :د دې وايې باري ساحه کټ مټ د) (A1-A2وايې دباري
ساحې په څېر ده  .د ) (2ليکې پايې له مرکزه د ) (3ليکې پايې تر مرکزه پورې فاصله
) (4.725 mده ،نو باري ساحه يې تر ) (0.5 x 4.725 =2.363mپورې له ) (2او ) (3ليکې
څخه غځېږي .
د پوښښ تختې د ) (Bتسمې لپاره باري ساحه ( د الندېنې شکل له مخې) :
د) (B1-B2وايې لپاره  :د دې وايې عرض د ) (Aمرکزي ليکې د پايې له مرکزه تر
) (Bليکې پايې تر مرکزه پورې ) (5.325 mدی  ،نو باري ساحه يې تر (0.5 x 5.325
) =2.663mپورې د ) (Bليکې څخه غځېږي ،خو عرضاني قوه بايد د ) (1.15ضريب په
واسطه ډېره شي .له ) (Bمرکزي ليکې د پايې له مرکزه تر ) (Cليکې پايې تر مرکزه پورې
عرض ) (6.0 mدی  ،نو باري ساحه يې تر ) (0.5 x 6.0 = 3.0mپورې د ) (Bليکې څخه
تر ) (Cليکې پورې غځېږي او د څنډې فاصله په ) (150 + 100 = 250mmسره مساوي
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کېږي  .د ) (1ليکې پايې لــه مرکـــزه د ) (2ليکې پايې تـــر مــرکـــزه پـــورې فاصله (4.725
) mده ،نو باري ساحه يې تر ) (0.5 x 4.725 =2.363mپورې د ) (1ليکې څخه غځېږي .
همداراز باري ساحه له ) (2ليکې څخه د) (1.182 mپه اندازه غځېږي  ،خو عرضاني قوه
بايد د ) (1.15ضريب په واسطه ډېره شي.
د) (B2-B3وايې لپاره  :د دې وايې عـــرض ) (5.325 mدی  ،نــــو باري ساحه يې تر
) (0.5 x 5.325 =2.663mله ) (Bليکې څخه غځېږي ،خو عرضاني قوه بايد د )(1.15
ضريب په واسطه ډېره شي .له ) (Bاو ) (Cليکو څخه ) (0.5 x 6.0 = 3.0mپورې بارې
ساحه غځېږي  .داچې د) (A1او) (A2وايو اوږدوالی سره يو شانته دی ،نو د ) (2او )(3
ليکو لپاره يې باري ساحه يې تر ) (0.5 x 4.725 = 2.363 mپورې غځېږي .
کله چې د پنيل مساحت له ) (0.26 m2يا ) (400 ft2څخه ډېر شي  ،نو دا ممکنه ده چې
ژوندی بار مخکې له ضريبي کېدنې څځه راکم شي  ،چې په داسې حالتونو کې د ) (quيا
) (Wuقيمت د هر پنيل لپاره توپيرکوي .
Wu = 1.2 (0.19 x 24 +1.2) + 1.6 x 2.4 = 6.912 + 3.84 = 10.752 KN/m2
d = 190 – 35 = 155 mm
منځنې فعاله ارتفاع مساوي کېږي په :
د مقاومت له مخې د عرضاني قوې په وړاندې د ) (B1او ) (B2پايو فعاله ارتفاع ارزوو:
د ) (B2پايې لپاره  :د دې پايې په اوږد لوري دعرضاني قوې بحراني محيط اوږدوالی
) (500 + 155 = 655 mmاو په لنډ لوري ) (300 + 155 = 455 mmکېږي  ،همدا راز
عرضاني قوې مخکې له ضريبې کېدنې څخه باري ساحه په ) (1.15ضريب کې ضربېږي .
د عرضاني قوې بحراني محيط په الندې ډول پيداکېږي :
bo = 2 (0.655 + 0.455) = 2.22 m
])Vu = 10.752 [(2.663 x 1.15+3.0) x (2.363 x1.15+2.363) – (0.655 x 0.455
Vu = 10.752 [(6.0625) x (5.0805) -0.298] = 328 KN
= 1.67

500
300

=

Long side of the column
Short side of the column

= ) √fc′ bod ⇒ β

4
β

Vc = (2 +

)) = 4.4 > 4 (does not govern
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4

(2 +

1.67

د بحراني محيط د کچې په پام کې نيولو سره ) (Vcمساوي کېږي په :
αs

Vc = ( + 2) √fc′ bod
bo

د داخلي پايې لپاره ) ، (αs = 40نو (40x155/2,220) + 2 = 4.8 > 4 (does not
) ،governنو په پايله کې ) (Vcپه الندې ډول پيداکوو:
1

1

ϕVc = ϕ √fc′ bod = 0.75x x √25 x 2,220 x 155 = 430.13 KN > Vu = 328 KN
3
3

څرنګه چې ) (Vu/ ϕVc = 328/430.13 = 0.763 > 0.4کېږي  ،نو له دې امله
تعديل ته کومه اړتيا نه شته ،د غيرمعادل مومنټ نسبت د غيرمرکزي عرضاني تشنجاتو
په واسطه دفع کېږي ) . (γν = 1 – γfداچې دا نسبت له ) (0.8څخه لږ دی  ،نود پوښښ
تختې ضخامت ښايي کافي  ،کله چې داخلي نښلېدنې سره مومنټ او عرضاني قوه په
مرکبه توګه انتقال شي .
د ) (B1پايې لپاره :
bo = 2 x 0.480 + 0.655 = 1.615 m
])Vu = 10.752 [(2.663 x 1.15+3.0) x (2.363 + 0.250) – (0.480 x 0.655
Vu = 10.752 [(6.0625) x (2.613) - 0.3144] = 167 KN
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= 1.67

500
300

=

Long side of the column

4

Short side of the column

β

= Vc = (2 + ) √fc′ bod ⇒ β

)) = 4.4 > 4 (does not govern

4

(2 +

1.67

د بحراني محيط د کچې په پام کې نېولو سره ) (Vcمساوي کېږي په :
αs

Vc = ( + 2) √fc′ bod
bo

د داخلي پايې لپاره ) ، (αs = 30نو (30x155/1,615) + 2 = 4.9 > 4 (does not
) ،governنو په پايله کې ) (Vcپه الندې ډول پيداکوو:
1

1

ϕVc = ϕ √fc′ bod = 0.75x x √25 x 1,615 x 155 = 313 KN > Vu = 167 KN
3
3
څرنګه چې ) (Vu/ ϕVc = 167/313= 0.534 < 0.75کېږي  ،نو له دې امله د
انتقالي مومنټ لپاره د) (γfسمون ته اړتيا شته.
) (cد بيروني يا خارجي ګاډرونو لپاره د ) (γfضريب پيداکول  :داچې په دې مثال
کې د پوښښ تختې په څنډوکې ګاډرونه نه شته نو) (γf = 0قبلېږي .
 -3دپايې د) (2ليکې په اوږدو د پوښښ تختې په تسمه کې د مومنټونو پيداکول :
د پوښښ تختې دا برخه د يوه سخت چوکاټ په څېر کارکوي چې )(D2) (A2, B2, C2
پايو ترمنځ يې وايې واقع دي  .د پوښښ تختې په دې تسمه کې د ) (A2-B2او )(C2-D2
پنيلونه وروستني او ) (B2-C2داخلی پنيل دی  .همداراز د ) (A2او ) (D2پايې بيروني
يا خارجي پايې او ) (B2او ) (C2داخلي پايې دي .
دا محاسبې په الندېنيو جدولونو کې په اتو کرښو دامحاسبې په الندې ډول تر سره کېږي:
لومړۍ کرښه ) - (Line 1په دې کرښه کې د ) (ℓ1فاصله ښودل شوې ده چې د محاسبې
الندې تسمې په لوري دمرکزتر مرکزه فاصله ده.
دويمه کرښه ) - (Line 2په دې کرښه کې د ) (ℓnفاصله ښودل شوې ده چې د محاسبې
الندې تسمې په لوري خالصه فاصله ده.
درېيمه کرښه ) - (Line 3په دې کرښه کې د ) (ℓ2عرض دی چې په ) (ℓ2باندې عموددی،
چې په شکل کې ښودل شوي دي .
272

څلورمه کرښه ) - (Line 4په دې کرښه کې د ) (quدبېالبېلو پنيلونو لپاره ښايي
توپيرولري په ځانګړې توګه که دپنيل مساحت لوی وي چې د ژوندي بار په کمېدنې
اغېزه کوي  ،ښودل شوي دي .
پنځمه کرښه ) - (Line 5کې دهرې وايې لپاره ستاتيکي مومنټ ښودل شوی دی .
شپږمه کرښه ) - (Line 3په دې کرښه کې دجدول په پام کې نيولو سره په بيروني
ياخارجي پنيلونو باندي د مومنټونو وېشنه ښودل شوې ده .
د وروستني پنيل بيروني پايې سره منفي مومنټ ) ، (-0.26Moپه وروستنې وايې کې
مثبت مومنټ ) ، (0.52Moد وروستنې وايې د داخلي پای سره منفي مومنټ (-0.70
) Moاو د داخلي پنيل لپاره  :منفي مومنټ ) (-0.65Moاو مثبت مومنټ ) (0.35Moنيول
کېږي.
اوومه کرښه ) - (Line 7په دې کرښه کې د داخلي پايو د ) (5او ) (6کرښو پايلې  ،د
نښلېدنې ) (Jointسره د لوي منفي مومنټ لپاره د پوښښ تختې محاسبه ښودل شوې ده .
اتمه کرښه ) - (Line 8په دې کرښه کې د ) (ACIکود د ) (13.6.9.2برخې د غوښتنې سره
سم د ورکړل شوي له مخې داخلي پايې محاسبه شوې دي .
– Mu = 0.07[{1.2 x (0.19 x 24 + 1.2) + (0.5 x 1.6 x 2.4)} x 4.325 x (5.5)2
-1.2 (0.19 x 24 + 1.2) x 4.325 x (4.925)2] = 30.13 KN.m
په پايله کې د داخلي پايود محاسبې لپاره مجموعي مومنټ ) (30.13KN.mله
نښلېدنې څخه په پاسنۍ او الندېنۍ پايوترمنځ د هغوې د سختۍ نسبت په پام کې نيولو
له مخې وېشل کېږي .
د بيروني څنډې سره غيرمعادل مومنټ ) (-40.049 KN. mهم له نښلېدنې څخه په
پاسنۍ او الندېنۍ پايوترمنځ د هغوې د سختۍ نسبت په پام کې نيولو له مخې وېشل
کېږي.
 -4د) (1ليکې د پايې د پوښښ تختې د تسمې په اوږدو کې د مومنټونو پيداکول  :د
پوښښ تختې دا تسمه د يوه سخت چوکاټ په کارکوي چې وايې يې د ) (A1, B1, C1او
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) (D1پايو ترمنځ واقع دي  ،چې د ) (A1-B1او ) (C1-D1د بيروني يا وروستنې پنيل
وايې دي او ) (B1-C1د داخلي پنيل وايه ده  .په دې تسمه کې په عين توګه ) (A1او
) (D1بيروني او ) (B1او ) (C2داخلي پايې دي  .ټولې محاسبې په جدول کې ځای په ځای
شوې دي  .په دې جدول کې هم لکه د لومړۍ اودويمې تسمو په څېر اړونده قيمتونه ځای
په ځای کېږي او د هغې له مخې د پايې لپاره مومنټ په الندې ډول پيداکېږي :
Mcol = 0.07[{1.2 x(0.19 x 24 + 1.2) + (0.5 x 1.6 x 2.4)}x 2.613 x (5.5)2-1.2 (0.19 x 24 + 1.2) x 2.613 x (4.925)2] = 18.20 KN.m
دپايې مجموعي مومنټ په ) (8کرښه کې ځای په ځای کوو.
په ) (9کرښه کې کې د ديوال بار) (Wu = 1.2 x 3.4 = 4.08 KN/mليکل کېږي او په
) (10کرښه کې د ديوال ستاتيکي مومنټ چې په الندې ډول پيداکېږي ليکل کېږي .
Mo (wall) = Wu (ℓn)2/8 = 4.08 x (4.925)2/8 = 12.37 KN. m
په ) (11کرښه کې د مومنټ او د مومنټ د وېشلو ( -6کرښه) د ضرب حاصل ليکل
کېږي .په ) (12کرښه کې د نښلېدنې سره دداخلي پايې غيرمعادل مومنټ او په )(13
کرښه کې د ) (8او ) (12کرښې د مومنټونو مجموعه ليکل کېږي .
د(-19.2مثال) لومړی جدول  :دختيځې  -لويديځې پوښښ تختې ددويمې تسمې لپاره د منفي او مثبتو
مومنټونو محاسبه .
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د(-19.2مثال) دويم جدول  :دختيځې  -لويديځې پوښښ تختې دلومړې تسمې لپاره د منفي او مثبتو
مومنټونومحاسبه .

 -5د پايود ) (Bليکې په اوږدو د پوښښ تختې تسمې د مومنټونو پيداکول  :د پوښښ
تختې دا تسمه د يوه سخت چوکاټ په کارکوي چې وايې يې د ) (B1, B2, B3او )(B4
پايو ترمنځ واقع دي  .په دې تسمه کې په عين توګه ټولې محاسبې په جدول کې ځای په
ځای شوې دي  .په دې جدول کې هم لکه د لومړۍ تسمې په څېر اړونده قيمتونه ځای په
ځای کېږي او د هغې له مخې دداخلي پايې لپاره مومنټ په الندې ډول پيداکېږي :
Mu = 0.07[{1.2 x(0.19 x 24 + 1.2) + (0.5 x 1.6 x 2.4)}x 5.663 x (4.225)2-1.2 (0.19 x 24 + 1.2) x 5.663 x (4.225)2] = 23.78 KN.m
دپايې مجموعي مومنټ په ) (8کرښه کې ځای په ځای کوو.
 -6د پايود ) (Aليکې په اوږدو د پوښښ تختې تسمې د مومنټونو پيداکول  :د پوښښ
تختې دا تسمه د يوه سخت چوکاټ په کارکوي چې وايې يې د ) (A1, A2, A3او )(A4
پايو ترمنځ واقع دي  ،چې د ) (A1-A2د بيروني يا وروستنې پنيل وايې دي او )(A2-A3
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د داخلي پنيل وايه ده  .په دې تسمه کې په عين توګه ) (A1بيروني او ) (A2او )(A3
داخلي پايې دي  .ټولې محاسبې په جدول کې ځای په ځای شوې دي  .په دې جدول کې هم
لکه د لومړۍ اودويمې تسمو په څېر اړونده قيمتونه ځای په ځای کېږي او د هغې له
مخې د پايې لپاره مومنټ په الندې ډول پيداکېږي :
Mcol = 0.07[{1.2 x(0.19 x 24 + 1.2) + (0.5 x 1.6 x 2.4)}x 2.913 x (4.325)2
-1.2 (0.19 x 24 + 1.2) x 2.913 x (4.325)2] = 12.82 KN.m
په ) (9کرښه کې کې د ديوال بار) (Wu = 1.2 x 3.4 = 4.08 KN/mليکل کېږي
او په ) (10کرښه کې د ديوال ستاتيکي مومنټ چې په الندې ډول پيداکېږي
ليکل کېږي .
Mo (wall) = Wu (ℓn)2/8 = 4.08 x (4.325)2/8 = 9.54 KN. m
په ) (11کرښه کې د مومنټ او د مومنټ د وېشلو ( -6کرښه) د ضرب حاصل ليکل
کېږي .په ) (12کرښه کې د نښلېدنې سره دداخلي پايې غيرمعادل مومنټ او په )(13
کرښه کې د ) (8او ) (12کرښې د مومنټونو مجموعه ليکل کېږي .

د(-19.2مثال) درېيم جدول  :دشمالي  -جنوبي پوښښ تختې د) (Bتسمې لپاره د منفي او
مثبتو مومنټونومحاسبه .
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د(-19.2مثال) څلورم جدول  :دشمالي  -جنوبي پوښښ تختې د) (Aتسمې لپاره د منفي او
مثبتو مومنټونومحاسبه .

 -7د پايې او منځنۍ تسمو کې دمنفي او مثبتو مومنټونو وېشنه او د سيخانو محاسبه
کول -I :د ختيځې -لويديځې وايو تسمو (لومړۍ او دويمې تسمو) کې  :په د ) (3او )(4
قدمونو کې مو دپايود ) (1او ) (2ليکو په اوږدو کې د پوښښ تختو د تسمو مومنټونه
پيداکړل ،دا مومنټونه بايد په بېالبېلوپايې او منځنۍ تسمو ووېشل شي  ،تر څو د هغې
له مخې په کې سيخان پيدا شي .
) -(aد پوښښ تختې د تسمو په پايو او منځنۍ تسمو وېشنه  :په هر پنيل کې د پايې
تسمه ) (0.25ځلې د ) (ℓ1او ) (ℓ2کې د کوچنۍ وايې په اندازه د پايو سره د نښلېدلې
ليکې څخه غځېږي (د مثال شکل وګورئ)  .نو د پايې تسمې ) (4.725/4 = 1.181mد
پايې د ليکې په هر لوري غځېږي  ،نو د پايې د تسمې مجموعي عرض = (2 x 1.181
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) ، 2.363mد منځنۍ تسمې عرض )= 2.363m

4.725
2

( او د څنډۍ تسمې عرض (1.181

) + 0.250 = 1.431mکېږي .
) -(bد پايې او منځنۍ تسمو تر منځ د مومنټونو وېشنه او د سيخانو محاسبه کول  :د
ختيځې -لويديځې وايو تسمو (لومړۍ او دويمې تسمو) دا محاسبې د هريوه منفي او
مثبتو مومنټونو لپاره تکراريږي اوپه الندېنې جدولونودا کې تر سره کېږي :
په جدولونو کې محاسبې په الندې ډول ځای په ځای کېږي :
لومړنۍ کرښه  :د ( -15.2مثال) له لومړي او دويم جدولونود اوومې کرښې څخه د لومړۍ
داخلي اتکاء د دوو منفي مومنټونو څخه لوي مومنټ کې ليکل کېږي .
دويمه کرښه  :په دې کرښه کې د مومنټ ضريبونه ليکل کېږي  .د بيروني يا خارجي
منفغي مومنټونو لپاره  :له ( -7.2جدول) څخه ضريبونه د ) (αf1ℓ2/ℓ1)،(β1او ) (ℓ2/ℓ1له
مخې اخېستل کېږي  .دهغه پوښښ تختو لپاره چې په څنډو کې ګاډرونه نه لري )(β1= 0
 ،دهغه پوښښ تختو لپاره چې په څنډو کې ګاډرونه نه لري د) (ℓ1سره موازي محاسبه
کېدونکې وايې لپاره ) (αf1= 0قبليېږي  ،نو په پايله کې د پايې د تسمو بيروني منفي
مومنټونوضريبونه له(-7.2جدول) څخه ) (100%سلنه قيمتونه نيول کېږي  .د مثبتو
مومنټونو ساحې لپاره  :د دې ډول پوښښ تختو لپاره د پايې تسمې د مثبت مومنټ د
پيداکولو ضريب د) (αf1= 0لپاره له د(-7.2جدول) څخه ) (60%سلنه قيمتونه او پاتې
) (40%سلنه د نيمايې منځنې تسمو لپاره نيول کېږي  .د څنډې سره يوازې يوه نيمايې
منځنۍ تسمه شتون لري ،نو ) (40%سلنه د پنيل مومنټ ورته ورکول کېږي  .دپيايې په
دنننې تسمه کې دوه نيمايې منځنې تسمې شتون لري ،چې ) (0.5 x 40% = 20%سلنه
هرې يوې ته ورکول کېږي  .د داخلي منفي مومنټونو ساحې لپاره  :د پايې تسمې د مثبت
مومنټ د پيداکولو ضريب د) (αf1= 0لپاره له د(-7.2جدول) څخه ) (75%سلنه قيمتونه او
پاتې ) (25%سلنه د نيمايې منځنې تسمو لپاره نيول کېږي .
درېيمه کرښه  :په دې کرښه کې د لومړۍ او دويمې کرښې د ضرب حاصل ليکل کېږي،دا
کرښه د پوښښ تختو په بېالبېلو برخو د مومنټ وېشنه ښيې .
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څلورمه کرښه  :په دې کرښه کې د ( -7.2مثال) د دويم جدول د ) (11کرښې څخه مومنټ د
پايې دڅنډې تسمې لپاره ليکل کېږي .
پنځمه کرښه  :د درېيمې او څلورمې کرښو د مومنټونو مجموعه په دې کې ليکل کېږي.
شپږمه کرښه  :د فوالدي سيخانو مساحت )

Mn
ϕbd2

= (Rnاو

𝑅2

)]) (√1 − 𝑛 ′
0.85f
c

0.85f′c
[1 −
fy

= (ρ

له پيداکېدنې څخه وروسته د ) (As = ρbdفورمول په واسطه پيداکېږي  .د پوښښ
تخـــتې په دويمه تسمه کې د) (B2پايې له اتکاء سره لوی مومنټ عمل کوي  ،چې = (b
) 2,363 mmدي  ،نو دهغې لپاره فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پيداکېږي :
d (East-West) = h – 30mm = 190 – 30 = 160 mm
Rn= Mu/ϕbd2= (93.649 x 106)/0.9 x 2,363 x 1602 = 1.72 MPa
2 x 1.72

[1 − (√1 − 0.85 x 25)]= 0.0043

0.85 x 25
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

0.85f′c

c

fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0043 x 2,363 x 160 = 1,626 mm2.
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 2,363 x 190 = 808 mm2
) ،(Asmin = 1,626 mm2 > As = 808 mm2نـو دسيخانو مساحـت )(As = 1,626 mm2
قبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې د ستنې تسمې په اتکاء کې) (12 mmقطر
لرونکي فوالدي سيخان ځای په ځای کوو .د السته راغلو سيخانو تر منځ فاصله په
الندې ډول پيداکوو :
= 164 mm C/C ≈ 160 mm C/C

113x 2,363
1,626

=

Aϕ x 1,230
As

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو تر منځ
فاصله بايد له ) (3h = 3 x 180 = 540 mmاويا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه
شي  .خو د پوښښ تختې د وايې په منځ کې ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر منځ
فاصـلـه ) (160mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره څخه
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لـــږه ده  ،قــــبلوو ،يانې ) (16ϕ 12 mm @ 160 mm C/Cفوالدي سيخان کاروو ،چې د
ځای په ځای کېدونکو سيخانو مساحت ) (As, provide = 1,695 mm2کېږي  .پورتنې په
الس راغلي ارقام په ترتيب سره د جدول په اتمه او نهمه کرښه کې ليکل کېږي .
اوومه کرښه  :د ) (ACIکودله خوا د ) (fy = 420 MPaلپاره د سيخانو اصغري مساحت
) (Asmin = 0.0018bhمشخص شوی دی  ،چې په دې کرښه کې ليکل کېږي .اتمه کرښه :
نهايې غوره شوي سيخان په دې کرښه کې ليکل کېږي  .نهمه کرښه  :په دې کرښه کې د
غوره شويو سيخانو مجموعي مساحت ليکل کېږي .
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دختيځې  -لويديځې پوښښ تختې د پايې او منځنۍ تسمو لپاره غوره شوي سيخان په
الندې ډول د پوښښ تختې په مقطع کې ځای په ځای کېږي :

 -8د شمالي  -جنوبي وايو تسمو د پايې اوپه منځنۍ تسمو کې دمنفي او مثبتو
مومنټونو وېشنه او د سيخانو محاسبه کول (په  Aاو  Bتسمو کې)  :دپايې د) (Aاو )(B
په ليکو دتسمو په اوږدو کې پيداشوې مومنټونه د شمالي  -جنوبي وايو تسمو د پايې
او منځنۍ تسمو لپاره غوره چې په پايله کې ورته سيخان غوره او ځای په ځای کېږي  .په
دې قدم کې کټ مټ د ) (7قدم په څېر عمل تر سره کېږي  ،خو مومنټونه د درېيم او څلورم
جدولونو له ) (7او ) (10کرښوڅخه اخېستل او په لباندې ډول وېشل کېږي :
) -(aد پوښښ تختې تسمه په ةنخنۍ او پايې په تسمو لکه د شکل په څېر وېشل کېږي .
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) -(bمومنټونه د پايې او په منځنۍ تسمو وېشل کېږي او د هغې له مخې سيخان
محاسبه کېږي .د شمالي  -جنوبي تسمو ټولې محاسبې په شپږم جدول کې په الندې ډول
ځای په ځای کېږي :
لومړۍ کرښه  :د درېيم او څلورم جدولونو د ) (7کرښې څخه اخيستل شوې مومنټونه په
کې ليکل کېږي .
شپږمه کرښه  :د سيخانو مساحت لکه د پنځم جدول په څېر په کې پيداکېږي  ،خو فعاله
ارتفاع يې مساوي کېږي په d = h – 30 mm – db/2 = 190 -30 – 6 = 154 mm :
د ) (B2اخلي پايې تسمې لپاره د سيخانو مساحت په الندې ډول پيداکېږي :
Mu = -71.328 KN. m
d (North-South) = 154 mm
Rn= Mu/ϕbd2= (71.328 x 106)/0.9 x 2,830 x 1542 = 1.18 MPa
2 x 1.18

])[1 − (√1 − 0.85 x 25

0.85 x 25
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

ρ = 0.0029
د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0029 x 2,830 x 154 = 1,264 mm2.
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سيخانواصغري مساحت په الندې
ډول پيداکوو :داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نيول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 2,830 x 190 = 968 mm2
) ،(As = 1,264 mm2 > Asmin = 968 mm2نـو دسيخانو مساحـت )(As = 1,264 mm2
قبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختې د ستنې تسمې په اتکاء کې)(12 No.12 mm
فوالدي سيخان چې مساحت يې ) (1,356 mm2کېږي ځای په ځای کوو.
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د( -19.2مثال) شپږم جدول  :دشمالي -جنوبي پوښښ تختې د پايې او منځنۍ تسمود مومنټونو وېشنې
ادامه
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دشمالي  -جنوبي پوښښ تختې د پايې او منځنۍ تسمو لپاره غوره شوي سيخان په
الندې ډول د پوښښ تختې په مقطع کې ځای په ځای کېږي :

 -9د عرضاني قوي او مومنټ په مرکبه توګه انتقال لپاره د بيروني پايو سره د عرضاني
قوو په وړاندې ارزونه  :د) (A2او ) (B2پايې ډېرې خطرناکې ځکه دي چې د بارۍ اندازه
يې ډېره ده  ،نو د ) (B1پايې ارزونه د دې پورې تړو او دواړه نښلېدنې ) (jointsبايد
وارزول شي  .داچې په ټولو برخو کې ) (12 mmقطره سيخ کارېدلی دی  ،نو منځنۍ
فعاله ارتفاع يې مساوي کېږي په :
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deverage = h – 20 mm – db/2 = 180 – 20 – 12/6 = 154 mm.
) (aد عرضاني قوی د بحراني محيط موقيعيت  :د عرضاني قوی بحراني محيط د
پايې له اړخه د ) (d/2په فاصله  ،چې ) (dمنځنۍ فعاله ارتفاع ده موقيعيت لري او
د شکل له مخې يې ابعاد مساوي کېږي په ؛:
b1 = 300 + 100 + 154/4 = 477 mm
b2 = 500 + 154 = 654 mm
) (bد عرضاني قوې د بحراني محيط د ثقل مرکز :
477

141.5 mm

) 2 x (477 x 154)x ( 2
35,039,466
=
=
)2 (477 x 154)+(654 x 154
247,632

= yAB

cAB = 141.5 mm, cCD = 477 – 141.5 = 335.5 mm
= 327 mm

654
2

= cCB = cAD

) (cد عرضاني قوی د بحراني محيط د ثقل مرکز ته د عرضاني قوی او مومنټ پيداکول :
د مخکنۍ محاسبې له مخې د ) (B1پايې سره )  (Vu = 167 KNپه پام کې نيسو .
په مستقيمې محاسبوي طرېقې د پوښښ تختې محاسبه کې د شکل له مخې د )(z-z
محـور ته د پــوښښ تختې څخه پايې ته انتقالـــېدونکی مومنټ له ) (0.3Moسره مساوي
کېږي  .د مثال د لدرېيم جدول له پنځنې کرښې څخه ) (Mo =135.862 KN. mدی  ،نو
) (0.30Mo = 0.30 x135.862 = 40.759 KN. mسره کېږي  ،خو دپوښښ تختې
دکانټيليور برخې مومنټ په پام کې نه نيول کېږي  .خو که د پوښښ تختې د کانټيليور
برخه له پايې څخه په ډېره فاصله وتلی او د دروند ړیړال په واسطه بار شوی وي  ،نو د
پام وړ ساختمان د جوړېدنې څخه مخکې بايد چې بار شي اواو ژوندی بار په ځبله د
پوښښ تختې له پاسه په پام کې ونيول شي او د ) (z-zمحورته يې مومنټ راکم شي .
د ) (w-wمحور ته مومنټونه چې د پوښښ تختې له تسموڅخه له څنډو سره موازي
عمل کوي ،د دويم جدول د اوو مې کرښې څخه اخېستل کېږي  .په اتمه کرښه کې پايو
ته هغه انتقالېدونکي مومنټونه ښودل شوې دي  ،کله چې يو نژدې يا ګاونډي پنيل د
نيمايې ژوندي بار په واسطه او نور نه وي بار شوي .
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د مثال د ويم جدول له اوومې کرښې څخه د څنډۍ پنيل بارونو له مخې د ) (B1پايې
) (w-wمحورته له ) (69.052 – 59.628 = 9.424 KN. mاو په ديارلسمه کرښه کې د
ديوال دبار ناانډوله مومنټ ) (M =1.369 KN. mله امله مجموعي اتقالېدونکی
مومنټ ) (8.659 KN.mدي .
په پايلــــه کې د ) (B1نښلــــــېدنې ســـــره بايد )  (Mz-z = ) ، (Vu =167 KNاو
) (Mw-w = 8.659 KN.mپه وړاندې وارزول شي  .دا مومنټونه د عرضاني قوي بحراني
محيط ثقل مرکزته په دوو لورو عمل کوي .
) (dد) (γfضريب پيداکول  :داچې ) (b1 = 477 mmاو ) (b2 = 654 mmدی نو:
= 0.638

1
2 477
1+ 3√654

=

1
2 b
1+ 3√b1
2

= γf

د ) (ACIکود د ) (13.5.3.3برخې د غوښتنې له مخې ) (γfکېدای شي چې تر يوه
پورې لوړ شي او که لوړ نه شي  ،نو ) (Vu/ϕVcله ) (0.75څخه نه ډېرېږي او په پايله کې
) (ρله ) (0.375ρbڅخه کمېږي  ،چې ) (c2 + 3hعرض د پايې د ثقل په مرکز کې واقع وي .
د ) (bقدم څخه ) (Vu/ϕVc= 0.62لرو  ،نو ) (γf1 = 1.0اود اړين سيخان بايد چک شي .
د) (w-wمحورته مومنټونه  :د ) (b1او ) (b2په بدلون سره ) (γf2 = 0.56نو د )(ACI
کود د ) (13.5.3.3برخې د غوښتنې له مخې که ) (Vu/ϕVc ≤ 0.4وی  ،نو ) (γfکېدای شي
چې تر ) (25%سلنې پورې لوړ شي  ،داچې ) (Vu/ϕVc= 0.62دی  ،نو ډېرېدنه په الندې
د،ل تر سره کېږي :
γf2Mu = 0.561 x 8.659 = 4.86 KN. m
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) (eد ) (z-zمحورته د مومنټونوله مخې  ،د کږېدنې يا انحناء په واسطه د انتقالېدونکي
مومنټ لپاره د اړينو سيخانو محاسبه :
د کږېدنې لپاره اغېزمن عرض مساوي کېږي په :
c2 + 3h = 500 + 3 x 180 = 1,040 mm
Effective width ≤ c2 + c1
)Effective width ≤ 500 + 2 x 300 = 1,100 mm (OK
فعاله ارتفاع ) (d = 154 mmقبلوو او د سيخانو مساحت په الندې ډول پيداکوو:
Mu = 40.759 KN. m
d = 154 mm
Effective width = c2 + 3h = 1,040 mm
Rn= Mu/ϕbd2= (40.759.328 x 106)/0.9 x 1,040 x (154)2 = 1.84 MPa
2 x 1.84

[1 − (√1 − 0.85 x 25)]= 0.0046

0.85 x 25
420
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𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

د اړينوفوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0046 x 1,040 x 154 = 735 mm2.
د پايې د تسمې په عرض ) (2.363 mکې ) (7 No 12سيخان د )(337.5 mm
مرکزترمرکزپه فاصلي ځای په ځای کېږي  ،خو په ) (1,040 mmاغيزمن عرض کې د
مومنټ د انتقال لپاره په ) (1,040/337.5 = 3.08 ≈ 4فاصلو کې ) (3 No 12سيخان ځای
په ځای کېږي  ،چې مساحت يې ) (As = 339 mm2کېږي  ،نو د اړينوفوالدي سيخانو د
سيخبندۍ نسبت مساوي کېږي په :
ρ = As/bd = 339/1,040 x 154 = 735

) = 0.0253

600

(

600+420

25
420

) = 0.85 x 0.85 x

600
600+fy

(

f′c
fy

ρb = 0.85β1

0.375ρb = 0.375 x 0.0253 = 0.0095
داچې ) (ρ > 0.375ρbشو ،نوکولی شو چې ) (γf = 1.0قبول کړو  .په پايله کې د )(z-z
محورته د د غير مرکزي عرضاني تشنجاتوله امله د مومنټ د انتقال اړتيا نه شته .
د ) (w-wمحورته مومنټونه  :د دې محور له مخې د مومنټ د انتقال لپاره اغېزمن عرض
) (300 + 100 + 1.5 x 154 = 631 mmکېږي  ،په دې برخه کې د (Mu = 14.15 KN. m
) پر وړاندې د مقاومت لپاره ) (1 No 16سيخ چې مساحت يې ) (As = 201 mm2کېږي
په دې عرض کې کافی دی  ،که د پايې په تسمه کې په منظمه توګه سيخان ووېشل شي ،
نو په ډېره اسانه داساحه پياوړې کېږي .
) (fد عرضاني تشنجاتو پيداکول :

±

Vu
bo d

γv2 Mu2 c
Jc2

دلته ) (Mu2د ) (w-wمحورته مومنټ دی .
bo = 2 b1 + b2 = 2 x 477 + 654 = 1,608 mm
γν2 = 1 - γf2 = 1 – 0.561 = 0.439

2 (477 x 154) x (327)2

b2 d3
db32
(
( ) +
) + 2(b1d) c2
12
12
654 x 1543
154 x 6543
(
() +
)+
12
12
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= Jc
= Jc

= νu

Jc = 1.95 x 1010 mm4
د ) (CBاو ) (ADلورو په اوږدو کې اعظمي تشنجات مساوي کېږي په :
(0.439 x 9.424 x106 )x327
1.95 x 1010

±

167,000
)(1,608 x 154

=

γv2 Mu2 c
Jc2

±

Vu
bo d

= νu

νu = 0.70 ± 0.07
په پايله کې ) (0.77 N/mm2تشنجات د ) (BCاو ) (0.63 N/mm2د ) (ADد څنډو
سره عمل کوی  .دا چې په دې ساحه کې عرضاني سيخان يا ګژدمکونه نه شته ،نو = (ϕνn
) ϕνcاو ) (ϕνc = ϕVc/bodسره مساوي کېږي  ،چې )  (ϕVc = 313 KNسره کېږي .
= 1.26 N/mm2 > νu = 0.77 N/mm2

313 𝑥 1000
1,608 x 154

=

ϕVc
bo d

= ϕνc

د پايې او پوښښ تختې په نښلېدنې کې عرضاني قوه درسته ده او که ) (νu > ϕνc
شي  ،نو اړينه ده چې په نښلېدنه کې سمون رامنځته شي  ،چې د حل لپاره يې د ډراپ
پنيل يا عرضاني خولۍ  ،د قوي کانکرېټو اچول  ،د پايې د ابعادو ډېرول او د عرضاني
سيخانو يا ګژدمکونو په پام کې نيول دي  ،چې له دې څخه د يوه ټاکنه د قيمت د مطالعې
پر بنسټ بايد تر سره شي .
 - 10د داخلي پايو سره د عرضاني قوی ارزول  :د ) (B2داخلي پايې سره د عرضاني قوي
او مومنټ مرکبه انتقال ارزونه په الندې ډول ترسره کېږي :
) (aد عرضاني قوي دبحراني محيط موقيعيت د شکل له مخې تثبيت شوی او اندازه يې
مساوي کېږي په :
bo = 2 (454 + 654) = 2,216 mm
) (bد عرضاني بحراني محيط د ثقل مرکز موقيعيت پيداکول  :دا چې محيط په پرله
بۍې توګه واقع دی  ،نو د ثقل مرکزمحور يې د دواړو له مرکزه تېرېږي .
) (cد انتقالېدونکو قوو پيداکول  :مخکې مو حاصله کړې د ) (Vu = 328 KNعرضاني
قوه او د مثال د لومړي جدول څخه تر درېيمه جدول پورې د اوومې کرښې څخه د ټولو
پنيلونو لپاره حاصل مومنټونه او د همدې جدولونو له اتمې کرښې څخه حاصل مومنټونه
کله چې د نژدې پنيل ژوندی بار کم شږی وی او د نورو پنيلونو نه وی کم شوي انتقالي
مومنټونه دی  .دا چـــې ټـــــول پنيلونه په يوشانته بار شوې دي او له ژوندی بار څخه
کمښت نه دی تر سره شوی نو د ) (B2پايې لپاره ټول مومنټونه د دغه جدولونو له اوومې
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کرښې څخه اخېستل کېږي  .د لــــــومــــړي جدول د دواړو لورو د منفي مومنټودله توپير
څخه په الس راغلی ) (124.865 – 107.823 = 17.042 KN. mاو د درېيم جدول د دواړو
لورو د منفي مومنټودله توپير څخه په الس راغلی (95.104 – 88.311 = 6.793 KN.
) mد )(B2پايې لپاره اخلو.
) (dد کږېدنې يا انحناء په واسطه د انتقالېدونکو مومنټونو د فريکشنونو پيداکول :
γf1(about x-x axise) = 0.643; γf2(about y-y axise) = 0.556
کله چې ) ، (Vu/ϕVc ≤ 0.4نو ) (γfتر ) (25%سلنې پورې ډېرېږي  ،داچې = (Vu/ϕVc
) 0.635دی  ،نو ) (γfنه ډېرېږي .
) (eد انرشيا د څرخېدنې مومنټ ) (Jcپيداکول :
b1

) + 2(b2d) ( )2
2

3

db2
12

3

( ) +

b2 d
12

(Jc1 = 2

دلته  ، (b2 = 654 mm) ، (b1 = 454 mm) ، (d = 154 mm) :نو ) (Jc1مساوي کېږي په :
454 2
)
2

( )) + 2(654 x 154

154 x 6543
(
12

) +

654 𝑥 1543
(2
12

= Jc1

Jc1= 1.8 x 1010 mm4
د) (B2پايې مومنټونو لپاره د ) (y-yمحور ته )، (b1 = 654 mm) ، (d = 154 mm
) ، (b2 = 454 mmنو ) (Jc2مساوي کېږي په :
654 2
)
2

( )) + 2(454 x 154

154 x 4543
12

( ) +

454 𝑥 1543
12

(Jc2 = 2

Jc2= 2.01 x 1010 mm4
) (fد انتقالي مومنټ لپاره د سيخانو محاسبه کول  :د پلټنې له مخې په پوښښ تختې
کې ځای په ځای کېدونکې سيخانو سم دي .
) (gد عرضاني تشنجاتو پيداکول  :مرکبه اعظمي عرضاني تشنجات ) (νuد مخکنې ياد
شوې فورمول په واسطه د ) (x-xمحور ته د بحراني مقطع ديوې څندۍ په اوږدو کې په
الندې ډول پيداکېږي:
Mu (shear transfer) = γν1 x 6.793 = 0.357 x 6.793 = 2.425 KN. m
= 0.031 N/mm2.

2.425 x 106 x 227
1.8 x1010

=

γν1 Mu c
Jc1

د ) (y-yمحور ته د بحراني مقطع ديوې څندۍ په اوږدو کې په الندې ډول پيداکېږي :
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Mu (shear transfer) = γν2 x 17.042 = 0.444 x 17.042 = 7.567 KN. m
= 0.123 N/mm2.

7.567 x 106 x 327
2.01 x1010

=

γν2 Mu c
Jc2

د پورتنيو قيمتونو څخه اعظمي قيمت په پام کې نيسو او اعظمي عرضاني
تشنجات په الندې ډول پيداکوو :
+ 0.123

328,000
)(2,216 x 154

=

γv2 Mu2 c
Jc2

±

Vu
bo d

= )νu(max

νu(max) = 1.084 N/mm2 < ϕνc = 1.26 N/mm2
دا چې ) ) (ϕνc > νu(maxدي  ،نو د دې پايې سره عرضاني قوه صحيح ده .
 -11د کنج پايې سره د عرضاني قوي ارزونه  :د لومړۍ او ) (Aتسمودپوښښ تختې څخه
د کنج پايې ته انتقالي مومنټ له دويم جدول کې ) (25.364 KN. mاو )(22.41 KN. m
ښودل شوې دي او د دوګوني عرضاني قوې بحراني محيطونه په الندېدنيو شکلونو کې
ښودل شوي دي .
د دوه ګوني عرضاني قوي په وړاندې ارزونې لپاره :
) (aد بحراني محيط د ثقل مرکز پيداکول  :په الندېنې شکل کې د ښودل شوې بحراني
محيط پر بنسټ د ) (x-xاو ) (y-yمحورونو ته تشنجات محاسبه کېږي .
) (bد بحراني محيط د ثقل مرکز مساوي کېږي په :
= 119.3 mm

35,039,466
247,632

=

477
)
2

( (477 x 154)x

)2 (477 x 154

د داخلي کنج څخه په ) (119.3 mmفاصله موقيعيت لري .

د مثال اړونده شکل  :د ) (A1پايې لپاره د عرضاني قوو بحراني محيطونه او باري ساحې.
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= ̅x

) (cد انتقالېدونکو قوو پيداکول :
])Vu1=10.752 x[(0.5 x 4.725 + 0.25)x(0.5 x 5.325 + 0.25) – (0.477 x 0.477
Vu1 = 51.60 KN

د ديوال دبار له امله عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Vu2 = [(2.663 + 0.25) +(2.363 + 0.25) – (2 x0.477)] x1.2x3.4=18.70 KN
مجموعي عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Vu = Vu1 + Vu2 = 51.60 + 18.70 = 70.30 KN
د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې د مومنټ هغه اندازه چې د پ،ښښ تختې څخه د
څنډښ پايې ته انتقالېږي د ) (0.30Moسره مساوي کېږي  ،په همدې ډول د کنج پايې
لپاره په همدې اندازه مومنټ انتقالېږي ،چې په الندې ډول يې په الس راوړو :
له لومړۍ تسمې څخه Mo = 85.183 KN. m ⇒ 0.30Mo = 25.555 KN. m :
له ) (Aتسمې څخه :

Mo = 73.234 KN. m ⇒ 0.30Mo = 21.97 KN. m

داسې فرضوو چې دامومنټونه اوعرضاني قوه د بحراني محيط د ثقل په مرکز عمل کوي.
) (dد انحناء يا کږېدنې له امله د انتقال شوی مومنټ د فرکشن پيداکول  :داچې پايه
مربعي ده  ،نو بايد ) (γf = 0.60ونيول شي  ،کوم چې د داخلي مربعي پايې لپاره قبلېږي .
داچې د ) (ACIکو د کنج پايې لپاره د ) (γfکوم ځانګړی قيمت نه دی قايل شوی  ،نــــو
همـــدا قيمت ) (γf = 0.60ورته فرضوو  .له بلې خوا د ) (ACIکود د پوښښ تختې په
تسمې کې د انتقالي مومنټ د اغــــــېزمنتيا لــــــــپاره د ) (γfقيمت تــــريوه لـــــــوړوي ،
کـــــه ) (Vu/ϕVc ≤ 0.50او ) (ρ ≤ 0.375ρbشي  ،نو په دې حالت کې د انتقال عرض له
) (100 + 300 + 1.5 x 180 = 670 mmسره مساوي کېږي .
bo = 2 x 477 = 954 mm
1

1

3

3
70.30

ϕVc = ϕ √fc′ bod = x 0.75 x √25 x 670 x 160 = 134 KN
= 0.525

134.00

داچې ) (Vu/ϕVc > 0.50نود کنج پايې لپاره ) (γf = 0.60قبلوو .
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=

Vu
ϕVc

) (eد انحناء يا کږېدنې له امله د انتقال شوی مومنټ لپاره د سيخانو مساحت پيداکول :
دځتيځې  -لويديځې لوري د پوښښ تختې تسمود محاسپط لپاره د مثال په څلورم
جدول کې د پوښښ تختې د لومړۍ تسمې د بيروني يا خارجي نښلېدنې سره )(0.26Mo
مومنټ په وړاندې د مقاومت لپاره د اړينو سيخانو مساحت ) (471 mm2حاصل شوی ؤ
 ،نو د ) (0.3Moانتقالي مومنټ چې ) (60%سلنه د کږېدنې په وړاندې ځای په ځای کېږي
،د انتقالي عرض لپاره د اړينو سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
x 0.60 = 326 mm2

0.30

As = 471 x

0.26

د دې مساحت له مخې ) (3 No 12سيخان چې مساحت يې ) (As = 339 mm2کېږي  ،د
پوښښ تختې د لومړۍ تسمې په انتقالي عرض کې ځای په ځای کېږي او پاتې نور دوه
سيخان د پايې په تميه کې ځای په ځای کېږي  .په همدې ډول د شمالي  -جنوبي لوري کې
د ) (Aتسمې لپاره محاسبه تر سره کېږي ،چې د انتقالي عرض لپاره د اړينو سيخانو
مساحت ) (342 mm2چې ) (3 No 12سيخان په انتقالي عرض کې ځای په ځای کېږي .
) (fد څرخېدنې انرشيا مومنټ ) (Jcپيداکول  :اساسي محورونو ته د څرخېدنې مومنټ په
الندې ډول پيداکېږي :

− c)2 + (b2d) c2

b1
2

( )+ (b1d

db32
12

154 x 4773

477

+

b2 d3
12

= Jc

477 𝑥 1543

Jc= 12 + 12 +(477 x 154) ( 2 − 119.3)2 +(477 x 154)x(119.3)2
Jc = 1.19 x 1010 mm4
) (gد عرضاني تشنجاتو پيداکول  :لکه د مخکې په څېر ) (ACIدغير مرکزي تشنجاتو
معادله يوازې اساسي محورته د کږېدنې لپاره وړاندېز کړې ده ،خو سره له دې هم همدا
معادله د کنج پايې د دواړو اساسي لپاره په پام کې نيول کېږي  .دا ځکه چې دا معادله
عرضاني بحراني تشنجات په يوګوني نقطه (د بحراني مقطع په کنج کې) په ډېره محافظه
کاره توګه ارزولی شي  .نو په دې حالت کې د ) (ACIکود د الرښوونې له مخې ) (ϕνcبايد
) (1.2ځلې و کارول شي  .د پورتنيو محدويتونو له مخې د بحراني مقطع په کنج کې )(νu
د الندېنۍ رابطې په واسطه محاسبه کېږي :
γv2 Mu2 c
Jc2
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±

γv1 Mu1 c
Jc1

±

Vu
bo d

= νu

0.40 x 21.97x 106 𝑥 119.3
) (1.19 x 1010

+

0.40 x 25.555 x 106 x 119.3
) (1.19 x 1010

+

70,300
)(954 x 154

= νu

νu = 0.669 N/mm2.
1

1

3

3

1.2ϕνc = 1.2 x ϕ √fc′ = 1.2 x x 0.75 x √25
1.2ϕνc = 1.5 N/mm2 > νu = 0.669 N/mm2.
د پورتنۍ پايلې څخه ويلی شو چې د کنج پايه د دوه ګوني عرضاني قوي په وړاندې
په کافي اندازه وړتيا لري يا مقاومه ده .
داچې په دې ډول حالت کې د ) (ACIد يوګوني عرضاني قوې په وړاندې د ارزونې
کومه الرښوونه نه ده کړې  ،نو له دې امله اړينه نه برېښې چې د يوګونې عرضاني قوې په
وړاندې د کنج پايه وارزول شي  .خو په ځينو کتابونو مؤلفينو د کنج پايه د يوګونې
عرضاني قوې په وړاندې په الندې ډول ارزول شوې ده :
) (aد شکل له مخې د بحراني مقطع د کنج د پايې څخه د ) (daverage = 154 mmواقع ده .
) (bد بحراني مقطع عرضاني قوي پيداکول :
Vu1 = 10.752 x [(2.663 + 0.25) x (2.363 + 0.25) – (1.02)2] = 70.65 KN
د ديوال دبار له اغېزې عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Vu2 = [(2.913 – 1.02) + (2.613 – 1.02)] x 1.2 x 3.4 = 14.223 KN
مجموعي عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Vu = Vu1 + Vu2 = 70.65 + 14.223 = 84.873 KN
) (cد بحراني مقطع لپاره د ) (ϕVcپيداکول :
1

1

6

6

ϕVc = ϕλ √fc′ bod = x 0.75 x 1 x √25 x 1,437.5 x 154 = 138 KN
ϕVc = 138 KN > Vu = 84.873 KN
د پورتنۍ پايلې څخه څرګنده شوه چې د پوښښ تخته په يوګوني عرضاني قوه کې هم
پياوړې ده .
په پايله کې په دې مثال کې د ورکړل شوي هواره پوښښ تختې د بشپړه محاسبې
څخه وروسته په الس راغلي ټول سيخان په تفصيل سره په ( - 25.2شکل) کې د ښودل
شوې سيخبندۍ په څېر ځای په ځای کېږي .
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 -20.2مثال  :د الندېنې شکل د ټولو پايو تر منځ دګاډر لرونکي پوښښ پالن په پام کې
نيولوسره که دپوښښ تختې  ،خپل او ) (0.25 KN/m2دمسطحې اوځای په ځای شويو
ميخانيکي اجناسوتحميلي بار (1.2 KN/m2) ،جداکوونکوديوالونوبار(3.9 KN/m2) ،
ژوندي بار اود څنډۍ ګاډر چې ) (4.5 KN/mد بيروني يا خارجي ديوال بار الندې واقع
وي  .که دودانۍ دپاسني او الندېني پوړونو ارتفاع په ترتيب سره ) (3.60 mاو )(4.20 m
وي  .هغه افقي بار چې د اليوتور شافت په واسطه متحمل کېږي په پالن کې نه دی ښودل
شوی  .نـود پايې د ) (Aاو ) (Bليکو په اوږدو کې د پوښښ تختې د ختيځو  -لــويديځو
تسمو که ) (fc′ = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي د الندېنيو شرايطو له مخې محاسبه
کړئ ؟
) (aد اړين ضخامت د ګاډرونو اغېزمنتيا په پام کې بايد ونيول شي .
) (bد ژوندي بار د کمېدنې ضريب بايد په پام کې ونيول شي .
) (cد پايې په تسمه کې د پوښښ تختې او ګاډر تر منځ د مومنټونو په وېشنه کې بايد د
ګاډرونو اغېزمنتيا په پام کې ونيول شي .
) (dد منفي مومنټونو وېشنه چې په مستقيمې محاسبوي طرېقه کې د اتکاء په هر لورې
کې د مومنټونو تر منځ ډېر توپير قايل شوی دی  ،بايد په پام کې ونيول شي .
) (eپه ګاډر او پوښښ تخته کې د عرضاني قوې په وړاندې محاسبه بايد په پام کې ونيول
شي .
که ژوندی بار ) (5 KN/m2او يا له دې څخه کوچنی وي او د پنيل مساحت له ) (37 m2يا
) (100 ft2څخه لوی  ،نو ژوندی بار د الندېني فورمو له مخې کمېږي :
)

15
√KLL AT

L = Lo (0.25 +

په پورتنې فورمول کې  (L) :او ) (Loپه ترتيب سره کم شوی او مشخص ژوندی بار
دی (AT) ،د باري ساحې مساحت دی او ) (KLLضريب دی چي د باري ساحې مساحت په
اغېزمن مساحت بدلوي  ،چې د دې دوه لوريزه پوښښ تختې په محاسبه کې د بارې
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ساحې مساحت ) (ATپه نارمله توګه د پايو د مرکزونو ترمنځ د پنيلونو مساحت په پام
کې نيول کېږي  ،نو ) (KLL = 1.0قبلېږي .

 -1د محاسبوي طرېقې  ،بار او مقاومت ضريب پيداکول  :د ) (ACIکود د مستقيمې
محاسبوي طرېقې لپاره محدوديتونه غوره کړي چې په مخکني ( -15.2مثال) کې د تطبيق
لپاره بشپړه مالومات ورکړل شو  ،خو په دې مثال کې يو اضافي چک اړين برېښې ،
داچې د ګاډرونو ارتفاع او عرض سره مساوي دي  ،نو په پايله کې ) (αf1ℓ2/ℓ1نسبت د
محدوديتونو له مخې پاتې راځی  ،خو کولی شو چې مستقيمه محاسبوي طرېقه کاروواو
داچې په محاسبه کې د باد بار شامل دی ،نو د چوکاټ د تحليل له موډل څخه ګټه اخلو .
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 -2د پوښښ تختې د ضخامت او د ګاډر د ابعادو ټاکل  :د پوښښ تختې ضخامت د
کړوپېدنې داړتيا له مخې ټاکل کېږي ،کله چې د ګاډر ابعاد مالوم وي  .که د ټولو
ګاډرونو لپاره ) (αf1ℓ2/ℓ1له يوه څخه ډېر شي  ،نو د ګاډرونو څخه ټولې عرضاني قوې
پايو ته انتقالېږي  ،نو له دې امله کله په دې حالت کې د پوښښ تختې دضخامت په
ټاکنه کې د عرضاني قوې ارزونې ته اړتيا نه شته  .که يوازې د څنډۍ ګاډرونه وي  ،نو د
پوښښ تختې اصغري ضخامت د کړوپېدنې د اړتيا له مخې له جدول څخه = (ℓn/33
) 6,750/33=205mmسره مساوي کېږي  .که د داخلي پايو الندې د ګاډرونو سره
دپوښښ تختې ضخامت ) (15%سلنه کمېږي  ،د ګاډرو د سختۍ د محاسبې په پام کې
نيولو سره د پوښښ تختې ضخامت ) (175 mmنيسو ،د ګاډر ارتفاع ) (2.5ځلي لويه
نيول کېږي ،چې د ) (αfقيمت يو څه له يوه څخه ډېر شي.
د لـــومړۍ هڅې په تــرڅ کې د پـــوښښ تخـــتې ضخامت ) (175 mmاو د ګاډر
ارتفاع ) (450 mmټاکو ،په الندېنې شکل کې د ګاډر ونود مقطع له مخې د ضخامت د
ارزونې لپاره ) (αfد الندېنې فورمول په واسطه پيداکېږي :

Ecb Ib
Ecs Ibs

= αf

د شکل له مخې د څنډۍ ګاډر لپاره د دمقطع د پاسنۍ برخې څخه الندې د ثقل مرکز
فاصله ) ، (Ib = 4.3 x109 mm4) ، (198.5 mmد پوښښ تختې هغه عرض چې د )(A
ليکې په اوږدو کې له ګاډء سره کار کوي ) (3,075 mmدی (Is = 1.4 x109 mm4) ،او
) (αf = 3.07کېږي .
د ) (1لــــيکې په اوږدو کې دګاډر لپاره د پوښښ تختې عرض ) (2,925 mmدی  ،نو
) (αf = 3.10او د) (Bليکې په اوږدو کې د داخلي ګاډرونو لپاره )(Ib = 4.88 x109 mm4
او د پوښښ تختې د ) (6,450 mmعرض لپاره ) (αf = 1.70کېږي  ،په همدې توګه د )(C
او ) (3ليکې په اوږدو کې د پوښښ تختې د ) (7,200 mmعرض لپاره ) (αf = 1.52کېږي
او ) (2ليکې په اوږدو کې د پوښښ تختې د ) (6,300 mmعرض لپاره ) (αf = 1.74کېږي
 .د ) (αfد السته راغلو قيمتونو څخه لوی قيمت ) (αf = 3.10 > 2.0دې  ،نو هغه پوښښ
299

تختو لپاره چې په هغې کې ) (αfm > 2.0وي ،نو اصغري ضخامت د الندېنې فورمول په
واسطه پيداکېږي  ،چې په هيڅ وجه بايد له ) (90 mmملي مترو يا ) (3.5 inانچو څخه لږ
نه شي.
)≥ 90 mm ………………………. (48.2

)ℓn [0.8+(fy /1,500
36+9β

=h

د پوښښ تختې په الس راغلی ضخامت په الندېنې جدول کې ليکل کېږي ،خو
مناسب ضخامت ) (h = 175 mmورته غوره کوو .

د ګاډر له وزن څخه انصراف کو او ) (d = 450 – 63 = 387 mmد ګاډر دفعالې
ارتفاع په پام کې نولو سره عرضاني قوه په الندې ډول پيداکوو :
qu = 1.2 (0.175 x 24 + 0.25 + 1.2) + 1.6 x 3.9 = 11.64 KN/m2
]Vu = 11.64[7.2 x 7.2 – (0.45 + dbeam)2] = 11.64[7.2 x 7.2 – (0.45 + 0.387)2
Vu = 595.264 KN
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د (  -20.2مثال) لومړی جدول  :د اصغري ضخامت پيداکول .

1

ƩϕVc = 4[0.75 x x 1 x √25 x 450 x 387] = 435.38 KN
6

په پايله کې ) (Vu = 595.264 KN ≤ 2ƩϕVc = 2 x 435.38 = 870.76 KNده ،
نو که داسې نه وي اړينه ده ،چې عرضاني سيخان يا ګژدمکونه وکارېږي .
 -3د پايې د ) (Bليکې په اوږدو کې د پوښښ تختې په تسمه کې د مومنټونو پيداکول :د
پوښښ تختې دا تسمه د) (B2) ، (B1او ) (B3پايو ترمنځ وايو کې د سخت چوکاټ په
څېر کار کوي ،چې ) (ℓ1يې د ) (Bليکې سره موازي او ) (ℓ2يې پـــرې واقع دي ،
همـــداراز د ) (B1-B2او ) (B4-B5پنيلونه يې وروستنې او نور دوه پنيلونه يې داخلي
موقيعيت لري  .د وايو ټولې اندازې د ( -16.2مثال) په دويم جدول کې ځای په ځای
کېږي  .د ( -16.2مثال) په دويم جدول کې ارقام په الندې ډول ليکل کېږي :
د ) (4کرښې ) (aبرخه د پنيل اغېزمن مساحت ) (ℓ1 x ℓ2او د ) (bپه برخه کې دژوندی بار
کم شوې قيمت ليکل کېږي .
په ) (5کرښه کې د وايې په اخر او د وايې په منځ کې محاسبه شوې مومنټونه ليکل کېږي
چې د چوکاټ په موډل کې تر ګټه اخېستل کېږي  .د پايو د برخو د انرشيا مجموعي
مومنټ د پوښښ تختې  -ګاډر د درزکېدنې د محاسبې لپاره په پام کې نيول کېږي  .د
پوښښ تختې او تحميلي بار له امله بې له ضريبه مړبار چې د پوښښ تختې  -ګاډر له
پاسه عمل کوي په الندې ډول محاسبه کېږي :
wD (slab-beam) = [0.175 x 24 + 0.25 + 1.2] x 6.55 = 37.01 KN/m
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د)(B1-B2وايه کې د پوښښ تختې  -ګاډر له پاسه بې له ضريبه ژوندی بار مساوي
کېږي په :
wL (slab-beam) = 3.9 x 6.55 = 25.55 KN/m
د ( -20.2مثال) دويم جدول  :د ختيځې  -لويديځې پوښښ تختې د ) (Bتسمې لپاره د منفي او مثبتو
مومنټونو محاسبه .

داچې د ژوندی بار قيمت ) (25.55د مړبار ) (37.01 KN/mد) (3/4يانې )(27.76 KN/m
څخه هم لږ دی  ،نو د ) (ACIکود د الرښوونې له مخې اړينه ده چې په هره وايه کې ژوندی
اومړ بار بشپړه ضريبي په پام کې ونيول شي .
په ) (6کرښه کې د ګاډر وزن يوازې د ګاډر په واسطه زغمل کېږي  ،نو داچې مستقيماً د
ګاډر په واسطه زغمل کېږي په ځانګړې توګه تحليلېږي .
wD (beam) = 0.45 x 0.275 x 24 = 2.97 KN/m
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 -4د پاې د ) (Aليکې په اوږدو کې د پوښښ تختې په تسمه کې د مومنټونو پيداکول  :د
پوښښ تختې دا تسمه د) (A2) ، (A1او )(A3پايو ترمنځ وايو کې د سخت چوکاټ په
څېر کار کوي ،چې ) (ℓ1يې د ) (Bليکې سره موازي او ) (ℓ2يې پـــرې واقع دي ،
همـــداراز د ) (A1-A2او ) (A2-A3پنيلونه يې وروستنې او نور دوه پنيلونه يې داخلي
موقيعيت لري  .د وايو ټولې اندازې د ( -16.2مثال) په دويم جدول کې ځای په ځای
کېږي  .د ( -16.2مثال) په درېيم جدول کې ارقام په الندې ډول ليکل کېږي :
د ) (4کرښې ) (aد وايې په اوږدو کې د پوښښ سيستم دڅنډۍ لپاره د لږاغېزمن مساحت
له امله  ،د ټولو وايو لپاره د ژوندي بار کمېدنې ته اړتيا نه شته .
) (bد ساختمان د تحليل لپاره د پوښښ تختې  -ګاډر له پاسه د بې له ضريبه عامل ژوندي
او مړبار په پام کې نيول کېږي .
په ) (5او ) (6کرښو د پوښښ تختې د شمالي  -جنوبي تسمو لپاره مومنټونه پيداکېږي .
سره له دې چې د دې پوښښ تختې د بشپړه محاسبې لپاره د شمالي  -جنوبي تسمو او د
ختيخې  -لويديځې تسمومحاسبه شاملېږي  ،خو له دې څخه انصراف کېږي .
 -7د ختيخې  -لويديځې تسمو په وايو کې د پايې په تسمې  ،په منځنۍتسمې او
ګاډرونو د منفی او مثبتومومنټونو وېشنه  :په ) (3اتو ) (4قدم کې د پايې د ) (Aاو )(B
په ليکو کې مومنټونه پيداشو ،نو دا مومنټونه بايد چې د پايې او په منځنيو تسمو تر
منځ او همدارنګه د پايې تسمې مومنټونه د پوښښ تختې او ګاډر تر منځ ووېشل شي .
) (aپه پايې او منځنۍ تسمو د پوښښ تختو وېشنه  :د ) (ACIکود په واسطه د پايې
تسمې عــرض د وايـــو تر منځ متفاوت تعريف شوی دی  .د ) (Bليکې په اوږدو کې د
) (B1-B2وايې لپاره د پايې د تسمې عرض ) (2.70 mاو د) (B2-B3وايې لپاره لپاره د
پايې د تسمې عرض ) (3.225 mدی  .د وايو ترمنځ د سيخانو د محاسبې د غوښتنې له
مخې د پايې تسمې عر ض ثابت ) (2.70 mفرضوو.
) (bد پايې او په منخنۍ تسمو د مومنټونو وېشنه  :دا محاسبه د( -16.2مثال) په درېيم
جدول کې په الندې ډول تر سره کېږي :
303

د ( -20.2مثال) درېيم جدول  :د ختيځې  -لويديځې پوښښ تختې د ) (Bتسمې لپاره د منفي او مثبتو
مومنټونو محاسبه .

د ( -20.2مثال) څلورم جدول  :د ختيځې  -لويديځې تسموکې د پايې او ةنځنيو تسمو ترمنځ د مومنټونو
وېشنه .
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کرښې د پوښښ تختې په بېالبېلو برخو کې د مومنټونو مقدار ښيې ،چې د مومنټونو
وېشنه د محاسبوي تسمې سره د موازي لپاره د ګاډر -سختۍ نسبت او د پام وړ پنيل د
نسبت له مخې تر سره کېږي  .د ختيځې  -لويديځې تسمو لپاره دا موضوع په الندې ډول
سره تر سره کېږي :
د ) (αfقيمتونه په دويم قدم کې محاسبه شوې دي  ،د ) (ℓ1او) (ℓ2قيمتونه په
جدولونو کې ورکړل شوي دي و چې ددې محاسبه په الندې ډول تر سره شوې ده :
د ) (B1-B2پنيل لپاره=1.21 ، αf1= 1.70،ℓ2 = 6.55 m ،ℓ1= 5.40 m:

ℓ2

او

ℓ1

𝛼𝑓1 ℓ2
ℓ1

=2.06کېږي  .د ) (B2-B3پنيل لپاره= ، αf1= 1.70،ℓ2 = 6.55m ،ℓ1= 7.20m:
 0.91او

𝛼𝑓1 ℓ2
ℓ1

ℓ2
ℓ1

 = 1.55کېږي  .د ) (C1-C2پنيل لپارهαf1= ،ℓ2 = 7.20m ،ℓ1= 5.40m:

=1.33 ،1.52

ℓ2
ℓ1

او

𝛼𝑓1 ℓ2
ℓ1

 =2.03.کېږي  .د ) (C2-C3پنيل لپاره ℓ2 = ،ℓ1= 7.20m:

=1.0 ، αf1= 1.52،7.20m

ℓ2
ℓ1

او

𝛼𝑓1 ℓ2
ℓ1

 = 1.52.کېږي .

په ) (ACIکود کې د څنډۍ پنيل لپاره د ) (ℓ2کارېدنه نه ده څرګنده ،خو په دې مثال کې
) (ℓ2د څنډۍ پنيل د عرض سره مساوي نيول شوی دی .
د ) (A1-A2پنيل لپاره=1.06 ، αf1= 3.10،ℓ2 = 5.70m ،ℓ1= 5.40m:

ℓ2

او

ℓ1

𝛼𝑓1 ℓ2
ℓ1

=3.27کېږي .
د ) (A2-A3پـــنيل لــــــپـــــــــاره = 0.79 ، αf1= 3.10،ℓ2 = 5.70m ،ℓ1= 7.20m:
او

𝛼𝑓1 ℓ2
ℓ1

ℓ2
ℓ1

 = 2.45کېږي .

لومړۍ کرښه  :دا مومنټونه د دې مثال د دويم او درېيم جدولونو له پنځمې کرښې
اخېستل کېږي او د ) (Cتسمې مومنټونه د دې سره يوشانته په محاسبه کې نيول کېږي .
د يادلو وړ ده چې د لومړۍ داخلي اتکاء لپاره د پوښښ تختې له دوو مومنټونو څخه لوی
مومنټ په پام کې نيول کېږي .
دويمه کرښه  -بيروني يا خارجي منفي مومنټ  :د دې فصل د( -7.2جدول) څخه د پايې د
ℓ

تسمې په واسطه د بيروني منفي مقاوم مومنټ فريکشن د) ( 2او )
اخېستل کېږي او )

Ecb C
2Ecs Is

ℓ1

=  (βtمحاسبه کېږي ،
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𝛼𝑓1 ℓ2
ℓ1

( له مخې

دلته ) (Cد ګاډر د څرخېدنې ثابت دی چې د )]

x x3 y
3

)  (C = Ʃ [(1 − 0.63فورمول په
y

واسطه بيداکېږي  .د څنډۍ ګاډر عرضاني مقطع د دې مثال په تېر شکل کې ښودل شوې
ده ،د دې لپاره چې د ) (Cقيمت په الس راوړو  ،نو د ګاډر مقطع په مستطيلونو وېشو،
چې د ) (Cاعظمي قيمت د شکل له مخې ) (C = 5.7 x 109 mm4سره مساوي کېږي  .دا
چې ) (Isدپوښښ تختې د انرشيا مومنټ دی  ،نو د ) (Is = ℓ2h3/12فورمول په واسطه
پيداکېږي او ) (Ecb = Ecsسره دی  ،نو په الندې ډول کړنه تر سره کوو:
) (aد پوښښ تختې د ) (Aتسمې لپاره (Is = 3,175 x 1753/12 = 1.42 x 109 mm4) :
کېږي  ،چې )= 2.01

5.7 𝑥 109
2 x 1.42 𝑥 109

=  (βtکېږي  ،د ( -7.2جدول) څخه د (ℓ2/ℓ1 = 5.7/5.4

) (αf1ℓ2/ℓ1 = 3.27)، = 1.06او) ( βt = 2.01قيمتونو له مخې د انترپوليشن په واسطه
دپايې د تسمې يانې د ) (A1پايې سره بيروني منفي مومنټ ) (0.79په الس راځي .
) (bد پوښښ تختې د ) (Bتسمې لپاره (Is = 6,550 x 1753/12 = 2.93 x 109 mm4) :
کېږي ،چې )= 0.97

5.7 𝑥 109
2 x 2.93 𝑥 109

=  (βtکېږي  ،د ( -7.2جدول) څخه د = (ℓ2/ℓ1

) (αf1ℓ2/ℓ1 = 2.03)، 6.55/5.4 = 1.21او) ( βt = 2.01قيمتونو له مخې د انترپوليشن
په واسطه دپايې د تسمې يانې د ) (B1پايې سره بيروني منفي مومنټ ) (0.88په الس
راځي .
) (cد پوښښ تختې د ) (Cتسمې لپاره (Is = 7,200 x 1753/12 = 3.2 x 109 mm4) :
کېږي  ،چې )= 0.89

5.7 𝑥 109
2 x 3.2 𝑥 109

=  (βtکېږي  ،د ( -7.2جدول) څخه د (ℓ2/ℓ1 = 7.2/5.4

) (αf1ℓ2/ℓ1 = 2.03)، = 1.33او) ( βt = 0.89قيمتونو له مخې د انترپوليشن په واسطه
دپايې د تسمې يانې د ) (C1پايې سره بيروني منفي مومنټ ) (0.88په الس راځي .
مثبت مومنټونه :
) (aد پوښښ تختې د ) (Aتسمې لپاره  :د)، (αf1ℓ2/ℓ1 > 1.0)، (ℓ2/ℓ1 = 5.7/5.4 = 1.06
نو د ( -7.2جدول) له مخې مثبت مومنټ ) (73سلنه د پايې تسمو ته ځي .
) (bد پوښښ تختې د ) (Bتسمې لپاره  :د)(αf1ℓ2/ℓ1 > 1.0)،(ℓ2/ℓ1 = 6.55/5.4 = 1.21
 ،نو د ( -7.2جدول) له مخې مثبت مومنټ ) (69سلنه د پايې تسمو ته ځي .
) (cد پوښښ تختې د ) (Cتسمې لپاره  :د)(αf1ℓ2/ℓ1 > 1.0)، (ℓ2/ℓ1 = = 7.2/5.4 = 1.33
 ،نو د ( -7.2جدول) له مخې مثبت مومنټ ) (65سلنه د پايې تسمو ته ځي .
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داخلي منفي مومنټونه  :داچې ) (αf1ℓ2/ℓ1 > 1.0دی  ،نو د ( -7.2جدول) له مخې د پايې
او منځنۍ تسمو ترمنځ مومنټونه د مثبت مومنټونو په څېر په ترتيب سره په )(69) ، (73
او ) (65سلنه مومنټونه د ) (B) ، (Aاو ) (Cپوښښ تختوتسمود پايې تسمو ته ځي .
) (4aکرښه  :په دې کرښه کې د پايې تسمې مومنټونه د پوښښ تختې او ګاډر تر منځ
وېشل کېږي  ،د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې که ) (αf1ℓ2/ℓ1 > 1.0وي  ،نو د پايې
تسمې ) (85%سلنه مومنټ ګاډر او پاتې يې پوښښ تختې ته ورکول کېږي .
) (4bکرښه  :په دې کرښه کې مومنټونه په شکل کې د ښودل شوي چوکاټ چې د پايې د
) (B) ، (Aاو ) (Cليکو په اکږدو کې د ګاډر د تنې وزن او د پايې د ) (Aلېکې په اوږدو
کې د ديوال د وزن د جمعې د عامل بار د تحليل څخه په الس راځي .
پنځمه کرښه  :د پوښښ تختې اوګاډر پايې د تسمود ) (Bليکې په اوږدو کې د پايې د
) (Aاو ) (Bليکو ترمنځ د منځنۍ تسمې نهايې مومنټونه په الندېنې شکل کې ترسمېږي
 -8د پوښښ تختې د سيخانو محاسبه کول  :د تېر مثال په څېر د پوښښ تختې د سيخانو
مساحت د السته راغلو مومنټونو له مخې پيداکېږي .
 -9د ګاډرونو محاسبه کول  :ګاډرونه د مومنټونو ،عرضاني قوي محاسبه اود سيخانو
قات کېدنه په ترتيب سره تر سره کېږي  .د څنډۍ ګاډرونه هم د عامل څرخېدنې قوي په
وړاندې محاسبه کېږي  .داچې د ټولو ګاډرونو لپاره ) (αf1ℓ2/ℓ1 ≥ 1.0دی  ،نو د )(ACI
د غوښتنې له مخې اړينه ده چې ګاډرونه په خپله باري ساحه کې د بارونو له امله د
عرضاني قوي په وړاندې محاسبه شي .

 -13.2د دولوريزه پوښښ تختې په سيستمونو کې کړوپېدنه
)(Deflection in Two-Way Slab Systems
د دوه لوريزه پوښښ تختو سيستمونو لپاره ډېره کړوپېدنه د ځولۍ کېدنې يا
شلمېدنې او د ځينو برخو لکه د دروازو او کړکيو د ويجاړېدنې المل کېږي  .نو د
کــــړوپېدنې د مخنيوي لپاره د ) (ACIکـــــود د دوه لـــوريزه پوښښ تختې داصغري
ضخامت لپاره د ( -7.1جدول) الرښوونه کوي .
د دوه لوريزه پوښښ تختو کړوپېدنې محاسبه کې د پوښښ تختې د پنيل دڅنډۍ د
محيط شرايط ،بارېدنه ،د ژوندي بار حالت ) ،(Live Load Patterenد کږېدنې يا
انحناې له امله درزکېدنه  ،انقباض ) (Shrinkageاو د څکېدنې ) (Creepingله امله د
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کړوپېدنې ډېرېدنه په پام کې نيول کېږي  .ددوه لوريزه پوښښ تختې سيستمونو کې
دکړوپېدنې دستونزې پربنسټ د اوږدې مودې کړوپېدنې ضريب ) (λΔد ) (ACIکود په
احتمالي ډول ) (2.0نيسي  ،خو دا ضريب کفايت نه کوي  .يانې د) (λΔضريب قيمت د )(ξ
ضريب سره ځکه مساوي قبلېږي چې په يولوريزه او دوه لوريزه پوښښ تختو د وايې په
منځ کې فشاري سيخان نه کارېږي  .خو ځينې مؤلفين د دوه لوريزه پوښښ تختو
سيستمونو لپاره د دې ضريب قيمت تر ) (3.0پورې هم لوړوي  .د پايې د تسمو د څنډۍ
پنيل په اوږدو کې د ورته يا مشابه ګاډرونو په شتون کې د وايې په منځ کې منځنۍ
کړوپېدنه ) (deflectionپه (-59.2شکل) کې ښودل شوې ده .

 -61.2شکل :د پايې او منځنۍ تسموکړوپېدنه ).(759: 15

د پايې د تسمود داخلي پنيلونو لپاره اوږده څنډه نيول کېږي  ،خو د بيروني يا
خارجي پنيلونو لپاره د پنيل د بيروني څنډۍ سره عمودي نيول کېږي .
د وايې د ګاډر يا پوښښ تختې د انرشيافعال يا اغېزمن مومنټ د الندېني فورمولونو
په واسطه پيداکېږي :
3

M

Mcr 2

)) Ig + [1 − ( Mcr) ]Icr …………………………(48.2
a

دلته :
 - Ieدکړوپېدنې د محاسبه کولو له پاره د انرشيا اغېزمن مومنټ دی .
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Ma

( = Ie

 -Mcrد کږېدنې يا انحنايي مومنټ دی  ،چې په کانکرېټو کې د درز د پيداکېدو له امله د
الندې فورمول په واسطه پيداکېږي:
)…………………………………..(49.2

fr I g
yt

= Mcr

 -frد کانکرېټو د شلېدنې مودول دی ،چې د) (50.2معادلی په واسطه پيداکېږي :
)fr = 0.623λ √fc′ ……………..…….………………(50.2
 -λضريب دی چې د نارمل وزن لرونکو کانکرېټو لپاره ) ، (1.0د سپکو کانکرېټو لپاره
) (0.75او د شګلنو د سپکو کانکرېټو لپاره ) (0.85په پام کې نيول کېږي .
 -Igدبې له درزه ګاډر چې د فوالدي سيخان په نه شتون کې دانرشيا مجموعي مومنټ
دی .
 -ytد ثقل مرکز او نهايې کششي ليکې تر منځ فاصله ده.
 -Maد عنصر دکړوپېدنې په محاسبه کې د کږېدنې يا انحنايي اعظمي مومنټ دی .
هغه ګاډرونه چې دواړولورو ته ادامه لري منځنی فعال يا اغېزمن انرشيا مومنټ د
الندېني فورمول په واسطه پيداکېږي :
)Average Ie = 0.70Iem + 0.15(Ie1 + Ie2) ……….……….… (51.2
هغه ګاډرونه چې يولورې ته ادامه لري منځنی فعال يا اغېزمن انرشيا مومنټ د
الندېني فورمول په واسطه پيداکېږي :
)Average Ie = 0.85Iem + 0.15(Ie continuous end) ……………… (52.2
دلته  (Ie1) ،(Iem) :او ) (Ie2په ترتيب سره دګاډر د وايې په منځ کې او په دواړو وروستنيو
برخو کې د) (Ieقيمتونه دي  .د دې فورمولونو په کارېدنه کې اړينه ده چې ) (Maوارزول
شي ،دا ځکه چې د ) (ACIکود يې ديو عنصر په هغه حالت کې چې ګړوپېدنه محاسبه
کېږي د غير ضريبي شوي اعظمي مومنټ په توګه تعريفوي  .د پوښښ تختې د کړوپېدنې
په محاسبه کې ) (Maدغيرضريبي شويو مړ اوژوندي بارونو د مومنټونو مجموعه او يا
هم دپوښښ تختې مړبار مومنټ دوه برابره په اندازه په پام کې نيول کېږي  .سربېره پردې
په درزکېدنه کې مومنټ ) (Mcrچېرته چې ) (Maعمل کوي د کانکرېټو د عمر پربنسټ په
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پــام کې نيول کـــېږي  .کلــه چې ) (Igاو ) (Icrمحـــاسبه کـــېږي  ،اړينه ده چې د ډراپ پنيل
قناعت بښونکي ابعادد ) (ACIکود له مخې وارزول شي  .کـــوچــــني ډراپ پنيلونه
(عــــرضــاني قــــوي خــــولۍ  )shear capsاو د پايــــې کــــپيټلــــونه څخــه انصــــراف
کـــــېږي).(58-760:15
 -21.2مثال  :د ) (B-C-2-3پنيل لپاره د ( -15.2مثال) د پالن د شکل له مخې کړوپېدنه
محاسبه او د ) (ACIکود د محدوديتونو سره پرتله کړئ  .داسې فرضوو چې غير
ساختماني جوړښتونه د ډېرې کړوپېدنې له امله نه ويجاړېږي  ،د دې حالت لپاره د
ژوندي بار له امله سمالسي کړوپېدنه او د پارتيشنونو د وصلېدنې څخه مجموعي
کړوپېدنه هم بايد وارزول شي  .داچې د دې پوښښ سيستم لومړنې ضخامت )(190 mm
غوره شوی دی  ،نو کړوپېدنه په ) (165 mmخطرناکه ضخامت کې تر مطالعې الندې
نيسو ،که د دې ضخامت لپاره کړوپېدنه کافي وه  ،نو د ) (190 mmلپاره خو بيخې
درسته ده .
حل :
 -1د پايې تسمې د ) (B2او ) (C2تر منځ د سمالسي او اوږدې مودې کړوپېدنې پيداکول
(د B3او  C3تر منځ کړوپېدنه په همدې شانته فرضوو) :
) - (aد ) (Maپه الندې ډول پيداکېږي  :د ( -15.2مثال) څخه د پوښښ تختې له پاسه
عامل بار ) (Wu = 10.752 KN/m2او ضخامت يې ) (190 mmپه پام کې نيسو.
د کړوپېدنې د محاسبې لپاره باررونه (د پوښښ تختې ضخامت )165 mm
Dead load, 1.0(dead) = 0.165 x 24 + 1.4 = 5.36 KN/m2
Service load, 1.0(dead + live) = 5.36 + 2.4 = 7.76 KN/m2
Construction load, 2.0 (slab dead load) = 2.0 x 3.96 = 7.92 KN/m2
په پايله کې درز د ساختماني بارونو له امله رامنځته او ) (Maد )(7.92/10.752 = 0.736
ځلې د پايې تسمې د مومنټ په اندازه نيول کېږي .
د) (B2او ) (C2سره منفي مومنټ په الندې ډول پيداکېږي :
Negative moment at B2 and C2 = 0.736 x 93.649 = 68.926 KN. m
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دوايې په منځ کې مثبت مومنټ په الندې ډول پيداکېږي :
Positive moment at midspan = 0.736 x 40.341 = 29.691 KN. m
) - (bد ) (Mcrپيداکول  :فرضوو چې د پوښښ تختې له پاسه ساختماني بار د )(14
ورځو لپاره واقع کېږي ،نو د ) (14ورځو مودې لپاره د پوښښ تختې مقاومت ) (0.88fc′
په پام کې نيول کېږي  ،نو د ) (ACIکود پربنسټ ) (Mcrمساوي کېږي په :

; fr = 0.623λ √fc′ = 0.623 x 1.0 x√0.88 x 25 = 2.92 MPa
= 0.88 x 109 mm4; yt = 165/2 = 82.5 mm
= 31.15 KN. m

fr I g
yt

= Mcr

2,363 x (165)3
12

2.92 x 0.88 x 109
82.5

= Ig

= Mcr

) -(cد ) (Icrاو ) (Ieپيداکول  :د( -15.2مثال) دختيځې  -لويديځې پوښش تختې تسمې د
) (B2-B3او ) (C2-C3سيخبندۍ ته په کتو سره په منفي مومنټ ساحه کې  ،سره له دې
چې د پوښښ تختې سيخبندي بدلون مومي ،نو د) (As =15 No 12لپاره فعاله ارتفاع
 ، d(East-West) = h – 25mm = 165 – 25 = 140 mmنو

مساوي کېږي په :

دسيخبندۍ نسبت يې مساوي کېږي په :
= 0.00512

15 x 113
2,363 x 140

⇒ Ec = 4,700√fc′ = 4,700 x√25 = 23,500 MPa, Es= 0.2 x 106 MPa

= 8.51⇒ nρ = 0.0436

0.2 𝑥 106
23,500

Es
Ec

=ρ
=n

= )n (at time of cracking

k = √2nρ + (nρ)2 – nρ = √2 x 0.0436 + (0.0436)2 – 0.0436 = 0.255
1

)Icr = (2,363) x (0.255 x 140) + 15 x 113 x 8.51 (140 – 0.255 x 140
3

Icr = 28,119.7 + 1,504,470.14 = 1,532,590 mm4
𝑀𝑐𝑟 3
)
𝑎𝑀

0.4 x 109 mm4

( )Ie = Icr + (Ig – Icr

31.15 𝑥 106 3
= )
68.926 𝑥 106
4

( Ie = 1,532,590 + (0.88 x 109 - 1,532,590) x

داچې د مثبت مومنټ په ساحه کې )  (Ma ≈ Mcr, Ie = Ig = 0.88 x 109 mmنيول کېږي .
د ) (Ieمنځنی قيمت په الندې ډول پيداکېږي :
)Ie, Average = 0.70Iem + 0.15(Ie1 + Ie2
311

Ie, Average= 0.70 x 0.88 x109 + 0.15 (0.4 x109 + 0.4 x109) = 0.736 x 109 mm4

) - (dد مړ او ژوندي بارونو له امله د سمالسي اود اوږدې مودې کړوپېدنې پيداکول  :د
دې لپاره چې د پايې او منځنۍ تسمو کړږپېدنه محاسبه کړو ،اړينه ده چې د د پوښښ
تختې د دې تسمو له پاسه د مړبار او ژوندي بار د عمر سلنه ) (%پيداشي  .دا سلنه د
پايې او منځنۍ تسمو د مومنټ د سلنې سره مساوي قبلېږي  .داچې دا سلنه د منفي او
مثبتو ساحو لپاره سره توپير لري  ،نو د هري تسمي منځنۍ اندازه په پام کې نيول کېږي .
په ( -15.2مثال) کې د داخلي پنيل د وايې په وروستنې برخې لپاره ) (75%سلنه منفي
مومنټ او مثبت مومنټ ) (60%سلنه د پايې د تسمې لپاره اختصاص شوی دی  ،نو د
پايې د تسمې په واسطه ) (67.5%سلنه مړ او ژوندی وېشلې بار اختصاصېږي  ،چې له
هغې څخه د منځنۍ تسمې د پنيل د دويمې برخې لپاره ) (32.5%سلنه د کړوپېدنې لپاره
اختصاصېږي:
wD = 5.36 x 4.725 x 0.675 = 17.10 KN/m
wL = 2.4 x 4.725 x 0.675 = 7.65 KN/m
د پوښښ تختې د بارېدنې په پام کې نيولو سره د مړ او ژوندی بارونو له امله سمالسي
کړوپېدنه په الندې ډول محاسبه کېږي :
)(row4

wL ℓ4
EI

(row1); ΔL (max) = 0.0048

wD ℓ4
EI

ΔD (max) = 0.0026

دلته (I = Ie =0.736 x 109 mm4) ،(ℓ = 6.0 m):او د ) (fc′ = 25 MPaلپاره )(E = Ec
دي.
Ec = 4,700√fc′ = 4,700 x√25 = 23,500 MPa
= 3.33 mm
= 2.75 mm

17.10 𝑥 (6,000)4
23,500 x 0.736 x(10)9
7.65 𝑥 (6,000)4
23,500 x 0.736 x(10)9

ΔD (max) = 0.0026 x
ΔL (max) = 0.0048 x

د دې لپاره چې د اوږدې مودې کړوپېدنه پيداکړو ،نو د اوږدې مودې لپاره د ژوندی
بار پايښت ) (25%سلنه فرضوو او مړ بارلپاره سمالسي کړوپېدنه قبلېږي .همداراز د
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اوږدې مودې کړوپېدنې ضريب ) (3.0پيشنهادېږي ،نو د پايې تسمې د وايې په منځ کې
د اوږدې مودې کړوپېدنه مساوي کېږي په :
Δ (long-term) = 3.0 x (3.33 + 0.25 x 2.75) = 12.05 mm
 -2د پايې د ) (2او ) (3ليکو ترمنځ د منځنۍ تسمې لپاره د کړوپېدنې محاسبه :
) -(aد ) (Maاو ) (Mcrپيداکول  :د ساختماني بارونو له امله ) (Maمساوي کېږي په:
Negative at line 2: 0.736 x 23.776 = 17.50 KN. m
Positive at midspan: 0.736 x 19.021 = 14.0 KN. m
Negative at line 3: 0.736 x 22.078 = 16.25 KN. m
دتېر په څېر :

= 1.4 x 109 mm4; yt = 165/2 = 82.5 mm
= 48.18 KN. m

3,636 x (165)3
12

2.92 x 1.4 x 109
82.5

= Ig

= Mcr

) - (bد )(Ieپیـــــداکول :داچې ) (Ma < Mcrدی  ،نــــو په ټـــــولــــــو نقطو کې
) (Ie=Ig=1.4x109mm4سره قبلېږي .
) -(cد مړ او ژوندي بارونو له امله سمالسي او اوږدې مودې کړوپېدنې پيداکول :
د تېر په څېر :

wD = 5.36 x 6.0 x 0.325 = 10.452

KN/m
wL = 2.4 x 6.0 x 0.325 = 4.68 KN/m
د) (ℓ = 4.725 mلپاره د کړوپېدنې فورمول له مخې په الندې ډول کړوپېدنه پيداکېږي :
10.452 𝑥 (4.725)4

= 0.412 mm

23,500 x 1.4 x(10)9

= 0.340 mm
بياهم د تېر په څېر :

4.68 𝑥 (4.725)4
23,500 x 1.4 x(10)9

ΔD (max) = 0.0026 x
ΔL (max) = 0.0048 x

Δ (long-term) = 3.0 x (0.412 + 0.25 x 0.340) = 1.491 mm

 -3د ) (ACIکود د محدوديتونو له مخې د کړوپېدنې ارزونه:
) -(aد ژوندي بار له امله د سمالسي کړوپېدنې ارزونه :
ΔL (max for Panel) = 2.75+ 0.34 = 3.09 mm
)ACI Code limit = ℓ/360 = 6,000/360 = 16.67 mm (OK
) -(bد پارتيشنونو د وصلېدنې څخه وروسته د مجموعي کړوپېدنې محاسبه کول  :د
پارتيښن د وصلېدنې پرمهال په سمالسي کړوپېدنې د مړبار اغېزه ) (90%سلنه قبلېږي .
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په پايله کې دکړوپېدنې د محاسبو د تجربو له مخې د پارتيشن په واسطه کړوپېدنه د
ژوندي بار له امله د سمالسي کړوپېدنې ) (10%جمع د اوږدې مودې د ) (100%سلنې
سره مساوي کېږي :
Δ (max for partitions) = 0.1 x (3.33 + 0.412) +3.09 +(12.05 +1.491) = 17.0 mm
)ACI Code limit = ℓ/240 = 6,000/240 = 25 mm (OK
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لــــنډيز
د اوسپنيزکانکرېټي ودانيو د پوښښونو له اجزاوو څخه يوه هم د پوښښ تختې
) (slabsدي  ،چې بېالبېل ډولونه لري  ،خو د اوږد او لنډ لورو د اوږدوالي د نسبت له
مخې په دوو ډولونو يولوريزه پوښښ تختې او دوه لوريزه پوښښ تختې دي.
دوه لوريزه پوښښ تختو محاسبې په بېالبېلو طرېقو تر سره کېږي  ،خو په دې فصل
کې د ضريبي محاسبوي طرېقې  ،مستقيمي محاسبوي طرېقې (Direct Desigm
) Methdاو د معادل چوکاټ محاسبوي طرېقې

(Equivalent Frame Design

) Metrhodڅخه يادونه شوې ده  ،چې د هرې طرېقې لپاره په ډېر دقت سره مثالونه د
ګاډرلرونکو او بې له ګاډره ياهواره دوه لوريزه پوښښ تختو لپاره حل شوي دي .
د دوه لوريزه پوښښ تختو د محاسبو لپاره اړينه برېښې چې د هغې ضخامت په ډېر
دقت سره وټاکل شي  ،چې د همدې موخې د السته راوړنې لپاره د ( -7.2جدول) او د
) (ACIکود د غوښتنو او د عرضاني قوي د ارزونې په پام کې نيولو سره غوره او ټاکل
کېږي .
د دوه لوريزه پوښش تختو کې د محاسبې لپاره اړينه ده چې د عاملو بارونو له امله د
انحنايې مومنټونه بايد د پوښښ تختې د سيستم د پنيلونو په پام کې نيولو سره ووېشل
شي او د هغې له مخې په خپلو ټاکلو برخو کې د مثبتو اومنفي مومنټونو په پام کې
نيولو سره د محاسبوي سيخانو په واسطه سيخبندي شي .
له پوښښ تختې سربېره پر کششي سيخانو د يولوريزه او دوه لوريزه عرضاني قوو په
وړاندې ارزول کېږي او د اړتيا پر مهال په اړينو برخو کې عرضاني سيخان هم اچول
کېږي  .همداراز د عرضاني قوو پر وړاندې د پوښښ تختې په اړينو برخو کې د مقاوم
کېدنې لپاره ګل ميخ لرونکي سيخان هم ځای په ځای کېږي  ،چې په اړه يې مثال محاسبه
شوی دی .د دې لپاره چې ددوه لوريزه پوښښ تختې ضخامت ال هم ډېر دقيق تحليل شي ،
نود مړواو ژونديو بارونو له امله د سمالسي  ،اوږدې مودې او مجموعي کړوپېدنې
محاسبه تر سره کېږي  .چې په دې اړه يو مثال چې په هغې کې د دوه لوريزه پوښښ تختې
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سيستم لپاره مړواو ژونديو بارونو له امله د سمالسي  ،اوږدې مودې او مجموعي
کړوپېدنې محاسبه او د ) (ACIکود د محدوديتونو سره پرتله شوې ده .
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پـــــوښـــتنې
 -1په پوښښ تختو کې د سيخانو يولوريزه اويا دوه لوريزه کړنې المل څه شی دی .
 -2د دوه لوريزه پوښښ تختو ډولونو نومونه واخلئ .
 -3د دوه لوريزه پوښښ تختو اصغري ضخامت څنګه ټاکل کېږي .
 -4د دوه لوريزه پوښښ تختو د محاسبې شرايط واضح کړئ .
 -5دکومو شرايطو الندې دوه لوريزه پوښښ تختې په ضريبي محاسبوي طريقه محاسبه
کېږي .
 -6دکومو شرايطو الندې دوه لوريزه پوښښ تختې په مستقيمې محاسبوي طريقه
محاسبه کېږي .
 -7په مستقيمه محاسبوي طريقه کې ستاتيکي مومنټ  ،په منځنيواو اړخيزوستنو کې
محاسبوي مومنټ څنګه پيداکېږي .
 -8په معادله محاسبوي طريقه کې د يوې تسمې د اجزاونومونه واخلئ او دا اجزاوي د
کومومعيارونو له مخې يوله بله جدا کېږي .
 -9په دوه لوريزه پوښښ تختو کې يولوريزه او دوه لوريزه عرضاني قوي قوې کومې دي
او څنګه پيداکېږي .
 -10يوه ) (6 x 4 mپوښښ تخته چې درې لوروته د اوسپنيزکانکرېټي ديوالونه سره
نښتې ده او بې له پوښښ تختې له وزنه ) (2 KN/m2مړ او ) (3 KN/m2ژوندي بارونو
پرې عمل کړی وي او ) (fc′ = 30 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي محاسبه کړئ .
 -11په الندېنې شکل کې ښودل شوې پوښښ تختې د مستقيمې محاسبوي طرېقې په
واسطه د ) (2محور په اوږدو د محاسبـوي تسمواجــــزاو مومنټونه محاسبه او همداراز د
منځۍ وايې د محـاسبوي تسمې په اجزاو کې فوالدي سيخان ځای په ځای کړئ  .که د
پوښـښ تختې ضخامت ) ، (hs = 180 mmد ګاډر بشپړه ارتفاع ) ، (h = 500 mmعـرض
يې ) (bw = 400 mmاو د ستنې ابعاد ) (400 mm x 400 mmوي  .همداراز د پوښښ
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تختې له پاسه د پرته لـــه خــــپل وزن څخه يې مړ بار ) (WD = 2.10 kN/m2او ژوندی بار
) (WL = 4.2 kN/m2عمل کــــړی وي او د کانکــــرېټو حجــــمي وزن )، (γ = 24 KN/m3
) (fc′ = 30MPaاو ) (fy = 420 MPaوي  .په مستقيمې او معادل چوکاټ محاسبوي
طريقو بشپړه محاسبه او بيا يې سره پرتله کړئ .
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 -12په الندېنې شکل کې ښودل شوې هواره پوښښ تختې چې په څنډو کې ګاډرونه نه
لري او د خــــپل بار ســـــربېره د جــــداکوونکو ديوالونـــو او فــرشونو ) (1.1 KN/m2مړ بار
او ) (2.2 KN/m2ژوندی بارپرې عمل کوي  .د پوښښ تخته د تکيه شوې بيروني پايې د
اړخ له پاسه ) (100 mmتيرېږي چې بيرونی ديوال د ديوال په اوږدو کې )(2.5 KN/m
وزن هم پرې تکيه دی  .د پوړ تر پوړه ارتفاع ) (fc′ = 25 MPa) ، (2.65 mاو (fy = 420
) MPaاو د پـــوښښ تختې الندې پايې ) (300 mm x 300mmاو (300 mm x 500
) mmابعادلري  ،په مستقيمې او معادل چوکاټ محاسبوي طريقو بشپړه محاسبه او بيا
يې سره پرتله کړئ .
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درېم فــصل
داوسپنيزو کانکرېټي ګاډرونو ګټې اخيستنې وړتيا
)(Serviceability of Reinforced Concrete Beams
 -1.3پيليزه
د بارونو د اغېزې (کږېدنې مومنټ ،عرضاني قوو او څرخېدنې مومنټ) پر وړاندې
د کږېدونکو اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو تحليل او محاسبې دهغوې محکميت او
استحکام تأمينوي چې په تيرو فصلونو کې پرې بشپړه بحث وشو ،چې په هغې کې د
اوسپنيزکانکرېټي عنصراو يا دهغې د مقطع د نهايي مقاومت په اړه بحثونو کې  ،په يوه
عنصر حتی تر وړاندوينې د ډېرو بارونو پر وړاندې د هغې د نه ويجاړېدنې او تخريب
څخه ډاډمنتيا حاصله شوه .خو سره له دې هم د اوسپنيزکانکرېټي عنصر څخه د ګټې
اخېستنې پرمهال د ګټې اخېستنې يا خدمتي بارونو(بې له ضريبه بارونو) الندې يو لړ
مسئلې مطرح کېږي  ،چې د ساختمان څخه په مناسبه ګټه اخېستنه کې ښايي يو
لړستونزې رامنځته کړي او په پايله کې د ويجاړېدنې او تخريب سره مخ شي .دا مسئلې
د ګټې اخېستنې وړتيا ) (Serviceabilityاو د ګټې اخېستنې د حدي حالتونو
) (Serviceability Limit Statesتر عنوان الندې مطرح کېږي .
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د اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو څخه د ګټې اخېستنې په مهال کړوپېدنه يا خميده
ګي ) (Deflectionاو درزکېدنه ) (Crackingاړينې مسئلې دي ،چې مخکې له مخکې
بايد مطرح شي  .ښکاره ده چې په کشش کې د کانکرېټود کمزورتيا دليل له مخې د ګټې
اخېستنې په شرايطوکې په اوسپنيزکانکرېټي عنصر کې درزونه پيداکېږي او کېدای
شي دا درزونه عنصر ته کومه ستونزه هم رامنځته نه کړي ،خو که درزونو تر يوه مناسبه
بريده کنټرول نه شي  ،د لمدبل سره د ځينوحمله کوونکوايونونو د تېرېدنې په پايله کې د
سيخانو د خوړنې له امله ګټه اخېستونکې ډاډمنتيا نه احساسوي  .په همداراز که د
عناصرو کړوپېدنه تر مناسبه بريده کنټرول نه شي  ،نوپه عناصرو کې د درزونود رامنځته
کېدنې له امله هم ګټه اخېستونکې ډاډمنتيا نه احساسوي  .نو له دې امله اړينه برېښې
چې د اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو د ګټې اخېستنې څخه مخکې د ګټې اخېستنې
وړتياتحليل او محاسبه شي .

 -2.3دګټې اخېستنې وړتيا پېـژندنــه)(Introduction of the Serviceability
سره له دې  ،چې په ساحه کې د کانکرېټي ګاډرونو دکاري وړتيا شرايطو الندې
دهغې د دندې د سرته رسولو يوه برخه ده ،خوهغه نيمګړتياوې چې د
اوسپنيزوکانکرېټي ګاډرونو ،پوښښ تختو اونورو عناصرو د ګټې اخېستنې د شرايطو
الندې دهغې په کاري وړتيا کې مداخله کوي  ،په الندې ډول ترې يادونه کېږي :
الف  -ډېر ه درزکېدنه ) : (Excessive crackingد فوالدي سيخانو اود کانکرېټو د
نښلېدنې په پايله کې کېدای شي ډېر ه درزکېدنه رامنځته شي ،چې له امله يې زيانمن
(مضره) مواد د لويو درزونو له الرې ګاډر ته ورسېږي او په پايله کې د فوالدي سيخانـو د
خـــوړنې او زنګ وهلو المل شي  .درزونه په بشپړه توګه د ودانۍ جـوړښت بې ډوله کـوي
او کېدای شي د بـــد ګـمانۍ تـــر بـــريده يې ورسوي). (151:10
ب  -ډېر ه کړوپېدنه ) : (Excessive deflectionډېره کړوپېدنه په فرعي عناصرو کې چې
ساختماني جوړښت نه لري لکه په بېلوونکو ديوالونو ،کړکيو او دروازو چوکاټونو کې د
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ړنګېدنې په پايله

کې رامنځته کېږي  .په دې حالت کې ژوندی بار يا د ژوندي بار

حرکت د کړوپېدنې د ډېرېدنې المل کېږي  .دفرش د اهتزاز او لړزېدنې له امله ښايي په
هغه عناصرو کې چې ساختماني جوړښت نه لري ،ډېر ه ويجاړېدنه او ړنګېدنه را منځته
کړي  .ډېره کړوپېدنه په بشپړه توګه د ودانۍ جوړښت او ساختمان بدغونې کوي
اوکېدای شي د بد ګمانۍ تر بريده يې ورسوي ).(195:14
ج  -بد رنګه کېدنه يا بد بڼه کېدنه ) : (Discoloringبـــد بڼه کېدنه د دوه سرچــينود
کانکرېټود ښوره وهــنې ) (Efflorescenceاو د فوالدي سيخانو خوړنې او زنګ وهنې
) (Corrosionله امله رامنځته کېږي  .د کانکرېټو ښوره وهنه (سپين رنګه  ،چې يو
شانته ورقه  ،ورقه يا پوستک شوي نه وي ،بدرنګ کېدنه) چې المل يې د کانکرېټو
سطحې ته د کلسيمي مالګو فلتر کېدنه ده  ،چې دا عمل د ډېرو اوبو د ګډولو،
دپورتلنډسمنټو د يورنګ نه لرلو ،يا په کانکرېټو کې ديوځای کېدونکو )(Additives
لکه د ډبروسکرو ايرو) (fly ashاو يانورو پوسوالنونو) (Pozzolansد غلطو
کارولو) (Misuseله امله رامنځته کېږي  .ښوره وهنه د کانکرېټو مقاومت او پايښت ته
 ،پرته له دې چې د سختۍ موده يې غځوي  ،زيانمنه هم نه ده  .خود فوالدي سيخانو
خوړنه او زنګ وهنه  ،د کانکرېټو د سطحې د بدرنګه او بدبڼه کېدنې (تيت او پرک
سورډوله خاپونو او نښانونوپيداکېدنه) مهمه سرچېنه ده  .سره له دې چې دفوالدي
سيخانود زنګ وهنې له امله بدرنګه او بد بڼه کېدنه د دومره زيانمنه نه ده  ،خو د فوالدي
سيخانو د ويجاړېدنې او د کانکرېټو او فوالدي سيخانو د نښلېدنې د رامنځته کېدلو
المل کېږي .
د  -سطحې ټوټه کېدنه ) : (Surface disintegrationسطحې ټوټه کېدنه د يو لړ ستونزو
چې په هغې کې سوري -

سوري کېدنه لکه د شاتو مچېو د ګبين په شانته

) ، (Honeycombingنغښتنه ،تاووښتنه يا جال ډول کېدنه شاملېږي ،رامنځته کېږي.
سورې  -سورې کېدنه لکه د شاتو مچيو د ګبين په څېر  ،دکانکرېټو د مخلوط د
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نامناسبې

طرحې او محاسبې يا نامناسبې کلکېدنې له امله پېښېږي  .د لويو

ډکوونکوساحه داسې برېښي چې پرته له سمنټو د خمېرې يا مسالې سره نښتې وي .
دتاووښتنې يا جال په شانته کېدنې المل د کانکرېټو د سطحې څخه په کوڅو ،
سړکونواو اوسپنې پټلېو کې د ګاډو ټايرونو د اصطکاک او د بندونو په پرچاوو کې د
غورځېدنې له امله د لويو ډکوونکو د ذرو بېلېدنه د بېلګې په توګه يادولی شو  .دا هم د
کانکرېټو د کمزورې طرحې او محاسبې له امله رامنځته کېږي  .سوري  -سوري کېدنه د
سمنټو د خميرې او د ډکوونکو د نامناسبه ذرو تر منځ د انبساط وړکيمياوي تعامل په
پايله کې د کانکرېټو د پوښښ تختو سطحې ته نژدې رامنځته کېږي  .دارنګه بېلې  -بېلې
شوې سطحې د کانکرېټو په ښکال ډول -ډول اغېزه څرګندوي  .کړوپېدنې او درز
پيداکېدنې هغه موضوعګانې دي  ،چې د ګټې اخېستنې د شرايطو الندې د ساختماني
طرحې او محاسبې او د ساختماني عناصرو د کارېدنې پورې اړه لري  .بدرنګه کېدنه
او د سطحې جال  -جال کېدنه د لومړنيو موادو د کارېدنې موضوع ده  ،چې د کانکرېټو
د مخلوط د طرحې او محاسبې پورې تړلې ده  .په دې فصل کې د اوسپنيزکانکرېټي
ګاډرونو او پوښښ تختو د کړوپېدنې يا د شکل بدلون او درز کېدنې په اړه بحث کېږي.

 -3.3کړوپېدنه )(Deflection
د دې لپاره چې دپام وړ عنصر څخه د ډاډمنتيا او ګټې اخېستنې تمه وي  ،نو اړينه
ده چې ټول وارده بارونه بې له کومې خرابۍ څخه په بشپړه ډاډمنتيا سره وزغمي .
کږيدونکې اجزاء لکه ګاډرونه او يو لوريزه پوښښ تختې د وارده بارونو الندې انحنايي
شکل بدلېدنه کوي ،چې دې ډول شکل بدلېدنې ته کړوپېدنه يا خميده ګي ويل کېږي ،
چې د کږېدونکي عنصر د بارېدنې او سختۍ پورې اړه لري ).(261,262:6

 -1.3.3بې له درزه مقطعو بدلېدنه ((Transformed Uncracked Sections
کله چې دفوالدو نسبتي اوږدېدنه ) (εsد کانکرېټي ګاډر د هغه نژدې برخې د نسبتي
اوږدېدنې) (εcسره مساوي وي او د غيرفعال محور څخه په مساوي فاصله ځای په ځای
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شوي وي ،نوپه عنصر کې بشپړه نښلېدنه فرضېږي  .مخکې له دې چې په کانکرېټو کې
درزونه پيداشي اړينه ده چې دکانکرېټو او فوالدي سيخانو د ارتجاعيت بريدته پاملرنه
وشي  ،چې د هوک قانون له مخې دپاتې کېدنې وړ وي  .د دې په پايله کې په فوالدي
سيخانو او نژدې کانکرېټو کې تشنجات په الندې ډول څرګندېږي :
Ϭs = Es . εs

Ϭc = Ec . εc
دلته :

)(Esاو) (Ecپه ترتيب سره د فوالدي سيخانو او کانکرېټو د ارتجاعيت مودولونه دي .
که

) (ε = εs = εcشي  ،نو )(Ϭs = ε .Esاو) (Ϭc = ε .Ecکېږي .

دلته :
)= 7 - 9........................................................................................................ (1.3

Es
Ec

=n

Ϭs = n . Ϭc

په پايله کې حاصلېږي چې :

د پورتنېو رابطو پربنسټ د فوالدوکشي قوه له ) (Fs = Ϭs. Asسره مساوي کېږي
،چې دلته ( )Asد فوالدي سيخانو مساحت دی .که ) (Acد نژدې کانکرېټو مساحت وي
اود) (Fcقوې پرې عمل وکړي نو :
=n

σs. As
σc .Ac

=

Fs
Fc

که د فوالدي سيخانومساحت ) (Asد ) (nځلي تشنجاتو يا قوو الندې واقع شوی وي،
نويوازې دکانکرېټو لپاره ) (nAcپه پام کې نيول کېږي  ،چې د مقطع د بدلون نظريې له
مخې د فوالدي سيخانو مساحت )،(Asد کانکرېټودمعادل مساحت ) (nAcسره مساوي
کېږي  .کله چې د فوالدي سيخانو مساحت د کانکرېټو په معادل مساحت سره بدلون
ومومي او مقطع په يوه متجانسه کانکرېټي مقطع بدلېږي  .د مقطع د شکل بدلون د دې
لپاره په پام کې نيول کېږي  ،تر څود اوسپنيزوکانکرېټي ګاډرونو په ګډون د مرکبو
ګاډرونو (چې د څـــو ډولــــه موادو څخه جــــوړ شوي وي) انــــرشيايي مومنټ  ،تشنجات ،
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نسبتي اوږدېـــدنــــه ) (Strainاو همداراز د کړوپېدنې محاسبه ساده او اسانه شي ،
د( -1.3شکل) د مقطع د شکل بدلون نظريه څرګندوي ).(137:12
په ( -1a.3شکل)کې د ګاډر عرضي مقطع په بدله شوې (په بشپړه کانکرېټي) بڼه
مقطع په ( -1b.3شکل) ښودل شوې ده  .کله چې د فوالدي سيخانو مساحت )(Asد
کانکرېټود معادل مساحت ) (nAcسره بدل شي ،نو )= n

Es

( په پام کې نيول کېږي .د

Ec

فوالدي سيخانو د مساحت دا ډېرېدنه د دې لپاره نيول کېږي ،هغه تشه چې مخکې د
فوالدي سيخانو په واسطه اشغال شوې وه  ،ډکه شي  ،يعنې  (n - 1) Asد مستطيلي ډوله
ګاډر د اړخونو سره پيوست په پام کې نيول شوې وه .

 -1.3شکل :داوسپنيزکانکــــــرېټي ګاډرمقطع بې له درزه شکل بدلون (a).دګاډر عرضي مقطعه،
) (bبدله شوې مقطع ).(263:6

دبې له درزه بدله شوې کانکرېټي مقطع د انرشيا مومنټ د السته راوړنې لپاره،
لومړی د غير فعال محور موقعيت پيداکېږي  .د ( -1b.3شکل) په څېر غير فعال محور د
ګاډر د پاسنۍ برخې څخه د) (ӯپه فاصله (دفشاري نسبتي اوږدېدنې په اخرني موقعيت
کې) واقع دی  ،نو د ګاډر له غيرفعال محور څخه د پاسنۍ برخې د مساحت لومړنې
مومنټ ( مساحت  xد غيرفعال محور څخه فاصله) الزمي دي  ،چې د ګاډر له غيرفعال
محورڅخه د الندېنۍ برخې د مساحت لومړنې مومنټ سره مساوي شي :
)+ (n – 1) As (d - ӯ

)(h−ӯ

ӯ

2

2

(b. ӯ) = [b (h - ӯ) .

پورتنۍ رابطه په الندې ډول سره هم ليکلی شو :
+ (n – 1) AS (d - ӯ) = 0
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)(h2 −2hӯ
2

b

په پايله کې د) (ӯقيمت د الندېنۍ رابطې په واسطه په الس راوړو :
)………………………………. (2.3

bh2
+(n−1)dAs
2

bh+(n−1)As

=ӯ

که مقطع د ارتجاعيت په حدودو کې پاتې شي  ،نو د غير فعال محور موقعيت
ثابت پاتې کېږي ،چې د بيروني بارېدنې او مومنټ پورې تړلی وي  .په ( -2.3رابطه ) کې
) (ӯد مقطع د هندسي ابعادو) (As) ، (b, d, hاو بې له کږېدنې مومنټ څخه د )

Es
Ec

= (n

پورې تړاو لري .د اوسپنيزکانکرېټي ګاډر دبدلې شوې مقطع انرشيا مومنټ  ،د ګاډر له
غير فعال محورڅخه

دپاسنۍ

برخې او دالندېنۍ

برخې

په ډېرېدنې سره

پيداکېږي ). (430:15
داچې د فوالدي سيخانو د انرشيا مومنټ د هغې د مرکزي محور له مخې په پام کې
نه نيول کېږي نوالندېنۍ رابطه د انرشيا مومنټ لپاره کارېږي :
د مستطيلي مقطع د انرشيا مومنټ :
د مرکزي محور له مخې مساوي کېږي په  bh3/12 :سره .

د قاعدی د محور له مخې مساوي کېږي په  bh3/3 :سره .

 -2.3.3د انرشيا مومنټ د موازي محورونو قضيه
د غيرمرکزي محور له مخې د مقطع انرشيا مومنټ  ،د موازي مرکزي محور له مخې
انرشيايي مومنټ او د مقطع مساحت د محورونو ترمنځ فاصلې مربع د ضرب حاصل
سره مساوي کېږي  ،دا څرګندونه په الندې ډول ليکلی شو:
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د بدلې شوې مقطع د انرشيا مومنټ مساوي کېږي په :
)+ nAS (d - ӯ)2……………………..(3.3

(h−ӯ)3
3

+b

(ӯ)3
3

Itr = b

 - Itrد کانکرېټي ګاډر د بدلې شوي مقطع د انرشيا مومنټ دی.
 - bد کانکرېټي ګاډر د مقطع عرض دی.
 - dد ګاډر فعاله ارتفاع ده.
 - hد ګاډر مکمله ارتفاع ده.
 - ӯپه ( - 2.3رابطه) کې دغير فعال محور ارتفاع ده.
 - Asد فوالدي سيخانو مساحت دی.
 - nد فوالدو او کانکرېټو د ارتجاعيت مودول نسبت دی). (263,264:6
 -1.3مثال :د يوه اوسپنيزکانکـــــرېټي ګاډر لــــپاره چې هندسي ابعـــاد يې په تـــر تيب سره
) (b = 450 mm, d = 525 mm, h = 600 mmاو ) (As = 5 # 25 = 2,453 mm2سيخان
په کې ځای په ځای شوي وي ،که ) (f’c = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي .د ) (n, ӯ
او) (Itrقيمتونه پيداکړئ .
حل  :د کانکرېټو د ارتجاعيت مودول مساوي کېږي په :
Ec = 4,700(√fc′ ) = 4,700 x (√25) = 0.024 x 106 MPa
د فوالدو د ارتجاعيت مودول ) (Es = 0.2 x 106 MPaدی،نو :
= 8.333
= 314 mm

+(8.33−1)x525 x 2,453

+ nAs (d - ӯ)2
+ 8.33 x 2,423 x (525 – 314)2

0.024 𝑥 106

450 x (600)2
2

450 x 600 +(8.33 −1)x 2,453

(600−314)3
3

0.2 𝑥 106

=

+ 450 x

Ec

bh2
+(n−1)dAs
2

bh+(n−1)As

(h−ӯ)3
3

=

Es

+b

(314)3
3

(ӯ)3
3

=n
=ӯ

Itr = b

Itr = 450 x

Itr = 0.91x1010 mm4.
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 -3.3.3د اوسپنيزکانکرېټي ګاډرونو د انر شيا مجموعي مومنټ
)(Gross Moment of Inertia of Reinforced Concrete Beams
د کانکرېټوله درز کېدنې څخه مخکې د ځينو الندېنيو دليلونو له مخې د سيخبندي
کېدونکې فوالدي سيخانو په مرسته د کږېدنې مومنټ الندې اوسپنيزکانکرېټي ګاډر
خواص يو څه محدود کړو :
الف  -په نسبي توګه د کانکرېټو لويه بې له درزه ساحې سره د کشش په وړاندې دمقاوم
کېدنې مرسته کېږي ،چې په پايله کې يې د فوالدي سيخانو رول پټېږي .
ب  -په کشش کې دکانکرېټوله درز کېدنې څخه مخکې په ګاډر کې د کږېدنې مومنټونه
کوچني وي او بې سيخه کانکرېټ پرته له فوالدي سيخانوپه بشپړه توګه د کشش په
وړاندې د مقاومت وړتيا لري .
د دې دليلونو له مخې د ) (ACI 318کود منلې ده  ،چې د انرشيا مجموعي مومنټ د
کانکرېټي ګاډرونو د درز کېدنې څخه مخکې د بې له درزه د شکل بدل شوي ځای د
انرشيا مومنټ لپاره وکاروي  .د اوسپنيزکانکرېټي ګاډر د انرشيا مجموعي مومنټ  ،د
انرشيا هغه مومنټ فرضېږي چې په هغې کې فوالدي سيخان په پام کې نه نيول کېږي  .د
مستطيلي مقطع لرونکي ګاډر لپاره د انرشيا مجموعي مومنټ ) (Igد الندېني فورمول په
واسطه پيداکېږي ):(220,221:2
)………………………………………..…..(4.3

(h)3
12

Ig = b

 -2.3مثال :د ( -1.3مثال) د ارقامو له مخې د اوسپنيز کانکرېټي ګاډر لپاره د) (Igقيمت
په الس راوړئ اوهمداراز د) (Igاو ) (Itrترمنځ توپير د سلنې له مخې پيداکړئ.
حل :
= 0.81 x 1010 mm4
x 100 = 10.98%

(600)3

= 450 x

12
) (0.91x10010 −0.81x10010
) (0.91x10010
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(h)3
12

Ig = b

= )(Itr – Ig

له پورتنۍ محاسبې څخه څرګندېږي  ،چې د) (Igقيمت د) (Itrد قيمت په پرتله
د )(10.98%

سلنې په اندازه خطا لري

يا لږ دی،چې دا اټکلې کمښت د

اوسپنيزوکانکرېټي ګاډرونو د کړوپېدنې د محاسبې پیچلتيا ده  .سربېره پر دې  ،د)(Itr
قيمت د) (Igدقيمت سره عوض کول  ،د کړوپېدنې په محاسبه کې د خوندي توب په لوری
اټکل ته نږدېوالي ښيې  ،سره له دې چې دانرشيا مومنټ له اټکلي قيمت څخه ټيټ او د
ګاډر د کړوپېدنې له اټکلي قيمت څخه لوړ دی خو پايله يې د پام وړ نقطی ته ډېره ښه
او محتاطانه طرحه ده .

-4.3.3د درز شويو مقطعو دشکل بدلېدنه )(Transformed Cracked Sections
دکږېدنې الندې اوسپنيز کانکرېټي ګاډر د خواصوپه دويمه مرحله کې د فشار الندې
ارتجاعيت يو څه غځېدنې ته پريښودل شوې فرضېږي ،چې په پايله کې يې کانکرېټ په
کشش کې درز کېږي .سربېره پر دې ،سيخبندي کېدونکي فوالدي سيخان په مقطع کې د
کانکرېټو د درز کېدنې د کششي قووويوازېنۍ رامنځته کېدونکې سر چينه ده  .فوالدي
سيخان او کانکرېټ په ترتيب سره په کشش او فشار کې د ارتجاعيت په بېال بېلو حدونو
کې پاتې کېږي او د کانکرېټي ګاډر د خواصو دويمه مرحله د کاري يا ګټې اخېستنې د
شرايطو سره د پرتله کېدو وړ ده ).(138:12
د انرشيا مومنټ د درز شوي اوښتې (بدلې شوې) مقطع د کارولو له مخې پيداکېږي ،
چې د فوالدي سيخانو مساحت د کانکرېټو په معادل مساحت  ،د)

Es
Ec

=  (nد ضرب

حاصل په پايله کې بدلېږي .په ) (Transferred cracked sectionدرز شوې بدله شوې
مقطع کې دغيرفعال محور څخه الندې يوازې د فوالدي سيخانوپه شتون کې چې د
کانکــــرېټو درز کـــېدنه په پام کې نه وي نيول شوي،کانکرېټ د درزکېدنې څخـــه
وروستـه د تشنجاتو په وړاندې مقاومت نه شي کولی  .په ( -2.3شکل) کې د کانکرېټي
ګاډر دبدلې شوې درز شوې مقطع نظريه ښودل شوې ده.
داچې د فوالدي سيخانو مساحت ) (Asد کانکرېټو په معادل مساحت ) (nAsبدلېږي،
نود فوالدي سيخانو د مساحت دا ډېرېدنه د فوالدي سيخانو د موقعيت پر عوض نيول
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کېږي  ،کله چې د ګاډر دنننۍ ،الندېنۍ برخه د درز کېدنې له امله له پامه ورغورځول
شي،نو هغه تشې چې مخکې د فوالدي سيخانو په واسطه نيول شوې وه ،د شته
کړنالرې له مخې بيرته نه شي ډکېدلی او په اړول شوې درز شوې مقطع کې د (-2b.3
شکل) په څېر د فوالدي سيخانو پر عوض) (nAsکارېږی .

 -2.3شکل :د درزشوې اوسپنيزکانکرېټي ګاډرمقطع دشکل بدلون (a).مستطيلي مقطع او ) (bد درز
شوې بدله شوې مستطيلي مقطع ).(266:6

بدله شوې درز شوې مقطع په ارتجاعيت کې د غيرفعال محور د موقعيت د
پيداکېدلو لپاره کټ مټ دمخکنۍ کړنالرې په ډول په پام کې نيول کېږي  .د غير فعال
محور موقعيت د ګاډر د مقطع د پاسنۍ برخې څخه د) (ӯپه فاصله د( -2b.3شکل) له
مخې ،د کانکرېټو د فشاري ساحې د ارتجاعيت په بريد کې محدودېږي  .د غير فعال
محور له پاسه د ګاډر د برخې ،د مساحت د لومړي مومنټ ( مساحت د غيرفعال محور د
فاصلې دضرب حاصل) الزمي دی ،چې د غير فعال محور څخه د الندې برخې د ګاډر د
برخې  ،د مساحت د لومړي مومنټ سره مساو ي شي :
)= n As(d - ӯ

ӯ
2

)(b ӯ

پورتنۍ رابطه کولی شو،چې په الندې ډول هم وليکو :
+ nAsӯ – nAsd = 0

ӯ2
2

b

په پايله کې د) (ӯقيمت د الندېنۍ رابطې له مخې په الس راځي :
)− nAs +√(nAs )2 + 2(nAs bd

)……………………….(5.3
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b

=ӯ

کانکرېټ او فوالدي سيخان په ترتيب سره په فشار او کشش کې د ارتجاعيت په
حالت کې پاتې کېږي  ،په درز شوې مقطع کې دغير فعال محورموقعيت ثابت او د
بيروني بارېدنې او مومنټ څخه خپلواکه پاتې کېږي  .په ياد ولرو چې د) (5.3رابطې په
واسطه ) (ӯدمقطع د هندسي ابعادو او اندازو ) (b, d, h, Asاو همداراز بې له کږېدنې
مومنټ څخه د )

Es
Ec

=  ، (nپورې تړاو لري او د فوالدي سيخانو او کانکرېټو د ارتجاعيت

په بريد کې د درز ژوروالی ) (d- ӯثابت پاتې کېږي .د ارتجاعي بريد څخه اخوا د بارېدنې
يا تشنجاتو ډېرښت  ،د درز د ژوروالي  ،په غير ارتجاعي بريد کې د فوالدي سيخانو او
کانکرېټود ارتجاعيت مودول د بدلېدنې له امله ډېرېږي .
د اوسپنيزکانکرېټي ګاډر د اووښتې درز شوې مقطع د انرشيا مومنټ د غيرفعال
محور څخه دپاسنۍ فشاري ساحې د انرشيا مومنټ او د فوالدي سيخانو د انرشيا
مومنټ د ډېرېدنې په واسطه الس ته راځي اومرکزي محور ته د فوالدي سيخانو انرشيا
مومنټ په پام کې نه نيول کېږي): (223:2
)+ nAs (d - ӯ)2………………………………..(6.3

ӯ3
3

Icr = b

دلته :
 - Icrد کانکرېټي درز شوي ګاډر د اوښتې يا بدلې شوې مقطع د انرشيا مومنټ دی .
 - bد کانکرېټي ګاډر د مقطع عرض دی.
 - dد ګاډر فعاله ارتفاع ده.
 - hد ګاډر مکمله ارتفاع ده.
 - ӯد ) (5.3رابطې په څېر دغير فعال محور ارتفاع ده.
 - Asد فوالدي سيخانو مساحت دی.
 - nد فوالدو او کانکرېټو د ارتجاعيت مودول نسبت دی.
 -3.3مثال  :د( -1.3مثال) د ارقامو له مخې د اوسپنيز کانکرېټي ګاډر لپاره د) (Icrقيمت
په الس راوړئ اوهمداراز د)

Icr
Itr

( او )

Icr
Ig

( ترمنځ توپير د سلنې له مخې پيداکړئ .
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حل :
)− nAs +√(nAs )2 + 2(nAs bd

= 115 mm

b
)− 8.33 x 2,423+√(8.33 x 2,423)2 + 2(8.33 x 2,423 x 450 x 525
450
(ӯ)3

+ nAS (d - ӯ)2
+ 8.33 x 2,423 x (525 – 115)2 = 0.36 x 1010 mm4
= 0.81 x 1010 mm4
x 100 = 44.4%

0.36 x 1010
0.81 x 1010

=

(600)3
12

(115)3
3

3

=ӯ
=ӯ

Icr = b

Icr = 450 x

= 450 x

(h)3
12

Icr

0.36 x 1010

Ig

0.91 x 10

; 10 x 100 = 39.56%

Ig = b

=

Icr
Itr

دکانکرېټو درز شوې کششي ساحه د کانکرېټي ګاډر د مساحت د پام وړ هغه برخه
ده،چې د د درز کېدنې پورې فعاليت نه کوي  .له همدې امله  ،د درزکېدنې په پايله کې
د ګاډر په مساحت او انرشيا مومنټ کې د پام وړ کمښت راځي  ،چې د تشنجاتو په
وړاندې د مقاومت او کړوپېدنې لپاره مخالف دي  .د اوسپنيزوکانکرېټي ګاډرونو
درزکېدنه  ،په کانکرېټو کې دتشنجاتود ډېر ژر لوړېدنې اوهمداراز په فوالدي سيخانو
کې د کړوپېدنې د ناڅاپي ډېرېدنې په پايله کې رامنځته کېږي .

 -5.3.3د انرشيا فعال مومنټ )(Effective Moment of Inertia
په ( -3.3شکل) کې د اوسپنيزکانکرېټي ګاډر د ګټې اخېستنې شرايط ښودل شوي
دي  .د ګادر دانحنايي خواصو دويمه مرحله کولی شو د ګټې اخېستنې د شرايطو سره
ورته په پام کې ونيسو  .د وايې په منځ کې ګاډر د اعظمي کږېدنې مومنټ له امله درز
کېږي ،چې د فوالدي سيخانو او کانکرېټو تر منځ نښلېدنه نه پاتې کېږي او کششي
تشنجات صفر کېږي  .د کانکرېټو په جوړښت کې د کششي تشنجاتو درز بې له ځنډه د
فوالدي سيخانو او کانکرېټو ترمنځ دنښلېدنې له امله تشنجات انتقالوي  ،چې له امله
يې د کانکرېټو کششي مقاومت ډېرېږي او په ګاډر کې نوره درزکېدنه دروي  .کله چې
په ګاډر کې د کږېدنې مومنټ او تشنجات لږ وي  ،نو د وايي له منځ څخه ليري اتکاء ته
نژدې د درزونو ډېرښت او ژوروالې کمښت مومي او په کانکرېټو کې د
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غيرمنظموعناصرو په شتون کې درزونه پيداکېږي  .همدارازدکانکرېټ دخواصو
بدلېدنه ،د هغې د جوړېدنکو طبيعی موادو (اوبو ،شګې ،ډبرو او سمنټو) د يوځای
کېدنې د عمليي پورې تړلې ده (لومړۍ برخې دويم فصل وګورئ) .همداراز دا ناسمه
ده،چې هوارکانکرېټ يوه ارتجاعي ماده انګيرل کېږي ،چې د غير خطي خواصو په
پايله کې حتی که د ګټې اخېستنې الندې هم وي  ،دکږېدنې مومنټ سره د هغې د درز په
ژوروالی کې بدلون رامنځته کېږي،نو ځکه ګاډر د وایی په اوږدو کې ډېر بدلون مومي
او په ګاډرونو کې د تشنجاتو بدلون د کږېدنې مومنټ او د درز پيداکېدنې د شرايطو
پورې اړه لري .
د کړوپېدنې په محاسبه کې د ګټې اخېستنې شرايطوالندې د کانکرېټي ګاډر د
انرشيا مومنټ پيدا کــول ډېره ستونزمن دي  ،نـو ځکه د) (ACI 318کود دکانکرېټي
ګاډرونود کــــړوپېدنې لـــــپاره اټکلي انرشيايي مومنټ  ،چې د انرشيا اغېزمن مومنټ
) (Effective moment of inertiaيا) (Ieنومېږي  ،تجويزوي  .که ګاډر د ګټې اخېستنې
د شرايطو الندې درز شوی نه وي  ،نو د کړوپېدنې د محاسبې لپاره بې له درزه مقطع
انرشيا مومنټ کارېږي .

 -3.3شکل :د ګټې اخېستنې د شرايطو الندېاوسپنيزکانکرېټي ګاډر). (268:6
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ډان ای برانسون ) (Dan E. Bransonپه ) (1963زکال کې د پراخه تجربوي مطالعو
پر بنسټ د کړوپېدنې په محاسبو کې دانرشيا اغېزمن مومنټ )(Ieد پيداکولو لپاره
الندېنې فورمول وړاندې کړ): (400:5
3

M

Mcr 3

)) Ig + [1 − ( Mcr) ]Icr …………………………(7.3
a

Ma

( = Ie

دلته :
 - Ieدکړوپېدنې د محاسبه کولو لپاره د انرشيا اغېزمن مومنټ دی.
 -Mcrد کږېدنې مومنټ دی  ،چې په کانکرېټو کې د درز د پيداکېدو له امله د الندې
فورمول په واسطه پيداکېږي): (221:2
)……………………………………………..(8.3

fr I g
yt

= Mcr

 -frد کانکرېټو د شلېدنې مودول دی  ،چې د نارمل وزن لرونکو کانکرېټو په شتون کې
په ) ، (1.0د سپکو کانکرېټو په شتون کې په ) (0.75او د شګلنو سپکو کانکرېټو په
شتون کې په ) (0.85کې ضربېږي او د ) (ACI 318کود په واسطه د الندېنې فورمول په
واسطه پيداکېږي:
)fr = 0.7 √fc′ ……………..………………..………(9.3
 -Igدبې له درزه ګاډر د مقطع چې فوالدي سيخان په کې په پام کې نه وي نيول شوی
دانرشيا مجموعي مومنټ دی.
 -ytپه بې له درزه مقطع کې د غيرفعال محور موقعيت دی.
 -Maد عنصر دکړوپېدنې په محاسبه کې د کږېدنې يا انحنايي اعظمي مومنټ دی.
د برنولي د فرضيي له مخې ،د درز د پيل سره  ،د کششي درز پيداکېدنې تشنجات له
) (My/Iاو د کششي درز پېداکېدنې تشنجات د شلېدنې د مودول ) (frسره مساوي
کېږي،چې د(  - 9.3رابطې) په واسطه ښودل شوی دی  (M) .د درز کېدنې د پيل سره د
درزکېدنې مومنټ دی  (Mr) ،پورته په د(  - 8.3رابطه) کې تشريح شوه.
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) - (y = ytدغيرفعال اود د درز کېدنې څخه مخکې اود ګاډر د کششي لوری تر ټولو لری
موقعيت  ،چېرته چې کششي تشنجات په اعظمي بريد کې واقع وي  ،تر منځ فاصله ده.
مخکې څرګنده شوه ،چې د) (ACIکود اجازه ورکوي  ،چې )( (Igد انرشيا مجموعي
مومنټ) د درزکېدنې څخه مخکې د انرشيا مومنټ لپاره وکارېږی).(144:4

 -4.3د کانکرېټي ګاډر سمالسي کړوپېدنه
((Immediate or Instantaneous Deflection of Concrete Beam
په يوه اوسپنيزکانکرېټي ګاډر کې د ګټې اخېستنې د شرايطو الندې بايد دهغې
ارتجاعيت ته پاملرنه وشي  .د جامداتود ميخانيک د کړوپېدنې رابطې له مخې کولی
شو د اوسپنيزوکانکرېټو د ) (Ecاو) (Ieپه مرسته ارتجاعي (بې له ځنډه يا سمالسي )
کړوپېدنه محاسبه کړو). (613:3
په دې ارتجاعي (بې له ځنډه يا سمالسي ) کړوپېدنه کې د اوږدي مودې بار له امله
کړوپېدنه نه ده شامله چې د غيرارتجاعي يا پالستيکی کړوپېدنې المل کېږي  .د دې
لپاره  ،د) (ACIکود د اسپنيروکانکرېټي ګاډرونو  ،د ) (Ecاو) (Ieپه مرسته د ارتجاعي
(بې له ځنډه يا سمالسي) کــــــړوپېدنې د محــــاسبه کـــــولو لپاره د ارتجاعي کړوپېدنې
رابطې د کارولــــــــوتجويز کــــــړی دی  ،چې دا رابطې په ) (4.3او) (5.3شکلـــونو کې
ښودل شوي دي). (220:13
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∆max at CL =

5wL4
384EI

∆max = 0.013

wL3
EI

∆max at CL =

∆max (at x= √

a(a+2b)
3

=

48EI

Pab(a+2b)√3a(a+2b)

∆max at CL =

27 EIL

Pa
24EI

(3L2 – 4a2)

. (157:9) دساده اتکاء لرونکو ګاډرونولپاره دارتجاعي کړوپېدنې معادلي: شکل-4.3
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PL3

∆max at CL =

∆max at CL =

wL4
384EI

PL3
192EI

∆max at free end =

∆max at free end =

∆max at free end =

wL4
8EI

PL3
3EI

Pa2
6EI

(3L – a)

.(158:9) دسختې اتکاء لرونکو او کانټيليور ګاډرونولپاره دارتجاعي کړوپېدنې معادلي: شکل-5.3
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 -4.3مثال  :د الندېني شکل سره سم د بارېدنې حالت اود عادي کانکرېټوسره د يوه
کانکرېټي ګاډر د مقطع د ) (2.3) ، (1.3او ) (3.3مثالونو دارقامو په پام کې نيولوسره د
مرکزي ليکې بې له ځنډه يا سمالسي کړوپېدنه محاسبه کړئ ؟

حل  :د جامداتو ميخانيک ارتجاعي کړوپېدنې رابطه په الندې ډول ليکو:
5WL4

=∆

384EI

د مړ بار له امله بې له ځنډه يا سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :

;

DL = 40 KN/m, L = 6.0 m = 6,000 mm

5DLL4
384Ec Ie

= ∆iDL

Ec = 4,700(√fc′ ) = 4,700 x (√25) = 0.024 x 106 MPa
= 300 mm

600
2

=

h
2

= fr = 0.7√fc′ = 0.7 x √25 = 3.5 MPa, yt
(600)3

= 0.81 x 1010 mm4
= 94.5 x 106 N. mm = 94.5 KN. m

= 450 x

12
3.5 x 0.81 x 1010

300

= 180 KN. m

(6)2
8

= 40 x

+ 8.33 x 2,423 x (525 – 115)2 = 0.36 x 1010 mm4
3

=

12

fr I g
yt

L2

(115)3
3

(h)3

8

M

0.36 x 1010

3

x 0.81 x 10 + [1 −

Ma= DL

Mcr 3

a

6 3
94.5 𝑥 10
(
6 ) ]x
180 𝑥 10

= Mcr

Icr = 450 x

) Ig + [1 − ( Mcr) ]Icr
10

Ig = b

Ma

( = Ie

6

94.5 𝑥10

)6
180 𝑥10

( = Ie

Ie = 0.1172 x 1010 + 0.3079 x 1010 = 0.425 x 1010 mm4.
= 6.618 mm.

5 x 40 x (6 x103 )4
384 x 0.024 x (10)6 x 0.425 𝑥 (10)10
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= ∆iDL

د ګټې اخېستنې د مجموعي بارونو له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
5(DL+LL)L4
384Ec Ie

= ∆iTL

د ګټې اخېستنې يا خدمتي مجموعي بارونه مساوي کېږي په :
TL = DL + LL = 40 + 18 = 58 KN/m = 58 N/mm
= 261x106 KN. m

(58)x (6)2
8
3

=

(DL+LL)x L2

M

8
3

) Ig +[1 − ( Mcr) ]Icr
a

3

) ] x 0.36 x 1010

94.5 𝑥106
261x 106

Mcr
Ma

3
94.5 𝑥106

( ) x 0.81 x 10 +[1 −
10

=Ma

261x 106

( = Ie

( = Ie

Ie = 0.038 x 1010 + 0.343 x 1010 = 0.381 x 1010 mm4.
= 10.704 mm.

5 x 58 x (6000)4
384 x 0.024 x (10)6 x 0.381 x (10)10

= ∆iTL

د ګټې اخېستنې يا خدمتي ژونديو بارونو له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
∆iLL = ∆iTL - ∆iDL = 10.704 – 6.618 = 4.086 mm
يادونه  :د انرشيا اغېزمن مومنټ دګټې اخېستنې د اعظمي کږېدنې مومنټ )(Ma
پورې او دا مومنټ د بارېدنې د بدلېدنې پورې تړلی دی  .د بارېدنې شرايط له مخې
يوازې مړ بار کېدای شي ،چې د مړ بار د کړوپېدنې لپاره وکارېږي او ژوندي بار د مړ
بار په نه شتون کې بايد وارد نه شي  .کله چې د ژوندي بار له امله کړوپېدنه پيداکېږي ،
نو الزمه ده چې کړوپېدنه د مړ او ژوندي بارونو(د ګټې اخېستنې يا خدمتي بارونو) له
امله محاسبه شي او له دې څخه د مړ بار له امله د محاسبه شوې کــــړوپېدنې د منفی
کولو په پايله کې د ژوندي بار له امله کړوپېدنه لکه د( - 4.3مثال) په څېر په الس راوړل
شي  .ځکه نو د) (Ieقيمت څو ځلې پيداکېدنه ،د بېالبېلې بارېدنې دشرايطو په پام کې
نيولو لپاره اړينه ده  .د دې لپاره چې د کړوپېدنې محاسبه ساده شي  ،نو کېدای شي چې
په هغې کې د) (Ieقيمت يو ځلې د ګټې اخېستنې د مجموعي بار لپاره پيداشي او د
ټولو بارونو د حالتونو لپاره وکارېږي ،دا ډول فرضېدنه په درز شوي ګاډر کې د
انرشيامومنټ د درز کېدنې دغځونې اغېزه محدودوي  ،چې د ) (ACIکود دکړنالرې
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څخه په دې کې يو څه انحراف څرګندېږي  .د پورتنی مثال حل په بله ساده طريقه په الندې
ډول سرته رسېږي :
په ساده طريقه د( - 4.3مثال) لپاره حل :
د جامداتو ميخانيک ارتجاعي کړوپېدنې رابطه په الندې ډول ليکو:

; DL = 40 KN/m, L = 6.0 m = 6,000 mm

5DLL4
384Ec Ie

= ∆iDL

Ec = 4,700(√fc′ ) = 4,700 x (√25) = 0.024 x 106 MPa
= 300 mm

600
2

=

h
2

= fr = 0.7√fc′ = 0.7 x √25 = 3.5 MPa, yt

= 0.81 x 1010 mm4
= 94.5 x 106 N. mm = 94.5 KN. m

(600)3

= 450 x

12
3.5 x 0.81 x 1010

300

+ 8.33 x 2,423 x (525 – 115)2 = 0.36 x 1010 mm4

=

(115)3
3

(h)3

Ig = b

12

fr I g
yt

= Mcr

Icr = 450 x

TL = DL + LL = 40 + 18 = 58 KN/m = 58 N/mm
= 261x106 KN. m

(58)x (6)2
8
Mcr 3

=

(DL+LL)x L2
8
Mcr 3

) Ig +[1 − ( M ) ]Icr
a

6 3
94.5 𝑥10

Ma

=Ma

( = Ie

6 3
10

) x 0.81 x 10 +[1 − ( 261x 106 ) ] x 0.36 x 1010

94.5 𝑥10

261x 106

( = Ie

Ie = 0.038 x 1010 + 0.343 x 1010 = 0.381 x 1010 mm4.
L = 6.0 m = 6,000 mm; DL = 40 KN/m = 40 N/mm.
د مړ بار له امله بې له ځنډه کړوپېدنه مساوي کېږي په :
= 7.381 mm

5 x 40 x (6,000)4
384x 0.024x 106 x 0.381x 1010

=

5DL . L4
384Ec Ie

= ∆iDL

LL = 18 KN/m = 18 N/mm
د ژوندي بار له امله سمالسي يا بې له ځنډه کړوپېدنه مساوي کېږي په :
= 3.322 mm.

5 x 18 x (6,000)4
384 x 0.024 x (10)6 x 0.381 x (10)10

= ∆iTL

د مړ او ژوندي بارونو له امله بې له ځنډه کړوپېدنه مساوي کېږي په :
∆iTL = ∆iDL + ∆iLL = 7.381 + 3.322 = 10.703 ≈ 11.0 mm.
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په الندېني جدول کې د دواړو طريقو په واسطه د بې له ځنډه کړوپېدنې دپيدا شوي
قيمتونه پرتله کوو :
د مړاو ژوندي بارونو

د ژوندي بار له امله

د مړ بار له امله

له امله کړوپېدنه

کړوپېدنه

کړوپېدنه

تفصيلي طريقه

10.704 mm

4.086 mm

6.618 mm

ساده طريقه

10.703 mm

3.322 mm

7.381 mm

طريقې

په پورتني جدول کې څرګنده شوه چې په ساده طريقې سره د سمالسي کړوپېدنې محاسبه
د مجازي انحراف له مخې د قبلېدنې وړده .
 -5.3مثال  :د الندېني شکل سره سم د يو لوريزه  -کانټيليور پوښښ تختې چې د
جوړېدونکو موادو ځانګړتيايې )(fc′ = 28 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي  ،د يو متر
تسمې عرضي مقطع د ازاد لوري سمالسي کړوپېدنه محاسبه کړئ ؟

حل  :د کړوپېدنې لپاره د جامداتو ميخانيک د ارتجاعيت رابطه په الندې ډول ده :
د وېشلي بار له امله په ازاد لوري کې کړوپيدنه مساوي کېږي په :
wL4
8EI

= ∆max at free end

د متمرکز بار له امله په ازاد لوري کې کړوپيدنه مساوي کېږي په :
PL3
3EI
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= ∆max at free end

د پوښښ تختې د تسمې عرضي مقطع لپاره د انرشيا اغېزمن مومنټ په الندې ډول
پيداکېږي:
= 84.38 x 106 mm4.

300 x (150)3

=

12

bh3

= Ig

12

Ec = 4,700(√fc′ ) = 4,700 x (√28) = 0.025 x 106 MPa
=508 mm2

π(18)2
4

=2x

πd2
4

6 = 8, As = 2.

0.2 x (10)6

=

)0.025 x (10

Es
Ec

)− nAs +√(nAs )2 + 2(nAs bd

= 43 mm

b
)− 8.0 x 508+√(8.0 x 508)2 + 2(8.0 x 508 x 300 x 112
300

+ nAs (d - ӯ)2
+ 8.0 x 508 x (112 – 43)2 = 19.6 x 106 mm4
= 75 mm

150
2

=

h
2

3
300 x (43)3
3

+ 1.8 x 2.5 = 11.56 KN. m

3.7 𝑥 84.38 𝑥(10)6
75

(1.13+1.13)𝑥 (2.5)2
2
3

=

fr I g
yt

=ӯ

= Icr
= Icr

= + PL

2

=Ma

Mcr 3

M

a

4.16 𝑥106

= Mcr

wL2

) Ig +[1 − ( Mcr) ]Icr

) ] x 19.6 x 106

=ӯ

= fr = 0.7(√fc′ ) = 0.7 x (√28) = 3.7 MPa, yt

= 4.16 x 106 N. mm = 4.16 KN. m

3

bӯ3

=n

3

( ) x 84.38 x 10 +[1 −
6

11.56 x 106

( = Ie

Ma

4.16 𝑥106
11.56 x 106

( = Ie

Ie = 3.932 x 106 + 18.687 x 106 = 22.619 x 106 mm4.
د مړوېشلي بار له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
= 9.76 mm

1.13 x (2,500)4
8 x 0.025 x (10)6 x 22.619 x (10)6

=

wL4
8EI

= ∆i1

د ژوندي بار له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
= 9.76 mm

1.13 x (2,500)4
8 x 0.025 x (10)6 x 22.619 x (10)6

=

wL4
8EI

= ∆i2

د مړمتمرکز بار له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
= 16.58 mm

1.8 x (10)3 x (2,500)3
3 x 0.025 x (10)6 x 22.619 x (10)6
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=

PL3
3EI

= ∆i3

دوېشلي او متمرکز مړه بارونو له اغېزې مجموعي سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي
په :
∆iDL = ∆i1 +∆i3 = 9.76 + 16.58 = 26.34 mm
په ازاد لوري کې مجموعي سمالسي کړوپېدنه يا اعظمي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
∆iT = ∆i1 +∆i2 +∆i3 = 9.76 + 9.76 + 16.58 = 36.1 mm
 -6.3مثال  :د يوه مسلسل ګاډر چې يوه وايه او مقطع يې په الندېنې شکل کې ښودل
شوې ده ،چې دموادو ځانګړتياوې يې )(fc′ = 30 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي ،بې له
ځنډه کړوپېدنه محاسبه کړئ .

د) (A-Aمقطع د يو  -Tډوله ګاډر چې د فرش سيستم ورسره يو ځای فرض شوی ،
چې دفعاله مقطع د طاقچې عرض يې ) (b = 1,500 mmپيداشوی ده .
حل  :په مثال کې د ښودل شوې وايي له مخې دواړو لورو ته مسلسل ګاډر چې سخته
اتکاء لري د مومنټ دياګرام يې په الندې ډول ښودل شوې دی :
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د دې مثال لپاره د جامداتو ميخانيک ارتجاعي کړوپېدنې رابطه په الندې ډول ليکو:
w L4
384EI

=∆

د مسلسل ګاډر په دياګرام کې دوه ډوله مومنټونه ښودل شوي دي چې د  -Tډوله
ګاډر د کږېدنې مثبت مومنټ پورته او مستطيلي ډوله ګاډر د کږېدنې منفی مومنټ
الندې واقع دی هر يو په ځانګړې توګه په پام کې نيول کېږي ).(214:7
د) (A-Aمقطع د انرشيااغېزمن مومنټ پيداکول  :د انرشيا مجموعي مومنټ )(Ig
پيداکولو لپاره د مقطع د مرکزي ليکي ) (LCموقعيت ) (ӯپه الندې ډول پيداکوو:
) (A1 y1 +A2 y2

= 218.75 ≈ 219 mm

) (A1 +A2
])[(125 x 1,500)x 62.5 +(375 x 500)x (125 + 250
)(125 x 1,500)+(375 x 500

=ӯ
=ӯ

د انرشيا مجموعي مومنټ ) (Igدپيداکولو لپاره د موازي محورونو فرضيه کاروو :
د) (A1مساحت لپاره :
) + (1,500 x 125)x(219 – 62.5)2

1253
12

( IgA1 = 1,500 x

10

IgA1 = 0.484 x 10 mm4
د) (A2مساحت لپاره :
) +(1,500 x 475)x(362.5 – 219)2

1253
12

( IgA2 =1,500 x

IgA2 = 1.52 x1010 mm4
Ig = 0.484 x 1010 + 1.52 x1010 = 2.004 x1010 mm4
د درز کېدنې مومنټ ) (Mcrمساوي کېږي په :
yt = 600 – 219 = 381 mm; fr = 0.7 √fc′ = 0.7 x √30 = 3.834 MPa
= 20.17x106 N. mm=20.17 KN. m

3.834 x 2.004 x 1010
381
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=

fr I g
yt

= Mcr

د) (A-Aمقطع د انرشيا لپاره د ګټې اخېستنې اعظمي مومنټ مساوي کېږي په :
Ma = 150 KN. m
د درز شوي مقطع د انرشيا مومنټ ) (Icrارزوو:
په درز شوي مقطع کې  ،د مقطع د مرکزي ليکي ) (LCموقعيت ) (ӯپه الندې ډول
پيداکوو:
Ec = 4,700 √fc′ = 4,700 x √30 = 0.026 x 106 MPa
= 1,472 mm2

πx (25)2
4

6 = 7.69, As = 3 # 25 = 3 x

0.2 x 106

0.026 x 10

=

Es
Ec

)− nAs +√(nAs )2 + 2(nAs bd

= 37.6 mm

b
)− 7.69 x 1,472+√(7.69 x 1,472)2 + 2(7.69 x 1,472 x 375 x 525
1,500

=n
=ӯ
=ӯ

پورتنۍ رابطه داسې فرض شوې ده  ،چې د کانکرېټو ارتجاعي فشاري ساحه د
غيرفعال محور څخه دپاسه د طاقچې په دننه کې واقع ده ،نو ګاډر د مستطيلي مقطع
لرونکی ګاډر په څېر کار کوي ،خو عرض يې د طاقچې د عرض سره مساوي په پام کې
نيول کېږي  .د ) (ӯقيمت د پورتنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي،خو له ) (125 mmڅخه
بايد لږ وي ،نود پورتنۍ فرضونې په واسطه تائيدېږي  .دارنګه فرضېدنه هغه مهال د -T
ډوله ګاډر لپاره قانوني ده چې د پراخه کانکرېټي طاقچې له امله هغه په ګاډر کې داړين
فشاري مساحت لپاره وړ او مناسبه وي  .که ) (ӯد طاقچې له عرض څخه لوي وي  ،نو د
حل ورته طريقه  ،چې په هغې کې بايد د مساحت پر بنسټ لومړی مومنټ کارېږي .
د انرشيا درز شوي مومنټ ) (Icrکولی شو د موازي قضيې په کارېدنې سره په
الندې ډول په الس راوړو :
د کانکرېټو د) (A1مساحت لپاره :
= 26.6 x 106 mm4

1,500 x (37.6)3
3

=

b x (ӯ)3
3

= IA1

دفوالدي سيخانود) (nAsمساحت لپاره :
IAS = nAs (d - ӯ)2 = 7.69 x (1,472) x (525 - 37.6)2 = 2,689.1 x106 mm4
Icr = IA1 + IAS = 26.6 x 106 + 2,689.1 x106 = 2,715.7 x 106 mm4
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3

Mcr 3

M

) Ig +[1 − ( Mcr) ]Icr
a

3

) ] x 2,715.7 x 106

3

20.17 x (10)6
150 x (10)6

( ) x 2,004 x106+[1 −

Ma

( = Ie

20.17 x (10)6
150 x (10)6

( = Ie

Ie = 4.87 x 106 + 2,78.40 x 106 = 2,718.14 x 106 mm4.
د) (B-Bمقطع انرشيا يې اغېزمن مومنټ په الندې ډول پيداکېږي :
د) (B-Bمقطع ته د مستطيلي مقطع په څېر پاملرنه کېږي  ،دا ځکه چې منفي مومنټ
پرې عمل کوي  ،کانکرېټي طاقچه د ګاډر په کششي لوري کې واقع ده  ،نو ځکه يې د
کږېدنې يا انحنايي مومنټونو لپاره درز شوي او غير فعاليت ته پاملرنه کېږي .
د انرشيا مجموعي مومنټ مساوي کېږي په :
= 6,750 x 106 mm4

375 x(600)3
12

=

bh3
12

= Ig

د درز کېدنې مومنټ مساوي کېږي په :
= 300 mm.

600
2

= fr = 0.7 √fc′ = 0.7 x √30 = 3.834 MPa, yt

= 86.265 KN. m

3.834 x 6,750 x 106
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300

=

fr I g
yt

= Mcr

د درز شوي انرشيا مومنټ مساوي کېږي په :
Ec = 4,700 √fc′ = 4,700 x √30 = 0.026 x 106 MPa
= 2,826 mm2

πx (30)2
4

6 = 7.69, As = 4 # 30 = 4 x

0.2 x 106

0.026 x 10

=

Es
Ec

)− nAs +√(nAs )2 + 2(nAs bd

= 195.44 mm

b
)− 7.69 x 2,826+√(7.69 x 2,826)2 + 2(7.69 x 2,826 x 375 x 525
375

375 x(195.44)3

+7.69 x 2,826(525–195.44)2

3

= + nAs (d - ӯ)2

bӯ3
3

=n
=ӯ
=ӯ

= Icr

Icr = 3,234.45x106 mm4
د) (B-Bمقطع د انرشيا لپاره د ګټې اخېستنې اعظمي مومنټ مساوي کېږي په :
Mcr 3

Mcr 3

) Ig +[1 − ( M ) ]Icr
a

3

) ] x 3,234.45x106

3

86.265 𝑥 106
300 𝑥 106

Ma

( = Ma = 300 KN. m; Ie

( ) x 6,750 x 106 +[1 −

106

𝑥 86.265

300 𝑥 106

( = Ie

Ie = 3,317.60 x 106 mm4.
د مسلسل ګاډر په وايه کې د) (A-Aمقطع چې د کږېدنې مثبت مومنټ په کې واقع
کېږي ) (Ie = 2,718.14 x 106 mm4او د) (B-Bمقطع چې د کږېدنې منفی مومنټ په کې
واقع کېږي ) (Ie = 3,317.60 x 106 mm4دی  .د کږېدنې مومنټونو د دياګرام له مخې په
وايه کې نژدې ) (40%سلنه منفی مومنټ او نژدې ) (60%سلنه مثبت مومنټ عمل کوي ،
نوله دې امله  ،د وایی د دننه لپاره ) (Ieد دواړو مقطعو منځنې قيمت په الندې ډول
محاسبه کېږي :
Ie = 0.40 IeB-B + 0.60IeA-A
Ie = 0.40 x 3,317.60 x 106+ 0.60 x 2,718.14 x 106
Ie = 2,957.924 x 106 mm4.
د مړ بار له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
= 13.21 mm

65 x (6,000)4
384 x 0.026 x 106 x 2,957.924x 106

د ژوندی بار له امله بې سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
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=

DL.L4
384Ec Ie

= ∆iDL

= 7.11 mm

35 x (6,000)4
384 x 0.026 x 106 x 2,957.924x 106

=

LL L4
384Ec Ie

= ∆iLL

د مړ او د ژوندي يا مؤقت بارونو له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
∆iTL = ∆iDL + ∆iLL = 13.21 + 7.11 = 20.31 mm
د ) (6.0 mوايه لرونکی مسلسل ګاډر داکړوپېدنه  ،په پرتليزه توګه کوچنۍ ده  .هغه
ګاډر چې په پای کې سخته اتکاء لري  ،کړوپېدنه يې ) (80%سلنه د ساده اتکاء لرونکي
ګاډر سره په پرتله لږه وي  .د ساده اتکاء لرونکی ګاډر لپاره  ،چې منظم وېشلی بار ولر ي
 ،کړوپېدنه يې د )

5w L4
384EI

= ∆( او د هغه ګاډر چې په پای کې سخته اتکاء او منظم

وېشلی بار ولر ي  ،کړوپېدنه يې د )

w L4
384EI

= ∆( فورمول په واسطه پيداکېږي  .سربېره

پر دې د ګاډر هغه برخې چې د کږېدنې مثبت مومنټ زغمي  ،په پرتليزه توګه د پوښښ
تختې يا د طاقچې د مرستې له امله د انرشيا لوی مومنټ لري  ،دا کمښت د وړاندويل
شوي کړوپېدنې څخه ډېر دی .
په لنډه توګه د مسلسل وايه لرونکو ګاډرونو لپاره د ) (Ieرابطې په الندې ډول ليکلی
شو:
د دواړه وروستنيو لورو ته ادامه لرونکي (مسلسلو) ګاډرونو لپاره :
)Ie = 0.60IeM+ + 0.40IeM- …………………………..(10.3
د يوه وروستني لوري ته ادامه لرونکي (مسلسلو) ګاډرونو لپاره :
)Ie = 0.80IeM+ + 0.20IeM- …………………………..(11.3
دلته :
 -IeM+د هغه مقطع اغېزمن انرشيايي مومنټ دی ،چې مثبت مومنټ زغمي.
 -IeM -د هغه مقطع اغېزمن انرشيايي مومنټ دی ،چې منفی مومنټ زغمي.
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 -5.3د کانکرېټي ګاډرونو د اوږدې مودې کړوپېدنه
)(Long – Term Deflection of Concrete Beams
هغه کړوپېدنه چې په کانکرېټي ګاډر يا پوښښ تختې کې د سمالسي بار له امله
پېښېږي  ،ارتجاعي کړوپېدنه ده چې مخکې پرې بحث وشو  .دا چې بار پرې په دوامداره
توګه عمل کوي  ،نو نسبتي اوږدېدنه ) (Strainاو کړوپېدنه ) (Deflectionډېرېږي ،
چې په پايله کې يې د کانکرېټو څکېدنه ) (Creepاو انقباض ) (Shrinkageد
کانکرېټود ګټې اخېستنې د مودې په لومړيو څو کلونوکې فشاري کړوپېدنه ډېرېږي ،
چې لـــــه امله اضافي غير ار تجاعي کړوپېدنه رامنځته کـــــېږي  ،چې د جــــــبران کولــــو
وړ نه وي). (157:10
دا اضافي کړوپېدنه د اوږدې مودې کړوپېدنې ) (Long-term Deflectionپه نوم
يادېږي ،چې د ) (ACIکود له مخې د دوامداره بار له امله رامنځته کېږي  .نور هغه
فکتورونه چې په اوسپنيزوکانکرېټو کې د اوږدې مودې کړوپېدنه اغېزمنه کوي ،په
الندې ډول ترې يادونه کېږي :
 -1عامل بار او تشنج :د بار او تشنج په ډېرېدنې سره په څرګنده توګه د اوږدې مودې
کړوپېدنه ډېرېږي.
 -2د کانکرېټو فشاري مقاومت :د کانکرېټو د فشاري مقاومت ) (f’cد ډېريدنې په پايله
کې څکېدنه او انقباض کمېږي،چې په پايله کې يې د اوږدې مودې کړوپېدنې هم کمېږي.
 -3د بارېدنې پرمهال د کانکرېټو عمر يا وخت ته رسېدنه :کله چې کانکرېټ د وخت د
رسيدلو څخه مخکې بار شي ،نوداوږدې مودې کړوپېدنه د ډېرېدنې المل کېږي .د
کانکرېټو وخت ته په رسيدنې سره  ،د کانکرېټو د هايدريشن رسېدنه لوړېږي ،چې د
مقاومت او ارتجاعيت مودول د ډېريدنې المل کېږي  .په کانکرېټو کې د هايدريشن په
ودې او بشپړېدنې سره د بار په وړاندې مقاوم کرستلونه ډېرېږي او د هوا تشې او
خالګانې کمېږي او په پايله کې يې څکېدنه او انقباض کمښت مومي). (121:11
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 -4فشاري سيخان :د فشاري سيخانو په کارولو سره د کانکرېټو د څکېدنې اغېزه
کمېږي .د کانکرېټو د څکېدنې ډېرېدنه د کانکرېټو د فشاري نسبتي اوږدېدنې د
ډېرېدنې المل کېږي او په څرګنده توګه د اوږدې مودې کړوپېدنې ډېروي  .په فوالدي
سيخانو کې د فشاري قوي د ډېرېدنې له امله دارنګه نسبتي اوږدېدنه هم ډېرېږي  ،چې په
پايله کې د څکېدنې په وړاندې يې مقاومت لوړېږي او له امله يې د څکېدنې اغېزه
محدودېږي). (160:9
د ) (ACIکود دتوصيي له مخې الندينی فورمول د اوسپنيزوکانکرېټو د اوږدې
مودې کړوپېدنې د قيمت د پيداکولو لپاره کارېږي :
)……………………………..………………(12.3

ξ
’1+50ρ

=λ

دلته :
 - λد اوږدې مودې کړوپېدنې ضريب دی .
 - ξد دوامداره بار د مودې ضريب دی .
 د ساده اتکاء لرونکواو مسلسلو ګاډرونو د وايې په منځ کې او د کانټيليو ګاډرونو داتکاء سره د فشاري فوالدي سيخانو د سيخبندۍ نسبت دی .
 - ξدبار د مودې پر بنسټ د ) (1.3جدول او) (6.3شکل له مخې پيداکېږي ).(401:5
 - 3.1جدول :دبار د مودې ضريب ).(402:5) (ξ
دبار د مودې ضريب ) (ξقيمت

د بار د دوامداره کېدنې موده

2.0

پنځه کلونه يا له پنځوکلونو څخه ډېر
≤5 years
دولس مياشتې (يوکال)

1.4
1.2

شپږ مياشتې

1.0

درې مياشتې
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 -6.3شکل :د بار د مودې ضريب ).(402:5) (ξ

د څرګند او محدود شوي بار د اوږدې مودې او مجموعي کړوپېدنې لپاره رابطې په
الندې ډول ليکو :
)∆LT = λ∆i.………….………………….…… (13.3
)∆T = ∆i.(1 + λ)………………………………(14.3
دلته :
 - ∆i, ∆LT, ∆Tپه ترتيب سره دبار له امله د سمالسي ،اوږدې مودې او مجموعي
(سمالسي  +اوږدې مودې) کړوپېدنې دي.
 - λد بار لپاره د اوږدې مودې د کړوپېدندې ضريب دی چې د ( - 2.3معادلې) په واسطه
پيداکېږي .
د اوسپنيزکانکرېټي عنصر مجموعي ګټې اخېستنې

کړوپېدنه په الندې ډول

څرګندېږي:
)∆TL = ∆iDL(1 + λ∞) + ∆iLL +λSLL∆iSLL……………………(14.3
دلته :
 - ∆TLد عنصر د ګټې اخېستنې مجموعي کړوپېدنه ده .
 - ∆iDLد دايمي يا مړ بار له امله سمالسي کړوپېدنه ده .
∞ -λد مړ بار له امله اوږدې مودې کړوپېدنه ده ( په رابطه کې په اليتناهي مودې کې) .
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 -∆iLLد مؤقت يا ژوندي بار له امله سمالسي کړوپېدنه ده.
 - ∆iSLLد دوامداره ژوندي بار له امله سمالسي کړوپېدنه ده.
 - λSLLد اوږدې مود ی د کړوپېدنې يا شکل بدلون ضريب دی ،چې د دوامداره ژونديار
لپاره په پام کې نيول کېږي او د ( )12.3رابطې په کارولو سره پيداکېږي.
داوسپنيزکانکرېټي ساختمانونو لپاره د ژوندي بار يوه برخه په دوامداره توګه  ،د
استوګنې ساختمانونو لپاره نژدې ) (30%سلنه ،دڅو کلنو لپاره او د ګودامونو او
خوندي خونو لپاره د ژوندي بار ) (70%سلنه دوامداره په پام کې نيول کېږي  .د ژوندي
بار دوامدارۍ موده او سلنه د محاسبه کوونکی انجنير په واسطه ټاکل کېږي  .د
اوسپنيزوکانکرېټي ګاډرونو د کړوپېدنې په هکله دڅوځانګړو څېړنو په پايله کې  ،د
کړوپېدنې واقعی قيمت د محاسبه شوي د کړوپېدنې نژدی ) (30%سلنه په پام کې نيول
کېږي  ،د کانکرېټي ساختمان لپاره اړينه ده،چې د کړوپېدنې محاسبه د خوندي توب له
پلوه د کود لپاره د منلو وړ وي ).(282:6

 -6.3د اوسپنيزکانکرېټي ساختمانونو د کړوپېدنې لپاره د کود غوښتنې
)(Code Requirements for Deflection of Reinforced Concrete
ډېره زياته کړوپېدنه زيانمنه ده ،هغه ساختمانونه چې ساختماني جوړښت نه لري او
د نيمګړتياو (درزکېدنې  ،نامنظمه جوړېدنې ،جال کېدنې او داسې نورو) د زغم سره مل
وي ،کېدای شي ،چې دپام وړ دنده په ښه ډول ترسرنه کړي او د ظاهری بڼې له مخې خطر
سره مخ شي  .استوګن د ساختمان د بې عيبۍ په اړه ډاډمن وي او د کړوپېدنې تر
ډېرېدنې پورې په ډاډمنه توګه ترې ګټه اخلی  .په دارنګه ګټه اخېستنه کې ښايي د
ودانۍ او د ساختمان د مرغوميت د لږوالی په پايله کې د عنصر د ضخامت يا ارتفاع د
ډېروالی له امله د انرشيا مومنټ ډېر او په څرګنده توګه په عنصر کې د کړوپېدنې
دکمښت المل کېږي .سره له دې چې  ،د عنصر د ضخامت په ډېرېدنې سره د عنصر وزن
ډېرېږي او د هغې په پايله

کې د انرشياقوه هم ډېرښت مومي ،نو په ساختمان (مړ او د

زلزلې بار) اغېزه کوي چې دکاري وړتيا موده يې کمېږي ،خواضافي قوې او موده کېدای
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شي چې د طرحې اومحاسبې عمليي د پېچلتيا مخنيوی وکړي،له همدې دليله په
محاسبه کې بايد د کړوپېدنې د کمېدنې لپاره د عنصر د ارتفاع دډېر زيات ډېرښت څخه
ډډه وشي  .د ساختمان د طرحې اومحاسبې د ښه والي لپاره چې په هغې کې د کړوپېدنې
اندازه لږه وي  ،الزمي ده چې د اتکاء شرايط ښه (سخت) شي او د عنصر د ساختمان
اغېزمنتيا ويشنې په کارېدنې سره کېدای شي چې کړوپېدنه را کمه شي  .د) (ACIکود
داوسپنيزوکانکرېټي عناصرو د کړوپېدنې د محدوديت لپاره د کړوپېدنې مجازي
اندازه ښودلې ده ،چې بايد له هغې اندازې څخه تجاوز ونه کړي). (226:13
د کړوپېدنې لپاره د کود د غوښتنو له مخې دوه الندې طريقې په پام کې نيول کېږي :
الف  -لومړۍ طريقه  :د عناصرو (ګاډرونو او پوښښ تختو) د غوښتنې او اړتيا له مخې د
اصغر ي ضخامت د ټاکنې اود هغې وړتيا ته په پاملرنې سره موافقه کول  .د) (ACIکود
ځانګړې کړې ده  ،چې د کړوپېدنې پيداکول ترهغه اړينه نه ده ،تر څو چې د عنصر د
اتکاګانو حساسې برخې ښايي د کړوپېدنې د ډېرېدنې له امله ويجاړې شياو په اړه يې
پوښتنې حل نه شي .
ب  -دويمه طريقه  :د) (ACIکود د غوښتنې له مخې د يوه عنصراصغري ضخامت يا د
حساسونښلېدونکو برخوسره کړوپېدنه چې د) (Ecاو) (Icپه کارېدنې سره پيداکېږي د
قناعت وړ نه وي  ،تر څو د ځانګړې شويو مجازي محدودوشويو قيمتونو سره مطابقت
ونه کړي  .د) (ACIکود د کړوپېدنې په هکله غوښتنې چې د بامونو ،فرشونو او د هغوې
د عناصروپه تکيه کولو متمرکز ې دي  ،څرګندې کړي دي  .سربېره پردې دهغو
ساختمانونو چې ساختماني جوړښت نه لري ،د نښلېدونکو برخوسره د کړوپېدنې تر
اغېزې پورې پرې تمرکز کېږي  .سره له دې چې د) (ACIکود د ساختماني عناصرو
کړوپېدنې اغېزه بايد د ساختمان په تحليل کې دهغه اضافي قوو يا مومنټونود
پيداکولو لپاره په پام کې ونيول شي  ،چې د کړوپېدنې المل کېږي). (282,283:6
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 - 2.3جدول :اعظمي مجازي پيداشوي کړوپېدنې). (620:3
دعنصر ډول
هغه هوار بامونه چې په غيرساختماني جوړښت لرونکو
عناصرو باندې تکيه يا نښتې نه وي او په احتمالې توګه
کېدای شي د ډېرې کړوپېدنې له امله ويجاړ يا تخريب شي
هغه فرشونه چې په غيرساختماني جوړښت لرونکو
.
عناصرو باندې تکيه يا نښتې نه وي او په احتمالې توګه

هغه کړوپېدنه چې بايد پاملرنه ورته

د کړوپېدنې

وشي

محدوديت

د ژوندي بار له امله سمالسي کړوپېدنه
)(∆iLL

د ژوندي بار له امله سمالسي کړوپېدنه
)(∆iLL

کېدای شي د ډېرې کړوپېدنې له امله ويجاړ يا تخريب شي
جوړښت

د مجموعي کړوپېدنې هغه برخه چې د

.هغه فرشونه او بامونه چې په غيرساختماني

لرونکو عناصرو باندې تکيه وي او يا ورسره نښتې وي

غيرساختماني جوړښت لرونکو عناصرو

،چې په احتمالې توګه د ډېرې کړوپېدنې له امله ويجاړ يا

سره د نښلېدنې څخه وروسته پېښېږي ،

تخريب شي .

(دټولو دوامداره بارونو د اوږدې مودې د
جوړښت

کړوپېدنې او دهر اضافي ژوندي بار له

لرونکو عناصرو باندې تکيه يا نښتې نه وي او په

امله د سمالسي کړوپېدنې

مجموعه

احتمالې توګه کېدای شي د ډېرې کړوپېدنې له امله ويجاړ

ده)****

هغه فرشونه او بامونه چې په غيرساختماني

ℓ
*) (
180

ℓ
**)
360

(

ℓ
***) (
110

****)

ℓ

240

(

يا تخريب شي .

د ( -2.3جدول) لپاره ياد داشتونه :
* -دا هغه حــــد دی  ،چې د ډند کـــــېدنې په وړاندې  ،د خـــونــــديتوب لپاره په پام کې نه
وي نيول شوی .ډنډ بايد د کړوپېدنې له امله چې په هغې کې د ډنډشويواوبو
اوټولودوامداره بارونو له امله کړوپېدنه لکه د محدب شکله ساختمان قبلېدنې او د زابر
يا زيم ويستنې په مناسبه توګه برابرېدنې چې د اوږدې مودې اغېزه هم په کې شامله وي
،د مناسبې او وړ محاسبې په واسطه وارزول شي .
** -د اوږدې مودې کړوپېدنه بايد د) (ACIکود د غوښتنې له مخې په پام کې ونيول شي
 ،خو د غيرساختماني جوړښت لرونکې عناصرو سره د نښلېدنې څخه مخکې دمحاسبه
شوې کړوپېدنې په اندازه کې بايدکمښت را شي.
*** -له دغه حده بايد ډېر شي  ،که په تکيه شويويا نښلېدونکو عناصرو کې وړ اندازې د
ويجاړېدنې يا تخريب مخنيوی وکړي.
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**** -له دغه حده بايد ډېره نه شي ،که د غيرساختماني

جوړښت لرونکي عناصرد

قبلېدنې وړ اندازې تيارې شوې وي له دغه حده بايد ډېر شي  ،که کړوپېدنه داسې په پام
کې نيول شوې وي  ،چې مجموعي کړوپېدنه منفي وي اودکړوپېدنه له ټاکلی حد څخه
تجاوز ونه کړي ).(305,306:8
دلته :
 - ℓد عنصر وايه ده چې د خالصې وايې او د عنصر د ارتفاع د مجموعې څخه په الس
راځي ،په داسې حال کې چې د عنصر ارتفاع د ساده او مسلسلې اتکاء لرونکو ګاډرونو د
مرکز تر مرکزه پورې د وايې د اندازې او په کانټيليور ګاډرونو کې د خالصې وايې د
اندازې څخه تجاوز ونه کړي .
 - ∆iLLسمالسي کړوپېدنه ده چې د ژوندي

بار له امله را منځته کېږي  .دا د

غيرساختماني جوړښت لرونکو عناصرو له نښلېدنې څخه وروسته کړوپېدنه ده چې د
دې ډول عناصر سره د نښلېدنې څخه وروسته پېښېږي  ،د ژوندي بار له امله سمالسي
کړوپېدنه  +د مړو بارونو له امله د اوږدې مودې کړوپېدنې  +د ژوندي دوارده بار له
امله د اوږدې مودې کړوپېدنې دي چې د الندېنۍ رابطې په واسطه تشريح کېږي :
)∆ATT = ∆iLL + λ∞∆iDL + λSLL∆SLL …………………………. (16.3
دلته :
 -∆ATTدغيرساختماني جوړښت لرونکو عناصرو د نښلېدنې وروسته کړوپېدنه او نوره
يادېدنه کټ مټ د ) (15.3رابطې په څېر دي  .ډنډ کېدنه په بام باندې د باران د اوبو
راغونډېدنه ده چې د بام د نا مناسبه ميالن له امله رامنځته کېږي او اوبه نه شي کولی په
ښه توګه ناوو ته الره پيداکړي  .تحدب په کانکرېټي قالبونو کې دمنفي کړوپېدنې
کمربند دی،چې د راتلونکې کړوپېدنې د جبران لپاره په پام کې نيول کېږي.
 -7.3مثال :د يو کانکرېټي ګاډرد مرکزي ليکي )(CLداوږدې مودې ګټې اخېستنې
مجموعي کړوپېدنه پيداکړئ ،چې په هغې کې د ( -4.3مثال) ارقامو ،سربېره د فشاري
فوالدي سيخانولکه څرنګه چې په الندېني شکل کې ښودل شوي دي ،که ژوندي بار د
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درېوکلنو لپاره په ) (50%سلنه په دوامداره توګه په پام کې نيول شوی وي  ،د ګاډر
دالندېنيو حالتونو په پام کې نيولوسره يې د کود د غوښتنو په مطابق وارزوئ:
) -(aپرته له نښلېدنې له حساسې کړوپېدنې د هوار بام لرونکی ګاډر.
) -(bپرته له نښلېدنې له حساسې کړوپېدنې فرش لرونکی ګاډر.
) -(cد نښلېدنې له حساسې کړوپېدنې سره د بام او فرش ساختمان او جوړښت.

حل  :د( -4.3مثال) دحل لپاره :
∆iDL = 7.381 mm
;= 1,140 mm

π(22)2
4

=3x

A′s

= 0.0048
= 1.611

2
) (1+50 x 0.0048

=

∆iLL = 3.322 mm,
1,140

450 x 525

∞ξ

) (1+50 ρ′

=

A′s
bd

=’ρ

=∞ξ∞ = 2.0 ⇒ λ

د اوږدې مودې کړوپېدنه مساوي کېږي په :
= λ∞x ∆iDL = 1.611 x 7.381 = 11.89 mm
د دوامداره ژوندي بار له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
∆iSLL = 50% x ∆iLL = 0.50 x 3.322 = 1.661 mm
د درېيو کلونو لپاره د ) (ξ3yearقيمت د دولس مياشتو (يوکال) قيمت ) (1.4او
پنځوکلونوقيمت ) (2.0د انترپوليشن څخه ) (1.85په الس راځي  ،نو :
= 1.49

1.85
)(1+50 x 0.0048

=

ξ3year

) (1+50 ρ′

= ξ3year = 1.85 ⇒ λ3year

SLL long term deflection = ξ3year x ∆iSLL = 1.49 x 1.661 = 2.47 mm
∆TL = ∆iDL(1 + λ∞) + ∆iLL +λSLL∆iSLL
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∆TL = 7.381 x (1 +1.611) + 3.322 + 1.49 x 1.661 = 25.1 mm
∆iLL = 3.322 mm
د غيرساختماني جوړښت لرونکي نښلېدونکي عنصر څخه وروسته کړوپېدنه مساوي
کېږي په :
∆ATT = ∆iLL + λ∞∆iDL + λSLL∆SLL
∆ATT = 3.322 + 1.611 x 7.381 + 1.49 x 1.661 = 17.7 mm
اوس د کود د غوښتنو له مخې ارزونه کوو:
د ) (aحالت لپاره :
= 1,806 > 180 ⇒OK

6,000
3.322

=

ℓ
∆iLL

⇒ ≥ 180

ℓ
∆iLL

or

ℓ

≤∆iLL

180

د) (bحالت لپاره :
= 1,806 > 360 ⇒OK

6,000
3.322

=

ℓ
∆iLL

⇒ ≥ 360

ℓ
∆iLL

or

ℓ
360

≤∆iLL

د ) (cحالت لپاره :
= 339 > 240 ⇒OK

6,000
17.7

=

ℓ
∆ATT

⇒ ≥ 240

ℓ
∆ATT

or

ℓ
240

≤ ∆ATT

په ياد ولرو چې  ،دفرشونو لپاره د حساسو نښلېدنو څخه پرته کړوپېدنه د کود دوه
غوښتنې يوه ) (∆iLLاو بله د) (∆ATTلري چې په پورته ډول ترې يادونه شوې ده .
 -8.3مثال :د يوې کانکرېټي پوښښ تختې د مرکزي ليکي )(CLداوږدې مودې ګټې
اخېستنې مجموعي کړوپېدنه پيداکړئ ،چې په هغې کې د ( -5.3مثال) ارقامو سربېره
که ژوندي بار د يوه کال لپاره ) (25%سلنه په دوامداره توګه په پام کې نيول شوي وي او
که د پوښښ تختې )(ρ’ = 0وي،نو دالندېنيو حالتونو په پام کې نيولوسره د کود د
غوښتنو سره يې سم وارزوئ:
( - )aپرته د نښلېدنې له حساسې کړوپېدنې هوار بام لرونکي پوښښ تخته.
( - )bپرته دنښلېدنې له حساسې کړوپېدنې فرش لرونکي پوښښ تخته.
) -(cد نښلېدنې له حساسې کړوپېدنې سره د بام او فرش ساختمان او جوړښت.
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حل  :د( -5.3مثال) دحل څخه لرو چې :
∆iDL = 26.34 mm, ∆iLL = ∆i2 = 9.76 mm, ρ’= 0
= 2.0

2
) (1+50 x 0.0

=

∞ξ

) (1+50 ρ′

=∞ξ∞ = 2.0 ⇒ λ

د اوږدې مودې کړوپېدنه مساوي کېږي په :
= λ∞x ∆iDL = 2.0 x 26.34 = 52.68 mm
د) (25%دوامداره ژوندي بار له امله سمالسي کړوپېدنه مساوي کېږي په :
∆iSLL = 0.25 x 9.76 = 2.44 mm
د درېيو کلونو لپاره د ) (ξ3yearقيمت د دولس مياشتو (يوکال) قيمت ) (1.4او
پنځوکلونوقيمت ) (2.0د انترپوليشن څخه ) (1.85په الس راځي  ،نو :
= 1.85

1.85
)(1+50 x 0.0

=

ξ3year

) (1+50 ρ′

= ξ3year = 1.85 ⇒ λ3year

SLL long term deflection = ξ3year x ∆iSLL = 1.85 x 2.44 = 4.514 mm
Total deflection = ∆TL = ∆iDL(1 + λ∞) + ∆iLL +λSLL∆iSLL
∆TL = 26.34 x (1 + 2.0) + 9.76 + 4.514 = 93.3 mm
LL immediate deflection =∆iLL = 9.76 mm
د غيرساختماني جوړښت لرونکي نښلېدونکي عنصر څخه وروسته کړوپېدنه مساوي
کېږي په :
∆ATT = ∆iLL+λ∞∆iDL+λSLL∆SLL= 9.76 + 2.0x 9.76 +1.85x 2.44 = 33.8mm

اوس د کود د غوښتنو له مخې ارزونه کوو:
د ) (aحالت لپاره :
= 245.9 > 180 ⇒OK

2,400
9.76

=

ℓ
∆iLL

⇒ ≥ 180

ℓ
∆iLL

or

ℓ
180

≤∆iLL

د) (bحالت لپاره :
= 245.9 > 360 ⇒OK

2,400
9.76

=

ℓ
∆iLL

⇒ ≥ 360

ℓ
∆iLL

or

ℓ
360

≤∆iLL

د ) (cحالت لپاره :
= 71.01 < 240 ⇒N. G

2,400
33.8

=

360

ℓ
∆ATT

⇒ ≥ 240

ℓ
∆ATT

or

ℓ
240

≤ ∆ATT

= 71.01 < 480 ⇒N. G

2,400
33.8

=

ℓ

⇒ ≥ 480

∆ATT

Example 14.7
≈ 417 > 180 ⇒OK
≈ 417 > 360 ⇒OK

0.23
)(8𝑥 12

=
=

ℓ

⇒ ≥ 360

∆iLL
0.23
ℓ
)(8𝑥 12

=

1.57
ℓ
)(8𝑥 12

=

ℓ

⇒ ≥ 180

∆iLL
ℓ

≈ 61 < 240 ⇒NG
≈ 61 < 480 ⇒OK

∆ATT

480

Case Code Requirement

)(8𝑥 12

1.57

ℓ

or

ℓ

≤ ∆ATT

∆iLL
ℓ
∆iLL

⇒ ≥ 240

∆ATT

⇒ ≥ 480

∆ATT

or
or

ℓ
180
ℓ

∆ATT

ℓ
∆ATT

≤∆iLL

)(e

360

ℓ

or

≤ ∆iLL

)(d

or
ℓ

480

ℓ
240

≤ ∆ATT

≤ ∆ATT

)(f

يادونه  :په ) (4.3او ) (7.3مثالونوکې د ګاډر په اړه څرګندونې وشوې،چې په هغې کې د
ارتفاغ او وايي تر منځ نسبت )

1

10

>

6
10

=

600
1,000

( کېده ،چې د ساده اتکاء لرونکي

ګاډرونو لپاره د ( -3.1جدول) له مخې د کود اصغري غوښتنه بشپړوي  .دا چې کړوپېدنه
پرته دفرش دحساسې نښلېدنې له کړوپېدنې نه شي محاسبه کېدلی ،نوله دې امله د
کړوپېدنې محاسبه د کود د پورتنيو غوښتنو په پام کې نيولو سره تر سره کېږي .
په ) (5.3او) (8.3مثالـــونو کې د پــوښښ تخــــته چې د ضخامت او د وايي تر منځ نسبت
يې )

1
8

<

1
16

=

150
2,400

( دی  ،چې د کانټيليورډوله پوښښ تختو لپاره د ( -1.3جدول) له

مخې د کود اصغري غوښتنه بشپړوي  .نوله دې امله اړينه ده چې د ټولو حالتونو لپاره
کړوپېدنه دکود د اعظمي مجازي کړوپېدنې سره چې په ( -2.3جدول) کې ښودل شوې ده
د پرتلنې له مخې پيداکېږي  ،نو د کړوپېدنې محاسبه د کود د پورتنيو غوښتنو په پام
کې نيولو سره تر سره کېږي .
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 -7.3درزکېدنه )(Cracking
په اوسپنيزو کانکرېټې عناصرو کې د بېالبېلو دليلونو له امله درزونه پيدا کېږي ،
چې شمېر او عرض يې دبېالبېلوشرايطو له مخې سره توپير لري  .په يوه مشخصه سطحه
کې دتشنجاتو له امله چې هرڅومره د درزونو شمېر ډېر اوسره وېشلي وې نو عرض يې لږ
وي  .لږعرضه درزونه د ګټې اخېستنې په ډېرو ښو شرايطو کې هم رامنځته کېږي  ،دا
برخـــــه د درزونـــــو درامنځته کېدنې او د هغې د عـــــرض په اړه بحـــث ته ځـــــانګـــــړې
شوې ده ).(124:4

 -1.7.3دکانکرېټو ددرزکېدنې خواص )(Concrete Cracking Behavior
درزونه د خپلې بدغونۍ له امله کېدای شي ،چې د کانکرېټو له الرې فوالدي
سيخانو او د اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو دننيو برخو ته د زيان رسوونکو موادو د
لېږدېدنې المل شي  .د فوالدي سيخانو او کانکرېټو د زنګ وهلو  ،خوړنې او
ويجاړېدنې په اړ ه په الندې ډول بحث کېږي  :د درزکېدنې دغځېدنې په پايله کې کېدای
شي د استوګنو بار د ودانۍ د ساختمان استحکام د کړوپېدنې د غځېدنې د حالت په
شان له السه ورکړي). (437:15
اوسپنيزکانکرېټ د ګټې اخېستنې په موده کې دنه بارېدنې مرحلې په ګډون په هره
مرحله کې درز کېږي  .د درزکېدنې پراختيا د کانکرېټو د ټيټ کششي مقاومت او د ځينو
نورو فکتورونو(لومړني انقباض) له امله رامنځته کېږي .
کششي تشنجات د بارونو د ډېريدنې سره ډېرېږي ،کله چې دکانکرېټو کششي
مقاومت ټيټ وي ،نو درزونه پيداکېږي او په کانکرېټو کې د درز کېدنه دفوالدي
سيخانو دکشش دډېرېدنې له امله کمېږي  .ددرز پيداکېدنې شکل دبارېدنې د ډول پورې
اړه لري ،د کږېدنې له امله درزونه،د عرضاني قووله امله درزونه ،د کږېدنې  -عرضاني
قوو له امله درزونه او همداراز د نښلېدنې درزونه د درزونو ډولونه دي). (125: 4
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د درزونو د رامنځته کېدنې الملونه په الندې ډول دي :
الف  -په فوالدي سيخانو کې کششي تشنجات  :څېړنو څرګنده کړې چې د درز عرض د
فوالدي سيخانو کې د کششي تشنجاتو سره مستقيمې اړيکې لري  .د ګټې اخېسنې
شرايطو الندې په کانکرېټو کې بې له کششي تشنجاتو يوازې وېښته ډوله درزونه پيدا
کېږي  .د درز د عرض کمېدنې لپاره اړينه ده،چې د فوالدي سيخانو مساحت ) (Asډېر
شي  ،په دې وسيله په فوالدي سيخانو کې د ګټې اخېستنې په موده کې تشنجات )(fs
کمېږي  .ځېني مهال په محاسبه کې په ډېره چټکۍ سره د ګټې اخېستنې شرايطو الندې
حالت کې په فوالدي سيخانو کې د کششي تشنجاتو د لوړولو لپاره دلوړ مقاومت
فوالدي سيخانو) fy = 420 MPaڅخه تر  fy = 700 MPaپورې )کارولو ته مخه کېږي ،
چې په دې وسيله په اوسپنيزوکانکرېټو کې د درزونو عرض او شمېر ډېرېږي). (334:1
ب  -بارېدنه  :دبار د دوامداره عمل يا د بارېدنې د ډېريدنې د پرله پسې د انقباض
)(Shrinkageاو څکېدنې ) (Creepد شکل بدلون سره  ،لومړني وېښته ډوله کششي
درزونه په عرض پراخېږي او شمېر يې ډېرېږي  ،نو له دې امله

د پام وړ

اوسپنيزکانکرېټي عنصر کې د درز پيداکېدنې شرايط شدت پيداکوي او بدحالت
اختياروي  .همداراز په اوسپنيزوکانکرېټوکې د بارونو تکرارېدلو حالت د شکل بدلون
ډېروي ،چې په پايله کې يې ددرز شرايط ال پسې خرابوي ).(153:12
ج  -د کانکرېټو ډول  :لوړ فشاري مقاومت )  (fc′لرونکی کانکرېټ د ټيټ فشاري مقاومت
)  (fc′لرونکو کانکرېټو په پرتله د ژرماتېدنې خواص لوړ او د نسبتي اوږدېدنې ظرفيت
يې ټيټ دی  .هغه اوسپنيزکانکرېټ چې د لوړمقاومت لرونکو کانکرېټو څخه جوړېږي ،
په ځانګړې توګه د ګټې اخېستنې پرمهال دبارېدنې د ډېرېدنې له امله په کې په لوی
عرض لږ درزونه لېدل کېږي  ،خو دفوالدي سيخانود ښې طرحې او محاسبې له مخې
کېدای شي  ،دا شرايط بهتر او ښه شي  .ټيټ مقاومت لرونکی کانکرېټ په عنصر کې د
درزونو وېشنه په ښه توګه تنظيموي اوداوسپنيزوکانکرېټي عناصرو ښه کانکرېټ اچونه
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هم په کانکرېټوکې د درزونو په وړاندې دمقاوم کېدنې خواص لوړوي  .دارنګه کاري
سرته رسونه د کانکرېټو د مخلوط د ښې طرحې او محاسبې  ،ښه محکميت  ،کلکېدنې ،
مناسبې اوبو پاشلو او څارنې پورې تړلی ده ).(144:11
د  -فوالدي سيخان  :له درزکېدنې مخکې په فوالدي سيخانواو نژدې کانکرېټو کې
نسبتي اوږدېدنې سره مساوي وي  .څومره چې بارېدنه يا کشش ډېرېږي په هماغه اندازه
د کانکرېټو د نسبتي اوږدېدنې ظرفيت (د شلېدنې نسبتي اوږدېدنه) ډېرېږي  ،چې په
پايله

کې يې درز پيداکېږي  .د درز د موقعيت سره کشش په بشپړه توګه فوالدي

سيخان زغمي اوله درز څخه ليرې په فوالدي سيخانو او کانکرېټو کې نښلېدنه
)(bondپاتې کېږي او فوالدي سيخان ،کانکرېټو ته کششي تشنجات او قوې د
نښلېدنې له الری ليږدوي  .دقووپه ليږدونې سره په تدريجي توګه په کانکرېټو کې له
يوې خواکششي مقاومت لوړېږي او له بلی خوا درز پراخېږي  .دنژدې درزونوتر منځ
کانکرېټ د نښلېدنې د قوو له امله دکشش الندې پاتې کېږي او په اوسپنيزوکانکرېټي
عناصروکې  ،په اټکلي ډول سره د درز د عرضونو مجموعه د فوالدي سيخانود کشش د
تداوم سره مساوي کېږي  .په کانکرېټو کې د کششي قوو او تشنجاتو د ښې وېشنې
الرښوونه ،دکوچني عرض لرونکو ډېر شمېر درزونو په واسطه د درز کېدنې خواص په
څرګنده توګه سمون مومي او په کانکرېټي عناصرو کې د کششي تشنجاتو
وېشنه،کېدای شي ،چې د فوالدي سيخانو د سطحې د مساحت د ډېرېدنې په واسطه
لوړه شي ،هغه چې کانکرېټو ته د نښلېدنې له الری کشش ليږدوي چې په پايله کې يې د
درزونو يوشان منظمه وېشنه را منځته کېږي  .فوالدي سيخان الزم دي چې په هغه ځايونو
کې ځای په ځای شي ،چې د کشش او انقباض له امله د درزونو دپيداکېدنې احتمال وي .
سره له دې چې په نظـــــری توګه محاسبه کوونکي انجنيران په کــــــنجونو ،په پرانيستو،
د ديوالــــوپه سرونواوداسې نورو ځايونو کې سيخان نه کاروي ،خو د درزونو د
پيداکــــــــېدنې په وړاندې د خونديتوب لپاره ترې ګټه اخېستل کېږي). (286,287:6
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 -7.3شکل :په اوسپنيزکانکرېټي کششي عناصرو او ګاډرونو کې درزونه (a) .په مستقيم کشش کې
درزکېدنه (b) ،په ګاډر کې ددرزکېدنې کششي قوې (c) ،په کږېدنه کې درزکېدنه ). (287:6

 -8.3د درز د عرض ارزونه )(Crack Width Evaluation
د کـــــږېدنې مومنټ د عمل الندې ګاډر کې د اعظمي کشش درز عرض د ارزونې
لپاره کـــــــړنالره او طـــــــريقه په دې توګه وړاندې کېږي  :د درز د عرض ارزونه د ګرګلی
 لوټز ) (Gergley-Lutzرابطې په واسطه تـــــرســـــــره کــــــېږي ،چې د احصاييوي ارقامواو د يو لړ مثالونو د څېړنو پر بنسټ منځته راغلې ده  ،چې په الندې ډول يې څرګندونه
کېږي): (131: 4
)Wmax = (1.08 x 10–5) βhfs 3√dc A …………………………….(17.3
دلته :
 - Wmaxپه ملي متر سره په انحناء کې د درز اعظمي عرض دی .
 -βhد فعالې ارتفاع ضريب دی چې له )

̅
h−y

( سره مساوي کېږي.

̅
d−y
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دلته د ) (ӯقيمت د ګټې اخېستنې شرايطو الندې دارتجاعي در ز شوي مقطع لپاره
پيداکېږي  ،چې د ګاډر لپاره ) (1.2او د پوښښ تختی لپاره ) (1.2قبلېږي .
 -fsد ګټې اخېستنې شرايطو يا د کږېدنې مومنټ الندې په فوالدي سيخانو کې تشنجات
دي ،چې د انحنايي درز المل کېږي .د) (fsد پيداکولو لپاره د اوسپنيزکانکرېټي ګاډر په
ارتجاعي حالت کې درز کېدنه په پام کې نيول کېږي  .د درزشوې مقطع بدلېدنه د مقطع د
تشنجاتو د پيداکولو لپاره کارېږي  .همدارازد) (fsد محاسبه کولو لپاره اړينه ده  ،چې د
فوالدي سيخانو په ډېر شوي مساحت باندې د عاملو تشنجاتو او )

Es
Ec

=  (nضريب د

ضرب حاصل په پايله کې په الندې ډول حاصلېږي:
)x (d - ӯ

Mservice
Icr

x ysteelbars = n x

Mservice
Icr

fs = n x

يا الندېنۍ اصالح شوې رابطه کارېږي :
)fs ≈ 0.6 fy (MPa)…………………….……………… (18.3
 -dcد کانکرېټو محافظوي طبقه ده.
 -Aد کششي فوالدي سيخانو د مرکز ګردچاپيره د کانکرېټي ګاډر لوي مساحت دی ،چې
دکششي فوالدي سيخانو په شمېر وېشل کېږي او د الندېنۍ رابطې په واسطه
پيداکېږي:
)(mm2) …………………..…….. (19.3

)2b(h−d
number of steel bars

=A

دلته  -(b) :د ګاډر په کششي لوری کې د ګاډر د مقطع عرض دی  -(h) ،د ګاډر د مقطع
بشپړه ارتفاع او ) -(dد ګاډر د مقطع فعاله ارتفاع ده.

 -8.3شکل :د ) (20.3رابطې اړيکي ښيي ).(288:6
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له ) (17.3رابطې څخه څرګندېږي ،چې د فوالدي سيخانو د موقعيت سره د درز
عرض د) ، (fyدهغې ګردچاپيره د کانکرېټو د مساحت او د فوالدي سيخانو د شمېرپورې
تړلی دی  .د فوالدي سيخانو سره د درز عرض  ،د اخرنۍ کششي ليکې سره د درزد عرض
پورې تړلی دی  ،چې د يوځای کېدنې ضريبونو) (βاو) (dcپه واسطه پيداکېږي  .د)(β
ضريب د فوالدي سيخانو د موقعيت سره د انحنايي درزونو د عرض او په اخرنۍ کششي
ليکه کې د انحنايي درزونودعرض نسبت دی  .تجربو ښودلې ده  ،چې د اخرنۍ کششي
ليکې د موقعيت سره ځايي درزد فــوالدي سيخانو د محافظوي طبقې د يوپر درې په
1/3

درجه )  ( dcسره متناسب دی  .د) (ACIکود دسپارښتنو او غوښتنو د بشپړولو پرته له
ګرګلی  -لوټز ) (Gergley-Lutzرابطې د دې کود د مقررې له مخې نه قبلېږي). (488:6

 -9.3د درزونو د عرض لپاره سپارښت شوي محدوديتونه
)(Recommended Limits of Crack Width
د) (17.3رابطې ته په کتنې سره د درز کچې له کمېدنې څرګندېږي،چې کېدای شي
د ) (dc,fyاو ) (Aقيمتونوپه بشپړولو کنترول شي  .د ) (dcقيمت دکمېدنې په پايله کې
د اعظمي کږېدنې درز عرض کمېږي  .سره له دې چې په محاسبه کې د خوړنې يا زنګ
وهلو څخه د خونديتوب لپاره بايد د) (ACIکود دغوښتنو له مخې د فوالدي سيخانو له
پاسه د محافظوي طبقې اصغري اندازې ته پاملرنه وشي  ،کېدای شي چې يوازې د) (dcد
قيمت په طرحې سره د لږ شمېر درزونو اغېزه کنترول شي  .د ) (fyدقيمت وړ محدوديت د
درز د عرض د کمېدنې بله السته راوړنه ده  ،چې بايد په پام کې ونيول شي  .د ) (fyقيمت
د معمولي فوالدي سيخانو لپاره له ) (280 MPaڅخه تر) (420 MPaپورې په پام کې
نيول کېږي  .سرله دې ) (fyکېدای شي چې تر) (820 MPaپورې ونيول شي  ،چې له امله
يې د اوسپنيزکانکرېټي ساختماني عناصرو ،د کږېدنې مومنټ ظرفيت لوړېږي  ،خو په
محاسبه کې د لوړ مقاومت لرونکي موادو (فوالدي سيخان او کانکرېټ) د کارېدنې له
امله ښايي د درز عرض ډېرشي  .د هغه عناصرو لپاره چې په هغې کې لوړ مقاومت
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لرونکي ) (fyفوالدي سيخان په ځانګړې سيخبندۍ کې بايد داسې طرحه او محاسبه
شي،چې د هغې له امله درز کېدنه راکمه شي). (288:6
د سيخانو مناسبه ځای په ځای کېدنه او دکوچني قطر ډېر شمېر فوالدي سيخانو
کارېدنه ،چې د سيخبندۍ اړينه مساحت ) (Asبشپړکړي ،د کږېدنې درزونو د عرض د
کمېدنې لپاره ډېر اغېزمن دي  .په ) (17.3رابطه کې د) (Aقيمت په کمېدنې سره ،په
څرګنده توګه ) (Wmaxقيمت کمېږي او په اوسپنيزکانکرېټو کې د درز کمښت په منظمو
فاصلود کوچنيو قطرونو لرونکو سيخانو د ځای په ځای کېدنې په پايله کې
حاصلېږي). (203:14
) (3.3جدول (د  ACIد کمېټې  224پر بنسټ) دلوڅېدنې دبېالبېلو شرايطو لپاره
داعظمي درزونو د عرض سپارښت شوي محدوديتونه د زنګ وهلوپه وړاندې د فوالدي
سيخانو د خونديتوب لپاره په پام کې نيول کېږي  .سره له دې چې د کانکرېټو درزکېدنې
مخه نه نيول کېږي  ،خود درز د اعظمي عرض حتی  ،داوبو په وړاندې د مقاومو يا
استنادي ساختمانونولپاره (د اوبو ضد طبقې او د درز ډکولوپه کارونې) سره يې مخه
نيول کېږي  .په ) (3.3جدول کې قيمتونه د واقعي او نه بدلېدونکومحدوشويو قيمتونو
په څېر نه  ،بلکې د يوه الرښودي قيمتونو په څېر په پام کې نيول شوي دي  .په
اوسپنيزوکانکرېټو کې د درز د عرض اټکلول پیچلی کار دی  ،ځکه چې د يو لړ بېالبېلو
اغېزولکه د بارېدنې موده ،د کانکرېټو څکېدنه او انقباض له امله اغېزمن کېږي  ،چې
د) (17.3رابطې او) (3.3جدول له مخې اټکلېږي). (289:6
 - 3.3جدول :دلوڅېدنې دبېالبېلو شرايطو لپاره د درزونو د عرض سپارښت شوي محدوديتونه ). (402:5
د لوڅېدنې شرايط

د درزونو د عرض سپارښت شوې اعظمي اندازه

وچه هوا

0.4 mm

لمده هوا  ،خاوره

0.3 mm

د کنګل ويلې کوونکي کيمياوي مواد

0.2 mm

د بحراوبه او د بحر اوبو پاشل

0.15 mm

د اوبو په وړاندې مقاوم او استنادي ساختمانونه

0.10 mm
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 -9.3مثال :په ) (7.3مثال کې د ښودل شوي ګاډر لپاره د درز اعظمي عرض محــــاسبه
کړئ او د لوڅېدنې شرايطو د رضايت لپاره د ) (3.3جــــدول پر بنسټ د کششي سيخانو
لــپاره ) (fy = 420 MPaفرضوو:
) (5 N 25) (aسيخان او ) (2 N 22) (bد کنج سيخان او ) (6 N 18سيخان د دوو
کنجونو تر منځ سيخان په پام کې ونيول شي .

حل :
Wmax = (1.08 x 10–5) βhfs 3√dc A ; βh = 1.2
fs = 0.6fy = 0.6 x 420 = 252 MPa
)(h−d
number of bars

dc = 75 mm; A = 2b x

د) (aحالت لپاره :
A = 2 x 450 x (600 – 525)/5 = 13,500 mm2
3

Wmax = (1.08 x 10–5) 1.2 x 252 x √75 x 13,500 = 0.33mm
د) (bحالت لپاره :
A = 2 x450 x (600 – 525)/8 = 8,438 mm2
3

Wmax = (1.08 x 10–5) 1.2 x 252 x √75 x 8,438 = 0.28mm

 -10.3د درز د عرض لپاره د ) (ACIکودمقررې يا غوښتنې
)(CI Code Provisions for Crack Width
په اوسپنيزوکانکرېټي ساختمانونوکې د درز د عرض د محاسبې د پیچلتيا له امله ،
د) (ACI 318کود يوازې د ګاډرونو او يولوريزه پوښښ تختود لوڅېدنې څخه په
مدافعوي حالت کې واقع وي) ،(Wmax = 0.4 mmضمانت کوي او د نورو حالتونو لپاره
ځانګړې پلټنه يا څېړنه او اټکل اړين دی  .د) (ACIکودځانګړې کړې ده ،چې د فوالدي
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سيخانو ترمنځ په اعظمي فاصله کې چې د هغې د پاسه درز شتون وي د درز عرض نه
ډېرېږي ).(441:15
دارنګه ځانګړتيا د يو لوريزه پوښښو تختو) (One-Way Slabsاو د  -Tډوله ګاډرونو
په طاقچو کې  ،چې د منفی کږېدنې مومنټ الندې واقع وي ،ډېر ښه تطبيقېږي  ،خود
معمولي مستطيلي اود  -Tډوله ګاډرونه چې د مثبت مومنټ الندې واقع وي  ،د فوالدي
سيخانو ترمنځ

اعظمي فاصله د الندېني فورمول د کوچنۍ فاصلې څخه

قبلېږي):(216:13
36

)s = 12( ) ………………..(18.3
fs

يا

– 2.5Cc

540
fs

=s

دلته :
 - sپه يو ګوني سيخبندي شوي حالت کې اخرنۍکششي سطحی ته نژدې يا د کششي
سطحې دننه برخه کې د کششي انحنايي فوالدي سيخانو مرکزونو تر منځ فاصله ده .
 -fsد فوالدي سيخانوتشنجات دي ،چې د ګټې اخېستنې شرايطو الندې مومنټ له
امله د کږېدنې درزکېدنې المل کېږي .
 -Ccکششي برخې ته نژدې خالصه محافظوي طبقه ده). (401,402:5
 -10.3مثال :د ) (5.3او په ) (17.3مثالونو په پام کې نيولوسره دپوښښ تختی لپاره د
درز اعظمي عــــرض محاسبه کړئ  ،که د) (ACIکود د غوښتنې لـــــه مخې د درز د عرض
لپاره ) (fy = 420 MPaقبلېږي او کششي سيخان په الندې ډول فرض شوي دي :
(a)- 18 mm @ 150 mm c/c .(b)- 28mm @ 300 mm c/c

حل :

Wmax = (1.08 x 10–5) βhfs 3√dc A
β = 1.35; fs = 0.6fy = 0.6 x 420 = 252 MPa
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)(h−d
number of bars

د) (aحالت لپاره :

A = 2b x

dc = 38 mm

A = 2 x 300 x (150 – 112)/2 = 11,400 mm2
Wmax = (1.08 x 10–5) 1.35 x 252 x 3√38 𝑥 11,400 = 0.28 mm
dc = 44 mm
د) (bحالت لپاره :
A = 2 x 300 x (150 – 106)/2 = 13,200 mm2
Wmax = (1.08 x 10–5) 1.35 x 252 x 3√44 𝑥 13,200 = 0.33 mm
د لوڅېدنې د وچو شرايطو په مطابق د) (ACIکود د غوښتنې له مخې د فوالدي سيخانو
تر منځ فاصله ) (s = 300 mmقبلوو .په پايله کې ) (28 mm @ 150 mm c/cفوالدي
سيخان چې ) (fy = 420 MPaدي په پوښښ تختې کې چې د درز عرض يې )(0.28 mm
اټکل شوې دی  ،د ) (ACIکود د الرښود د لوڅېدنې د وچو شرايطو سره مطابقت کوي .
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لـــــنډيز
انحنايي اوسپنيزکانکرېټي عناصر د بارونو د اغېزې په وړاندې تحليل او محاسبې
په پايله کې دکږېدنې مومنټ  ،عرضاني قوې او څرخېدنې مومنټ په وړاندې محکميت
حاصلوي  .خو د دې محکميت سره سره هم د ګټې اخېستنې پرمهال ښايي له يو
لړستونزې سره مخ شي چې پايله يې ويجاړېدنه او تخريب وي  .نو له دې امله محکميت
د حاصلولو ترڅنګ اړينه ده چې د ګټې اخېستنې وړتيا ) (Serviceabilityهم وارزول
شي  .دګټې اخېستنې د ارزونې لپاره کړوپېدنه او درزکېدنه اړينې مسئلې دي ،چې
بايد محاسبه او د ) (ACIکود د غوښتنو سره مطابقت وکړي  .مطرح شي  .داچې په
کشش کې د کانکرېټود کمزورتيا له امله د ګټې اخېستنې په شرايطوکې په
اوسپنيزکانکرېټي عنصر کې درزونه پيداکېږي او کېدای شي دا درزونه عنصر ته کومه
ستونزه هم رامنځته نه کړي ،خوکه د درزونو تر يوه مناسبه بريده کنټرول نه شي  ،نوپايله
به يې د سيخانو د خوړنې المل وي  .په همدې توګه که د عناصرو کړوپېدنه تر مناسبه
بريده کنټرول نه شي ،نوپه عناصرو کې د درزونود رامنځته کېدنې له امله هم ښايي
عنصر دويجاړېنې تر بريده ورسېږي او ګټه اخېستونکي ډاډمنتيا احساس نه کړي  ،نو
له دې امله اړينه برېښې چې د اوسپنيزوکانکرېټي عناصرو د ګټې اخېستنې څخه مخکې
د ګټې اخېستنې وړتياتحليل او محاسبه شي  .دعناصرو لپاره دوه ډوله سمالسي او
اوږدې مودې کړوپېدنه محاسبه کېږي ،چې پايله يې د ) (ACIکود د غوښتن له مخې د
عنصر د ارتفاع سره پرتله کېږي  ،ترڅو د کړوپېدنې وړتيا او ډاډمنتيا جوته شي .
د ګټې اخېستنې د الډاډمنتيا لپاره داوسپنيزوکانکرېټي عناصرو د لوڅېدنې په
وړاندې د خونديتوب لپاره د درز عرض محاسبه او د کود دغوښتنو او دلوڅېدنې د
شرايطو په پام کې نيولو سره د پرتلنې له مخې يې وړتيا تثبيتېږي  .کله چې ساختمان
عناصرد محکميت اوګټې اخېستنې وړتياتحليل او محاسبه د ) (ACIد غوښتنوپه
مطابق وي  ،نو ساختمان د هرډول بارونووړاندې په بشپړه وړتيا کارکوي .
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پوښتنې
 -1داوسبنيزوکانکرېټي ساختمانونو د ګټې اخېستنې د شرايطو الندې کومې
نيمګړتياوې دهغوې په کاري وړتيا کې مداخله کوي.
 -2داوسپنيزکانکرېټي مقطع د ګټې اخېستنې تشنجاتو د ارزونې لپاره ولی د فوالدي
سيخانو مساحت په ) (nکې ضربېږي.
 -3د انرشيا اغېزمن مومنټ څه ته ويل کېږي.
 -4سمالسي او اوږدې مودې کړوپېدنه څه ته ويل کېږي.
 -5د اوږدې مودې کړوپېدنې په قيمت کې اغېزمن ضريب څه شی دی.
 -6په کانکرېټو کې د اوږدې مودې کړوپېدنې د کمېدنې لپاره کومې طريقې شته دی،
واضح يې کړئ.
 -7داوږدې مودې په کړوپېدنه کې ولی فشاري فوالدي سيخانو ته پاملرنه ډېره اغېزمنه
ده.
 -8په اوسپنيزوکانکرېټي ګاډرونو کې د درزونو د محدوديت لپاره کومې ممکنه طريقې
شته.
 -9په الندېني شکل کې دښودل شوې ګاډر لپاره د ورکړل شويو ارقاموله مخې سمالسي
او اوږدې مودې کړوپېدنه محاسبه کړئ.
fy
)(MPa

fc′
)(MPa

L2
)(m

L1
)(m

PL2
)(KN

PL1
)(KN

WD
)(KN/m

420

20

2.40

3.60

45

36

22

420

25

1.80

3.00

17

26

13
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 -10دګاډر د الندېنيو ښودل شويو مقطعو لپاره که ) (fc′ = 25 Mpa)، (fy = 420 MPaاو
) (fs = 0.6fyوي  ،د درزعرض محاسبه او د ) (ACIکود له سپارښتنې سره يې پرتله کړئ .

 -11دپوښښ تختې د الندېنيو ښودل شويو مقطعو لپاره که )(fy = 420 MPa
 (fc′ =20Mpa)،او ) (fs = 0.6fyوي  ،د درزعرض محاسبه او د ) (ACIکود له سپارښتنې
سره يې پرتله کړئ .
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Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 342 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni,
Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are
holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be
mentioned that all these books have been distributed among all Afghan
universities and many other institutions and organizations for free. Out of
the total, 96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 210 medical and non-medical textbooks funded by KinderhilfeAfghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2
textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of
Germany, Mazar-e Sharif, 4 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2
textbooks funded by SlovakAid, and 8 textbooks funded by Konrad
Adenauer Stiftung. All the published textbooks can be downloaded from
www.ecampus-afghanistan.org & www.kitabona.com.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language textbooks
and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum
reform. Without this facility it would not be possible for university students
and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines
accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge
obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher
Education together with the universities will examine strategies to overcome
this deficit ”.
We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 210 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Academic Deputy Minister
Abdul Tawab Balakarzai, Financial & Administrative Deputy Minister Noor
Ahmad Darwish, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim
Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their
continuous cooperation and support for this project.
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and
distributing the textbooks.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, May, 2021
Mobile: 0706320844, 0780232310
Email: textbooks@afghanic.org

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and knowledge transfer process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid
for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that
have provided opportunities for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Abdul Tawab Balakarzai
Academic Deputy Minister of Higher Education
Kabul, 2021
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