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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 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 .

څلورم فــصل
داوسپنيزوکانکرېټي ستنو(پايو) محاسبه او تحليل
)(Design and Analysis of Reinforced Columns
 -1.4پيليزه
هغه اوسپنيزکانکرېټي عنصريا جز چې دمحوري فشاري قوې يا د محوري قوو
ترکيب او کږېدنې مومنټ زغمي ،هغې ته فشاري عنصر ويل کېږي  ،خو کله چې
دفشاري عنصر په اړه بحث کېږي  ،نوستنه په ذهن کې مجسمېږي). (261:4
هغه ستنې چې يوازې دمحوري فشاري قوو الندې واقع کېږي ډېرې لږې پيداکېږي ،
داځکه چې نژدې ټولې ستنې په يوه وخت دمحوري فشاري قوو او کږېدنې مومنټ الندې
واقع کېږي او دا مومنټونه کېدای شي چې د پوښښ تختې  ،ګاډراو ستنې د نښلېدنې او
ياهم له محوره دبيروني قوو ،چې په محور د ښې نه ځای په ځای کېدنې او يا د مقطع په
سطحې او يا په مسالې کې دبدلون له امله رامنځته شي ). (408: 1
په دې فصل کې لومړی هغه ستنې چې د محوري فشاري قوې الندې واقع کېږي ،چې
د محوري فشاري بارونو داغېزې الندې ستنې ورته هم ويل کېږي ،تر مطالعې الندې
نيول کېږي  .په دويم قدم کې د کوچنيو او لويو مومنټونو او محوري فشاري قوو الندې
ستنې تر مطالعې الندې نيول کېږي .
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 -1.4دستنو ډولونه )(Types of Columns
يوه بې سيخه ستنه به دومره منځنی فشاري ظرفيت ولري چې دکانکرېټي مقطع په
فشاري ظرفيت کې وي  ،خو دکږېدنې ظرفيت به يې ډېرلږ ولري ،داځکه چې په مقطع کې
داندکه کشش د رامنځته کېدنې سره کانکرېټ درزکېږي ،د همدې دليل له مخې
کانکرېټي ستنې د طوالني فوالدي سيخانو په واسطه سيخبندي کېږي  .طوالني فوالدي
سيخان هم دفشار ديوې برخې د زغم له امله د مقطع فشاري ظرفيت او هم په ستنه کې د
کشش د رامنځته کېدنې له امله کږېدنې پر وړاندې د کانکرېټي ستنې مقاومت لوړوي .
په مناسبو فاصلو سره په اړخونوکې دسيخانوپه واسطه دطوالني فوالدي سيخانو محاط
کېدنه دستنودزغم او باروړنې ظرفيت د دوودليلونو له مخې نورهم لوړوي  :لومړی داچې
دفشاري بار الندې دطوالني فوالدي سيخانود کږېدنې ظرفيت محدودېږي او دويم داچې
فشاري بار نه يوازې د فشاري کږېدنې له امله ستنه لنډوي  ،بلکې د پواسون له اغېزې په
ستنو کې عرضاني کږېدنه هم رامنځته کوي  ،چې د دې له امله ستنې پړسېږي
اوداسيخان يې مخنيوی کوی  .که د طوالني فوالدي سيخانو لپاره دګژدمکونواويا
فنرونو په څېردعرضي سيخانو په مناسبو فاصلومحاط کېدنه تر سره شوې وي،نو
دستنو په فشاري مقاومت کې د طوالني سيخانو د کږېدنې او د ستنې د اړخيزې
پړسېدنې څخه د مخنيوي په دليل د پام وړډېرېدنه رامنځته کېږي ).(429:5
الف  -اوسپنيزې کانکرېټي ستنې دسيخبندۍ د ډول له مخې په درېيو ډلو ويشل کېږي:
 -1تړلې ستنې ) :(Tied Columnsهغه ستنې چې د )(ACI 318کود د الرښوونې له
مخې د طوالني فوالدي سيخانوګرد چاپيره دګژدمکونوپه واسطه تړل شوې وي ،چې د
ستنو په اوږدوپه مناسبو فاصلو کې په پام کې نيول کېږي  .د دې تړونکو يا
ګژدمکونو) (Tiesتر منځ فاصله دکود د غوښتنوپه پام کې نيولو سره د پايو په اوږدو
کې ثابته او عرضاني مقطع يې مستطيلي  ،مربعي او يا دايروي شکله وي). (298:8
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عرضي سيخان لومړی دګژدمکونوپه څېر کارکوي او طوالني فوالدي سيخان د
کانکرېټو اچولو په مهال په خپل موقعيت کې ساتي او دقالب سره يې له تماسه مخنيوی
کوي او دويم دطوالني سيخانو دازاد اوږدوالي په لنډېدنې سره دهغې دلوړفشارله امله
کږېدنې څخه مخنيوی کوي او دستنې مقاومت لوړوي  .همداراز عرضي سيخان
دتړلوګژدمکونو په څېر په ستنه کې د احتمالي عرضاني قوې په وړاندې مقاومت کوي ،
سره له دې چې په ستنو کې د عمودي بارونو له امله دپام وړعرضاني قوې نه رامنځته
کېږي او غالباً دکانکرېټو مقطع د عرضاني قوې پر وړاندې مقاومه وي ). (429:5

 -1.4شکل :تړلې ستنه (a) .دستنې ) (3Dنما (b)،دستنې اړخيزه نما (c)،دستنې عرضي مقطع ).(298:8

 -2فنر ډوله ستنې ) : (Spiral Columnsپه دې ډول ستنوکې عرضاني سيخان د هستې
د محکمېدنې لپاره د دايروي فنري سيخانو په څېردطوالني فوالدي سيخانو ګردچاپېره
پيچل کېږي  ،چې له امله يې دمحوري فشار الندې پايې د شکل بدلون او دهستي
مقاومت لوړېږي  .داډول محصورکېدنه يوه غيرفعال محصورکېدنه ده چې يوازې دد
فشاري بار په ډېرېدنې سره څرګندېږي  .دفنر ډوله سيخانو قدم ) (Pitchهغه فاصله ده
،چې فنر ډوله سيخان د ستنې له هستې څخه د تاوښت تر منځ واقع کېږي  .د ستنې هسته
د پايې دنننۍ برخه ده،چې د فنر ډوله سيخانود بيروني سطحې په واسطه سره نښلي،کله
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چې د ستنې قشر د پايې بيروني برخه وي  ،نو د فنر ډوله سيخانود بيرونۍ سطحې څخه
اخوا هم هسته واقع کېږي ،چې مقطع دايروي شکل لري).(431:5

 -2.4شکل :د فنري ډوله ستنې (a) .دستنې ) (3Dنما (b) ،دستنې اړخيزه نما  (c) ،دستنې عرضي
مقطع ).(299:8

 -3مرکبې ستنې ) : (Composit Columnsپه دې ډول ستنو کې دکانکرېټو  ،فوالدي
طوالني او عرضاني سيخانو سربېره فلزي (منځ خالي،نل ډوله او قطۍ ډوله اويا -Iډوله)
مقطع هم په پام کې نيول کېږي ).(262:4

 -3.4شکل :د مرکبه ستنه (a) .دستنې اړخيزه نما  (b) ،دستنې مربعي مقطع  (c) ،دستنې
دايروي مقطع ). (322:15
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ب  -اوسپنيزې کانکرېټي ستنې د بارېدنې له مخې په درېيوډلو وېشل کېږي :
 -1محوري فشاري ستنې :دا ډول ستنې ډېرې کمې پيداکېږي او بارونه يې کانکرېټ
زغمي .داډول ستنې په لوړپوړيـــــزو ودانيو کې دپوښښ له ټولو لورو څخه متناظر
بارونه اخلي.
 -2غيرمحوري فشاري ستنې :دا ډول ستنې په اړخونو کې واقع وي اودګاډرسره سخت
اتصال لري ،چې د پوښښ بارونه په غيرمتناظره توګه زغمي.
 -3دوه لــــــوريزه غيرمحــــــوري فشاري ستنې :دا ډول ستنې په کنــــــــجونو کې واقع وي
او دګاډرونو سره سخت اتصال لـــــــري  ،چې د دولـــــو لــــورو څخه غيرمتناطره بارونه
زغمي ). (322, 323: 15
ج  -اوسپنيزکانکرېټي ستنې د تحليل  ،طرحې او محاسبې د ساده کولو لپاره په الندېنيو
درېو کټګورېو وېشل کېږي :
 -1پيډيسټل ) (Pedestalsاو لنډې ) (Shortيا متراکمې ) (Compactستنې  :هغه ستنې
چې د محوري فشاري بارالندې واقع وي اوارتفاع يې د مقطع د لنډې ضلعې له درې
برابره (درې چنده) څخه کوچنۍ وي پيډيسټل ستنې یعنې هغه ستنې چې په هغې کې د
سيخانو اچولو ته اړتيا نه وي  ،ويل کېږي  .د ) (ACIکود د الرښوونې له مخې
د)  (0.85ϕfc′محاسبوي اعظمي فشاري تشنج سره بې له سيخانوکانکرېټو په پام کې
نيولو سره نيول کېږي  ،چې دلته ) (ϕ = 0.65قبلېږي  .په دې ډول ستنو کې)(0.85ϕfc′ Ag
بايد له وارده يا عامل بارڅخه لوی او مساوي وي  ،خو که عامل يا وارده بار له
) (0.85ϕfc′ Agډېرېږي  ،نو اړينه ده چې مقطع لويه شي او يا هم په ستنه کې سيخان په پام
کې ونيول شي ). (257:11
هغه ستنې چې دمتمرکز محوري بار الندې واقع شوې وي  ،خو په طرحه اومحاسبه
کې د عمومي لمش يا لچ ) (Bucklingاغېزه د کمښت له امله په پام کې نه نيول کېږي،
لنډې يا متراکمې ستنې نومېږي .
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 -2لنډې ) (Shortيا متراکمې ) (Compactستنې چې د متمرکز محوري فشاري قوو او
د کږېدنې مومنټ الندې واقع شوې وي  ،خو د دې ډول ستنو په طرحه اومحاسبه کې د
لمش يا لچ اغېزه په پام کې نه نيول کېږي.
 -3اوږدې ستنې ) : (Slender columnsد دې ډول ستنو د محاسبې او تحليل ډېره برخه
د لمش يا لچ اغېزه تشکيلوي  ،په دې ډول پايو کې سربېره پر متمرکز محوري فشاري
قوې او د کږېدنې مومنټ څخه د لمش يا لچ اغېزه هم په تحليل اوهم محاسبه کې په پام
کې نيول کېږي.
د ستنوپه سيخبندۍ کې دوه ډوله طوالني سيخان )(Longitudinal Reinforcement
او په متقابل لوری ځای په ځای کېدونکي سيخان) (Transverse Reinforcementځای
په ځای کېږي  .طوالني فوالدي سيخان د ستنو له محور سره موازي د الندېنيو موخو
لپاره ځای په ځای کېږي :
الف  -د محوري بارونو د زغملو او د باروړلود ظرفيت لوړولو لپاره .
ب  -دممکنه تصادفي عن المرکزيت د پېښېدنې په حالت کې د کششي تشنجاتو په
وړاندې دمقاوم کېدنې لپاره .
ج  -د پايو د هستې د حد يابريد(د پايې د عرضي مقطع دنننۍ برخه) دبرابرولو لپاره  .په
متقابل لوري سيخبندي کېدونکي فوالدي سيخان د ستنو د محور سره عمود يا په
متقاطع ډول ځای په ځای کېږي،چې د پايې په اوږدو کې دځای په ځای کېدونکي
فوالدي سيخانو سره دچنګک کېدنې ،تړلو ) (Tieاو افقي کلکېدنې لپاره کارېږي او د
محوري فشاري بار الندې يې له لمش يا لچ څخه مخنيوی کوي ).(276,277:2

 -3.4د ستنو محوري فشاري ظرفيت
)(Columns Axial Compression Capacity
د ) (ACI 318کود پربنسټ د ستنې محوري فشاري ظرفيت د الندېني فورمول په
واسطه محاسبه کېږي :
)ϕPn = ϕα[0.85fc′ (Ag – Ast) + Astfy]………………..(1.4
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دلته :
 -ϕد متمرکز فشاري بار الندې ستنو لپاره د ظرفيت کموونکی ضريب دی ،چې د تړلې
ستنو لپاره ) (ϕ = 0.65او د فنر ډوله ستنو لپاره ) (ϕ = 0.70قبلېږي .
 -Pnد پايو د محوري نومينالي فشاري قوې ظرفيت دی .
 -αد اصغري عن المرکزيت ظرفيت کموونکی ضريب دی ،چې دتړلو ستنو لپاره )(0.80
او د فنر ډوله پايو لپاره ) (0.85قبلېږي .
 -Agد ستنې د ټولي عرضي مقطع مساحت دی.
 -Astد پايې دطوالني فوالدي سيخانو مساحت دی ).(258,259:3

 -4.4د محوري فشاري ستنو د ظرفيت په هکله بحث
)(Discussion of Columns Axial Compression Capacity
د ( -1.4رابطه) کې الندېنۍ فرضيې په پام کې نيول کېږي :
 -1د کانکرېټو په نهايي شرايطو کې منځني فشاري تشنجات )  (0.85fc′فرضېږي .
 -2په نهايي شرايطو کې دطوالني فوالدي سيخانو فشاري تشنجات ) (fyفرضېږي.
سربېره پردې د ) (ACI 318کود د ستنوپه تحليل لپاره الندېنۍ فرضيي کې کاروي :
الف  -د کانکرېټود فشاري ماتېدنې نسبتي اوږدېدنې ) (0.003ته په ورسېدنې سره
نهايي ( د ويجاړېدنې يا تخريبې) شرايط فرضېږي .
ب  -د فوالدي سيخانو او کانکرېټو تر منځ د نښلېدنې دپایښت لپاره د طوالني سيخانو
اود نژدې کانکرېټو نسبتي اوږدېدنه ) (Strainسره مساوي فرضېږي .
ج  -په کشش کې کانکرېټو مقاومت له صفر سره مساوي فرضېږي .
د  -د شکل د بدلون څخه مخکې اوو روسته مقطع هواره او مسطحه فرضېږي .
پورتنۍ فرضيې په هغه پايو کې په پام کې نيول کېږي چې د محوري فشاري بارېدنې
څخه سربېره د کږېدنې مومنټ هم زغمي). (266-268:4
دپورتنيوفرضيو سره سره د ) (ACI 318کود د ستنود خواصو لپاره الندېنۍ ځانګړې
فرضونې هم په پام کې نيسي :
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الف  -متقابل سيخان (ګژدمکونه يا فنرونه) د کود د الرښوونې او مقررې له مخې طرحه
اومحاسبه کـــېږي  ،چې د فشاري بارېــــدنې الندې طــــوالني سيخـــان له لمش يا لـــچ
څخه ساتي .
ب  -په پايو کې چې کله کانکرېټو د ويجاړېدنې يا تخريب حالت تابع شي په ناوړه توګه
له منځه ځي .نو له همدې امله په تړلو ستنو کې ويجاړېدنه د کانکرېټو د ماتېدنې څخه
پيلېږي،چې د کانکرېټود محافظوي طبقې په تعقيب د طوالني سيخانو د لمش يا لچ په
واسطه د کانکرېټو د هستې چټکه ماتېدنې پېښېږي  .په پرتليزه توګه په فنر ډوله ستنو
کې هسته او فنري سيخان کولی شي ،چې ډېر بار ترهغې په غاړه واخلي  ،چې د قشرپه
ټوټه کېدنې منتج شي او فوالدي سيخان

د کانکرېټو د ماتېدنې څخه مخکې

تسليمېدنې تر بريده ورسېږي .سره له دې چې کانکرېټ په ماتېدنه کې په نسبتي
اوږدېدنې ) ، (0.003د فوالدي سيخانوپه ) (fy = 420 MPaد تسلــــيمېدنې کې د
نسبتي اوږدېـــدنـه ) (εy = 0.00209ډېرکوچنی قيمت دی  .خودا چې په ستنو کې په
تدريجي توګه ويجاړېدنه د کږېدنې ويجاړېدنې په پرتله په پام کې نه نيول کېږي  ،نو
د ) (ACIکود کششي نسبتي اوږدېدنه د ) (≥ 0.005سپارښتنه کوي  .سربېره پر دې پايې
د ساختماني عناصرو څخه ډېر ارزښتناکه عنصر دی چې د ګاډرونو ،د پوښښ تختواو د
ودانۍ د نورو برخوډېری ويجاړېدنه او له منځه تلنه د ستنو دزغم او تکيه کېدنې د
ويجاړېدنې له امله پېښېږي  .نوله دې امله د) (ACI 318کـود د تړلو پايو لپاره د ظرفيت
د کمېدنې ضريب ) (ϕ = 0.65او د د فـــنر ډولــــه پايو لپاره د ظرفيت د کمېدنې ضريب
) (ϕ = 0.70ځانګړې کړې دی  ،ترڅو خوندي طرحه او محاسبه تر السه شي).(21:9
ج  -د )(ACIکودله مخې د ستنو د تفصيل او د جوړښت د نيمګړتياوو له امله د عن
المرکزيت شتون فرضېږي  .په ستنو کې د لمش يا لچ د شتون د امکان له امله د بار د عن
المرکزيت اندازه کېدی شي ډېره شي ،چې له امله يې د ټولو ستنو طرحه اومحاسبه د
اصغري ذاتي يا اصلي عن المرکزيت لپاره سرته رسېږي  .چې د تړلو ستنو لپاره (د پايې
د عرضاني مقطع ابعاد  )0.10 xاو د فنر ډوله ستنو لپاره (د پايې د عرضاني مقطع ابعاد
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 )0.05 xځانګړې شوی دی او په ) (1.4رابطه کې ) (αد تصادفی عن المرکزيت لپاره د
کمېدونکي ضريب په څېر کارېږي  .دا ضريب د دې لپاره په پام کې نيول کېږي ،چې د
فنر ډوله ستنو د ټيټ ذاتي يا اصلي عن المرکزيت په شتون کې د تړلو ستنو د ) (αد لوړ
قيمت په پرتله کيفيت لوړېږي  .د تړلو ستنو د عرضاني مقطع اندازې او ابعاد په )(b
او) (hاو د فنر ډوله ستنو د عرضاني مقطع اندازې او ابعاد په ) (Dgښودل کېږي ،چې
په ) (1.4او) (2.4شکلونو کې ښودل شوي دي ).(297-301:8

 -5.4د ستنو لپاره د )(ACIکود غوښتنې
)(ACI Code Provisions for Columns
الف  -د ستنو د سيخبندۍ نسبت

): (Column Reinforcement Ratioد ستنو

سيخبندي د الندېني فورمول په واسطه پيداکېږي :
)……….………………………….…………..(2.4

Ast
Ag

= ρg

دلته :
 -ρgد ستنې د سيخبندۍ نسبت  - Ast ،په پايه کې د طوالني سيخانو مساحت او
 - Agد ستنې د عرضاني مقطع مجموعي مساحت دی .
د )(ACIکودد غوښتنو له مخې دپايې لپاره د سيخبندۍ نسبت ) (ρgله ) (1%څخه تر
) (8%پورې نيول کېږي او په کمو زلزله يي سيمو کې يې اندازه تر ) (5%سلنې ته په
کمېدنې سره هم د قناعت وړ ده  .د ستنو لپاره د سيخبندۍ نسبت له ) (1%څخه تر)(4%
پورې اوکه له ) (4%څخه ډېره شي  ،نو د ستنې په جوړښت کې د سيخانو د تراکم له امله
ستونزي رامنځته کېږي  .خوپه عمومي توګه په محاسبو کې له ) (2%او) (3%تر منځ
قبلېږي  .سر بېره پر دې د )(ACIکود د غوښتنو له مخې د طوالني فوالدي سيخانو تر
منځ خالصه فاصله بايد له ) (1.5dbچې ) (dbد طوالني سيخانو قطر دی (38 mm) ،او يا
هم دلوی ډکوونکود اعظمي قطرله ) )4/3برخې څخه لږه نه شي ). (158:6
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ب  -د طوالني فوالدي سيخانو اصغري شمېر:
 -1.4جدول :د )(ACIکود په ستنوکې د طوالني فوالدي سيخانو اصغري شمېر). (301:8
د ستنې د عرضاني مقطع شکل

د طوالني سيخانو اصغري شمېر

مثلثي

3

مستطيلي

4

دايروي

6

 -1.5.4دتړلو ستنو لپاره د کود غوښتنې
)(Code Provision for Tied Columns
د ) (ACIکود د تړلو ستنو لپاره الندېنۍ مقررې وړاندې کوي :
الف  -د ګژدمکونو قطر او ترمنځ فاصله  :د ګژدمکونو قطر دالندېنې جدول په څېر په پام
کې نيول کېږي :
 -2.4جدول :د ګژدمکونود قطر د طوالني سيخانو د قطر اړيکې ).(302:8
د طوالني سيخانو اصغري کچه

د ګژدمکونود سيخانو کچه

)≤ (32 mm

)(10 mm

)≤ (36 mm

)(12 mm

د هغو ستنو لپاره ،چې په هغې کې طوالني سيخان د بنډل په ډول ځای په ځای کېږي
 ،د ګژدمکونولپاره ) (12 mmسيخان کارېږي .
د کود له غوښتنې سره سم د ګژدمکونو تر منځ فاصله ) (sپه الندې ډول قبلېږي :
(د طوالني سيخ قطر) s1 = 16 x Longitudinal bar diameter
(د ګژدمک سيخ قطر) smax ≤ s2 = 48 x Tie bar diameter
(دپايې مقطع کوچنۍ اندازه) s3 = Least dimension of column cross-section
له پورتنيو ) (s1, s2او ) (s3قيمتونو له محاسبې څخه وروسته د پايو د مناسب
جوړښت لپاره کوچنی قيمت غوره کېږي  .د ستنې په پاسنۍ برخه کې  ،لوړ ګژدمک  ،په
s

ګاډرونو يا پوښښ تختو کې د افقي فوالدي سيخانو څخه الندې له ) ( اود ستنې
2
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s

ښکتنی ګژدمک د تهداب ،ګاډرونو يا پوښښ تختو څخه پورته له ) ( فاصلو څخه
2

ليرې ځای په ځای نه شي .
ب  -د ګژدمکونوهندسي شکل اودهغې ځای په ځای کېدنه  :د ګژدمکونو د سيخانوقطر،
چې له طوالني سيخانو څخه تاوېږي ،بايد د )(ACIکود د معيارمطابق وي  .دګژدمکونو
هر سيخ بايد د طوال نی سيخانوګرد چاپېره چنګکېدنې (په دواړو لورو) سره محدود شي
 .دا چنګکونه کېدای شي ،چې د( - 4.4شکل) په څېر ) (135°يا) (90°درجې وي .

 -4.4شکل :دستنې په مقطعوکې د ګژدمکونوځای په ځای کول 135° (a) .قات شوی ګژدمک،
) 135° (bقات شوی ګژدمک  (c) ،د  135°او 90°قات شوی ګژدمکونو سره عالوه
شوی ګژدمک ).(302:8

دستنې په مقطع کې ځای په ځای کېدونکي سيخان د دواړو لورو ترمنځ خالصه
فاصله بايد له ) (150 mmڅخه ډېره نه شي  .په الندېني ( -5.4شکل) کې د )(ACIکود د
غوښتنې سره سم د پايــو په مقطعــــو کې دګــــژدمکونو ځـــای په ځــــای کېدنه ښودل
شوې ده ).(81:7
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 -5.4شکل :د ستنې په مقطع کې د ګژدمکونو سره د ځای په ځای کول ).(265:14

 -2.5.4د فنر ډوله ستنو لپاره د کود غوښتنې
)(Code Provision for Spiral Columns
د ) (ACIکود د فنرډوله ستنو لپاره الندېنۍ غوښتنې لري :
الف  -د فنر قطر او ترمنځ فاصله دالندېنيو ځانګړتياوو له مخې په پام کې نيول کېږي :
 -1د فنرد سيخ قطر بايد له ) (10 mmڅخه کوچنی نه شي.
 -2د فنر سيخ ولونه ) (Loopsبايد له ) (25 mmکوچنی او له ) (75 mmڅخه لوی نه شي.
 -3د فنر دسيخ تاوېدنه بايد د پايې له هر وروستني تاوېدوڅخه د يونيم اضافي تاوېدنې
په فاصله په پام کې داسې ونيول شي  ،چې د پوښښ تختې  ،ګاډر او تهداب د سيخانو د
قدم يا ترمنځ فاصلې سره مساوي وي.
 -4د رخې لرونکو فنري سيخانو لپاره د غبرګ پيوند اوږدوالی بايد له ) (300 mmملي
متره يا) (48dbڅخه لږ نه شي ( - dbد فنر د سيخ قطر دی)  ،خو له دې څخه ډېريدلی شي.
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که د فنر لپاره ) (10 mmقطر لرونکی سيخ وکارېږي ،نو د فنر سيخ فاصله يا قدم )(s
بايدله ) (35 mmکوچنۍ اوله) (85 mmډېر نه شي او که د فنر لپاره ) (12 mmقطر
لرونکی سيخ وکارېږي  ،نو بايدله ) (38mmکوچنۍ اوله ) (88 mmډېره نه شي  .د دې
لپاره چې د ستنې په اوږدو کې د فنر دسيخانو او د فنر د سيخ د فاصلې يا قدم ) (sپه اړه
ډاډمن شو  ،بهتره ده چې فاصله ورکوونکي ) (Spacersوکارېږي .
که د فنرډوله پايو لپاره ښويي يا پوښل شوي فوالدي سيخان وکارېږي  ،نود غبرګ
پيونداوږدوالی يې بايد له ) (300 mmيا ) (72dbڅخه کوچنی نه شي .
ب  -دفنرډوله ستنو د سيخبندۍ نسبت  :دفنري پايو د سيخبندۍ نسبت ) (ρsدکودپه
واسطه په الندېني ډول ځانګړ ی شوی دی:
)…………………………………… (5.4

π(Dc −db )as
πD2
) s( 4 c

= ρs

دلته :
 - ρsدفنر دسيخبندۍ نسبت دی.
 -Dcد ستنې د هستې قطر دی (د فنری سيخ څخه بيرون).
 - dbد فنرد سيخ قطر دی.
 - asد فنرد فوالدي سيخانو دعرضاني مقطع مساحت دی.
 - sد فنر سيخ قدم دی.
پورتنۍ رابطه په الندې ډول ساده کوو:
)………….………………………………. (6.4

4as
sDc

= ρs

دفنر سيخ د فشاري بار الندې فنرډوله ستنو په خواصوکې ځانګړی رول لري  ،چې
د پايې هسته محدودوي او د کانکرېټو هستې ته په دوامداره توګه د لوړ فشاري
تشنجاتو او نسبتي اوږدېدنې ته د دې مجال ورکوي ،چې د فنري سيخ په څېر يې په
تسليمېدنه کې وزغمي .

د تدريجي
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ويجاړېدنې په سناريو کې د ټولو

اوسپنيزوکانکـــــرېټي عناصـــــرو او ساختمانونو لـــــپاره د دارنګه کارکولوسپارښتنه
کېږي ). (161:6
د فنرډوله ستنو د ويجاړېدنې سناريو په الندې ډول توضیح کېږي :
 -1ستنه په ) (0.003فشاري نسبتي اوږدېدنې ته په رسېدنې منتج کېږي ،چې په دې
منځني فشاري نسبتي اوږدېدنې سره په کانکرېټو کې فشاري تشنجات )  (0.85fc′او په
طوالني فوالدي سيخانو کې تشنجات )(fyوي .
 -2د بار په ډېرېدنې سره په ستنه کې نسبتي اوږدېدنه ډېرېږي  ،نو له دې امله د پايو د
قشر (د ستنې دمقطع د فنري سيخانو له بيرون څخه اخوا ،د پايې بيروني برخې) د نه
محدوديت (د چاپېرېدنې) له امله ټوټه (درز) کېږي .
 -3که بار او تشنج په پرله پسې توګه په ستنو کې مخ په ډېريدنې وي  ،نو هسته به يې په
پرله پسې توګه خپل شکل بدلوي او د اضافه کېدونکي بار پر وړاندې به مقاومت کوي،
چې همدا د فنر د محدوديتونو (د چاپېرېدنې) بشپړه نظريه ده .د محدوديتونو(د
چاپيرېدنې) په پايله کې په کانکرېټوکې محدودېدنې(د چاپيرېدنې) د فشارله امله
مقاومت څلور ځلې ډېرېږي او سربېره پردې بارېدنه فنري سيخان تسليمېدنې ته
رهنمايي کوي .
 -4د فنري سيخانو تسليمېدنې په پايله کې دستنې د هستې محدوديت (د چاپېرېدنې)
راکمېږي او هسته يې د ماتېدنې سره مخ کېږي.
د فنرډوله پايو شکل نيونه ( نرمېدنه) او يا تدريجي ويجاړېدنه د فنري سيخانو د
تسليمېدنې له الرې په کانکرېټو کې د ماتېدنې څخه مخکې لکه د کږېدنې او عرضاني
قوو په څېر بشپړېږي  .د تدريجي ويجاړېدنې د رامنځته کېدنې لپاره د فنري سيخانو
اغېزه تر هغه بايد لوړه شي ،تر څو چې د ستنې د هستې قشرپه پايې کې د فشاري بار له
امله د ټوټه (درز) کېدنې په وړاندې مقاومت لوړ شي  .دا احتياط د دې لپاره اړين دی ،
چې فنري سيخان د کانکـــــرېټو د ويجاړېــــدنې او تخــــــريبېدنې څخه مخکـــــې ډېره لويه
تسليمېدنه زغمي  ،نوله دې امله اړينه ده چې د تدريجي ويجاړېدنې يا تخريبېدنې
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سناريو پر وړاندې الس بری شي  .پرته له دې غوښتنې څخه د فنري ستنې خواص په
درېو ې مرحلو(د فنرو په تسليمېدنه ) کې لنډېږي  ،نوله دې امله بايد اجازه ورنه کړل شي
چې تدريجي ويجاړېدنه يا تخريبېدنه رامنځته شي .د )(ACI 318کودپر بنسټ دفنر ډوله
ستنو اصغري سيخبندۍ نسبت په الندېني ډول ځانګړ ی شوی دی :
)…………..…………………(7.4

f′c
fy

− 1).

Ag
Ac

(ρmin = 0.45

دلته :
 -ρminد کود د غوښتنې له مخې دفنري پايو د سيخبندۍ اصغري نسبت دی .
 -Agدفنري پايو د عرضاني مقطع مجموعي مساحت دی .
 -Acد پايې د هستې مسا حت دی .
 -fc′د کانکرېټو محاسبوي فشاري مقاومت دی .
 -fyد فوالدي سيخانو د تسليمېدنې مقاومت دی .
د فنري سيخبندۍ د سيخانو د اغېزمنتيا لپاره الندېنۍ رابطه ځانګړې کېږي :
)≥ 0.85 fc′ (Ag – Ac

πD2c
)
4

().

as f y
Dc s

)4

په پورتنۍ رابطه کې له ) (6.4رابطې څخه د) (ρsقيمت په عوض کولو سره ليکو چې :
)≥ 0.85 fc′ x (Ag – Ac
څرنګه چې )

πD2c
4
f′c
fy

2Ps πD2c
4

=  (Acکېږي  ،نو ليکلی شو چې :

− 1).

Ag
Ac

( ρmin = 0.45يا )≥ 0.425 fc′ x (Ag / Ac-1

Ps πD2c
4

نو د فنرډوله پايې د قدم د پيداکولو لپاره له الندېنۍ رابطې څخه ګټه اخېستل کېږي :
)…………..………………………(8.4

8as fy
Ag

)f′c Dc (A −1

=s

c

( -6.4شکل) کېدی شي ،چې د فنري سيخانو محدويتونو(د چاپېرېدنې) فشار په
پيداکولو کې مرسته وکړی  .دا شکل د فنرډوله پايو د طوالني مقطع دياګرام ښيي  ،په
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دې دياګرام کې د فنر په قدم کې د پايو د هستې مساحت ) ، (s . Dcد فنر په قدم )(sکې د
کانکرېټو په هسته کې د فنري سيخانو پرېکول په دوو موقعيتونو کې ښودل شوي دي .
پس  ،فنري سيخان په تسليمېدنه کې د کانکرېټوتر کود پورې د محدوديت (چاپېرېدنې)
د فشار المل )

as f y
sDc

(کېږي ). (304-306:8

 -6.4شکل :د فنري سيخانود فشاري محدودېدنې (چاپېرېدنې) څرنګوالی ). (306:8

 -3.5.4په زلزله يي سيمو کې دستنو لپاره دسيخانو په اړه د کود غوښتنې
دزلزلې پېښېدنې اوپه ځانګړې توګه د اتصال يا نښلېدنې په ساحه کې د ستنو د ښې
کارېدنې لپاره د ) (ACIکودټينګار کوي چې په زلزله يي سيموکې دټولو هغو غوښتنواو
محدوديتونو سره سره الندېنۍ ځانګړې غوښتنې بايد په پام کې ونيول شي :
 -1په ستنو کې دسيخبندۍ نسبت بايد له ) (6%څخه ډېر اوله ) (1%سلنې څخه لږ نه شي.
 -2عرضاني فوالدي سيخان (فنرډوله يا ګژدمکونه)د پايې په اوږدو کې له دوو
انجامونوڅخه د ) (ℓoپه فاصلې سره مشخصېږي ،چې په دې فاصله کې يې تر منځ فاصله
نژدې په پام کې نيول کېږي اود) (ℓoفاصله د الندېنۍ رابطې په واسطه ټاکل کېږي :
)ℓo = max {h, ℓn/6, 450 mm} ……………..….….…… (9.4
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په پورتنۍ رابطه کې ) (hد فشاري عنصر بشپړه ارتفاع ده او ) (ℓnدفشاري عنصر ازاده يا
محاسبوي ارتفاع ده .
 -3د) (ℓoپه فاصله کې د فنرډوله عرضاني سيخانو حجم د( -7.4رابطې) سربېره د الندېنۍ
اندازې څخه بايد لږ نه شي :
)………………………….…………….. (10.4

f′c
fyh

ρs = 0.12

په پورتنۍ رابطه کې ) (fyhپه تسليمېدنه کې د عرضاني سيخانو د مقاومت مشخصه ده .
 -4د) (sپه فاصله کې دستنې د مقطع په هستې عمود عرضاني سيخانو مجموعي
مساحت ) (Ashد) (ℓoپه فاصله کې بايد د الندېنۍ اندازې څخه لږنه شي :
)………….…… (11.4

f′c
fyh

− 1)≥ 0.09shc

Ag

(

f′c

fyh Ac

Ash = 0.3shc

په پورتنۍ رابطه کې ) (hcد ستنې د هستې د مقطع اندازه ده،چې دهستې له مرکزه
دمحصورونکو فوالدي سيخانو تر مرکزه حسابېږي او ) (Acد هستې دمقطع مساحت دی.
 -5د ) (ℓoپه فاصله کې د عرضاني سيخانو تر منځ فاصله بايد د الندېنۍ رابطې له
اندازې څخه ډېره نه شي:
), 150 mm} ….…….. (12.4

350− hx
3

, 6db, 100 +

hmin
4

{ s ≤ min

همداراز اړينه ده چې دا فاصله ) (100 mmونيول شي  .په پورتنۍ رابطه کې ) (hminد
ستنې د مقطع کوچنۍ فاصله ده (db) ،د طوالني سيخانو قطر دی او ) (hxد ستنې په تنه
کې د عرضاني سيخانو ترمنځ اعظمي فاصله ده .
 -6که عرضاني فوالدي سيخان د ستنې ټول اوږدوالی ونه پوښي ) (ℓn >2ℓoوي  ،نو د
) (ℓoله اوږدوالي څخه بيرون د عرضاني سيخانو ترمنځ فاصله بايد د الندېنۍ اندازې
څخه ډېره نه شي:
)s ≤ min {6db, 150 mm} ………………………………. (13.4
په الندېنې ( -7.4شکل) کې په زلزله يي سيمو کې په يوه ستنه کې د) (ℓoاوږدوالی اود
عرضاني سيخانوتر منځ فاصله ښودل شوې ده).(440-442:5
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 -7.4شکل  :په زلزله يي سيم و کې دستنو او ګاډرونو د نښلېدنې په ساحه کې د عرضاني فوالدي
سيخانو تر منځ اعظمي فاصلې ). (442: 5

 -1.4مثال  :په النــــدېني ښودل شـــوي شکل کې که دتــړلـــې اوسپنيزې کانکــرېټي
ســتنې لــپاره ) (fc′ = 20 MPaاو) (fy = 420 MPaوي د) (ϕPnقيمت پيداکړئ .

حل :

د سيخبندۍ نسبت مساوي کېږي په :
= 4,924 mm2
x 100 = 2.1%

4,924
225,000

𝜋282
4

=8x

𝜋𝑑 2
4

⇒ As = n

As
Ag

= ρg

= Ag = 375 x 600 = 225,000 mm2 ⇒ ρg
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د سيخبندۍ نسبت د کود له غوښتنې سره سم دی .
د ګژدمکونو تر منځ فاصله د الندېنيو درېو قيمتونو څخه کوچنی قيمت قبلېږي :
s1 = 16 x (28) = 448 mm
s ≤ s2 = 48 x (10) = 480 mm
s3 = 375 mm
له پورتنيو قيمتونو څخه تر ټولو کوچني قيمت ) (s = 375 mmقبلوو چې د کود د
محدوديتونوسره سمون لري  .همداراز د ګژدمکونو لپاره ) (10 mmقطر سيخان او
طوالني سيخانو لپاره ) (28 mmقطر سيخان ،چې د ) (36 mmقطر سيخانو څخه
کوچنی دی  ،درست ټاکل شوي دي .
د سيخانو تر منځ خالصه فاصله مساوي کېږي په :
د لنډ لوري لپاره :
mm
د اوږد لوري لپاره :

[375 – 2 x 65 – 2 x 28)]/2 = 95mm < 150
[600 – 2 x 65 - 2 x 28)]/2 = 207 mm > 150 mm

له پورتنۍ محاسبې نه مالومېږي چې په لنډ او اوږد لورو اضافي سيخانوته اړتيا شته .
په پايله کې د ستنې عرضاني مقطع د کود مطابق ده او په هغې کې د) (ϕPnقيمت د
( -1.4رابطې ) په مرسته په الندې ډول پيداکېږي :
]ϕPn = ϕα [0.85fc′ (Ag – Ast) + Astfy
]ϕPn = 0.65 x 0.80 x [0.85 x 20 x (225,000 – 4,924) + 4,924 x 420
ϕPn = 3,020,873 N = 3,020. 9 KN.
 -2.4مثال  :په الندېني شکل کې ښودل شوې فنر ډوله ستنې مقطع کې که د کانکرېټو
فشاري مقاومت ) (fc′ = 25 MPaاو) (fy = 420 MPaوي ،د) (ϕPnقيمت پيداکړئ .
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حل  :دعرضاني مقطع د کود د محدوديتونو په مطابق په الندې ډول ارزوو:
د سيخبندۍ نسبت مساوي کېږي په :
x 100 = 1.042%

3,750
360,000

= x 100

6 x π x (25)2 /4
π x (600)2 /4

= x 100

As
Ag

= ρg

داچې ) (1% < ρg = 1.04% < 8%ده  ،نو د کود د محدوديتونو (1-8)%په مطابق ده .
دفنر قدم مساوي کېږي په :
= 65.65 mm

263,760
4017.86

]x 420

=

(10)2
4

π x (600)2 /4

]−1
π x (525)2 /4

8 x [π x

=
[ 25 x 525 x

8as fy
Ag
)f′c Dc (A −1
c

=s

s = 65.65 mm > 50 mm ⇒ OK
په پايله کې د کود د غوښتنې له مخې دستنې د عرضاني مقطع محاسبه سرته رسوو .
د( -1.4رابطې) له مخې د) (ϕPnقيمت په الندې ډول پيداکوو:
]ϕPn = ϕα[0.85fc′ (Ag – Ast) + Astfy
]x 420

252
4

)+6xπx

252
4

–6xπx

6002
4

ϕPn= 0.70 x 0.85[0.85 x 25 (π x

ϕPn= 0.595[21.25 (282,600 – 2,943.75) + 1,236,375] = 4,271,550 N

 -3.4مثال  :ديوه ساختمان په يوه چوکاټ کې يوه ستنه چې اوږدوالی يې )، (6.0 mد
مقطع ابعاديې ) (h = 600 mm x b = 400 mmاو ) (14 N 20په لوی لورو پنځه او په
لنډ لورو دوه طوالني سيخان په کې ځای په ځای شوي دي  .په دې ستنه کې عرضاني
سيخان د ) (ACIکودد غوښتنې له مخې په زلزله يي سيمو کې د زلزلې پر وړاندې د
مقاومت لپاره که )(fc′ = 25 MPaاو) (fy = 420 MPaوي ،محاسبه کړئ .
حل  :داچې په ستنه کې دکاريدلي سيخانوقطرله ) (32 mmڅخه لږ دی  ،نود ګژدمکونو
لپاره ) (10 mmقطر سيخان په پام کې نيول کېږي  .د ستنې په دواړو انجامونو کې
دډېروعرضاني سيخانو د ځای په ځای کېدنې فاصله ) (ℓoپه الندې ډول پيداکېږي او په
هغې کې عرضاني سيخان د ځانګړو غوښتنو له مخې په پام کې نيسو:
ℓo = max {h, ℓn/6, 450 mm}= max {600, 600/6 = 1000, 450}mm
ℓo =1,000 mm
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د عرضاني سيخانوترمنځ فاصلې دټاکنې لپاره د ) (ℓoفاصله د ( -12.4رابطې ) په واسطه
ارزول کېږي .
}, 150 mm

350− hx
3

, 6db, 100 +

hmin
4

{ s ≤ min

hx = 2 x 122.5 + 20 + 10 = 275 mm
, 150}mm = 100 mm

350−275
3

, 6 x 20, 100 +

400
4

{ s ≤ min

اوس د ( -11.4رابطې) په واسطه د ګژدمک قطر او د هغې د ښاخونوشمېر کنترولوو:
f′c

− 1)= 403.2 mm2
= 278.6 mm2 ⇒ OK

− 1)≥ 0.09shc

fyh
400 x 600

25
420

(

25

420 520 x 320

Ag

(

f′c

fyh Ac

Ash = 0.3shc

Ash = 0.3 x 100 x 510 x

= 0.09 x 100 x 520 x

f′c
fyh

Ash ≥ 0.09shc

د مثال په (الف  -شکل) کې ښودل شوي عرضاني سيخان د مقطع په لوی لوري )(3N10
سيخان شتون لري ،چې د هغې د مقطع سطحه کافي نه ده.
= 235.5 mm2 < 403.5 mm2 ⇒N. G

102
4

Ash = 3 x π x

د دې غوښتنې دحل لپاره که د مقطع په اوږد لوري ) (5N12عرضاني سيخان په پام کې
ونيول شي  ،نود مثال د ( ب  -شکل) له مخې لروچې:
= 565 mm2 > 403.5 mm2 ⇒ OK

122
4

Ash = 5 x π x

دګژدمکونو لپاره د ) (12 mmقطر په کارېدنې سره د ستنې د مقطع په کوچني لوري
عموددګژمکونو اړينه سطحه مساوي کېږي په :

− 1)= 270.6 mm2
= 166 mm2 ⇒ OK

25
420

400 x 600

(

25

420 520 x 310

Ash = 0.3 x 100 x 310 x

= 0.09 x 100 x 310 x

f′c
fyh

Ash ≥ 0.09shc

نو په لنډ لوري ) (3N12عرضاني سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
= 339 mm2 > 270.6 mm2 ⇒ OK
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122
4

Ash = 3 x π x

په پايله کې دستنې د دواړو انجامونو څخه د ) (ℓo = 1.0 mپه فاصله کې ) (12 mmقطر
لرونکي سيخان د ) (s = 100 mmفاصله په پام کې نيول کېږي او د ) (ℓoفاصله څخه
بيرون يانې په منځنۍ ساحه کې د ) (4.0 mپه فاصله کې ځای په ځای کېدونکي عرضاني
سيخانو ترمنځ فاصله مساوي کېږي په :
s ≤ min {6db, 150 mm}= min {6 x 20 = 120, 150}mm = 120 mm
په پايله کې دستنې د ) (ℓoفاصله څخه بيرون یعنې په منځنۍ ساحې په ) (4.0 mفاصله
کې کولی شو) (10 mmقطر لرونکي عرضاني سيخان د ) (s = 120 mmپه فاصله په پام
کې ونيسو .
 -4.4مثال  :ديوې دايروي مقطع لرونکې ستنې لپاره چې قطر يې ) (500 mmدی ،د
) (ACIکــــودد غوښتنې لـــــه مخې په زلــزله يي سيمو کې د زلزلې په وړاندې د مقاومت
لپاره که ) (fc′ = 25 MPaاو) (fy = 420 MPaوي ،مناسبه او وړ فنري عرضاني سيخان
که محاسبه کړئ .
حل  :د فنري عرضاني سيخانو لپاره ) (10 mmقطر اودفنري عرضاني سيخانو ګردچاپېره
) (40 mmخالصه محافظوي طبقه ټاکو ،نو دستنې د هستې قطر دستنې د مقطع د
بيرونې قطر پربنسټ مساوي کېږي په :
Dc = 500 – 2 x 40 = 420 mm

= 60.21 mm

263,760
4,381

]x 420

=

(10)2
4

8 x [π x

π x (500)2 /4
[ 25 x 420 x
]−1
π x (420)2 /4

=

8as fy
Ag
)f′c Dc (A −1
c

≤s

دفنري عرضاني سيخانو قدم ) (60 mmمحاسبه شوی ،چې دفنري عرضاني سيخانو
ګردچاپېره د دووحلقوازاده فاصله ) (60 – 10 = 50 mmکېږي او د کود دغوښتنې له
مخې له اعظمي ) (75 mmڅخه لږه او د اصغري ) (25 mmڅخه لويه ده ،نو درسته
محاسبه شوې ده .
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 -6.4د اوسپنيزوکانکرېټي ستنو محاسبه
)(Design of Reinforced Concrete Columns
ستنې  ،د د وارده بارونو  ،د ابعادو يا کچې او د جوړېدونکو ترکيبي اجزاوو (
کانکرېټواو او فوالدي سيخانو) د ځانګړتياووله مخې محاسبه کېږي  .دستنې په
محاسبه کې د دوو حالتونو سره مخ کېږو :
 -1که د ستنو عرضي ابعاد مخکې له مخکې په مهندسي پالنونو کې معلوم وي  ،نو له
دې امله د پايې د محاسبې لپاره دموادو  )fc′او ) fyځانګړتياوې د ترکيبي اجزاوو پر
بنسټ فرضېږي او د) (Astد پيداکولو لپاره ( -1.4رابطې) کارېږي  .که )

Ast
Ag

( د کود د

غوښتنې سره سمه وي  ،نو د )(ACIکود د غو ښتنو پر بنسټ سيخان غوره او په مقطع
کې ځای پر ځای کېږي  .محاسبه يوه تکراري عمليه ده  ،څوڅو ځلې بايد وڅېړل شي ،تر
څو د ډېری اغېزمنې ټاکنې پر بنسټ د لګښت او د جوړښت له پلوه په زړه پورې وي .
 -5.4مثال  :يوه تړلــــې پايه چې ابعــــاديې ) (375mm x 375mmاو دهغې لـــــه پاســــه
) (Pu = 1,880 KNمحاسبوي محوري فشاري بارعمل کړی وي او د ترکيبي موادو
ځانګړتياوې يې ) (fc′ = 20 MPaاو) (fy = 420 MPaوي  ،سيخان محاسبه کړئ ؟
حل  :د( -1.4رابطې) په پام کې نيولو سره ليکو چې :
ϕPn = 0.65 x 0.80 x [0.85 x 20 x (375 x 375 – Ast ) + Ast x 420] ≥ 1,880 KN

Ast ≥ 3,039 mm2
د )  (Astد پيدا شوي قيمت پر بنسټ )x 100 = 2.16%

3,039
375 𝑥 375

=  (ρgکېږي چې د

کود له غوښتنې سره سمه ده او ) (8 N 22چې مساحت يې ) (Ast = 3,040 mm2کېږي
قبلوو  ،چې د سيخانو تر منځ خالصه فاصله يې )= 100.5 mm

375−2 x 65−2 x 22
2

(

کېږي او د کود له غوښتنې ) (150 mmڅخه کوچنی دی  .که د طوالني سيخانو قطر (36
) mmيا له دې څخه کوچنی وي نو د ګژدمکونو لپاره ) (10 mmقطر سيخان قبلېږي .
د ګژدمکونو تر منځ فاصله په الندې ډول پيداکوو:
s1 = 16 x (22) = 352 mm
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s2 = 48 x (10) = 480 mm ⇒ Use s = 350 mm.

≤s

s3 = 375 mm
د پايې د عرضاني مقطع تفصيل په الندې ډول ترتيبېږي :

د پايې د عرضاني مقطع واقعي محاسبه اړينه ده،چې په الندې ډول وارزول شي :
]ϕPn = 0.65 x 0.80 x [0.85 x 20(375 x 375 – 3,040) x 0.85 x 20 + 3,040 x 420
ϕPn = 1,880.20 KN > Pu =1,880 KN⇒ Ok

 -2که د ستنو د عرضاني مقطع ابعادنه وي ورکړل شوي يايې ابعاد معلوم نه وي  ،نو په
محاسبه کې د کود د غوښتنو له مخې دستنې لپاره د سيخبندۍ نسبت ) (ρgد ترکيبي
موادوځانګړتياوې (  fc′او )fyفرضېږي او د( -1.4رابطې)په کارېدنې سره د مقطع مجموعي
مساحت) (Agالسته راوړ او بيادمقطع وړ او مناسب ابعاد غوره کوو .د ستنې محاسبه
يوه تکراري پروسه ده  ،چې څوڅو ځلې بايد وڅېړل شي  ،تر څو د ډېرې اغېزمنې ټاکنې
پر بنسټ د لګښت او د جوړښت له پلوه د پايې محاسبه په زړه پورې وي او په پايله کې
مناسبه او وړ عرضاني مقطع غوره شي]. [308,309:8
 -6.4مثال :يوه فنر ډوله ستنه چې دهغې له پاسه ) (Pu =2,700 KNبار عمل کړی وي او
د ترکيبي موادوځانکړتياوې يې ) (fc′ = 28 MPaاو) (fy = 420 MPaوي محاسبه کړئ .
حل  :د( -1.4رابطې) له مخې ليکو چې :
ϕPn = 0.70 x 0.85 x [(Ag – 0.02Ag) x 0.85 x 28 + 0.02Ag x 420] ≥ 2,700
= 425.13 ≈ 430 mm2

4x 141,880
π

√=

4Ag
π

√ = Ag ≥ 141880 mm2 ⇒ Dg

Cover = 40 mm, Dc = 430 – 2 x 40 = 350 mm
400

= 2,903 mm2

ᴫ x 4302
4

= 0.02 x

ᴫD2g
4

Ast ≥ 0.02 Ag = 0.02 x

که دپايې لپاره ) (22 mmقطر سيخان قبول کړو  ،چې ديو سيخ مساحت يې )(380 mm2
کېږي ،نو په مقطع کې د السته راغلي سيخانو مساحت له مخې دځای په ځای کېدونکو
سيخانو شمېرله )= 7.64

2,903
380

( سره مساوي کـــــېږي  ،نو په پايله کې ) (8 N22سيخان

چې مساحت يې ) (Ast = 8 x 380 = 3,040 mm2کېږي  ،په مقطع کې ځای په ځای
کېږي.
د فنر سيخ لپاره ) (10 mmقطر سيخ په پام کې نيسواو( -7.4رابطې) پربنسټ د فنر قدم
په الندې ډول محاسبه کوو:
= 53 mm

263,760
4,992

]x 420

=

(10)2
4

π x (430)2 /4

]−1
π x (350)2 /4

8 x [π x

[ 28 x 350 x

=

8as fy
Ag
)f′c Dc (A −1
c

≤s

د پايې په عرضاني مقطع کې په الندې ډول سيخان ځای په ځای کېږي :

د پايې د عرضاني مقطع د واقعي محاسبې لپاره اړينه ده،چې په الندې ډول وارزول شي:
ϕPn = ϕα[0.85 fc′ (Ag – Ast) + Ast fy] ≥ Pu
Ag = ᴫ x (430)2/4 = 145,146.5 mm2
Ast = 8 x ᴫ x(22)2/4 = 3,039.5 mm2
]ϕPn = 0.70 x 0.85[0.85 x 28 (145,146.5 – 3,039.5) + 3,039.5 x 420
ϕPn = 2,771,948 N = 2,771.95 KN > Pu = 2,700 KN ⇒ Ok
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 -7.4د محوري قوې او کږېدنې مومنټ الندې اوسپنيزې کانکرېټي ستنې
)(Reinforced Concrete Columns under Axial Force and Bending Moment
په دې بـــــــرخه کې د هغه ستنو په هکله بحــــث کېږي،چې پر هغې لکـــه د (-8.4
شکل) په څېر دمقطع مرکزي ليکي يا متناظر محورته ،غير محوري کږېدنې مومنټ
) (Mnهم عمل کړی وي  .همدارازپه دې برخه کې هغه لنډې اوسپنيزې کانکرېټي پايې
چې د محوري فشاري قوې او کږېدنې مومنټ الندې

واقع شوي وي او

اوږدوالی ) (Selendernessيا لمش او لچ پرې اغېزه نه کوي،تر مطالعې الندې نيول
کېږي.
 -1د محوري فشاري او کږېدنې مومنټ الندې د ستنوويجارېدنه :لکه مخکې ترې
يادونه وشوه چې په دې برخه کې هغه پايې چې د محوري فشاري قوې او کږېدنې مومنټ
له امله تخريبېږي د مقاوم کېدنې او تحليل په اړه بحث تر سره کېږي ،چې د دې ډول
ستنو تحليل  ،دګاډرونو د تحليل دالندېنيو تيوريکي د فرضېدنوپر بنسټ تر سره کېږي:
) -(aد بارېدنې (کږېدنې مومنټ) څخه مخکې هواره مقطع  ،د بارېدنې (کږېدنې مومنټ)
څخه وروسته هواره پاتې شوې فرضېږي  ،له دې امله په مقطع کې نسبتي اوږدېدنه
() Strainsله غير فعال محور فاصلې سره خطي تناسب لري.
) - (bفوالدي سيخان او کانکرېټ ډېر ښه نښلي .له دې امله دفوالدو سيخانو نسبتي
اوږدېدنه دهغه نژدې کانکرېټو دنسبتي اوږدېدنې سره مساوي ده  ،چې د غير فعال
محور څخه په مساوي فاصله واقع وي .
) -(cنهايي يا تخريبې شرايط د کانکرېټو د ماتېدنې په واسطه تعريف او محدودېږي او
په فشار کې نسبتي اوږدېدنه ) (0.003ته در سيدلو له امله  ،کانکرېټ ماتېږي .
) -(dد کانکرېټو کششي مقاومت له صفر نيول کېږي.
) -(eد کانکرېټو د فشاري تشنجاتو د ساده کولو لپاره د ويتنيس ) (Whitney’sفشاري
بالک مستطيلي ډوله په پام کې نيول کېږي.

402

په پايې کې د فشاري بار عن المرکزيت ) (Eccentricityد کږېدنې مومنټ )(Mn
اومحوري فشاري قوې ) (Pnله نسبت يا د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
)………………………………… (14.4

Mn
Pn

=e

د جامداتو ميخانيک پر بنسټ  ،محوري قوه  -کږېدنې مومنټ او عن المرکزيتي قوه
د قوو معادل سيستم دی ،چې د ورته اغېزو له امله د ساختمان په تحليل کې د يو بل پر
ځای کارېږي .

 -8.4شکل :په ستنه کې د قوې معادل سيستم (a) .قوه او مومنټ (b) .غيرمرکزي قوه ).(313:8

دويجاړېدنې يا نهايي شرايطو الندې پنځه کټګوري اوسپنيزکانکرېټي پايې د
کږېدنې مومنټ ) (Mnاو محوري فشاري قوو ) (Pnالندې مطالعه کېږي  .په دې اړه د
ساده شوې عرضاني مقطع لرونکې ستنې چې د هغې په کششي او فشاري برخو کې دوه
اليې فوالدي سيخان ځای په ځای شوي وي  ،په الندې ډول بحث کېږي :
الف  -هغه پايې چې بې له محوري فشار د کږېدنې مومنټ (عن المرکزيت صفر وي) پرې
عمل نه وي کړی ،د عرضاني مقطع نسبتي اوږدېدنه او تشنجات يې د نهايي شرايطو
الندې په ( -10a.4شکل ) کې ښودل شوي دي  .دمحوري فشاري بارشويو پايود جوړښت
د عيب او نيمګړتيا له امله د پايو محاسبه د ذاتي اصغري عن المرکزيت په پام کې
نيولوسره د ) (ACIکودپه واسطه ځانګړې شوې ده  .د هغه محوري فشاري ستنو  ،چې
په هغې کې د فشاري بار عن المرکزيت د مشخص يا ځانګړې اصغري عن المرکزيت
) (0.1hاويا) (0.05Dgڅخه کوچنی او يا مساوي وي  ،نو د ) (ACIکود د هغې د تحليل د
ساده کولو لپاره دکموونکي ضريب ) (αکارېدنه مجاز کړې ده  .ددې اصغري ځانګړي
عن المرکزيت اندازه د) (0.1hاو) (0.05Dgپه واسطه پيداکولی شو ،دلته په ترتيب سره
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) (hد د لمش يا لچ په مستوي د عرضاني مقطع اندازه ده او) (Dgد تړلې دايروي يا فنري
ستنو د عرضاني مقطع مجموعي قطر دی). (256:10
ب  -هغه ستنې چې محــــــوري فشار پرې په کــــــوچني عن المرکزيت ســــره عمل کړی
وي د عـــرضاني مقطع نسبتي اوږدېدنه او تشنجات يې د ويجاړېدنې يا نهايي شرايطو
الندې په ( -10b.4شکل) کې ښودل شوي دي  .په هغې کې د)(fy = 420 MPa
تسليمېدنې مقاومت لرونکوکششي فوالدي سيخانو
اوږدېدنې اندازه له )

fy
Ey

کې د ) (εtکششي نسبتي

= (0.002 ≈ εtڅخه کوچنی ده .د ويجاړېدنې په شرايطو کې د

پايو د کششي يا فشـاري فوالدي سيخـــانو د نسبتي اوږدېدنې ) (εt, ε’sلپاره د )(ACI
کود له خواکوم ځانګړي محدوديتونه نه دي وضع شوي  .په دې حالت کې فوالدي سيخان
هیڅکله په مقطع کې د کانکرېټو د ماتېدنې اود تشنجاتو د لوړېدنې په واسطه د
ويجاړېدنې يا تخريب څخه مخکې تسليمېدنې حالت ته نه رسېږي  .له دې امله هغه
ستنې چې د بارېدنې کوچنی عن المرکزيت لري ،د هغو ستنوپه پرتله چې په تدريجي
ويجاړېدنې حالت کې وي ،نسبتأ له ډېر ناوړه حالت سره مخ کېږي ،چې د ) (ACIکود په
واسطه د دې ډول پايو مقطع د فشاري کنترول شويو مقطعو په نوم يادېږي .
ج -هغه ستنې چې محوري فشارپرې د منځني عن المرکزيت سره عمل کوي د
ويجاړېدنې يا نهايي شرايطو نسبتي اوږدېدنه او تشنجات يې په ( -10c.4شکل ) کې
ښودل شوي دي  .په فوالدي سيخانو کې د ) (εtکششي نسبتي اوږدېدنې اندازه يې
د) (0.002او) (0.005تر منځ محدوده ده .فوالدي سيخانو د ويجاړېدنې په حالت کې
دکانکرېټو د ماتېدنې څخه مخکې تسليمېدنې ته نه رسېږي  .محوري فشار ي پايې چې
منځنی عن المرکزيت لري ويجاړېدنه يې کټ مټ د شکل بدلېدنې او درز کېدنې د
تدريجي غځېدنې په څېر وي،چې مقطع يې د ) (ACIکود انتقالي مقطع نوموي .
د -هغه ستنې چې محوري فشار پرې په لوی عن المرکزيت سره عمل کوي  :د
ويجاړېدنې يا نهايي شرايطو نسبتي اوږدېدنه او تشنجات يې په ( - 10d.4شکل ) کې
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ښودل شوي دي .په هغې کې د) (fy = 420 MPaتسليمېدنې مقاومت لرونکوکششي
فوالدي سيخانو د کششي نسبتي اوږدېدنې ) (εtاندازه له )

fy
Ey

=(0.005≈ εtڅخه لويه

وي ،چې فوالدي سيخانو د ويجاړېدنې په حالت کې دکانکرېټو د ماتېدنې څخه مخکې
تسليمېدنې ته رسېږي .له دې امله په دې حالت ستنو کې د ويجاړېدنې په حالت کې اړينه
ده ،چې د تدريجي ويجاړېدنې حالت سره يوځای د شکل بدلېدنې او درز کېدنې ته
پاملرنه وشي ،چې د ) (ACIکود دې ډول پايو مقطع د کششي کنترول شويو مقطعو په
نوم يادوي .
هـ  -هغه ستنې چې مقطع يې پرته له محوري قوي څخه د کږېدنې مومنټ الندې واقع
شوي وي  ،د دې ډول مقطعو تحليل د ګاډرونو په څېر سرته رسېږي  .کله چې د پايو
مقطع د کوچني  ،منځنی او لوي عن المرکزيتونو وېشنې محوري فشاري بارېدنې
الندې واقع کېږي ،چې د ) (ACIکود په فشاري کنترولي  ،انتقالي او کششي کنترولي
مقطعو وېشلې دي ،نو د هغې پر وړاندې بايد جواب ويونکې وي  .د عن المرکزيت يا
بارېدنې پر وړاندې د غبرګون پر بنسټ د پايو د عرضاني مقطعو اندازې  ،د سيخبندۍ
نسبت ) (ρاو د کانکرېټو اوفوالدي سيخانو ځانګړتياوو (  fc′او )fyاو سربېره پر دې د
بارعمل او کږېدنې مومنټ کارکوي او خپله دنده سرته رسوي  .په (-10e.4شکل) کې د
مرکزي ليکه ) (CLچې د مقطع هندسي مرکز ښيي او د غير فعال محور ) (NAچې په
هغې کې نسبتي اوږدېدنه او تشنجات صفر دي  ،سره توپير شوي دي). (313-315:8

405

 -9.4شکل :د ستنې مقطعه). (315:8

په پورتني شکل کې :
 - bدمقطع عرض.
 - hدمقطع ارتفاع.
 - dدمقطع فعاله ارتفاع.
 - Astدفوالدي سيخانو مساحت.
 - Asد کششي سيخانو مساحت دی.
 - A’sدفشاري سيخانو مساحت.
’ - dد) (A′sڅخه کانکرېټود سطحې پورې فاصله ده .
As
bd
A′s
bd
Ag
bd

=  -ρد کششي سيخانو.
=’ - ρد فشاري سيخانو .
=  - ρgد ستنې د سيخبندۍ نسبتونه دي .
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 -10.4شکل :د ستنو د ويجاړېدنې نهايي شرايطو نسبتي اوږدېدنه (a) .دستنې دمرکزي بارېدنې حالت(b) .
دستنې د کوچني عن المرکزيت فشاري-بارېدنې حالت (c) .ستنه دمنځني عن المرکزيت فشاري -
بارېدنې حالت انتقالي مقطع (d) .ستنه د لوی عن المرکزيت فشاري  -بارېدنې حالت کششي
کنترول شوې مقطع (e) .ستنه يوازې د کږېدنې يا د فشاري قوې الندې واقع شوې چې عن
المرکزيت يې )∞( وي ).(457:5
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د ويجاړېدنې د شرايطوتعادل په يوه ستنه کې دارنګه پېښېږي  ،چې که دفوالدي
سيخانو نسبتي اوږدېدنه )= 0.00209

fy
Ey

=، (εyتسليمېدنې د) (fy = 420 MPaاو د

کانکرېټو نسبتي اوږدېدنه ماتېدنې په يوه مهال يا همزمان ) (0.003ته ورسېږي  .په
همدې ډول  ،د) (fy = 420 MPaلپاره د ويجاړېدنې د فشاري کنترولي مقطعو او انتقالي
مقطعو تر منځ د سرحدی ليکي په واسطه تعادل کېږي ). (274:13
په ( -10.4شکل ) کې د پايې عرضاني مقطع يوازې د مقطع مرکزي ليکي (د مرکزي
ليکي  CLپه څېر ) ته د بې له محوره کږېدنې مومنټ الندې کار کوي  .په مقطع کې کشش
او فشار د غير فعال محور) (NAپه مقابل لوري کې د مرکزي ليکي ) (CLسره موازي
واقع کېږي  .د مقطع ارتفاع يا ضخامت ) (hپه پالن کې د لمش يا لچ حالت کې دعرضاني
مقطع ابعاد دي  ،چې د کږېدنې مومنټ د محور يا د مرکزي ليکي ) (CLسره عمود واقع
کېږي  .همدارنګه عن المرکزيت ) (eهم د مرکزي ليکي )(CLسره عمودي واقع وي .
 -2د ستنو د مقاومت کموونکی ضريب ) : (ϕهرڅومره چې ) (εtد نهايي شرايطو (حدي
حالت کې) په لوري ډېرېږي  ،د اوسپنيزکانکرېټي عنصر تدريجي ويجاړېدنه يا تخريب
ال ډېريدنه دفوالدي سيخانو د سيخبندۍ د کششي تسليمېدنې دغځېدنې له الری
حاصلېږي  ،چې په پايله کې د ويجاړېدنې خونديتوب لوړوي  .دا ډول د ويجاړېدنې
خونديتوب لوړوالی په انتقالي او فشاري کنترولي مقطعو کې کمېږي  .د نيمه ناوړه يا
ناوړه ويجاړېدنې يا تخريب د پوتنشيال پر وړاندې د خونديتوب لپاره د ) (ACIکود د
انتقالي او فشاري کنترولي مقطعو لپاره د کششي کنترولي مقطعو په پرتله د ټيټ
مقاومت (ظرفيت) د کمېدنې ضريب ټاکلی دی  ،چې په ( -11.4شکل) کې ښودل شوی دی
 (εt) .د نسبتي اوږدېدنې په څېر چې فوالدي سيخانو په ډېر زيات نهايي شرايطو کې
واقع وي ،محدود شوي دي .د هغو مقطعو لپاره چې د کششي سيخانو يو ګونې اليه لري
 ،د (-11.4شکل) له مخې هغه په انتقالي مقطع يا د قــــيمت لـــــه مخې په ) (εt = 0.002او
)(εt = 0.005کې شاملېږي ،د) (c/dپورې اړونده قيمتونه ،چې دلته ) (cد کانکرېټو د
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فشاري ساحی ژوروالی يا ارتفاع او ) (dد کانکرېټي عنصر فعاله ارتفاع ده  .د فنري
اوسپنيزکانکرېټي پايو لپاره د نهايي خواصو او تدريجي ويجاړېدنې يا تخريب حالت
د بهتر والي لپاره د مقاومت کمېدنې ضريب ) (ϕټاکل شوی دی ). (101,102:7

 -11.4شکل :د مقاومت د کمېدونکی ضريب )(ϕاوپه فوالدو کې په ډېر زيات کشش کې د) (εtنسبتي
اوږدېدنې او په پايو يا ستنو کې د () cد کانکرېټو د فشاري ساحې ارتفاع او )(dد
کانکرېټي عنصر فعاله ارتفاع نسبت ) (c/dتر منځ اړيکې). (102:7

 -3پالستيکي مرکزيت ) : (Plastic Centroidپه ستنو کې عامل بارونه د عن
المرکزيت ) (eپر بنسټ وېشل کېږ ي ،د متمرکزې بارېدنې له اغېزې  ،چې په هغې کې
عن المرکزيت صفر وي نهايي شرايط د ستنې په عرضاني مقطع کې د دې المل کېږي
،چې په هغې کې نسبتي اوږدېدنې يو شانته او) (0.003وي ،خو په ترتيب سره په
کانکرېټو کې فشاري تشنجات )  (0.85fc′او په فوالدي سيخانو کې) (fyوي  .نو عن
المرکزيت د پورتنيو يادو شويو شرايطو د متمرکزی بارېدنې يا د پالستيکي مرکزيت
په پام کې نيولو سره پيداکېږي  .پالستيکي مرکزيت د نهايي شرايطو الندې دکانکرېټو
د فشاري او دفوالدي سيخانو د قووچې په هغې کې په ترتيب سره په کانکرېټو کې
فشاري تشنجات )  (0.85fc′او په فوالدي سيخانو کې) (fyوي  ،د موقعيت په پايله کې
محدودشوي دي  .د پايو ډېري عرضاني مقطع سره متناظري وي  ،نو له دې امله
پالستيکي مرکزيت او هندسي مرکز يت په يوه ځای کې واقع کېږي  .سره له دې هم د
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ستنو عرضاني مقطع يا سيخبندي شوي سيخان پر يوه مهال په متناظر ډول نه محاسبه
کېږي  ،چې د کږېدنې مومنټونو پر وړاندې مقاومت وکړي  .د هر يوه حالت لپاره اړينه ده
 ،چې د عن المرکزيت په پام کې نيول شوي پالستيکي مرکز سره وارزول شي  .په (-12.4
شکل) کې دغير متناظرو عرضاني مقطع لرونکو پايو دوه مثالونه ښودل شوې دي ،چې
په کې د هرې مقطع لپاره د پالستيکي مرکز د پيداکولو الرښونه شوې ده ).(317,318:8

 -12.4شکل :د پالستيکي مرکزيت ). (318:8
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 -8.4د کږېدنې مومنټ او محوري فشار الندې واقع شوو ستنو تحليل
)(Analysis of Columns Subjected to Bending and Axial Compression
د فرضيو پربنسټ د ستنوپه مقطعو کې نسبتي اوږدېدنه  ،د اړونده تشنجاتو او
قوو دپيداکولو پسې محاسبه کېږي،چې له مخې يې ) (Pnاو) (Mnمحاسبه کېدای شي ،د
تحليل دا کړنالره په ( -13.4شکل) او راتلونکو( 7.4او  )8.4مثالونو کې واضح شوې ده.

 -13.4شکل :د کږېدنې مومنټ او محوري فشار الندې واقع شويو ستنو تحليل). (319:8

په پورتني شکل کې  fc′ :او  - fyد کانکرېټو اوفوالدي سيخانو د فشاري او تسليمېدنې
ځانګړتياوې دي  a .او  - cپه ترتيب سره د فشاري ساحې او بالک ژوروالی يا ارتفاع ده .
 - fsپه نهايي شرايطو کې په کششي فوالدو کې کششي تشنجات دي .
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 - fc′په نهايي شرايطو کې په فشاري فوالدو کې فشاري تشنجات دي .
 -Tپه نهايي شرايطو کې د کششي فوالدو د کششي قوو محصله ده .
 -Ccپه نهايي شرايطو کې د کانکرېټو د فشاري قوو محصله ده .
 -Csپه نهايي شرايطو کې د فشاري فوالدي سيخانو د فشاري قوو محصله ده .
) -(d- h/2د کششي فوالدي سيخانو د قوې د مومنټ بازو دی .
’ -h/2 - dد فشاري فوالدي سيخانو د قوې د مومنټ بازو دی .
 -(h-a)/2په کانکرېټو کې دفشاري قوې د مومنټ بازو دی). (258:10
د ( -13.4شکل) پر بنسټ په نهايي يا ويجاړېدنې شرايطو کې د ستنې په عرضاني مقطع
کې نومينالي قوه ) (Pnاودکږېدنې مومنټ ) (Mnپه الندې ډول محاسبه کېږي :
)Pn = Cc +Cs –T = 0.85fc′ ab + A′s fs′ – As fs ……………...….(14.4
h

h

2

2

)+ A′s fs′ ( − d′ ) + As fs (d − ) ……….(15.4

)0.85f′c ab(h−a

= Mn

2

په کششي او فشاري فوالدي سيخانوکې تشنجات په الندې ډول تشریح کېږي :
)) Es ≤ fy…………………………………(16.4
)) Es ≤ fy…………..……………………(17.4

0.003

𝑐
0.003
𝑐

( )fs = (d - c

( )’fc′ = (c – d

دلته  (Es) :دفوالدي سيخانو د ارتجاعيت مودول دی ).(263:3
د عرضاني مقطع په ورکولو سره پورتنۍ رابطې بايدداسې وکارېږي چې د هغې په
واسطه په ستنه کې د بارېدنې شرايط لکه چې په الندې ډول وپېژندل شي :
 -1که د ستنې محور نومينالي فشاري قوه) (Pnورکړل شوې وي  ،نو په ( -14.4رابطه) کې
د )(cقيمت د خطاء د پيداکولو د کوښښ کولو)(Trial error

او انټراکشن

) (interactionيا متقابل عمل له الرې پيداکېږي  .په څرګنده توګه په ( -15.4رابطه) کې
د) (cد قيمت په ورکولو سره کولی شو چې د) (Mnقيمت محاسبه کړو.
 -2که د ستنې محوري نومينالي فشاري قوې اود کږېدنې مومنټ ) (Mnورکړل شوی وي،
نو په په ( -15.4رابطه) کې د )(cقيمت د خطاء د پيداکولو د کوښښ کولو)(Trial error
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يا انټراکشن ) (interactionله الرې پيداکېږي  .په څرګنده توګه  ،په ( -14.4رابطه) کې
د) (cد قيمت په ورکولو سره کولی شو ،چې د) (Pnمحاسبه کړو.
 -3که د محوري فشار د عن المرکزيت قيمت )

Mn
Pn

=  (eورکړل شوی وي  ،نو په

)(6.4رابطه کې د ) (cقيمت د خطاء د پيداکولو د کوښښ ) ، (Trial errorانټراکشن يا
متقابل عمل د الری پيداکېږي  ،بيا د) (14.4او ) (15.4رابطو په واسطه د) (Pnاو)(Mn
قيمتونه پيداکېږي .
)…… ………….… (18.4

)0.85f′c ab(h−a
h
h
]) +A′s f′s ( −d′ )+As fs (d−
2
2
2
′
′
′
] [0.85fc ab+ As fs +As fs

[

=e

يا دونه  :د تحليل دا طريقه په دې ډول مقطعو کې په دې فوکس کوي ،چې د پايې
عرضاني مقطع په مستطيلي ډوله مقطع سره ساده شي او دوه اليې فوالدي سيخانو په
کششي او فشاري څنډوکې بايد ځای په ځای شي ). (299-303:16
 -7.4مثال  :په الندېني شکل کې د يوې تړلې اوسپنيزې کانکرېټي ستنې ښودل شوې
مقطع لپاره کــــه د هغې د پاسه ) (Pn =3,300 KNنومينالي فشاري قوې عمل کړی وي
اودموادو ځانګړتياوې يې )(fc′ = 25MPaاو) (fy = 420 MPaوي  ،دنومينالي کږېدنې
مومنټ ) (Mnاوعن المرکزيت ) (e = Mn/Pnقيمتونه پيداکړئ .

حل  :دپورتنيو رابطو له مخې لرو چې :
Pn = 0.85 fc′ .a.b + A′s fs′ – Asfs
)Es

0.003
𝑐

( )) Es – As (d – c

0.003
𝑐

( Pn = 0.85 fc′ .a.b + A′s (c – d’).
)Es ≤fy
) Es ≤fy
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0.003

𝑐
0.003
𝑐

( )fs= (d – c

( )’fs′ = (c – d

په پورتنۍ رابطه کې د) (cقيمت (د فشاري ساحې ارتفاع) يوازېنی نامعلومه قيمت دی
 ،چې د خطاء دپيداکولو لپاره د کوښښ کولو ) (trial errorپه پايله کې )(c = 385 mm
اود غير فعال محور موقعيت او نور قيمتونه مساوي کېږي په :
= 0.0011,

0.003

x 0.2 x106 = 226MPa,

a = β1c = 0.85 x 385 = 327 mm, εt = (530 - 385) x

385
0.003
385

=0.0025, fs= (530 - 385) x

0.003

x 0.2 x106 = 490 MPa > 420 MPa ≈ 420 MPa.

ε′s = (385 - 70) x

385
0.003
385

fs′ = (385 - 70) x

دشکل له مخې ) (A′s = As = 1,846 mm2کېږي  ،همداراز په ( -17.4رابطه) کې د)(c
قيمت په کارولو سره په الس راوړو چې :
h

h

) + A′s fs′ ( − d′ ) + As fs (d −
2

− 70) +

600
2

( + 1,846 x 25 x

2
2
)0.85x 25 x 327 x 325(600−327
2

) = 308,263,922 + 10,614,500 + 10,614,500
= 100mm

329.50x106
3,300x103

)0.85f′c ab(h−a

=

𝑛𝑀
𝑛𝑃

600
2

= Mn
= Mn

1,846 x 25 x(530 −

= Mn = 329.50 KN. m ⇒ e

εt = 0.0011< 0.005 ⇒ ϕ = 0.65
ϕPn = 0.65 x 3,300 = 2,145 KN, ϕMn = 0.65 x 329.50 = 214.20 KN. m
 -8.4مثال  :د ( -7.4مثال ) په څېر د يوې تړلې مقطع لرونکې اوسپنيزې کانکرېټي ستنې
له پاسه ) (Mn = 680 KN.mنومينالي فشاري قوه عمل کړی وي او د ترکيبي موادو
ځانګړتيايې )(fc′ = 25 MPaاو) (fy = 420 MPaوي  .نود نومينالي فشاري قوې )(Pn
اوعن المرکزيت ) (e = Mn/Pnقيمتونه پيداکړئ .
حل :دتېرورابطو په پام کې نيولو سره پيداکووچې:
h

h

) + A′s fs′ ( − d′ ) + As fs (d −
2

a

) – )Es(h
2

)0.85f′c ab(h−a

2

0.003

h

c

2

()Es( – d’) – As (d- c).

0.003
c

( d’) x

0.003

) Es ≤fy

c

( )’(c – d
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A′s (c= fs′

2

a

0.85fc′

.a.b (h- ) +
2

; ) Es ≤fy

0.003
c

= Mn
= Mn

( )fs= (d – c

په پورتنۍ رابطه کې د) (cقيمت يوازنې نامعلومه قيمت دی  .د خطاء دپيداکولو
لپاره د کوښښ کولو په پايله کې ) (c = 312mmاود غير فعال محور موقعيت او نور
قيمتونه مساوي کېږي په :
). (a = 265mm, εt = 0. 0021, ε′s = 0.0023, fs = 419MPa, fs′ = 420 MPa
نو لرو چې :
Pn = 0.85 fc′ .a.b + A′s fs′ – Asfs
Pn = 0.85 x 25 x 265 x 375 + 1,846 x 420 –1,846 x 419 = 2,113.56KN
a

) – )Es(h
2

0.003

h

c

2

()Es( – d’) – As (d- c).

– 70) –1,846 x

600
2

0.003

a

c

2

() + 1,846 x 0.0023

( Mn = 0.85fc′ .a.b (h- ) + A′s (c- d’) x

265
2

Mn =0.85 x 25 x 265 x 375(600 -

) = 987.23 KN. m

265
2

– 0.0021(600

e = Mn/Pn = 987.23 / 2,113.56 = 0.47 m.
εt = 0.0021 ⇒ ϕ = 0.65
ϕPn = 0.65 x 2,113.56 = 1,373.81 KN
ϕ Mn = 0.65 x 987.23 = 641.70 KN. m
 -9.4مثال  :د ( -7.4مثال) په څېرديوې تړلې مقطع لرونکې اوسپنيزې کانکرېټي ستنې
،که )= 300 mm

Mn
Pn

= (fc′ = 25MPa) ، (eاو) (fy = 420MPaوي ،نو د نومينالي

فشاري قوې ) (Pnاو نومينالي کږېدنې مومنټ ) (Mnقيمتونه پيداکړئ .
حل  :دپورتنيو رابطوپه پام کې نيولو له مخې لرو چې :
)0.85f′c ab(h−a
h
h
]) +A′s f′s ( 2 −d′ )+As fs (d− 2
2
] [0.85f′c ab+ A′s f′s +As fs

[

) Es ≤fy

0.003
c

( )’) Es ≤fy ; fs′ = (c – d

=e

0.003
c

( )fs= (d – c

په پورتنۍ رابطه کې د) (cقيمت يوازنې نامعلومه قيمت دی  .چې د خطاء دپيداکولو
لپاره د کوښښ کولوپه پايله کې د غير فعال محور موقعيت ) (c = 325 mmقبول
کړو،نو نور قيمتونه مساوي کېږي په :
(a = 276.25 mm, εt = 0019, ε’s = 0024, fs = 378.5 MPa, fs′ = 420 MPa) .
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د) (cقيمت په کارولو سره لرو چې :
Pn = 0.85 x 25 x 276.5 x 375 + 1,846 x 420 –1,846 x 378.5
Pn = 2,280 KN ⇒Mn = ePn = 0.30 x 2,280 = 684 KN. m
εt = 0.0019 ⇒ ϕ = 0.65
ϕPn = 0.65 x 2,280 = 1,482 KN, ϕMn = 0.65 x 684 = 444.60 KN. m
 -10.4مثال  :د( -7.4مثال ) په څېر ديوې تړلې مقطع لرونکې اوسپنيزکانکرېټي ستنې،
که )(fc′ = 25MPaاو) (fy = 420MPaوي  ،نود نومينالي فشاري قوې ) (Pnاو نومينالي
کږېدنې مومنټ ) (Mnقيمتونه په تخريبې شرايطو کې پيداکړئ .
حل  :دتعادل د شرايطو له مخې د ويجاړېدنې يا تخريبې شرايطو کې )

fy
Es

= ، ( εt = εy

چې دلته ) (εtد کششي فوالدي سيخانو نسبتي اوږدېدنه ده .
د الندېنيو رابطوپه کارولو سره  ،چې د تعادل د شرايطو له مخې يې لرو چې :
εt = (d – c) x (0.003/c) = εy
εy = fy / Es ≤ fy = 420/0.20 x 106 = 0.0021 ⇒fs = fs′ = 420 MPa
د تعادل د شرايطو الندې له ( -11.4شکل) څخه دفشاري ساحې ژوروالي قيمت )(cb
کولی شو په الندې ډول پيداکړو :
کله چـــې )(εt = 0.002وي  ،نـــــو ) (c/d = 0.600کــــېږي  ،خــــــــو که ) (εt = 0.0021شي ،
نو) (c/d = 0.630کېږي  ،په پايله کې دفشاري ساحې ژوروالي قيمت ) (cbمساوي
کېږي په :
cb = (0.63) x d = (0.63) x 530 = 334 mm
د پورتني ) (cbقيمت په کارولو سره د:
)(ab = 283 mm, εt = 0.0018, ε′s = 0.0021, fs = 352MPa, fs′ = 420MPa
دپورتنيو رابطو په واسطه د ) (Pnbاو ) (Mnbقيمتونه په الندې ډول پيداکېږي :
Pnb = 2,384.38 KN; Mnb = 914.38 KN. m ⇒ εt = 0.0021 ⇒ϕ = 0.65
ϕPn = 0.65 x 2,384.38 = 1,549.85 KN
ϕMn = 0.65 x 914.38 = 594.35 KN. m
416

د ستنې مقطع لپاره د) (Puاو ) (Muقيمتونه د عامل بار له امله د ساختماني تحليل
پر بنسټ پيداکېږي  .د دې هر يو حالت د حل لپاره د) (ϕقيمت فرضېږي  .د) (ϕله مخې
کولی شو ،چې د)

Pu
ϕ

= (Pnاو)

Mu
ϕ

= (Mnقيمتونه محاسبه کړو ،نو د ستنې د مقطع لپاره

د) (Pnاو ) (Mnقيمتونه دپورتنيومثالونوپه څېر د) (ϕقيمت له مخې محاسبه کېږي .
د) (ϕلومړنی فرضي قيمت او له هغې څخه وروسته د تعديل يا سمون اود سوال د حل
څخه په تکراري ډول د) (ϕد قيمت پورې  ،تر څو يوله بل سره سر وخوري فرضوو .د ياد
شوي تحليل د کړنالرې څخه وروسته چې د ټولو ستنود بېالبېل ډوله مقطعو د دايروي
او د څو اليو سيخانو د سيخبندۍ شويو مقطعو په ګډون کارېږي  .د ټولوفوالدي
سيخانو لپاره نسبتي اوږدېدنې او تشنجاتو د فشاري ساحې د ارتفاع ) (cپورې تړلي
دي  .په مقطعو کې د ويجاړېدنې يا تخريب د شرايطو الندې حالت کې د ټولو قوو لپاره
د مومنټ بازو هم د فشاري ساحې د ارتفاع ) (cپورې تړلی دی  .نو له دې امله د دې
حالت حل يوڅه ډېر پيچلی ،خو په ( -14.4شکل) کې په ګرافيکي ډول ښودل شوې دی .

 -14.4شکل :دڅو اليو سيخانو په شتون کې د مستطيلي مقطع او دايروي ستنې تحليل). (324:8
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په ( -14.4شکل) کې دښودل شوې دايروي مقطع لرونکې ستنې چې د محور ي
فشاري باراو کږېدنې مومنټ الندې واقع وي تحليل د دايروي پالن شکل کې د سيخانو
د ځای پر ځای کېدنې اودفشاري بالک دنا منظم شکل له امله پيچلی وي  ،نو له دې امله
يې محاسبه داټکلي کړنالرې په واسطه کېږي  .په دې کړنالره کې دايروي مقطع
د( -15.4شکل) په څېر په مستطيلي مقطع اړول کېږي  .په پايله کې مستطيلي مقطع د
هغې د اړونده ساده کېدنې سره تحليلېږي .

 -15.4شکل :د ستنې دايروي په مستطيلي مقطع اړونه (a) .اصلي دايروي مقطع (b) .اړول شوې
مستطيلي مقطع ). (325:8

 -9.4د کږېدنې او محوري فشار لپاره د پايو انټراکشن دياګرام
)(The Column Interaction Diagram for Bending and Axial Compression
د هغه ستنودمقطعو تحليل چې د کږېدنې اومحوري فشارالندې واقع وي  ،يوه
پيچلې عمليه ده،چې تکراري حل غواړي  .همداراز د کمپيوټر د سافتوير په واسطه
محاسبوکې ګرافيکی حل کارېږي ،چې د انټراکشن دياګرام ) (Interaction diagramپه
نوم يادېږي  .په ( -16.4شکل) کې د ستنې د ورکړل شوي عرضاني مقطع لپاره يو
دياګرام ښودل شوی دی ،چې د) (Pnاو ) (Mnدقيمتونو پورې تړلی دی  .د بارېدنې نهايي
يا ويجاړېدنې په هر ډول شرايطو کې په انټراکشن دياګرام کې په نقطه يي ليکې ګراف
په ( -16.4شکل) کې په ترتيب سره ) (Mn) ، (Pnاو) (eد) (x,yاو په زايوي کورديناتو کې
ښودل شوی دی  .په ( -10.4شکل) کې دټولوممکنه ويجاړېدنې بار حالتونو په ګډون په
انټراکشن دياګرام کې ښودل شوي دي  .د ( -16.4شکل) په انټراکشن دياګرام کې په
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نښه شوې ساحه  ،د بارېدنې حالتونه ،د محوري فشاري قوې او کږېدنې مومنټونه ،چې
د ستنې د مقطع د ظرفيت ) Pnاو  (Mnڅخه لږ دی او بيروني ساحه د هغه بارېدنې لپاره
،چې بارېدنه يې د ستنې د مقطع د ظرفيت ) Pnاو  (Mnڅخه ډېر ده ښودل شوې دی .

 -16.4شکل :د ستنې انټراکشن دياګرام ). (326:8

د ورکړل شويو مقطعولپاره د انټراکشن دياګرام په شتون کې د ستنو د مقطعوتحليل او
محاسبه ساده کېږي  .د ) (ACIکودپه محدود شمېر انټراکشن دياګرامونه ايجاد کړي
دي  ،چې په پراخه پيمانه د اوسپنيزکانکرېټي ستنو د مقطعو لپاره ترې ګټه اخېستل
کېږي  .د دې انټراکشن دياګرامونو بېلګې په ) (17.4او) (18.4شکلونو کې ښودل شوي
دي  .ډېری انټراکشن دياګرامونه په ضميمو کې برابر شوي دي چې په هريوه انټراکشن
دياګرام الندېني ثابت پارامترونه لري :
 -1د کانکرېټو اوفوالدي سيخانود مقاومتونو ځانګړتياوې )  (fc′او). (fy
 -2د ستنو عرضاني مقطع (دايروي او مستطيلي) ډولونه.
 -3دفوالدي سيخانو د سيخبندۍ بڼه يا ځای په ځای کېدنه :د مستطيلي مقطعو لپاره د
فوالدي سيخانو دپايې دمقطع په دوو لورو يا د ستنو په دننني محيط کې دفوالدي
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سيخانو وېشل ،د دايروي مقطع لرونکو ستنو لپاره فوالدي سيخانو او د ستنې د مقطع
په دننني محيط کې دفوالدي سيخانو وېشل.
 -4د ستنو ډولونه :تړلې او فنري.
 -5دمقطع په ارتفاع يا ضخامت )(γکې دکششي او فشاري فوالدي سيخانو تر منځ
فاصلو نسبت.
د پورتنيو هر يوه پارامتر د هر ډول بدلون له امله ځانګړی انټراکشن دياګرام
کارېږي ،دستنې لپاره کولی شودوه انټراکشن دياګرامونه هم وکاروو ،چې پايلې يې
دخطي انترپوليشن په واسطه حاصلېږي .انټراکشن دياګرام کې الندېني پارامترونه لري:
Ag) ( -1عرضاني مقطع مساحت دی د) (xاود) (yپه کورديناتو د) (Agنسبت .
 -2د عرضاني مقطع ابعاد ( bاو ) hد) (xاود) (yپه کورديناتو د) (Agنسبت .
 (ρg)-3د سيخبندۍ نسبت چې په هر يوه انټراکشن دياګرام کې په مقياس سره له )(1%
څخه تر) (8%پورې ښودل شوی وي ).(307-309:16
د ستنو په انټراکشن دياګرام کې د ) (xاو) (yد کورديناتو په محورونو په ترتيب
سره )

Pn e

f′c Ag h

= (Rnاو)

Pn
f′c Ag

= (Knښودل شوي دي  .د محاسبې تحليل لپاره په ځانګړي

تخريبې او نهايي بارېدنې شرايطو کې د ) (Pnاو ) (Mn = Pn.eقيمتونه پيدااو دضريبي
بارونو او مومنټونو د زغم لپاره د ستنې وړتياڅرګندوي  .د ستنو انټراکشن دياګرام د
ښې کارېدنې لپاره بايدد) (ACIکود الندېني شرايط بايد په پام کې ونيول شي :
 -1د ) (Rnيا ) (Knقيمتونه بايد د ) (αله ضريب څخه ډېر نه شي ،نود دې لپاره په هر
انټراکشن دياګرام کې د) (Knmaxد پيداکولو لپاره مستقيمې ليکي ښودل شوې دي .
 -2د) (ϕقيمت د) (εtد قيمت پر بنسټ پيداکېږي  ،هغه ليکې چې په هر انټراکشن
دياګرام کې ښودل شوې دي  ،هغه د) (fsاو) (εtقيمتونو ترمنځ توپير ښيي  .د) (εtقيمت
لــه لــيکې د )

fs
Es

( د اخېستل شوي قيمت له مخې د) (ϕقيمت پيداکېږي .

 -3د ستنو د سيخبندۍ نسبت ) (ρgبايد د کود د غوښتنو په مطابق له ) (1%څخه
تر) (8%پورې وي .
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 -1.9.4د ستنو د تحليل لپاره د انټراکشن دياګرام کارول
)(Analysis of Columns using the Interaction Diagram
مسئلو د تحليل لپاره مخکی له مخکې  ،د موادوځانګړتياوې (  fc′او  ، )fyد ستنې د
عرضاني مقطع تفصالت (’ Asاو )b, h, d’, Asاو د ستنې ډول ( تړلی يا فنري) بايد ورکړل
شوي وي  .د پايې له پا سه عامل محوري فشاري ضريبي بار) (Puاو ضريبي کږېدنې
مومنټ ) (Muقيمتونه دساختماني تحليل په پايله کې پيدا او په وړاندې يې د ستنې د
عرضاني مقطع د مقاومت وړتيا په الندېنيو مرحلو کې پيداکېږي :
 -1د پايې لپاره د سيخبندۍ نسبت )

Ast
Ag

=  (ρgپيدا او د کود د محدود شوي بريد له

) (1%څخه تر) (8%پورې د ځان ډاډمنول .
 -2د)h

Pu

h

Mu

e

= ( مقدار پيداکول .

 -3د پايې د پوښتنې مطابق د انټراکشن دياګرام څخه د نسبتونو ټاکل  ،که د پايې د
دارقامو له مخې نسبتونه د يوه انټراکشن دياګرام سره نه برابرېږي  ،نو دوه يا ډېر
دياګرامونه کارېږي او پايله له هغوی څخه د اخېستل شويو نسبتونو د انټرپوليشن په
واسطه حاصلېږي .د )  (γ, fc′او ) (fyقيمتونو لپاره انترپوليشن کېږي ،که دوه يا ډېر
انټراکشن دياګرامونه کارېدلي وي ،نو د هريوه دياګرام لپاره د څلورمې مرحلې څخه تر
شپږمې مرحلی پورې عمليه تکرار ېږي .
 -4د انټراکشن دياګرام د مبداء ) (0,0څخه د ) (xد محــور سره د) (αپه زاويه  ،چې
h

دا زاويه د)  (α = arctanسره مساوي کېږي  ،يوه ليکه رسموو.
e

 -5د څلورمې مرحلې په ليکه د) (ρgمقياس کارېدلې دی  ،چې د مقطع د) (ρgاړونده نقطه
په نښه اود دې نقطي پر بنسټ د دياګرام د کومکي ليکې په مرسته د) (εtموقعيت
مشخص اود) (εtپه واسطه د) (ϕقيمت پيداکېږي .
 -6د پنځمې مرحلې دنښه شوې نقطي څخه د ) (yمحور په لوري افقي ليکه رسموو چې د
هغې له مخې د )≥ Knmax

Pn

= (Knقيمت او د ) (xمحور په لوري عمودي ليکه

f′c Ag
Mn

رسموو چې د هغې له مخې د)

f′c Ag ℎ

=  (Rnقيمت په الس راوړو او له مخې يې د) (Pnاو

) (Mnقيمتونه پيداکوو .
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 -7د انټراکشن دياګرام د تر منځ د اړونده انټرپوليشن په واسطه کولې شو د ) (ϕPnاو
) (ϕMnقيمتونه پيداکړو.
 -8که ) (Kn > Knmaxوي،نو ترهغې چې د ) (ACIکود غوښتنې بشپړی نه کړي  ،مقطع
مناسبه نه ده .
 -9که ) (ϕMn ≥ Muاو) (ϕPn ≥ Puوي  ،مقطع مناسـبه او که ) (ϕMn < Muاو)(ϕPn < Pu
وي  ،مقطع نامناسبه ده ).(282:2
 -11.4مثال  :د( -7.4مثال )کې ديويې تړلې مقطع لرونکې اوسپنيزکانکرېټي ستنې
وړتياکه دهغې له پاسه ) (Pu= 1,800 KNفشاري قوې  (Mu= 420 KN. m) ،کږېدنې
مومنټ عمل کړی وي او )(fc′ = 28 MPaاو) (fy = 420 MPaوي،د انټراکشن دياګرام له
مخې تحليل کړئ .
حل  :دپايې د مقطع دسيخبندۍ نسبت مساوي کېږي په :
x 100 = 1.64%

3,693
)
375 x 600

Agst

( = 100

Ag

= ρg

په مقطع کې د سيخبندۍ نسبت د کود) (1% ≤ ρg ≤ 8%,په مطابق دی .
x 0.60 = 2.60.

1,800
415

=h

Pu
Mu

=

h
e

په( -7.4مثال )کې د ستنې دواړو لورو ته د دوو سيخانو په واسطه سيخبندي شوې ده :
= 0.77; fc′ = 28 MPa and fy = 420 MPa.

600−2x 70
600

h−2c

=

h

=γ

د) (17.4او) (18.4شکلونو کې د انټراکشن دياګرامونو څخه )(fc′ = 28 MPa,fy = 420
اوفوالدي سيخانو دواړو لورو ته واقع وي ،د) (γقيمت د) (7او) (8ترمنځ واقع دی ،چې
د انترپوليشن په واسطه ) (γ = 0.77او)= 69º

h
e

 (α = arc tanقبلوو.

د) (17.4او) (18.4شکلونو کې د انټراکشن دياګرامونو کې د مثال لپاره د ترسيم شوي
ليکي څخه الس ته راغلې نقطې لپاره قيمتونه په الندې ډول پيداکوو:
له لومړي دياګرام څخه :

= 0.0015, ϕ = 0.65

له دويم دياګرام څخه :

= 0.0014, ϕ = 0.65
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0.70 x 420
0.2 x 106
0.65 x 420
0.2 x 106

=

=

fs
Es
fs
Es

= εt

=εt

له لومړي دياګرام څخه :
= 0.48⇒ Pn = 0.48 x 28 x (600 x375) = 3,024 KN
= 0.178⇒ Mn = 0.178x28 x (600x375)x 600 = 672.84 KN.m

Pn
′
fc Ag

=Kn

Mn

Rn = ′

fc Ag ℎ

له دويم دياګرام څخه :
Pn
′
fc Ag

=Kn

Mn
′
fc Ag ℎ

= Rn

= 0.50⇒ Pn = 0.50 x 28 x (600 x375) = 3,150 KN
= 0.190⇒Mn = 0.190 x 28 x (600x375)x 600 = 718.2 KN.m
= 3,036.6 KN
= 677. 38KN.m

)(0.77−0.7

)(0.8−0.7
)(0.77−0.7
)(0.8−0.7

γ = 0.77 ⇒ Pn = 3,024 + (3,150 – 3,024) x

γ= 0.77 ⇒Mn= 672.84+(718.2 – 672.84) x

ϕPn = 0.65 x 3,036.6 = 1,973.79 KN > Pu = 1,800 KN ⇒OK
ϕMn = 0.65 x 677.38 = 440.29KN. m > Mu = 415 KN. m⇒OK

 -12.4مثال  :د( -7.4مثال )کې ديوې تړلې مقطع لرونکې اوسپنيزکانکرېټي ستنې
وړتياکه دهغې له پاسه ) (Pu= 1,150 KNفشاري قوې  (Mu= 440 KN. m) ،کږېدنې
مومنټ عمل کړی وي او )(fc′ = 28 MPaاو) (fy = 420 MPaوي ،د انټراکشن دياګرام له
مخې تحليل کړئ .
حل  :دپايې په مقطع کې د سيخبندۍ نسبت مساوي کېږي :
x 100 = 1.64%

3,693
)
375 x 600

( = 100

Agst

= ρg

Ag

په مقطع کې د سيخبندۍ نسبت د کود) (1% ≤ ρg ≤ 8%,په مطابق دی .
x 0.60 = 1.57

1,150
440

=h

Pu
Mu

=

h
e

په( -7.4مثال )کې د ستنې دواړو لورو ته د دوو سيخانو په واسطه سيخبندي شوې ده :
= 0.77; fc′ = 28 MPa and fy = 420 MPa.
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600−2x 70
600

=

h−2c
h

=γ

د ) (17.4او) (18.4شکلونو انټراکشن دياګرامونوکې )(fy=420MPa)،(fc′ = 28 MPa
اوفوالدي سيخان د پايې مقطع دواړو لورو ته واقع وي ،د) (γقيمت د) (7او) (8ترمنځ
واقع دی ،د )= 57º

h
e

 (α = arc tanله مخې د السته راغلوقيمتونو څخه د )(γ = 0.77

قيمت لپاره د انترپوليشن له مخې محاسبه تر سره کېږي .د) (17.4او)(18.4
شکلونوانټراکشن دياګرامونو کې د) (α = 57ºپه زاويه له ترسيم شوې ليکې الس ته
راغلې نقطې لپاره قيمتونه په الندې ډول پيداکېږي:
په لومړي دياګرام کې مقطع د هغه ليکې په منځ کې واقع ده ،چې هلته )، (εt= 0.0035
نود( -11.4شکل) له مخې) (ϕقيمت مساوي کېږي په :
ϕ = 0.48 + 83 εt = 0.48 + 83 x 0.0035 = 0.77
د) (18.4شکل څخه  :مقطع د دوو ليکو په منځ کې واقع ده  ،نو :
له لومړۍ ليکې څخه )،(fs = fyنو) (εt ≈ 0.002او لـــه دويمې ليکي څخـه )،(fs = fy
نــــو) (εt ≈ 0.0035کېږي چې په پايله کې )(εt ≈ 0.0025قبلوو  ،نود ( -11.4شکل) له
مخې) (ϕقيمت مساوي کېږي په :
ϕ = 0.48 + 83 εt = 0.48 + 83 x 0.0025 = 0.69
= 0.0014, ϕ = 0.65

0.65 x 420
0.2 x 106

fs

=

Es

=εt

له ) (17.4شکل يا لومړي دياګرام څخه لروچې :
= 0.28⇒Pn = 0.28 x 28 x (600 x375)/1,000 = 1,764 KN
= 0.178⇒Mn = 0.178 x 28 x(600 x375)x600=672.84 KN. m

Pn
′
fc Ag

=Kn

Mn

Rn = ′

fc Ag ℎ

له دويم دياګرام څخه لروچې :
= 0.36⇒ Pn = 0.34 x 28 x (600 x375)/1,000 = 2,142 KN
= 0.21⇒ Mn = 0.21 x 28 x(600 x375) x 600 = 793.8 KN. m
= 1,801.8 KN

)(0.77−0.7
)(0.8−0.7

Pn
f′c Ag

=Kn

Mn

Rn = ′

fc Ag ℎ

γ = 0.77 ⇒ Pn = 1,764 + (2,142 – 1,764) x
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= 684.94 KN. m

)(0.77−0.7
)(0.8−0.7

γ= 0.77 ⇒Mn= 672.84+(793.8 – 672.84) x

ϕPn = 0.65 x 1,801.8 = 1,171.17 KN < Pu = 1,150 KN ⇒OK.
ϕMn = 0.65 x 684.94= 445.21 KN. m > Mu = 440 KN. m ⇒OK.

 -2.9.4د ستنو د مقطع د محاسبې لپاره د انټراکشن دياګرام کارول
)(Columns Section Design using the Interaction Diagram
د مسئلو د محاسبې لپاره په سرکې با يد د موادو ځانګړتياوې ( fc′او  ، )fyد ستنې د
عرضاني مقطع تفصالت (’ Asاو )b, h, d’, Asاو ډول ( تړلی يا فنري) وټاکل شي  .د پايې
له پا سه عامل محوري فشاري ضريبي بار) (Puاو ضريبي کږېدنې مومنټ ) (Muد
ساختمان د تحليل له مخې اود محاسبې او طرحې په واسطه يې د عرضاني مقطع د
مقاومت وړتيا پيداکېږي  .د مقطع دمحاسبې کړنالره په الندې ډول ده :
 -1د پايو ډول او په هغې کې دفوالدي سيخانو د ځای په ځای کېدنه تنظيمېږي  ،په
( -19.4شکل) کې د پايو د ډول په پام کې نيولو سره دبېالبېل ډول سيخانو ځای په ځای
کېدنه ښودل شوې ده .دا رنګه ټاکنه د بارېدنې (د غير محوري يا دوه محوري کږېدنې) ،
د پايو د موقعيت (دنننۍ  ،بيرونۍ او يا د کنج ) او د فنر دکارېدنې د اړتياپر بنسټ
ترسره کېږي  ،چې پر همدې مهال د ستنو لپاره عمومي اندازې او ابعاد ټاکل کېږي .
 -2په تړلو پايو کې ) (ϕ = 0.65او په فنري پايو کې ) (ϕ = 0.70د خونديتوب لپاره په پام
کې نيول کېږي.
 -3دفوالدي سيخانو لپاره د محافظوي طبقی پر بنسټ د) (γقيمت محاسبه کېږي .د دوه
اليه يا دوه قطاره سيخانو)’ (As, Asلپاره د) (γقيمت د )
اليه يا څلور قطاره سيخانو په پام کې نيولو سره د)

h−8
h

h−5

( او)

h
h−10

( او)

h

h−6
h

( تر منځ او د څلور

( تر منځ نيول کېږي .

 -4د پايې د ارقاموسره سم د انټراکشن دياګرام څخه د نسبتونو ټاکل که د يوه انټراکشن
دياګرام سره نه برابرېږي  ،نو کولی شو له يوه ډېر دياګرامونه وکاروواو پايله يې د
اخېستل شوی نسبتونو د انترپوليشن په واسطه په الس راوړو .د )  (γ, fc′او )(fy
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قيمتونو لپاره انترپوليشن که له يوه ډېر انټراکشن دياګرامونه کارېږي ،نو بايد چې د
هره يوه دياګرام لپاره تر څلورمې مرحلې پورې تکرار شي .
 -5د ستنو د محاسبې لپاره د)
 -6له )≥ Knmax

Pn
′
fc Ag

Pu
ϕ

=  (Pnاو)

Mu
ϕ

=  (Mnمحدود قيمتونه کارېږي .
Mn
′
fc Ag h

= (Knڅخه د ) (yمحور په لوري افقي ليکه او له )

= (Rn

څخه د ) (xمحور په لوري عمودي ليکه رسموو چې د دواړو ليکو دتقاطع نقطو کې د
پايې د مقطع د اړتياسره سم د) (Puاو ) (Muپه وړاندې د مقاومت لپاره د) (ρgقيمت
پيداکوو  .که ) (Kn > Knmaxوي  ،نو اړينه ده چې د ستنې د مقطع ابعاد برابر يا ډېر شي .
 -8د اړونده دياګرامونو تر منځ د انترپوليشن په واسطه د) (ρgقيمت ټاکل کېږي  ،که
د) (ρgقيمت د کود غِوښتنو مطابق وي ،نو تر شپږمې مرحلې پورې ادامه مومي او که نه
،نو د ستنې په عرضاني مقطع له سره کتنه کېږي.
 -9د ستنې په مقطع کې دفوالدي سيخانو ځای په ځای کېدنه ،چې دفوالدي محافظوي
طبقه او د ټاکنې په ګډون ترسره رسېږي.
 -10د ستنې د محاسبه شوې مقطع د ډاډمنتيا لپاره تحليل چې د) (Puاو ) (Muپه
وړاندې دمقاومت وړتيا لري او که نه.
 -11که دځينودليلونو (د ډېر لوړ ډيزاين ،د عامل بار او کږېدنې مومنټ په وړاندې دنه
وړتيااو نه قناعت او دفوالدي سيخانوکچې لوړ والی داسې نورو) له مخې محاسبه د
قناعت وړ نه وي  ،نوپه محاسبې له سره کتنه کېږي (د موادوځانګړتياوې او د مقطع
ابعادودسره فرضېدنې) تر هغه پورې چې محاسبه دقناعت وړ وګرځي.
 -13.4مثال  :يوه تړلې ستنه چې دعرضاني مقطع ابعاد يې ) (450 mm x 450 mmوي
 ،محاسبه کړئ  ،چې د هغې له پاسه ) (Pu= 2,600 KNفشاري قوې او (Mu= 410 KN.
) mکږېدنې مومنټ عمل کړی وي  ،که )(fc′ = 28 MPaاو) (fy = 240 MPaوي .
حل  :سره له دې چې ستنه د نامعلومه لوري کږېدنې مومنټ الندې واقع کېږي  ،نو د
پايې د عرضاني مقطع په دوولورودفوالدي سيخانو ځای په ځای کېدنه مناسبه ده .
= 0.72
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450−125
450

=

ℎ−5
ℎ

=γ

نود) (17.4او) (18.4شکلونو په انټراکشن دياګرامونو کې د ستنې دمناسب او وړ حل
لپاره د انترپوليشن په واسطه په الس راوړ چې :
= 630.77 KN. m
= 0.161

410
28 x 450 x 450 x 450

له لومړي دياګرام څخه :
له دويم دياګرام څخه :

410
0.65

=

=

Mu

Mn
′
fc Ag h

ϕ

= = 4,000 KN; Mn

= = 0.71; Rn

= 0.005, ϕ = 0.65
= 0.007, ϕ = 0.65

= 0.038

0.72−0.70
0.80−0.70

fy

Es
fy

Es

2,600
0.65

4,000
28 x 450 x 450

= 0.25

= 0.35

fs
Es

fs
Es

=

=

Pu

ϕ
Pn

f′c Ag

= Pn
=Kn

=ρg = 0.04; εt

=ρg = 0.037; εt

γ = 0.72; ρg = 0.04 + (0.037 – 0.04)x

Ast = 0.038 x (450 x 450)2 = 7,695 mm2
= 3,848 mm2

7,695
2

= As = A’s

د ستنې د مقطع لپاره ) (32 mmفوالدي سيخانو چې په هر لوري ) (5#32سيخان ځای په
ځای کېږي  ،چې په الندېني شکل کې ښودل شوي دي :
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 -17.4شکل :دستنې د مثالونو دحل لپاره لومړی انټراکشن دياګرام.

 -18.4شکل :دستنې د مثالونو دحل لپاره دويم انټراکشن دياګرام.
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 -10.4په ستنو کې دوه محوره کږېدنه )(Biaxial Bending in Columns
ډېری ستنې د دوه محوري یعنې دواړو محورونوته د کږېدنې الندې واقع کېږي
،لکه دکنج ستنې چې کله په چوکاټ کې د د دواړو لورو څخه د ګاډرونود کږېدنې الندې
واقع شي ،نو د دې کږېدنه له امله د ستنې د ) (xاو ) (yاصلي محورونوته دوه محوري
مومنټ د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي ): (296:12
)Mu = √(Mux )2 + (Muy )2 …………………………………. (21.4
)e = √(eux )2 + (euy )2 …………………..…………………. (22.4
په ( -20.4شکل) کې ستنې د ) (xاو ) (yد اصلي محورونوته د غير محوري کږېدنې
الندې واقع شوې ،چې د مقطعو په منځ کې يې څرګند توپير شته چې د کږېدنې
محوردعن المرکزيت په قوې عمود اود کږېدنې محورونه د ) (xاو ) (yمحورونو سره
موازي واقع کېږي  .د هغه ستنو مقطع چې د دوه محوري کږېدنې الندې واقع کېږي
،تحليل متقابله اغېزه لرونکې او پېچلې ده  .د دوه محوري کږېدنې د تحليل لپاره څو
طريقې کارېږي،چې د کمپيوټر دسافتوير په مرسته هم سرته رسېږي  .سربېره پر دې د
)(ACIکود د دوه ګونې متناظرو مقطعو د اټکلي حل لپاره د کلفورنيا دبريکلي پوهنتون
پروفيسربوريس بريسلر ) (Proff. Boris Breslerالندېنۍ رابطه معرفي کوي ): (297:12
)………………………………………. (23.4

1
Po

-

1
Pny

+

1
Pnx

=

1
Pni

دلته :
 -Pniپه ترتيب سره د ) (xاو د ) (yمحورونود) (exاو) (eyعن المرکزيتونوکې د مقطع د
محور بار نومينالي ظرفيت دی.
 - Pnxپه ترتيب سره د ) (xد) (exعن المرکزيت او د ) (yمحور ته د صفر عن المرکزيت کې
د مقطع د محور بار نومينالي ظرفيت دی.
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 - Pnyپه ترتيب سره د ) (yد) (eyعن المرکزيت او د ) (xمحور ته د صفر عن المرکزيت کې
د مقطع د محور بار نومينالي ظرفيت دی ).(118:7
 - Poدواړو محورونو ته د صفر عن المرکزيتونو کې د مقطع د محور بار نومينالي
ظرفيت دی  ،چې معموالً ) (Po = 0.85fc′ Ag + fyAsقبلېږي .
د) (ϕPniقيمت هیڅکله بايد له د) (ϕαPnقيمت څخه ډېر نه شي .

 -19.4شکل :د ستنو دوه محوري کږېدنه  (a) .د ) (xمحورته کږېدنه  (b) .د) (yمحورته کږېدنه  (c) .د
) (xاو ) (yمحورونوته دوه محوره کږېدنه ). (336:8

 -14.4مثال  :د الندېني شکل له مخې که ستنه د دوه محوري کږېدنې الندې واقع شي او
په هغې کې ) (ex = 400 mm) ، (fy = 420 MPa) ، (fc′ = 25 MPaاو )(ey = 200 mm
وي ،دستنې محاسبوي ظرفيت ) (Pniپيداکړئ .

حل  :د ) (xمحورته دکږېدنې له مخې :
= 1.625

650

h

400

e

= ;= 0.0205
= 0.185

= 2,188.55 KN

5,331

400 x 650
Pn e

f′c Ag h

= = 0.80; ρg

520
650

h

= α = arc tan = 58º; Rn
e

)28 x (400 x 650)x 650 x (0.185
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=γ

400

= Pn

د ) (yمحورته دکږېدنې له مخې :
= 2.0

400

h

200

e

= ;= 0.0205

5,331
400 x 650

= = 0.675; ρg

270
400

=γ

داچې ) (γ = 0.675ده ،نود دوودياګرامونو ) (γ = 0.6او ) (γ = 0.7څخه ګټه اخلواو په
پايله کې د ) (αزاويې په پام کې نيولو څخه د دواړو دياګرامونو څخه د ) (Rnقيمت په
الندې ډول پيداکوو:
= 0.163
= 2,373.28 KN

Pn e

h

f′c Ag h

e

= α = arc tan = 63º; Rn

)28 x (400 x 650)x 400 x (0.163
200

= Pn

دمقطع محوري فشاري ظرفيت مساوي کېږي په :
Po = 0.85fc′ Ag + fyAs
Po = 0.85 x 28 x (400 x 650) + (420 x 5,331) = 8,427.02 KN
1
8,427.02

-

1
2,373.28

+

1
2,188.55

=

1
Po

1

-

Pny

+

1

=

Pnx

1
Pni

Pni = 1,16.46 KN
 -15.4مثال  :د الندېني شکل له مخې که ستنه د)، (PL = 890KN) ،(PD = 450 KN
)، (MDY = 55 KN. M) ، (MLX = 150 KN. m) ، (MDX = 68 KN. m
)(MLY=120Kn.mدوه محوري فشاري قوې اوکږېدنې مومنټ الندې واقع شي او په
هغې کې ) (fc′ = 28 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي ،محاسبه کړئ .
حل  :محاسبوي قيمتونه په الندې ډول پيداکوو:
Pu = 1.2PD + 1.6 PL = 1.2 x 450 + 1.6 x 890 = 1,964 KN
= 0.232

1,964 𝑥 103
28 x 550 x 550

=

Pu
f′c Ag

دستنې له مقطع معلومېږي چې تړلې ده  ،نو ) (ϕ = 0.65قبلوو:
= 3,021.54 KN

1,964
0.65

=

Pu
ϕ

= Pn

Mux = 1.2 MDX + 1.6 MLX = 1.2 x 68 + 1.6 x 150 = 321.6 KN. m
= 494.77 KN. m

321.6
0.65

=

Mu
ϕ

= Mnx

Muy = 1.2 MDY + 1.6 MLY = 1.2 x 55 + 1.6 x 120 = 258 KN. m
= 396.92 KN. m
431

258
0.65

=

Mu
ϕ

= Mnx

د ) (xاو ) (yمحورونو کږېدنې مومنټونو مجموعه مساوي کېږي په :
Mn = Mnx + Mny = 494.77 + 396.92 = 891.62 KN. m
دسيخانو اړين مساحت په الندې ډول پيداکوو:
x 1000 = 295 mm
= 0.0082

891.62x106
28 x 550 x 550x550

=

Mn
f′c Ag h

= = 0.36; Rn

891.62

=

Mn

Pn
3,021.54
3,021.54x103

28 x 550 x 550

= 0.727

)550−(2x75
550

=
=

= ex = e y
Pn
f′c Ag

=Kn

h−2c
h

=γ

داچې ) (γ = 0.727ده ،نود دوودياګرامونو ) (γ = 0.7او ) (γ = 0.8څخه ګټه اخلو،
دانترپوليشن په واسطه ) (ρg = 0.0223دسيخبندۍ نسبت په الس راوړو او دمقطع
څلورو لوروته د سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = 0.0223 x 550 x 550 = 6,746 mm2
که ) (35 mmقطر سيخان وټاکو نود ) (8 N 35سيخانو مساحت )(As = 7,693 mm2
کېږي چې له اړينو سيخانو مساحت ) (As = 6,746 mm2څخه ډېر دی  .دمقطع د تحليل
لپاره د ( -13.4مثال) په څېر عمل کوو ،چې په پايله کې يې د مقطع وړتيامعلومېږي .
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 -11.4اوږدې (نرې) اوسپنيز ې کانکرېټي ستنې
)(Slender Reinforced Concrete Columns
هغه ستنې چې سربېره له فشاري محوري قوې او کږېدنې مومنټ څخه د لمش يا لچ له
امله اضافي مومنټ زغمي اوږدې بلل کېږي  .نود دې ډول ستنو په محاسبه کې اړينه چې
دلمش له امله اضافي مومنټ پيداشي .

 - 1.11.4د ستنو د لمش يا لچ له امله اضافي مومنټ
)(Supplementary Moment due to Column Buckling
مخکې د محوري فشاري او کږېدنې الندې لنډو او هغه ستنو په هکله بحث وشو ،
چې په هغې کې داوږدوالي يا لمش اغېزه جزيي فرض شوې وه .
د ستنې د اوږدوالي په ډېريدنې او د عرضي مقطع د ابعادوپه کمېدنې سره ورته
يادي شوې نېمګړتياوو اغېزې ډېرېږي  .د پايې مرکزي ليکه کړوپېږي چې له امله يې د
پايې په مقطع کې د کږېدنې اضافي مومنټ عمل کوي او په پايله کې د ستنې ظرفيت يا
مقاومت کمېږي  .د دې لپاره چې د شکل دارنګه اضافي بدلېدنه محاسبه کړو  ،نو د
تحليل دويمې مرحلې ته اړتيا ده  .په (  -23.4شکل) کې د اضافي کږېدنې مومنټ پېښه
واضحه شوې ده .

 -20.4شکل :د محــــوري فشاري او کـــــږېدنې مومنټ النــــــدې د پايـــــــو خـــــواص (a) .ستنه (b) .اوږده
ستنه ).(345:8
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 -2.11.4د پايې اوږدوالي نسبت )(Column Slenderness Ratio
د پايې اوږدوالي نسبت د لمش يا لچ او شکل بدلېدنې اغېزې دارزونې لپاره کارېږي
چې د فعال اوږدوالي او څرخېدنې شعاع له نسبت ) (kℓu/rڅخه په الس راځي  .د ستنې
د صفر مومنټ اوانحنايي نقطو تر منځ فاصلې ته فعال اوږدوالی) (kℓuويل کېږي .
دلته) (ℓuد ستنې اوږدوالی دی،چې د افقي نقطو او يا د فرشونو تر منځ فاصلو په
واسطه محدودېږي او ) (kد فعال اوږدوالي ضريب دی  .د ستنو د لمش يا لچ تحليل د
ايلر) (Euler’sتيورۍ پر بنسټ  ،چې د هغوی دواړو انجامونه لکه د ( -24.4شکل)
مفصلي نښتې وي .

 -21.4شکل :په ستنوکې د اوږدوالي او بېالبېل ډوله اتکاګانو اغېزه ).(488:1
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د محور د لمش ټاکنه د ستنې دتحليل لپاره ډېره مهمه ده ،ځکه چې د محور لمش يا
لچ د عنصر د عرضاني مقطع د محور د کږېدنې مومنټ دی  ،چې لمش يا لچ او شکل
بدلېدنې په واسطه رامنځته کېږي ،نو د لمش شکل بدلېدنه د عنصر د عرضاني مقطع د
محور په کږېدنې عمود واقع وي  .د اوږدوالي د نسبت لپاره د څرخېدنې شعاع اړينه ده ،
چې لمش محور ته د انرشيا مومنټ او د مقطع د مساحت د نسبت د مربعه جذر څخه په
الس راځي  .د اوږدوالي نسبت او د څرخېدنې شعاع کولی شو د الندېنۍ رياضيکي
رابطې په واسطه وښيو :
د اوږدوالي نسبت مساوي کېږي په :
)……………………………..(22.4

𝑖𝑢kℓ
ri

= Slenderness Ratio

د څرخېدنې شعاع مساوي کېږي په :
)………………………..(23.4

Iui
A

√ = )Radius of Gyration (ri

دلته  -ℓui :د) (iمحور ته د پايې غير اتکايي اوږدوالی دی  -k ،د) (iمحور ته د لمش
لپاره د فعال اوږدوالی ضريب دی  - kℓui ،د) (iمحور ته د لمش لپاره د ستنې فعال
اوږدوالی دی  - Iui ،د) (iمحور ته د ستنې د عرضاني مقطع د انرشيا مومنټ دی او  - Aد
ستنې د عرضي مقطع مساحت دی ).(559-562:17
دهرې پايې عرضي مقطع دوو بنسټېزو محورونو ( xاو  )yته د( -25.4شکل) په څېرد
لمش لپاره تحليلېږي  .په ( -25.4شکل) کې د مستطيلي او مربعي مقطعو لرونکو ستنو
لپاره د څرخېدنې شعاع ښودل شوې ده او د دايروي مقطع لــــرونکو پايو لپاره د
څرخېدنې شعاع ) (rد) (≈ 0.25Dپه اندازه په پام کې نيول کېږي  (D) ،د پايې د مقطع
قطر دی  .د ستنې د لمش په مطالعې کې اړينه ده چې اتکاء ګانې (چې مفصلي  ،سخته
او يا ازاده ) اړينې وارزول شي  ،دمحورونو په دواړو لورو په لمش کې د) (kℓقيمت د
( -24.4شکل) پر بنسټ پيداکېږي  .که اتکاءګاني د دواړو لورو لمش سره سر و نه خوري
 ،کېدی شي چې د يوه لوري لمش محور ته د اتکاء نښلېدنه سخته او د بل لوری لمش بل
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محور ته د اتکاء نښلېدنه مفصلي وي  .داتکاګانود الندېنۍ اروزنې له مخې کولی شو ،
kℓ

kℓ

rx

ry

چې د اوږدوالي نسبت دواړو محورونو) ( او) ( ته محاسبه کړو .د اوږدوالي لوی
قيمت د ستنې محاسبه د ډېر بحراني لمش يا لچ شرايطو ښکارندوي ده .

 -22.4شکل :د مستطيلي ستنې د اوږدوالی د لمش محورونه يا مستوي ګانې ). (347:8

ديادولوده ،چې ستنه په کمزوري لوري ( هغه لوري چې د انرشيا مومنټ يې کوچنی
وي ) ياد نژد دېوال له امله چې په ځواکمن لوری يې لمش يا لچ واقع کېږي  ،بايد د لمش
پر وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره په بشپړه توګه درابطو) (Bracesپه واسطه کلکه شي .
همداراز د افقي عناصرواتکاء ګاني هم کولی شي  ،چې ستنې درابطوپه ډول د لچ پر
وړاندې  ،چې د بې له اتکاء شوي اوږدوالي ) (ℓله امله مقاوم شي  ،په ( -24.4شکل) کې
کمزوری لوری ښودل شوی دی ).(347,348:8
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 -23.4شکل :د بې له اتکاء ستنې د اوږدوالي په قيمت د افقي اتکاء اغېزه). (348:8

 -3.11.4د ستنې په اوږدوالي د اړخ تاوېدنې ياتاووښت اغېزه
)(Effect of Sidesway on Column Slenderness
د ستنې د انجامونود بې ځايه کېدنې له امله د لمش يا لچ وړتيا ډېرېږي  ،چې همدا
پېښه د اړخ تاوېدنې په نوم يادېږي  .د اړخ د تاوېدنې په پايله کې د( -27.4شکل) په څېر
د عامل بار د عن المرکزيت د ډېرېدنې له الرې د اضافي کږېدنې مومنټ د رامنځته
کېدنې المل کېږي  .له دې امله درابطو په واسطه دسختوشويوستنو د تاووښت پر
وړاندې د هغه پايو په پرتله چې د اړخ تاوېدنې الندې واقع وي لږ لچ رامنځته کېږي  .د
ستنې په کار باندې د اړخ تاوېدنې اغېزه د فعال اوږدوالي ضريب ) (kپه پيداکېدنه کې
په پام کې نيول کېږي  .له همدې امله د) (kضريب د ستنې د حساسيت او وړتيا داندازه
کولو لپاره کارېږي او د لمش په محاسبه کې نيول کېږي ،داړخ تاوېدنه په ( -27.4شکل)
کې تشریح شوی دی  .د) (kضريب دهغه پايو لپاره چې دواړه انجامونه يې په سخته
نښته کې په اړخ تاوشي  ،د) (1.0او) (2.0ترمنځ قبلېږي .
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 -24.4شکل :د فعال اوږدواليي ضريب په قيمت په اړخ تاوېدنې اغېزه). (349:8

د اړخ تاوېدنې وړاندې د اوسپنيزوکانکرېټي ستنو لپاره څو بېالبېلې طريقې شته  ،چې
په الندې ډول ترې يادونه کېږي :
الف  -ستنې د ودانۍ يوه برخه وي،خوپرېکېدونکي ديوالونه ) (Shear wallsافقي قوې
زغمي  ،د رابطو) (Bracesپه واسطه محکم شوي چوکاټونه هم په ودانېو کې د افقي قوو
په وړاندې مقاومت (د افقي قوو مقاوم سيستم) کوي  ،چې عمالً د اړخ تاوېدنه له منځه
وړی  .د ودانۍ هغه ستنې چې د افقي قوو مقاوم سيستم برخه نه وي  ،نو د اړخ تاوېدنې
له امله د افقي (د زلزلې او باد) قوو الندې نه محاسبه کېږي .
ب  -د رابطه لرونکي چوکاټ ) (Braced Framesستنې د تاووښت مخه د رابطې په
واسطه نيول کېږي  .سره له دې  ،چې ستنه د مومنټ لرونکي چوکاټ سره د افقي قوو ،
کږېدنې مومنټ او د ذخيروي تاووښت په وړاندې محاسبه کېږي  .په ( -28.4شکل) کې
ستنې ښودل شوې دي  ،چې په هغې کې داړخ تاوېدنې ) (Sidewayمخه نيول شوې ده.
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 -25.4شکل  :په ستنې د چوکاټ د جوړښت اغېزه (a) .دافقي قوې په وړاندې مقاوم مفصلي اتکاء
لرونکی چوکاټ  (b) ،دافقي قوې په وړاندې مقاوم مفصلي اتکاء لرونکی چوکاټ(c) ،
درابطوپه واسطه داړخ مومنټ په وړاندې مقاوم چوکاټ  (d) ،دپرېکېدونکې ديوال په
واسطه داړخ مومنټ په وړاندې مقاوم چوکاټ او ) (eدسختۍ له امله داړخ مومنټ په
وړاندې مقاوم چوکاټ ). (350:8
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 - 4.11.4د) (Kد پيداکولو لپاره د تنظيموونکي چارت يا دياګرام کارول
)(Use Alignment Chart for Determination of K
په ( -24.4شکل) کې د اتکاګانو شرايط او رياضيکي مودلونه ښودل شوي دي  ،چې
مفصل د اتکاء په توګه کارکوي  ،خو تاوېدنې يا تاووښت ته اجازه ورکوي او حرکت نه
کوي  .سخته اتکاء تاوېدنې او حرکت ته اجازه نه ورکوي او هغه عنصر چې ازاده اتکاء
ولري  ،کولی شي تاوو شي او هم حرکت وکړي  .په څرګنده توګه د ګاډر او ستنې تر منځ
نښلېدنې لپاره پايې ته داسې اتکاء په کار ده  ،چې د بې ځايه کېدنې او تاوېدنې پر
وړاندې مقاومه وي  .د دې ډول اتکاء اغېزمنتيا د اړونده ستنې سره د ګاډرونو د سختۍ
پورې اړه لري  .سربېره پر دې د ګاډر او ستنې په نښلېدنې کې د فوالدي سيخانو غځول د
اتکاء د اغېزمنتيا لپاره ډېر مهم دي ،چې سيخان اتکاء مستقيمه مفصلي او سخت
اتکايې انجامونه نه بېلوي  ،بلکې دواړه يو ځای کوي  .دارنګه اتکاء ګانې ستنه په
بشپړه توګه نه،بلکې په قسمي توګه له تاووښت او بې ځايه کېدنې څخه ساتي  .د ستنې د
انجام له تاوېدنې او بې ځايه کېدنې څخه دخونديتوب درجه کولی شو د) (ψضريب په
مرسته وټاکو،چې د) (ψضريب رابطه او شرايط د) (ACIکود په واسطه په الندې ډول
ښودل کېږي:
)…………………………..(24.4

∑Ecc Ici /ℓuci
∑Ecb Iccb /ℓb

= ψAi

دلته :
 -ψAiد )(iمحورته د لچ لپاره د ) (A- Jointپه نښلېدنې کې د ستنې د وروستۍ د
خونديتوب ضريب دی .
∑ -د ) (A- Jointپه نښلېدنې کې د محاسبه کېدونکې ستنې په ګډون دټولويو ځای
کېدونکو ستنومجموعه ده .
 -Eccد ستنې د کانکرېټو دارتجاعيت مودول دی .
 - Iciد ) (iمحورته د پايې د مقطع د انرشيا مومنټ دی .
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 - ℓuciد ) (iمحورته د لمش يا لچ لپاره د ستنې بې له اتکاء اوږدوالی دی .
∑-

د ) (A- Jointپه نښلېدنې کې دټولويو ځای کېدونکو ګاډورونواو په يوه مستوي

کې د لمش يا لچ مجموعه ده.
 -Ecbد ګاډر د کانکرېټو دارتجاعيت مودول دی.
 -Icbافقي مرکزي محور پورې تړلي ګاډر د انرشيا مومنټ دی.
 -ℓbد عمودي اتکاءګانو ترمنځ د ګاډر د وايې اوږدوالی دی). (550-552:5
د) (ABستنه د) (ψضريب څلور قيمتونه چې په ترتيب سره د) (xاو) (yمحورونو ته د
لمش لپاره د ) (A- Jointنښلېدنې کې دوه قيمتونه )(ψAxاو) (ψAyاو د )(B- Joint
نښلېدنې کې دوه قيمتونه )(ψBxاو) (ψByلري  .د دې ضريب په پيداکېدنې کې دا
نښلېدنه)، (Jointسختې  ،مفصلي يا ازادې اتکاء ته ډېر نژدې عمل کوي او د) (ψضريب
قيمتونه په ترتيب سره ) (0, 10يا )∞( په پام کې نيول کېږي  .په محاسبه کې د)(ψ
ضريب دپاسنيو قيمتونو لپاره نښلېدنه په محاسبه کې سختې او مفصلي اتکاء وړ او
مناسب ګڼي .
د) (ABستنې لپاره د) (Kxقيمت د )(ψAxاو) (ψBxد قيمتونو او د) (Kyقيمت د
)(ψAyاو) (ψByد قيمتونو له مخې پيداکېږي  .د) (Kxاو) (Kyد قيمتونو د پيداکولو
لپاره يوه د ګراف له الری حل او بله تحليلي يا رياضيکي د حل الره ده  .ګرافيکي حل
الره يې د )(ψAyاو) (ψByد قيمتونو له مخې په تنظيم شوي چارت يا دياګرام کې د
مسقيمې ليکې په پايله کې چې د) (Kمحور سره دتماس او تقاطع نقطې کې د)(K
قيمت لوستل کېږي  .د اړخ تاوېدنې د اغېزې په حالت کې د) (Kد قيمت د پيداکولو
لپاره د) (ACIکود په واسطه دوه چارتونه په) (29.4او) (30.4شکلونو کې ښودل شوي
دي  ،يو يې د بې له اړخ تاوېدنې چوکاټ لپاره چې په هغې کې د)(Kقيمت د) (0.5څخه
تر) (1.0پورې او بل د اړخ متحرک چوکاټ لپاره چې په هغې کې د)(Kقيمت د) (1.0څخه
تر)∞( پورې په پام کې نيول شوی دی.
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 -26.4شکل :دغيرمتحرک چوکاټ تنظيموونکې ګراف). (352:8
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 -27.4شکل :دمتحرک چوکاټ تنظيموونکې ګراف). (353:8
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د ) (ψد قيمت د پيداکولو لپاره په ) (24.4رابطه کې د ګاډرونو او ستنو د انرشيا
مومنټونو کارول اړين دي  .ګاډرونه او پايې د نهايي شرايطو الندې د درز کېدنې په
شانته محاسبوي مقاومت په پام کې نيولو کېږي  .د ) (ψد قيمت د پيداکولو لپاره د
) (ACIکود د کانکرېټو د ارتجاعيت مودول) ، (Ecد انرشيا مومنټ او د مقطع د
مساحت غوښتنه کوي  ،لکه چې په الندې ډول ترې يادونه شويې ده :
د ارتجاعيت مودول )  (I = 0.35 Ig) ، (Ec = 4,700 √fc′د انرشيامومنټ د ګاډرونو لپاره
 ،دپايو لپاره )، (I = 0.70 Igبې له درزه ديوالونو لپاره ) ،(I = 0.70 Igد درز شويو
ديوالونو لپاره )، (I = 0.35 Igد پوښښ تختو لپاره ) (I = 0.25 Igاو مساحت )(A = Ag
قبلېږي  (Ig) .او) (Agپه ترتيب سره د مقطع مجموعي انرشيايي مومنټ او مجموعي
مساحت دی.
د ( -31.4شکل) د ) (ψد قيمت پيداکېدنه په تفصيلي ډول څرګندوي  .د )(A- Joint
نښلېدنه د) (C1پايې پاسنۍ او الندېنۍ نښلېدنه د) (C2ستنې ده  .د )(A- Joint
نښلېدنې سره څلورو ګاډرونو ) (B1, B2, B3او) (B4د) (C1او ) (C2ستنو سره نښتې دي .
دلته د ) (A- Jointنښلېدنې سره د ) (ψلپاره دوه قيمتونه  ،د) (xمحور لمش ياد ( YZپه
مستوي کې لمش) د) (ψAxقيمت او د) (yمحور لمش ياد ( XZپه مستوي کې لمش)
د) (ψAyقيمت پيداکېږي  .د) (ψAxقيمت د پيداکولو لپاره يوازې د نو ) (B1او)(B2
ګاډرونو ،چې د لمش په مستوي ( YZپه مستوي کې) واقع دی  ،چې د )(A- Joint
نښلېدنې کې د لمش څخه مخنيوی او ساتنه کوي  .همداراز د) (ψAyقيمت پيداکولو
لپاره يوازې د ) (B3او) (B4ګاډرونوچې د لمش په مستوي ( XZپه مستوي کې) واقع دی
 ،چې د ) (A- Jointنښلېدنې کې د لمش څخه مخنيوی او ساتنه کوي  .د) (ψAxاو د)(ψAy
قيمتونه ددواړو ) (C1او ) (C2ستنو د) (Kد قيمت دپيداکولو لپاره کارېږی  .د پو رتنې
بحث پر بنسټ د) (ψAxاو د) (ψAyقيمتونو د پيداکولو لپاره الندېنۍ رابطې کارېږي :
)) …….(25.4

Ecb IgB2
ℓB2

+

Ecb IgB1
ℓB1
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()/

EccC2x
ℓuC2x

+

Ecc IgC1x
ℓuC1x

( ψAx = 2

)) …….(26.4

Ecb IgB4
ℓB4

+

Ecb IgB3
ℓB3

()/

EccC2y
ℓuC2y

+

Ecc IgC1y
ℓuC1y

( ψAy = 2

دلته :
) (Eccاو) (Ecbد ) (24.4رابطې لپاره تشریح شوې دي .
) (Igc1xاو) - (Igc1yپه ترتيب سره د ) (xاو) (yمحورونو ته د ) (C1ستنې د انرشيا
مجموعي مومنټ دی .
) (Igc2xاو) - (Igc2yپه ترتيب سره د ) (xاو) (yمحورونو ته د ) (C2ستنې د انرشيا
مجموعي مومنټ دی .
) (ℓ uc1xاو) - (ℓuc1yپه ترتيب سره د ) (C1ستنې نظر ) (xمحور ته ( په  YZمستوي کې)
او) (yمحور ته ( په  XZمستوي کې) بي له تکيه کېدني اوږدوالی دی .
) (ℓ uc2xاو) - (ℓuc2yپه ترتيب سره د ) (C2ستنې نظر ) (xمحور ته ( په  YZمستوي کې)
او) (yمحور ته ( په  XZمستوي کې) بي له تکيه کيدني او.دوالې دی.
) (IgB1, IgB2, IgB3او) - (IgB4پــــه تـــــــر تيب سره د) (B1, B2, B3او) (B4ګاډرونــــو
نظــــر) (XB1, XB2, XB3او) (XB4ته د انرشيا مجموعي مومنټونه دي .
)(ℓgB1, ℓgB2, ℓgB3او) - (ℓgB4په ترتيب سره د) (B1, B2, B3او) (B4ګاډرونو اوږدوالی
دی .
په نښلېدنو اواتصالونو کې چې د پايو شمېر له دوو او يا د ګاډرونو شمېر له څلورو
څخه لږ وي  ،د ستنو او ګاډرونو د کار په موده کې د هغې په عوض صفر قبلېږي.
د مخکنې دریځ له مخې د)(ψقيمت غيرمتحرک چوکاټ لپاره د) (0.10څخه تر)∞(
پورې او د متحرک چوکاټ لپاره چې په هغې کې د)(Kقيمت د) (1.0څخه تر)∞( پورې په
ترتيب سره د سختې  ،مفصلي يا ازادې اتکاء لپاره په پام کې نيول کېږي  .په عمومي
توګه سخته اتکاء د چوکاټونو په مومنټ کې د نورو ډولونو په نسبت ډېره عامه ده  .په
حقيقت کې مفصلي نښلېدنه يا پيوند د فوالدي سيخانو د ځای په ځای کېدنه کې په پام
کې نيول کېږي  ،سره له دې ،چې په اوسپنيزکانکرېټي عناصرو کې عامه نه ده.
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د)(Kقيمت د تنظيموونکې دياګرام څخه په الس راځي  ،خو ډېر محاسبه کوونکي
انجنيران د بې له اړخه تاوشوي يا غيرمتحرک چوکاټونو لپاره )(K= 1.0سره قبلوي او د
اړخ تاوېدونکو يا متحرک چوکاټونو لپاره يې د) (2يا )(3قيمتونه کاروي  .دارنګه اټکل
له يوه لورې خوندي اوله بلې خوا د تنظيموونکې دياګرام د پيچلتيا څخه مخنيوی
کوي). (353-355:8

 -28.4شکل  :د ګاډرونو او پايو د) (Aنښلېدنه). (355:8

 - 15.4مثال  :په الندېني شکل کې دښودل شوې ) (ABستنې لپاره د فعال اوږدوالي
ضريب ) (Kقيمت د تنظيموونکو چارتونو ) (Alignment chartsدکارېدنې له مخې په
الس راوړئ  ،که د سخت نښلېدونکي چوکاټ مومنټ د يوې برخې الندې د واقع کېدلو
له امله اړخ تاوېدنه فـــــرض شوې وي او پايې اوګاډرونه يې له يو ډول کانکـــرېټوڅخه
چې يې )(fc′ = 28 MPaاو ) (Ec = 24,870 MPaڅخه جوړ شوي وي .

446

حل  :چوکاټ داسې فرض شوی دی ،چې عناصر (ستنې او ګاډرونه) يې يو له بله سره
سخت نښتې دي  .نو د) (ψAاو) (ψBپه پيداکولواو تحليل کې د مفصل اغېزه په پام کې
نه نيول کېږي  .د ) (24.4رابطه کولې شو،چې دپايو يا ګاډرونو ديو شانته کارېدونکې
کانکرېټو ) (Ecc = Ecbله مخې د تېرپه څېر ساده کړو .د پوښتنې د حل لپاره الندېنی
جدول جوړوو :
)I/ℓ (mm4/mm

)Ig = bh3/12 (mm4

عنصر

2,571,429

1.080 x 1010

د) (ABستنه

6,277,902

2.637 x 1010

د) (BCستنه

2,292,799

1س.582 x 1010

د) (ADګاډر

3,961,957

2.734 x 1010

د) (BEګاډر

2,636,719

1.582 x 1010

د) (BFګاډر

د ) (24.4رابطې نه )= 2.24

2,571,429
2,292,799

 (ψA= 2 xاو )= 2.68

2,571,429+6,277,902
3,961,957+2,636,719

(ψB= 2 x

کېږي  .د متحرک چوکاټونو د تنظيموونکې چارت پر بنسټ ،د ) (ABستنې لپاره د
اوږدوالي فعال ضريب ) (K = 1.68په ( -30.4شکل)کې ښودل شوی دی .
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 - 12.4د ستنو په هکله د) (ACIکود ځانګړتياوې
)(ACI Code Characterization of Columns
د) (ACIکود د اوږدو او نريو ستنود تحليل لپاره دوه طريقې کاروي :
)(aغيرمتحرک چوکاټونه  (b) .متحرک چوکاټونه .د غيرمتحرک او متحرک چوکاټونو
د وېشلو اټکلي طريقه مخکې ياده شوه  .د ) (ACIکود د ودانيو هر پوړ او سطحې د
وېشلو لپاره په تاوېدونکو (متحرکو)او بې له تاوېدنې(غيرمتحرکو) چوکاټونو په
وېشلوسره سپارښتنه کوي  .دا ډول وېشنه د هرې ودانۍ د پوړ لپاره په دوو عمودي او
متقاطعو محورونو (د xاو yپه لورو) کې اړينه ده اوددې په مرسته د ) (Qضريب د پوړ د
استوارۍ د انډکس د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
)………………………………………..(27.4

ΣPu ∆o
Vu ℓc

=Q

دلته  - Q :د پوړ د استوارۍ انډکس يا ضريب دی  - ∑Pu ،د محاسبې الندې پوړ دټولو
پايو لپاره د نهايي فشاري بارونو مجموعه ده  - ∆o ،د محاسبې الندې پوړ کې د پاسنېو
او الندېنيو برخوتر منځ افقي کړوپېدنه ده  -Vu ،افقي عرضاني قوه ده ،چې د محاسبې
الندې پوړباندې اغېزه کوي  ،چې د محاسبې الندې د ټولو پوړونو د افقي قوو په پايله
کې رامنځته کېږي  (Vu) .دهماغه بارونو ترکيب دی چې له ) (ΣPuڅخه په پورته توګه
ترې يادونه وشوه .د( -27.4رابطه) د ډېرو بحراني ترکيبي بارونو لپاره کارېږي  .او- ℓc
د محاسبې الندې پوړ کې د ستنې اوږدوالی دی  ،چې د نښلېدنو تر منځ واقع
وي). (573:17
(  -32.4شکل) د درې پوړېزه چوکاټ ودانۍ لــــپاره د( -27.4رابطې) د پارامترونو
شيماتيکه څـــرګندونه کـــــوي  .د ) (ACIکـــــود دپـــــوړ د استوارۍ اندکس ) (Qد
متحرک ) (Swayلپاره )(Q > 0.05او غيرمتحرک ) (Non-Swayچوکاټونولپاره ≤ (Q
) 0.05ټاکلی دی]. [312:12
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 -29.4شکل :د درې پوړيزه ودانۍ دچوکاټ لپاره د ( -27.4رابطې) شيماتيکه څرګندونه). (356:8

 -1.12.4په غيرمتحرکوچوکاټونو کې داوږدو ستنو لپاره د ) (ACIکود معيارونه

)(ACI Code Criterion for Slender in Non-Sway Frames
په ( -33.4شکل) کې د پايې نهايي شرايط د ډېر شوي بار الندې په غيرمتحرک
چوکاټ کې ښودل شوي دي  .په دې اړه د ) (ACIکود غوښتنې په الندې ډول دي :
M1

که ) ≤ 34 – 12
M2

kℓu
r

( وي نو د اوږدوالي اغېزه په پام کې نه نيول کېږي او پايه

لنډه قبلېږي.
دلته :

kℓu
r

 -د ستنې د لوړوالي يا نريوالي نسبت دی .

 -M1, M2د ستنې په انجامونوکې ضريبي شوي مومنټونه دي  ،چې |. |M1| ≥ |M2
≥0

M1
M2

 -که ستنه يو لوريزه کږه ) (Single curvatureشوې وي ،نو هر يو لوری يې په

پرله پسې توګه دفشار اود کشش الندې واقع کېږي .
<0

M1
M2

 -که ستنه دواړو لورو ته کږه ) (Double curvatureشوې وي  ،نو د دواړو لورو

څخه دستنې هريو لوری په متبادله توګه دفشار اوکشش الندې واقع کېږي،چې د کږېدنې
په نقطه کې مومنټ او يا تشنج صفر وي او د يو لوريزې کږې شوې پايې په پرتله په لږ و
بحراني شرايطو کې واقع کېږي.
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 -30.4شکل :په غيرمتحرک چوکاټ ستنه کې يولوريزه او دوه لوريزه کږېدنه ). (357:8

 -2.12.4په متحرک چوکاټونو کې داوږدوستنو لپاره د ) (ACIکود معيارونه
)(ACI Code Criterion for Slender in Sway Frames
په متحرکو چوکاټونو کې که )≤ 22
دلته :

kℓu
r

kℓu
r

( وي ،نو پايه لنډه قبلېږي.

 -د پايې داوږدوالي نسبت دی). (572:17

 - 13.4د مومنټ د ډېرونکې طرېقې په واسطه د ستنو د تحليل دويمه سپارښتنه
)(Second Order Analysis of Columns by Moment Magnifier Method
د اوږدو ستنود تحليل لپاره د ) (ACIکود د مومنټ دډېرېدنې طريقه ځانګړې کړې
ده  .په دې طريقه کې د کږېدنې هغه ضريبې يا نهايي مومنټ چې په ستنه باندې اغېزه
کوي ډېرېږي ،تر څو د هغې له مخې د ستنې اوږدوالی محاسبه شي  .څرنګه چې د هر
ترکيبی بار د اړونده ستنې لپاره د ضريبې بار او ډېر شوي مومنټ له مخې ،چې په الندې
ډول محاسبه کېږي .د بارونو اړونده داترکيبي بار د محاسبې الندې پايې له پاسه د ډېر
شوې کږېدنې مومنټ له امله د افقي بار اغېزه ده .
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 -1.13.4په غيرمتحرکو چوکاټونو کې د اوږدو ستنو لپاره د ډېرېدنې مومنټ
طريقه
)(The Moment Magnifier Method for Slender Columns in Non-Sway Frames
د ستنې د تحليل لپاره په سر کې د موادو ځانګړتياوې )  (fc′او) ، (fyد ستنې د
عرضاني مقطع ابعاد او سيخبندي او د ودانۍ ساختماني بار د ضريبې بار سره نيول
کېږي  .د چوکاټ د تحليل په لومړي ارتجاعيت مرحله کې ضريبې محوري بار) (Puاو د
ستنې د دواړوانجامونوضريبي مومنټونه ) (M1او ) (M2پيداکېږي ،چې |≥ |M2
||M1وي  ،چې د پام وړ ستنه اغېزمنه کوي  .کله چې ستنې د غيرمتحرک چوکاټ پورې
تړلې وي ،نو دا ډول ستنې د افقي بارونو الندې نه واقع کېږي او د ضريبې مومنټونو د
پيداکېدنې لپاره بنسټېزه سرچينه مړه او ژوندي بارونه دي  (28.4) .رابطه د هغه
محاسبې الندې ستنې چې اوږده او لنډه متراکم شوي وي ،کاریږ ی  .د) (Puاو) (M2د
اغېزې الندې ( M2د ستنې د دواړو څوکو لوي مومنټ دي) سرته رسېږي  ،چې په متناظر
ډول په کې سيخان کارېږي  ،تر څو ستنه د ) (M2مومنټ او يا دې ته ورته په باالمقابل
لوري محور کې دمومنټ په وړاندې مقاومت وکړي  .که د بحث الندې پايه د )(29.4
رابطې له مخې اوږده په الس راشي  ،نو دهغې تحليل د) (Puاو) (Mcد اغېزې الندې سرته
رسېږي (د M2پر ځای)  (Mc) .ډېر شوی کږېدنې مومنټ دی  ،چې د ) (ACIکود د
شرايطو له مخې په الندې ډول پيداکېږي:
دغيرمتحرک ډېر شوی مومنټ مساوي کېږي په :
)Mc = δnsM2 …….………………………………. (28.4
دغيرمتحرک چوکاټ ډېرېدونکی ضريب مساوي کېږي په :

)≥ 1.0 ……………………. …..……... (29.4

Cm
Pu
0.75Pc

1−

=δns

د لمش يا لچ د حالت ضريب مساوي کېږي په :
)≥ 0.4…………………………. (30.4

M1
M2

Cm = 0.6 + 0.4

دليون هاردايلر ) (Leonhard Euler’sلمش يا لچ بار مساوي کېږي په:
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)……………...…………….…………. (31.4

ᴫ2 EI
(kℓu )2

= Pc

د ستنې د انرشيا مومنټ مساوي کېږي په :
)…………..…………………..…….(32.4

0.4Ec Ig
) (1+βdns

= EI

 - βdnsدغيرمتحرک چوکاټ لپاره د څکېدنې ضريب ) (Creep Coefficientدی  ،چې
د) (33.4رابطې په واسطه پيداکېږي). (276:3
βdns = Maximum Factored Sustained Axial Load / Maximum Factored Axial
)Load for the same load combination…………………… (33.4
په مخکنيو رابطو کې وښودل شوه چې د ) (ACIکود) (Pcد پيداکولولپاره د )(0.4
او) (βdnsپه ( -32.4رابطه) او د) (0.75په ( -30.4رابطه) کې تنظيموونکي ضريبونه دي  .د
مثال په ډول کولی شو) (βdnsد

)(1.2DL+1.6SLL
1.2DL+1.6LL

وليکو .دلته  (LL, DL) :او ) (SLLپه

ترتيب سره مړ  ،ژوندی ب او دوامداره ژوندی بار دی .
همداراز د ) (ACIکود د اوږدو ستنو تحليل لپاره د اصغري قيمت غواړي  ،لکه د
الندېنۍ رابطې په ډول :
)M2,min = Pu(15 mm + 0.03h) ……………………..(34.4
دلته ) (hدلمش يا لچ په مستوي کې د ستنې د عرضاني مقطع اندازه ده  ،چې د لمش يا
د کږېدنې د محور سره عمود وي .
د ستنې د محاسبې لپاره لومړی عرضاني مقطع فرضېږي اوبيا د هغې له مخې تحليل
سرته رسېږي  .که د ستنې محاسبه د قناعت وړ نه وي  ،نوپه لومړنيو فرض شوو
قيمتونوله سره کتنه کېږي اواړينه ده چې په دوو عمودي د) (xاو) (yمحورونو دلمش يا
لچ لپاره يې تکرار کړو .په محاسبوکې په غيرمتحرکوچوکاټونوکې د ډېر احتياط لپاره
) (K = 1.0او) (Cm = 1.0قبلوي ). (331:11
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 -16.4مثال :په الندېني شکل کې ښودل شوې تړلې مقطع لرونکې پايه ،چې د رابطې
) (bracedپه واسطه محکم شوي چوکاټ کې واقع وي  .که پايه يوازې د ) (yمحــورته
يولوريزه کږېدنه کوي او )(fy = 420 ، (fc′ = 28 MPa) ، (k = 0.83) ،(ℓu = 4.0 m
) MPaاو ضريبي شــوی مړ بار يې ) (PD = 135 KNوي  ،سيخان يې محاسبه کړئ .

حل :
 -1دپايې حالت په الندې ډول ټاکو:
115

) = 21.45

110

= 34 – (12 x

M1
M2

= 29.51; 34 – 12
= 21.45

M1
M2

0.83 x 4,000
0.30 x 375

=

= 29.51 > 34 – 12

kℓu
r
kℓu
r

له پورتني شرط څخه څرګندېږي چې ستنه اوږده ده .
 -2د کانکرېټو ارتجاعيت مودول پيداکوو:
Ec = 4,700 √fc′ = 4,700 x √28 =24,870 MPa
 - 3د پايې د انرشيا مومنټ په الندې ډول پيداکوو:
1

Ig = ( ) x (375) x (300)3 = 843.75 x 106 mm4
12

 -4دغيرمتحرک چوکاټ لپاره د څکېدنې ضريب د) (33.4رابطې په واسطه پيداکوو .
= 0.276

135
490

=

Factored Sustained Axial dead Load
Factored Axial total Load
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= βdns

 -5د ستنې سختي په الندې ډول پيداکوو:
= 0.668 x 1010 KN.mm2

0.4x 24,870 x 843.75 x 106
)(1+0.276

0.4Ec Ig

=

) (1+βdns

= EI

 -6دليون هارايلر ) (Leonhard Euler’sلمش يا لچ بار مساوي کېږي په:
= 5,975.30 KN

ᴫ2 x 0.668 x1010
(0.83 x 4,000)2

=

ᴫ2 EI
(kℓu )2

= Pc

 -7د لمش يا لچ د حالت ضريب مساوي کېږي په :
) = 0.983 ≥ 0.4

+110
+115

= 0.6 + (0.4 x

M1

Cm = 0.6 + 0.4

M2

 -8دغيرمتحرک چوکاټ ډېرېدونکی ضريب مساوي کېږي په:

= 1.104 ≥ 1.0

0.983
490

1−0.75x 5,975.30

=

Cm
Pu
1−
0.75Pc

=δns

 -9دمومنټ اصغري قيمت په الندې ډول پيداکوو:
M2,min = Pu(15 mm + 0.03h) = 490 (0.015 + 0.03 x 0.375) = 5.513 KN. m

 -10دغيرمتحرک ډېر ېدونکی مومنټ مساوي کېږي په :
Mc = δnsM2 = (1.104 x 115) = 126.96 KN. m
 -11ډېرشوی عن المرکزيت مساوي کېږي په :
= 0.259 m = 259 mm

126.96
490

= e = δe

 -12د انټراکشن دياګرام له مخې دسيخبندۍ نسبت په الندې ډول پيداکوو :
;= 0.259 m = 259 mm
= 0.239

753.85x103
28 x 375 x 300

=

Pn
f′c Ag

126.96

== 753.85 KN⇒ Kn

) = 0.165 ⇒ ρg = 0.0160

259
375

( = 0.239 x

490
490
0.65

Pn e
′
fc Ag h

=

= e = δe

=

Pu
ϕ

Mn
′
fc Ag h

= Pn
= Rn

As = ρgAg = 0.016 x 375 x 300 = 1,800 mm2
که ) (25 mmقطر لرونکي سيخان وکاروو  ،نو د يو قطر مساحت يې ) (491 mm2کېږي
 ،چې په مقطع کې د سيخانو شمېر )= 3.67 ≈ 4
سيخان ځای په ځای کېږي.
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1,800
491

( کېږي  ،نو په مقطع کې )(4N25

 - 2.13.4په متحرکو چوکاټونوکې د اوږدوستنو لپاره د مومنټ د ډېرېدنې طريقه
)(The Moment Magnifier Method for Slender Columns in Sway Frames
د ستنې د تحليل لپاره د موادو ځانګړتياوې )  (fc′او) ، (fyد ستنې د عرضاني مقطع
ابعاد او سيخبندي دمخه په پام کې نيول کېږي .
الف -د افقي بار لپاره محاسبه ) : (Design for Lateral loadد بحراني ضريبي ترکيبي
بارونو په ترکيب کې افقي بار غوره شوی دی  .د ودانۍ ساختمان د غوره شوي ضريبي
بار سره بارېږی  .د چوکاټ د ارتجاعيت تحليل په دوو لومړنيو مرحلو کې سرته رسېږي .
د لومړني تحليل د بې له تاوېدنې (ګراويټی بار  )Gravity loadد ضريبي بار د ونډې
اودويم تحليل د ضريبې بار (باد يا زلزلې) د تاوېدنې د ونډې داغېزې الندې سرته
رسېږي  .د پام الندې ستنې د مجموعي ضريبي محوري بار ) (Puاو ضريبي مجموعي
اخرني مومنټونو ( M1او  M2په داسې حال کې چې | )|M1| ≤ |M2د دواړو تحليلونو د
اغېزې د جمع کولو په پايله کې پيداکېږي  .د بې له تاوېدنې ضريبي بار د ونډې (په
لومړي تحليل) په پايله کې اخرني مومنټونه په ) (M1nsاو) (M2nsاو د تاوېدنې ضريبي
بار د ونډې (په دويم تحليل ) په پايله کې نهايې مومنټونه په ) (M1sاو) (M2sنومول
کېږي  .په ) (M1s) ، (M2ns)، (M1nsاو) (M2sپه ترتيب سره د بې له تاوېدنې ضريبي بار د
ونډې ) (M1او د تاوېدنې ضريبي بار د ونډې ) ، (M1د بې له تاوېدنې ضريبي بار د ونډې
) (M2او د تاوېدنې ضريبي بار د ونډې ) (M2دي  .د )(ACIکود الزمه ګڼې ،چې د ستنې
تحليل او محاسبه د) (Puاو د الندېنيو ضريبي اخرنيو مومنټونو د اغېزې الندې سرته
رسېږي :
)M1 = M1ns + δsM1s ……………………………….(37.4
)M2 = M2ns + δsM2s ……………………………….(38.4
دلته  M1( :او  - ) M2د پام الندې ترکيبي بار له امله د پايې د اخر ضريبي مومنټونه دی ،
چې |.|M1| ≤ |M2
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) (M1s) ، (M2nsاو) - (M2sپه ترتيب سره د بې له تاوېدنې ضريبي بار د ونډې ) (M1او
د تاوېدنې ضريبي شوي بار د ونډې ) ، (M1د بې له تاوېدنې ضريبي بار د ونډې ) (M2او
د تاوېدنې ضريبي شوي بار د ونډې ) (M2دي .
 - δsد متحرک چوکاټونو ډېرېدونکی ضريب دی .
دلته د )(ACIکود په ګډون د) (δsپيداکېدنې لپاره درې طريقې دي  ،چې پا الندې ډول
ترې يادونه کېږي :
لومړۍ طريقه :
)≥ 1.0 …………………………(39.4

1
1−Q

= δs

دلته  (Q) :د پوړ د استوارۍ انډکس دی  ،چې د ) (17.6رابطې پر بنسټ پيداکېږي  .د
)(ACIکود هغه مهال د) (17.19رابطې څخه د ګټې اخستنې اجازه ورکوي چې ≤ (δs
) 1.5شي او پر ته له دې څخه د دويمې او درېمې طرېقې څخه ګټه اخېستل کېږي .
دويمه طريقه :
)≥ 1.0 ………………………….(40.4

1
∑Pu
0.75∑Pc

1−

= δs

دلته  - ∑ :په يوه پوړ کې د ټولو ستنو مجموعه ښيي  .د ) (Pcپيداکېدنه مخکې
توضیح شوه ،چې که د) (βdnsپر ځای ) (βdsوکارېږي ،نو ) (βdsپه الندې ډول پيداکېږي :
) - (βdsدمتحرک چوکاټ د څکېدنې ضريب دی .
) - (βdsد پوړ اعظمي دوامداره ضريبي يا د هغه پوړ اعظمي دوامداره ضريبي عرضاني
قوه ده ،چې په هغې ستنه د همدې ترکيبی بار لپاره په پام کې نيول شوي وي  ،په
محاسبه کې د ګراويټي بار لپاره ) (βds= 0قبلېږي او د پوړ په عرضاني قوو کې نه
کارېږي  .سره له دې  ،هغه ودانۍ چې په ميالن سره د خاورو فشار د هغې د اړخ تاوېدنې
المل کېږي  ،د هغې لپاره پېچلي تحليل ته اړتيا ده ). (126:9
درېمه طريقه  :د) (βdsد پيداکولو لپاره درېم بديل دويمه مرحله د ارتجاعيت تحليل دی ،
چې په کې د انرشيا مومنټونوڅخه ګټه اخېستل کېږي  .دا طريقه د) (βdsد پيداکولو
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لپاره ډېره دقيقه ده  .د )(ACIکود د) (βdsقيمت د ) (2.5پورې محدودوي
اودپوړدمحکميت دلوړېدنې لپاره) (βds> 2.5اړتيا ده  .که په مثال کې پوړ نرم قبول
ډېرشي  ،نو دشکل د ډېرې بدلېدنې له امله کېدی شي د درز کېدنې له امله تخريب شي .
ب -د ثقلي بار لپاره محاسبه ) : (Design for Gravity Loadپه متحرکو چوکاټونو کې
ځانګړې ستنې د ګراويټي بار د اغېزې الندې ممکن لمش يا لچ وکړی  .د )(ACIکود
الزمه ګڼې چې په متحرکو چوکاټونو کې د ستنې تحليل د ثقلي ترکيبي بار د اغېزې
الندې  ،پرته له افقي بارونو څخه دهغې طريقې په کارونې چې مخکې تشریح شوه
سرته رسېږي  ،سره له دې چې ) (Kد ستنې لپاره د متحرک چوکاټ د يوې برخې په توګه
پيداکېږي  .په متحرک چوکاټ کې د ستنو تحليل او محاسبې لپاره اړينه ده چې د
بېالبېلو بارونو ترکيب يوازې دثقلي او يا دثقلي او افقي بارونو ترکيب په پام کې ونيول
شي .
 -17.4مثال  :په الندېني شکل کې دوه يو پوړيزه چوکاټونه چې دثقلي او افقي بارونو
الندې ښودل شوي دی  .د پارټل چوکاټ طريقه ) (Portal Frame Methodد ستنې د
محاسبوې محوري قوو او مومنټونو دپيداکولو لپاره کارېږي  ،پرته له دې چې د
)(ACIکود د مومنټ ډېرېدونکې طريقه وکارېږي .دچوکاټ په اجزاوو (WD = 22
) KN/mثقلي مړ (WLr = 18 KN/m) ،ثقلي ژوندی ،د ) (E = 53 KNدزلزلې او = (W
) 24 KNبادبارونه په پام کې نيول شوي دی .

حل  :د پارټل چوکاټ طريقې دکارېدنې له مخې محوري قوي او د کږېدنې مومنټونه د
ثقلي او افقي بارونو له امله په الندې ډول پيداکوو :
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دثقلي بارونو له امله مومنټونه او محوري قوې .

د افقي بارونو له امله مومنټونه او محوري قوې .
د چوکاټونود ښودل شوي تحليل پر بنسټ ،دهرچوکاټ د) (Bيا ) (Cنښلېدنو)(Joints
لپاره دپايې مومنټونه او محوري قوې په الندې جدول کې ښودل شوې دي  ،.چې د
مومنټ يو شانته اشارې د مومنټ په دياګرامونو کې ښودل شوې او د محوري بار لپاره
منفي اشارې د فشار ښودونکې دي :
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)(KN

د باد د بار محوري قوه

)(KN. m

دباد د بار مومنټ

)(KN

زلزلې د بار محوري قوه

)(KN. m

زلزلې د بار مومنټ

)(KN

محوري قوه

دفرش د ژوندي بار

)(KN. m

مومنټ

دفرش د ژوندي بار

)(KN

د مړ بار محوري قوه

)(KN. m

د مړ بار مومنټ

± 16.90

± 64.67

± 39.14

± 146.43

- 93.41

- 83.11

- 116.99

- 103.86

د بار اغېزه

± 8.45

± 32.40

± 19.57

± 73.21

- 93.41

- 83.11

- 116.99

- 103.86

سخت
چوکاټ
مفصلي
چوکاټ

په دياګرامونو کې د مومنټ اشارې يوډول ښودل شوې دي  ،خو دمحوري بار لپاره منفي
اشارې د فشار ښيي .
دمثال بارونه د الندېنيو ترکيبونو په پام کې نيولو سره دسخت او مفصلي چوکاتونو
دټولو جينټونو يا نښلېدنو سره مومنټونه او قوې په الندېنيو جدولونو کې ښودل شوې
دي.
U2 = 1.2D + 0.5Lr
U3 = 1.2D + 1.6 Lr ± 0.8 W
U4 = 1.2D ± 1.6 W+ 0.5 Lr
U5 = 1.2D ± 1.0 E
U6 = 0.9D ± 1.6 W
U7 = 0.9D ± 1.0 E
په سخت چوکاټ کې د ) (Bيا ) (Cنښلېدنو) (Jointsمومنټونه اومحوري قوې .
U7

U6

U5

U4

U3

U2

-166.63

-145.34

-197.81

-160.8

-283.50

-166.22

- 107.20

- 118.77

- 160.14

- 200.61

- 296.70

- 187.27

- 20.20

- 41.62

- 51.39

- 114.30

- 231.71

-166.22

-130.33

- 91.63

-120.99

- 173.48

- 282.91

- 187.27

دبارونو ترکيب
)(-
Moment
)(KN. m
Axial Force
)(KN
)(+
Moment
)(KN. m
Axial Force
)(KN

په مفصلي چوکاټ کې د ) (Bيا ) (Cنښلېدنو) (Jointsمومنټونه اومحوري قوې .
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U7

U6

U5

U4

U3

U2

-239.84

-197.00

-271.03

-269.67

-309.40

-166.22

- 144.58

- 132.56

- 179.71

- 213.96

- 303.37

- 187.27

+ 53.01

+ 10.03

+ 21.83

- 62.77

- 205.81

-166.22

-66.28

- 78.29

-101.42

- 160.14

- 276.23

- 187.27

دبارونو ترکيب
)(-
Moment
)(KN. m
Axial Force
)(KN
)(+
Moment
)(KN. m
Axial Force
)(KN

په پورتني جدول کې د زلزلې او باد بارلپاره د بار په ترکيب کې منفي دی  ،خو په دې
مثال کې د دې برعکس د زلزلې او باد بارونه متناوب لوري لري  ،نو له دې کبله هر يو
دوه ځلې د بار په اړونده ترکيب کې په پام کې نيول شوي دي  .د مومنټ د ډېرېدنې
طرېقې پرته داسې څرګندېږي ،چې دسخت چوکاټ لپاره ) (U3د ) ،(-د مفصلي چوکاټ
لپاره ) (U3د ) (-اشارې سره او د ) (U7د ) (+اشارې سره هم د بار ډېر بحراني ترکيبونه
دي ،تر څو چې د فوالدي سيخـــــانو په موقعيت کې د مومنټ د اشـــــارې او لوري د
اړتيا په پام کې نيولو له امله بدلون نه وي راغلی  .په پايلــه کې د سخت چـــوکاټ
لپاره ) Pu = - 296.70 KN)( ، (Mu = - 283.50 KN. mاو د مفصلـــــي چــــــوکاټ
لـــــــپاره ) Pu = - 330.37 KN)( ، (Mu = - 309.40 KN. mبحراني مومنټونه او محوري
قوې دي.
يادونه  :ستنې د مومنټ د لوري د نېمګړتيا د مخنيوي او محاسبې د ساده والي لپاره
په متناظر ډول سيخبندي کېږي .
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 -18.4مثال :دتېرمثال چوکاټونو کې که ) (k = 1.5او پايې اوږدې وي  ،نو يې محاسبه
کړئ .
د سخت چوکاټ لپاره = 55.89 > 22 :

1.5 𝑥5400

=

𝑢𝑘ℓ

0.29 𝑥 500
1.5 𝑥 5400

د مفصلي چوکاټ لپاره = 55.89 > 22 : :

0.29 𝑥 500

 ،نوپايه اوږده ده .

𝑟

=

𝑢𝑘ℓ

 ،نو پايه اوږده ده .

𝑟

دلته  - (0.29h = 0.29 x 500 mm) :په هواره مستوي کې د ستنې د څرخېدنې شعاع ده
 ،چې له )= 0.29h

(𝑏ℎ3 )/12

I

)(bh

A

√ = √ =  (rسره مساوي کېږي .

 - Σپه چوکاټ کې د محاسبه کېدونکوټولو ستنولپاره د افقي قوو په وړاندې مرسته
کوونکې مجموعي قوه ده  .د ( -17.4مثال) لپاره د دواړو پايو لپاره يې په الندې ډول
پيداکوو :
π2 EI

د ايلر لمش يا لچ کوونکې بار )(Euler’s Buckling Load
د ستنې د انرشيا مومنټ )(column Moment of Inertia

(kℓu )2
0.4Ec Ig
1+ βds

= Pc

= EI

 -βdsد يوه پوړ د ستنې لپاره چې ديوډول باری ترکيب لپاره په پام کې نيول شوي وي،
دپوړ دوامداره ضريبي اعظمي عرضاني قو ه ده  .که په ثقلي بار باندې افقي قوي په
چوکاټ کومه اغېزه نه وي کړې ،نو ) (βds= 0قبلېږي .
د سخت چوکاټ لپاره :
= 3.11 x 1013 N. mm2

0.4x 4,700√28 x 300 x (500)3 /12
1+0

/ 1,000 = 473.82 KN

π2 x 3.11 x 1013
(1.5 x 5,400)2

= 1.49 ≥ 1.0

1
2x296.7
1− 355.4

=

0.4Ec Ig
1+ βds

2 =2x

=

π2 EI

) (kℓu
1

∑P
1−0.75 ∑uP
c

= EI
= Pc
= δs

د مفصلي چوکاټ لپاره :
= 1.15x1010 lb.in2

0.4x 57,000√4,000 x 12 x (20)3 /12
1

/ 1,000 = 473.82 KN
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π2 x 3.11 x 1013
(1.5 x 5,400)2

=

0.4Ec Ig
1+ βds

2 =2x

π2 EI

) (kℓu

= EI
= Pc

= 1.16 ≥ 1.0

1
2 𝑥 330.37
1−
355.4

=

1
∑ Pu
1−
0.75 ∑ Pc

= δs

الندېنې جدول کولی شي چې د متحرک چوکاټ د ډېريدنې ضريب لپاره د) (39.4رابطې
په کارونې سره د متحرک چوکاټ د ډېريدنې ضريب لپاره مرسته وکړي :
په سخت چوکاټ کې ډېره شوې محوري قوه او). (δs
د بار ترکيب

U7

U6

U5

U4

U3

U2

249.99

237.54

338.06

401.23

340.73

374.54

)∑Pu (KN

1.04

1.03

1.05

1.06

1.09

1.05

δs

په مفصلي چوکاټ کې ډېره شوې محوري قوه او). (δs
)U7(+

)U7 (-

132.56

249.10

1.03

1.08

= 55.89

𝑢𝑘ℓ
𝑟

U6

U4

U5

U3

U2

374.54 606.74 427.92 359.42 256.11
1.07

1.12

1.10

1.18

1.10

د بار ترکيب
)∑Pu (KN
δs

-په مفصلي چوکاټ کې ديوڅه اوږدو ستنو لپاره ،چې د ډېريدنې ضريب

يې ) (1.18نيول کېږي اوپه پرتليزه توګه د افقي بارونو الندې ستنو لپاره په کې د شکل
بدلونونه ممکن ډېر لوړ څرګند شي  .په عمومي توګه سپارښتنه کېږي  ،چې د ستنې
اوږدوالي نسبت ) (Slenderness Ratioبايد چې له ) (60څخه تر ) (70ډېر نه شي  .د
پورتنې جدول له مخې کولی شو چې د سخت او مفصلي چوکاټونو د ستنو لپاره
محاسبوي مومنټونه او محوري قوې په الندې ډول په الس راوړو:
د سخت چوکاټ د) (U3بار ترکيب ډېر بحراني حالت کې دی  ،نود) (U3بار ترکيب
لپاره :
Mns = 1.2 x 103.86 + 1.6 x 83.11 = 257.61 KN. m
Ms = 0.8 x 32.40 = 25.92 KN. m
Mu = Mns + δsMs = 257.61 + 1.09 x 25.92 = 285.86 KN. m
Pu = 296.70 KN
د مفصلي چوکاټ دوه د) (U3اود ) U7 (+دبار ترکيبونه په بحراني حالت کې دی ،
نود) (U3بار ترکيب لپاره مساوي کېږي په :
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Mns = 1.2 x 103.86 + 1.6 x 83.11 = 257.61 KN. m
Ms = 0.8 x 64.67 = 51.74 KN. m
Mu = Mns + δsMs = 257.61 + 1.18 x 51.74 = 318.66 KN. m
Pu = 303.37 KN
د) U7(-بار ترکيب لپاره :
Mns = - 0.9 x 103.86=93.47KN. m; Ms = +1.0 x 146.43 =146.43KN. m
Mu = Mns + δsMs = - 93.47 + 1.18 x 146.43 = 79.32 KN
Pu = 66.28 KN
د محاسبې لپاره الزمه ده چې دپاسني بار بحراني ترکيبونه په پام کې ونيول شي  .له
پورتنيو دوومثالو نو څخه څرګنده شوه  ،چې د سخت انجام لرونکو چوکاټونو کارونه د
افقي بارونو د اغېزې د کمولو لپاره ډېر ګټور دي  .په متحرکو چوکاټونو کې دستنو سره
د نښتو ګاډرونو په محاسبه کې د ستنو ډېرېدونکي مومنټونه پيداکېږي  .د متحرکو او
غيرمتحرکو چوکاټونو د ستنو د محاسبې لپاره اړينه ده  ،چې لومړی دستنوابعاد فرض
شي او د هغې له مخې تحليل او محاسبه سرته و رسېږي  .د ستنو د سيخانو ځای په ځای
کېدنه ،د مقطع د ابعادو نهايي ټاکنې او داسې نور  ،ددې لپاره چې مطلوبه الس ته
راوړنه حاصله شي  ،سرته رسېږي  ،خو کله چې محاسبه  ،طرحه او ډيزاين د قناعت وړ
او مناسب نه وي (دستنې د تنې ابعاد د وارده بارونو پر وړاندې ډېره لويه او يا ډېر ه
کوچنۍ وي ) ،نو د ستنې ابعاد بيا له سره فرضېږي .

 -14.4په ستنو کې عرضاني قوې )(Shear in Columns
ستنې د محوري فشاري او کږېدنې مومنټ په شتون کې د اضافي عرضاني قوې
الندې واقع کېږي  .د کانکرېټو عرضاني قوه په عناصرو کې دعامل محوري فشار په
وړاندې مقاومت کوي .
))√fc′ bwd ………………………… (19.4
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Nu
2,000Ng

Vc = 2 (1+

دلته  - Vc :په ستنه کې د کانکرېټو مقاومه عرضاني قوه ده  - Nu،په ستنه کې د
محوري فشاري قوي ضريب دی  - fc′ ،د کانکرېټو محاسبوي فشاري مقاومت دی ،
 -bwد عرضاني مقطع عرض دی او  -dد عرضاني مقطع فعاله ارتفاع ده .
که ضريبي عرضاني قوه ) (Vuله ) (ϕVc/2ډېره شي ،نو د عرضاني قوو په وړاندې د
مقاوم کېدنې لپاره د ستنو د ګژدمکونو) (Tiesسره نژدې ،نور ګژدمکونه ) (Stirrupsپه
پام کې نيول کېږي،چې په پايه کې ددواړو موخود السته راوړلو لپاره د ګژدمکونو
شمېر ډېرېږي اوتر منځ فاصله يې د ګژدمکونو دمجموعي شمېر او د ستنې د اوږدوالي
نسبت له مخې محاسبه کېږي .
د )(ACIکود ( -19.4رابطه) د دايروي مقطع لرونکو پايو لپاره داسې تعديلوي چې په
هغې کې د) (bw = Dاو ) (d = 0.8 Dپه قبلېدنې سره الندېنۍ رابطه حاصلېږي :
))√fc′ D2 ……………………. ….. (20.4

Nu
2,000Ng

Vc = 1.6 (1+

دلته  - D :د دايروي ستنې د عرضاني مقطع قطر دی .

 -15.4په پايه کې د سيخانوځای ځای کېدنه
)(Column Steel Bar Layout Design
په تېرو برخو کې دپايې له پاسه د پايې مرکزي محور ته د غير محوري کږېدنې
مومنټ او يا د محوري کږېدنې د اټکلولو په اړه بحث وشو  .د مومنټ پر وړاندې د
مقاوم کېدنې لپاره په مقطع کې دفوالدي سيخانو ځای پر ځای کېدنه ،د ستنې د خواصو
په بدلون اغېزه کوي  .دهر يوه انټراکشن دياګرام د کږېدنې مومنټ په پام کې نيولو
سره د فو الدي سيخانود ځای په ځای کېدنې دځانګړتياووپه پام کې نيولوسره په ستنو
کې بېالبېل ډوله سيخان لکه د ( -11.4شکل) په څېرځای په ځای کېږي  .په تړلو)(Tied
ستنو کې فوالدي سيخان د ستنې د عرضاني مقطع په د ننني محيط کې او په دواړو لورو
کې د کږېدنې د محور سره موازي او عمودي ځای په ځای کېږي  .په فنري) (Spiralستنو
کې هغه فنري ستنې چې دايروي ،مربعي عرضاني مقطع او دايروي هستې لري .
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 -31.4شکل :په ستنو کې د سيخانو د ځای په ځای کېدنه (a) .په تړلو ستنو کې سيخبندي (b) .په فنري
ډوله ستنوکې سيخبندي ). (335:8

 -16.4د ستنو د پيوندولو لپاره د ) (ACIکودغوښتنې يا شرايط
په ( -20.4شکل) کې د ستنو لپاره دفوالدي سيخانو د ځای په ځای کېدنې پيوندونه
ښودل شوې دي  .دالندېنۍ ستنې فوالدي سيخان د پاسنۍ ستنې د سيخانو سر ه کږېږي
او غوټه کېږي  .د ) (ACIکود د مقررې او شرايطو له مخې د پايو د نښلېدونکې برخې
سره د سيخانو ميالن بايدد کږېدونکي برخي د اوږدوالي له ) (1/6څخه ډېره نه شي  .که
کږېدنې په متوازنه توګه له ) (75mmڅخه ډېرېږي  ،نو والړاتصالي فوالدي سيخان دبايد
کږېدونکو سيخانو پر ځای اضافه شي  .معمولأ د پايو کچه د فرشونود سطحې سره او د
بارونو د بدلون سره بدلېږي  ،نود( -22.4شکل) په څېرسيخان د فرش د سطحې سره
پيوندېږي  .دارتفاع په نيمايې کې د پايو د سيخانو پيوندول د کږېدنې د اصغري کېدنې
لپاره ډېر مناسب او وړ دي  ،چې د ګژدمکونو تر منځ فاصله يې د نورو برخو د ګژدمکونو
تر منځ فاصلې په نيمای اندزه نيول کېږي  .د ستنې الندېنی ګژدمک بايد د ) (S/2او
پاسنی ګژدمک بايد د ) (S/2په اندازه د پوښښ تختي د سيخانو له پاسه په پام کې
ونيول شي  .که ګاډر دستنې څلورو لورو ته واقع وي  ،نو لومړی ګژدمک بايد د ګاډر د
الندېني سيخ نه )(75 mm

الندې واچول شي  .سربېره پر دې هغه سيخان چې د
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پيوندولو لپاره کږېږي  ،نو ځانګړي ګژدمکونه يې د) (150 mmپه فاصله کې ځای په
ځای کېږي  .ګژدمکونه د بيروني واردې شوې قوي ) (1.5ځلې دکږېدنې په وړاندې
مقاومت ولري .

 -32.4شکل :د ستنې د پيوندي سيخانو تنظيمول ). (337:8

 -33.4شکل :د ستنې د پيوندي سيخانو ځای په ځای کېدنه ). (338:8
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لــنــډيـــز
د اوسپنيزوکانکرېټي ودانيو په جوړښت کې ستنې يوه داسې اوسپنيزکانکرېټي
عنصر دی چې محوري فشاري قوې او کږېدنې مومنټ زغمي چې دجوړښت (سيخبندۍ)،
دبارېدنې اودمحاسبې له مخې په بېالبېلو ډولونو وېشل کېږي  .په ټوله کې دستنوپه
جوړښت کې دکانکرېټي هستې  ،طوالني او عرضاني (تړلواوفنري)سيخانو څخه ګټه
اخېستل کېږي .
هغه ستنې چې يوازې د محوري فشاري قوې الندې محاسبه کېږي او په هغې باندې
بار له امله کږېدنې مومنټ او لمش اغېزه نه لري،دپيډيسټل ) (Pedestalsاو لنډو
)(Shortsيا متراکمو ) (Compactsستنوپه نوم نومول کېږي ،هغه ستنې چې د محوري
فشاري قوو او د کږېدنې مومنټ الندې محاسبه کېږي  ،خو لمش يا لچ پرې اغېزه نه
کوي لنډې پايې ورته ويل کېږي او هغه ستنې چې دهغې په محاسبه او تحليل کې
فشاري قوې ،کږېدنې مومنټ اولمش په پام کې نيول کېږي د اوږدو پايو په نوم نومول
کېږي .
دستنو په محاسبه کې دعامل بار داغېزې او دستنې د محور ترمنځ فاصله يا عن
المرکزيت ) (Eccentricityډېره اغېزه لري  ،ځکه چې د دې په شتون کې په پايه باندې
دمحوري فشاري قوې سربېره د کږېدنې مومنټ هم عمل کوي  ،چې له امله يې ستنه
اغېزمنه کېږي .
د ستنې دمحاسبې لپاره اړينه ده چې د هغې له پاسه بارونه محاسبه او دبارونو له
اغېزې محاسبوي فشاري قوه او کږېدنې مومنټ حاصل شي  .که دستنې له پاسه د
محوري فشاري قوې ترڅنګ د کږېدنې مومنټ نه وي اويا هم د تصادفي عن المرکزيت (
د مستطيلي يا مربعي مقطعو لپاره  e ≤ 0.10hاو د مربعي مقطعو لپاره )e ≤ 0.05Dg
وي  ،واقع شوی وي نو ستنه د لنډې متراکمې په څېر محاسبه کېږي .
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که دستنې له پاسه د محوري فشاري قوې ترڅنګ د کږېدنې مومنټ هم شتون ولري
اوپه تصادفي عن المرکزيت ( د مستطيلي يا مربعي مقطعو لپاره  e > 0.10hاو د مربعي
مقطعو لپاره  )e > 0.05Dgکې واقع نه وي  ،نو اړينه ده جــوته شي چې دا ستنه په
متحرک )(Q > 0.05اوياغيرمتحرک) (Q ≤ 0.05چوکاټ کې واقع ده .
که ستنه په غيرمتحرک چوکاټ کې واقع وي او )

M1
M2

≤ 34 – 12

kℓu
r

(وي ،نوپايه

لنډه پايه ده يوازې د فشاري محوري قوې اوکږېدنې مومنټ بې دلمش له اغېزې په پام
کې نيولو سره محاسبه کېږي او که )

M1
M2

> 34 – 12

kℓu
r

( وي ،نوپايه اوږده پايه ده چې

د فشاري محوري قوې  ،کږېدنې مومنټ او دلمش له اغېزې په پام کې نيول سره داضافي
کږېدنې مومنټ په پام کې نيولو سره محاسبه کېږي .
که ستنه په متحرک چوکاټ کې واقع وي او )≤ 22

kℓu
r

(وي ،نوپايه لنډه پايه ده

يوازې د فشاري محوري قوې اوکږېدنې مومنټ بې دلمش له اغېزې په پام کې نيولو سره
محاسبه کېږي او که )> 22

kℓu
r

( وي ،نوپايه اوږده پايه ده چې د فشاري محوري قوې ،

کږېدنې مومنټ او دلمش له اغېزې په پام کې نيولو سره داضافي کږېدنې مومنټ په پام
کې نيولو سره محاسبه کېږي  .کله چې پايه په متحرک اويا غيرمتحرک چوکاټ کې واقع
وي او اوږده څرګنده شي ،نو يې د لمش له امله د اضافي مومنټ ) (Mcد پيداکولو لپاره
اړينه ده چې دستنې يوه لوري ته کږېدنه ) (Single curvatureيا )> 0
ته کږېدنه ) (Double curvatureيا )≤ 0

M1

M1
M2

( او دواړولورو

( محاسبه او دهغې په پام کې نيولو سره

M2

اضافي کږېدنې مومنټ محاسبه شي .
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پوښتنې
 -1په ستنو کې طوالني سيخان دکوم هدف لپاره د ځای پر ځای کېږي.
 -2په ستنو کې عرضاني سيخان دکوم هدف لپاره ځای پر ځای کېږي.
 -3اوسپنيزې کانکرېټي ستنې په څو ډوله دي  ،په اړه يې څرګندونه وکړئ.
 -4په اوسپنيزو کانکرېټي ستنو کې تدريجي ويجاړېدنه څنګه رامنځته کېږي.
 -5دتړلو او فنرډوله ستنو د خواصوتر منځ څه توپير دی .
 -6د نهايي فشاري ظرفيت په رابطه کې ) (αڅه رول لري .
 -7د تړلو او فنرډوله ستنو لپاره د ) (ϕاو ) (αضريبونه څومره قبلېږي .
 -8په ستنو کې د سيخانو د ځای پر ځای کېدنې په اړه د ) (ACIکود کومې غوښتنې لري.
 -9د تصادفي عن المرکزيت په اړه خپل معلومات څرګند کړئ .
 -10د ستنو او ګاډرونودتحليل فرضيو تر منځ څه توپير دی .
 -11د انټراکشن دياکرام په واسطه د ستنو تحليل توضیح کړئ .
 -12د انټراکشن دياکرام په واسطه د ستنو محاسبه توضیح کړئ .
 -13متحرک اوغيرمتحرک چوکاټ څنګه توپير کېږي .
 -14په متحرک چوکاټ کې دستنې تحليل او محاسبه توضیح کړئ .
 -15په غيرمتحرک چوکاټ کې دستنې تحليل او محاسبه توضیح کړئ .
 -16په النــــدېني ښودل شـوي شکل کې که دتــړلـــې اوسپنيزې کانکــرېټي ســتنې
لـــپاره ) (fc′ = 20 MPaاو) (fy = 420 MPaوي د) (ϕPnقيمت پيداکړئ .
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 -17په النــــدېني ښودل شـــوي شکل کې که دفنرډوله اوسپنيزې کانکرېټي ســتنې
لــپاره ) (fc′ = 20 MPaاو) (fy = 420 MPaوي د) (ϕPnقيمت پيداکړئ .

 -18يوه تـــړلې پايه چې دمقطع ابعاديې ) (400mm x 400mmاو دهغې لـــه پاســـه (Pu
)=1,910 KN

محاسبوي محوري فشاري بارعمل کړی وي او د ترکيبي موادو

ځانګړتياوي يې ) (fc′ = 25 MPaاو) (fy = 420 MPaوي  ،سيخان محاسبه کړئ .
 -19يوه فنري ډوله ستنه چې دهغې له پاسه ) (Pu =2,100 KNبار عمل کړی وي او د
ترکيبي موادوځانګړتياوې يې ) (fc′ = 25 MPaاو) (fy = 420 MPaوي محاسبه کړئ .
 -20دتړلې ستنې دالندېنيوبېالبېلو مقطعو او جدول د ارقامو له مخې د انټراکشن
دياګرام په واسطه د ) (ϕPnاو ) (ϕMnقيمتونه پيداکړئ .

)e (mm

A′s , As

)h, γh, b (mm

)fc′ , fy (MPa

No.

200

3 N 28 each

450, 325,375

28, 420

1

450

3 N 30 each

450, 325,375

28, 420

2

250

3 N 32 each

500, 450,450

28, 420

3

750

3 N 35 each

500, 450,450

28, 420

4

750

3 N 36 each

750, 600, 600

21, 420

5
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No.

fc′ , fy (MPa)

h, γh, b (mm)

Ast

e (mm)

1

28, 420

450, 325,375

8 N 28

200

2

28, 420

450, 325,375

12 N 30

450

3

28, 420

500, 450,450

10 N 32

250

4

28, 420

500, 450,450

12 N 35

750

5

21, 420

750, 600, 600

8 N 36

750

No.

fc′ , fy (MPa)

h, γh, b (mm)

Ast

e (mm)

1

28, 420

450, 325,375

8 N 28

200

2

28, 420

450, 325,375

12 N 30

450

3

28, 420

500, 450,450

10 N 32

250

4

28, 420

500, 450,450

12 N 35

750

5

21, 420

750, 600, 600

8 N 36

750
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 -20په الندېني جدول کې د ) (Bracedستنو لپاره د ښودل شويو ارقامو له مخې که
دلمش سطحه د مقطع د ) (hپه لوري وي ډېرشوی محاسبوي مومنټ او محوري قوه
محاسبه کړئ .
عرضي مقطع

دوامداره

PL
)(KN

PD
)(KN

ML1-ML2
)(KN. m

MD1-MD2
)(KN. m

1,150

80-120

150-170

1

150-180

190-212

2

245-290

3
4

fc′
)(MPa

کږېدنه

21

يولوريزه

300 x 300

21

دوه لوريزه

300 x 350

4.8

21

يولوريزه

375 x 375

5.4

0.15

28

يولوريزه

300 x 400

5.4

0.20

620

28

يولوريزه

350 x 450

6.0

0.40

530

2,200

28

دوه لوريزه

300 x 400

6.0

0.10

445

1,450

115-128

21

يولوريزه

250 x 300

4.95

0.20

355

985

95-80

215-195

21

يولوريزه

600 x 750

7.2

0.35

520

3,100

115-110

250-230

8

28

دوه لوريزه

300 x 400

5.1

0.00

750

1,420

135-115

265-230

9

21

يولوريزه

300 x 300

4.5

0.20

850

1,160

70-100

150-190

10

)(bxh) (mm

kℓu
)(m

(L-L)%

4.2

0.25

620

0.30

920

1,645

1,400

2,000

190-240

1,950

110-135

230-270

40-50

130-110

5

245-260

6
7

No.

 -21په الندېني جدول کې د ښودل شويو ارقامو له مخې د ( -30.4شکل) په پام کې نيولو
سره که دګاډراو ستنې)  (fc′سره مساوي وي  ،د ) (kℓux/rxاو) (kℓuy/ryقيمتونه پيداکړئ.
B8
)bxh (m m

B7
)bxh (m m

B6
)bxh (m m

B5
)bxh (m m

B4
)bxh (m m

B3
)bxh (m m

B2
)bxh (m m

B1
)bxh (m m

C3
)bxh (m m

C2
)bxh (m m

C1
)bxh (m m

No.

300 x 450

300 x 450

300 x 400

300 x 600

300 x 500

300 x 400

450 x 500
300 x 400
300 x 450

300 x 450
300 x 400
300 x 500

300 x 300
300 x 350
375 x 375

300 x 400

300 x 500

300 x 400

300 x 600

300 x 600

300 x 450

300 x 300

450 x 500

375 x 375

300 x 300

300 x 375
300 x 400

300 x 450

300 x 450

300 x 500

375 x 375

300 x300

300 x 300

1
2
3
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پنځم فــصل
داوسپنيزوکانکرېټي تهدابونو محاسبه او تحليل
)(Analysis and Design of Reinforced Footings
 -1.5پيليزه
تهدابونه داوسپنيزوکانکرېټي او فلزي ساختمانونو له مهمو اجزاوڅخه شمېرل
کېږي ،چې ځمکې ته دټول ساختمان بار لېږدونه تر سره کوي او د ډېرې کوچنۍ ستونزې
په رامنځته کېدنې سره دساختمان ټولې اجزاوې لکه دپوښښ تختې،ګاډرونه ،ستنې او
ديوالونه داغېزې الندې راځي  .که دخاورې مقاومت نسبتاً لوړ وي او له ساختمانه
ځمکې ته ليږدېدونکي بارونه دومره ډېرنه وي  ،نو کولی شوچې دهرې ستنې په ځانګړې
توګه اويا دڅو ستنوپه ګډه ګردچاپيره دځمکې محدودې سطحې ته يې وليږدوو ،په دې
حالت کې دساختمان هغه جز چې دا کار تر سره کوي د تهداب په نوم يادېږي  .سره له دې
چې تهدابونه له ساختمان څخه ځمکې ته دبارونو دليږد په مسير کې دستنو او ديوالونو
الندې ځای په ځای کېږي او داچې خاوره د کانکرېټو په پرتله ډېره کمزورې ده  ،نو
تهدابونه يې پرمخ د واقع شويو اجزاو په پرتله ډېر لوي وي  .دتهداب د لوی سطحې په
لوري چې دخاورې پرمخ واقع شوې وي ،په تهداب کې د پام وړ کوږوالي مومنټ
اوعرضاني قوې رامنځته کېږي ،نو دا داخلي قوي بايد په دقيقه توګه د څارنې الندې
ونيول شي ترڅو په تهداب کې احتمالي ماتېدنه اويانامناسبه درزونه رامنځته نه شي .
سربېره پردې اړينه ده چې د خاورې مقاومت او ډول هم بايد په ځانګړې توګه وڅېړل
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شي،ترڅو د ماتېدنې  ،له حده ډېرې ناستې دنه رامنځته کېدنې څخه ډاډمنتيا حاصله
شي  .په لنډه توګه دتهداب دنده ځمکې ته دعمودي او جانبي بارونه په داسې ډول
ليږدونه ده  ،چې دځمکې په خاوره کې له حده ډېرې ناستې اودتهداب د اجزاو د
څرخېدنې څخه مخنيوی اودښوئيدنې او چپه کېدنې په وړاندې بشپړه ډاډمنتيا حاصله
شوې وي .

 -2.5دتهدابونوپېـــژندنــه )(Introduction of Footing
تهداب د ودانۍ يا ساختمان ټول بارونه د خاورو طبقې ته لېږدوي او چې دتهدابونو
د ودانۍ ټول بارونه د خاوروسره د تماس سطحې پر مساحت ( د زغم فشار) د خاورو
زغم له مقاومت څخه ټيټ وي  ،نو خوندې بلل کېږي  ،يانې د خاورې د طبقې له پاسه د
تهدابونو دزغم فشار بايد دخاورې د مجازي زغم توان ) (Bearing capacityڅخه ډېر نه
شي  .سربېره پر دې  ،اړينه ده چې د تهداب الندې خاورې ناسته له مجاز ې حد څخه
تجاوز ونه کړي  ،نو د ساختمان الندې د ټولو تهدابونوتر منځ د ناستې توپيربايد له
مجازي حد څخه تجاوز ونه کړي  .داچې ناسته په ساختمان کې د غير ضروري اضافي
بار ونو او تشنجاتو المل کېږي  ،نوکه د تهدابونو تر منځ د ناستې توپير محدود وي ،
نوپه محاسبه کې د ټولو تهدابونو لپاره د زغم تشنجات يو ډول نيول کېږي). (312:2
په تهدابونوکې د کارېدنې د غوره کولو لپاره اوسپنيز کانکرېټ ښه او مطلوب مواد
دي  ،نوله دې امله دکانکرېټو مخلوط بايد داسې محاسبه او طرحه شي  ،چې د خاورې
په طبقه کې د زيانمنوونکو کيمياوي موادو د شتون په وړاندې مقاوم وي  .د )(ACI
کود د سپارښتنې له مخې په تهدابونو کې د فوالدي سيخانود خونديتوب او ساتنې
لپاره خالصه محافظوي طبقه ) (75 mmنيول کېږي  .اوسپنيزکانکرېټي تهدابونه بايد
داسې محاسبه او ډيزاين شي ،چې ټول هغه تشنجات چې دپوښښ تختو  ،ګاډرونو او
پايو د حالت له امله په تهداب واردېږي  ،د هغې په وړاندې مقاومت وکړي .
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هغه بارونو له امله چې تهدابونه يې له ساختمان څخه دخاورې طبقې ته انتقالېږي ،
تشنجات رامنځته کېږي  ،نو د نهايي شرايطو يا تخريبېدنې په حالت کې د الندېنيود
بېالبېلو تشنجاتو د اغېزې الندې راځي :
 -1د ستنې په واسطه د لېږدېدونکې بار له امله دوه لوريزه عرضاني يا سورۍ کېدونکې
قوه ).(Two-way Shear or Punching
 -2د خاورې د فشار له امله يو لوريز ه عرضاني قوه )(One-Way Shear
 -3د کږېدنې مومنټ.
 -4زغموونکې (د برداشت) بار.
تهدابونه پورتنيو يادو شويوتخريبېدونکو حالتونو لپاره محاسبه کېږي ،چې په
دې محاسبه کې د تهداب ابعاد (په ځانګړې توګه د تهداب ضخامت) ،د کانکرېټو او
فوالدي سيخانو مقاومتونه شامل دي  .د تهداب له پاسه بارونه د تهداب او د خاورې
وزن په واسطه مستقيماً د خاورې طبقې ته لېږدېږي  ،خو په تهداب باندې د مومنټ او
عرضاني قوې د پيداکېدنې نه المل کېږي). (242-244:7

 -3.5د تهدابونو ډولونه )(Types of Footing
د تهدابونه د دندی په پام کې نيولو سره دديوال الندې او پرله پسې يا فيته يي  ،د
پايو الندې ځانګړې  ،مرکبو  ،ميخي،فرشي تهدابونو وېشل کېږي .

 -1.5شکل (a) :د ديوال الندې يا پرله پسې تهداب  (b)،د ستنې الندې ځانګړې تهداب ). (375:8
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 -2.5شکل :مرکب تهداب (a).دملکيت لېکې ته نژدې پايه ) (bدوو ستنو مرکب تهدابونه ). (375:8

هغه تهداب چې د ټول ساختمان دتکيه کوونکو ديوالونو او ستنو الندې په مرکب
ډول جوړېږي فرشي تهدابونه دي،چې دودانيودډېربار او د ساحې د کمزوری زغموونکو
خاورو لپاره کارېږي  .ميخی تهدابونه د ضخيم کانکرېټي عنصر په څېر د ساختمان څخه
بار لکه د ( -3.5شکل) په څېرپه خاوره کې دننه ميخونو ته لېږدوي ).(374,375:8

 -3.5شکل (a) :فرشي او ) (bميخی تهداب ). (376:8
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 -4.5د خاورې د زغم مجازي ظرفيت ()Allowable Bearing Capacity of Soil
د ساختمان د طرحې او ډيزاين څخه مخکې  ،د تهداب مساحت او اړين ژوروالی
محاسبه کېږي  .دا محاسبه د پروژې دساحې د خاورې د راپور پر بنسټ  ،چې د تهداب د
محاسبې د الرښود په ترکيب کې شامل وي سرته رسېږي  .ژوروالی د خاورې له سطحې
څخه د تهداب تر تله يا زغموونکې سطحې پورې په پام کې نيول کېږي ،چې په تود
اقليم کې د خاورې له سطحې څخه ) (300 mmژوراو يا له دې څخه ډېر نيول کېږي  .خو
په هغه ساحو کې چې ځمکه يې کنګل نيسي  ،اړېنه ده چې د تهداب ژوروالی د کنګل
نيولو له ژوروالی څخه ) (900 mm – 1,200 mmپورې ونيول شي  .د زغم يا برداشت
مجازي ظرفيت لپاره د پروژې د ساحې د خاورې راپور په الرښود کې شاملېږي  ،چې له
مخې يې د تهداب عرض او ژوروالی ډېرېږي  ،تر څو د الرښود له مخې دپروژې اټکلي
او د تهداب ناسته کمه شي  .د خاورې د زغم مجازي ظرفيت ) (qaد نهايي زغم ظرفيت او
د ډاډمنتيا ضريب ) (2.5 – 3د نسبت ) (qult/FSڅخه ثقلي بار حاصلېږي ).(537:5
د خاورې او يا صخری لپاره د زغم مجازي ظرفيت  ،د خاورې د ډول په پام کې نيولو
سره له ) (48 KN/m2څخه تر ) (384KN/m2تر منځ حدونو پورې نيول کېږي  .دودانېو
نړيوال کود) ، (IBCد ودانېو او ساختمانونو ډيزاين په هغه خاورو کې چې نه غځېږي ،
مجاز ګڼلی دی  ،چې د خاورې د راپور له مخې د هغې اصغري قيمت ) (qaوکاروي  .د
اصغري قيمت د ودانېو نړيوال کود) (IBCپه جدولونو کې ځای لري او له )(48 KN/m2
څخه تر ) (96 KN/m2پورې نيول کېږي  .په ( -1.5جدول) کې د خاوردزغم اعظمي مجازي
فشارښودل شوی دی :
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 -1.5جدول :دخاورو دزغم اعظمي مجازي فشار ). (351: 11
دموادو ډول

اعظمي مجازي فشار

اعظمي مجازي فشار

)(kips/ft2

)(KN/m2

دماتېدنې د نهايي

ډبرې

)(20%دماتېدنې د نهايي مقاومت

مقاومت )(20%

غټې او ميده متراکمې شوې شګې ،سختې مټينې

8

385

6

290

4

190

ضعيف او سوسته شګه

3

145

نرمه شګلنه – مټينه اويا مټينه خاوره

2

95

1

50

0

0

اويا شګلنې مټينې خاورې
منځنۍ مټينې او شګلنې خاورې
غيرعضوي متراکم شوی شګه اوپسته مخلوط
شوې خاورې

غيرعضوي سوسته شګه اوپسته مخلوط شوې
خاورې
عضوي سوسته شګه اوپسته مخلوط شوې  ،سره
ډوله او خټېنه خاورې

د جيوتخنيک انجنيري په محاسبو کې د مجازي تشنجاتو محاسبوي طريقه )(ASD
کارېږي  ،نو د ثقلي بارونو له امله د تهداب اړين مساحت د الندېنې رابطې په واسطه
محاسبه کېږي :
DL+LL

)……………………………….(1.5

qa

= Areq

دلته  - Areq :د ثقلي بارونو له امله د تهداب اړين مساحت دی  DL ،او  -LLپه ترتيب
سره مړ او ژوندي بارونه دي او  -qaد زغم مجازي ظرفيت دی .

 -4.5شکل :بار شوي تهداب ). (377:8
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د مرکزي محوري بار له اغېزې د تهدابونو له تل الندې خاورې طبقې د زغم فشار سره
له دې چې يو شانته نه وي او د خاورو د ډول له مخې توپيرلري ،خو لکه ( -5.5شکل) په
څېر دمحاسبې لپاره يو شانته په پام کې نيول کېږي ).(569:4

 -5.5شکل :په تهدابـــــونو بانــــدې د خاورې فشار (a) .دمحـــــــــاسبې لپاره يوشانته فرض شوی فشار،
) (bدشګلنو خاورو لپاره فشار او ) (cد مټينو خاورو لپاره فشار ). (657:1

افقي بار په تهداب باندې اغېزه کوي  ،خو محوري بار او د کږېدنې مومنټ د خاورې
دمتغير فشار المل کېږي  ،چې ( -6.5شکل) په څېردا د متغيري ليکي په ډول فرضېږي .
تهدابونه دالندېنيو مجازي تشنجاتو د محاسبوي طرېقې ) (ASDد بارونو د ترکيبونو د
اغېزې الندې مطالعه کېږي :
)(1) DL ± (W or 0.7E
(2) DL ± (W or 0.7E) + 0.75LL
(3) 0.6 DL + W
(4) 0.6 DL + 0.7E
دلته  (W) :او ) (Eپه ترتيب سره د باد او زلزلې بارونه دي  ،چې د ) (ASCE 7سټندرد پر
بنسټ پيداکېږي  .د ) (ASDطرېقې د بارونو په پاسنېو ترکيبونو کې نور بارونه نه دي
ښودل شوي او ژوندي بارونه د فرش په بارونو کې شامل دي ).(658,659:1
د ودانېو نړيوال کود) (IBCپر بنسټ د خوندي محاسبې او ډيزاين لپاره د خاورو د
زغم اعظمي فشار له) (qaڅخه نه شي ډېريدلی  .په تهداب باندې د ثقلي او افقي بارونو
اغېزې له امله کېدای شي د) (6.5او) (7.5شکلونو په څېردوه ممکنه حالتونه (د تهداب
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په ټوله او يوه برخه دخاورو فشار) رامنځته شي ،تر هغې پورې چې د نااستوارۍ له امله
د شکل بدلېدنه يې ډېره نه شي).(246:10

 -6.5شکل  :په تهدابونو باندې د خاورې فشار (a) .په ټول تهداب د خاورې فشار  (b) ،د تهداب په يوه
برخه دخاورو فشار ). (378:8

د ( -6.5شکل) دخاورې فشار د زغم حالتونولپاره رابطې ،په ( -7.5شکل) کې په دوه
اندازو د ) (aحالت لپاره ) (e ≤ L/6او د )(bحالت لپاره ) (e > L/6ښودل شوې دی ،چې
اعظمي او اصغري فشارونه يې مساوي کېږي په :
د ) (aحالت لپاره ): (e ≤ L/6
Pe
BL2

-6

P
BL

=

M
S

-

P
A

= ; qmin

Pe
BL2

+6

P
BL

=

M
S

+

P
A

= qmax

د )(bحالت لپاره ): (e > L/6
2P

Pe

BLe

BL

= 2 ; qmin

+6

P
BL

=

M
S

+

P
A

= qmax

L

دلته  Le = 3. ( - e) :کېږي .
2

د( -7.5شکل) په ) (bحالت کې دمومنټ په واسطه رامنځته شوي اعظمي کششي
تشنجات دمحوري قوې له امله درامنځته شويوفشاري تشنجاتو څخه ډېرېږي ).(800:16
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دا چې د تهداب او خاورې تر منځ کشش نه شي ډېرېدلی  ،نود خاورې د بار سره
عکس العمل او مومنټ د تهداب د برخې له پاسه وېشل کېږي او په پاېله کې کششي
تشنجات صفر کېږي .

 -7.5شکل  :په تهدابونو باندې د خاورې فشار (a) .په ټول تهداب دخاورو فشار او ) (bد تهداب په
يوه برخه دخاورو فشار ). (660:1

خاورې د زغم فشار لپاره د مطالعې الندې کانکرېټي تهدابونه  ،د افقي بار له اغېزې
چپه کېږي ) (Overturningاو ښويېږي ) ،(Slidingنو له دې امله اړينه ده چې د افقي قوو
په وړاندې خوندي وي  .د ودانېو نړيوال کود) (IBCپر بنسټ د ډاډمنتيا ضريب يې بايد
د بارونو د ترکيب د نسبت له ) (1.5سره مساوي او يا لوي وي). (538.539:5
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 -5.5د ديوال الندې پرله پسې تهدابونو تحليل اومحاسبه
)(Analysis and Design of Wall Continuous Footings
د ديوال الندې پرله پسې تهدابونه د يو متر يا يوفټ په اوږدو کې دتهداب د عرض
لپاره مطالعه کېږي  .په سر کې د تهداب عرض د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
DL+LL

)……………………………….(1.5

qa

=L

دلته  - L :په يوه متر اوږدوالي کې د تهداب اړين عرض دی  DL ،او  -LLد تهداب او
د تهداب له پاسه د خاورو د وزن په ګډون په ترتيب سره سره مړ او ژوندي بارونه دي او
 -qaد خاورې د راپور پر بنسټ د زغم مجازي ظرفيت دی .

 -8.5شکل :په تهدابونوباندې دخاورې فشار (a).دعرضاني قوو تحليل (b)،د مومنټ تحليل ). (380:8

د ( -8.5شکل) پر بنسټ  ،ضريبي شوي (نهايي) عرضاني قوه ،چې بحراني مقطع
اغېزمنه کوي په الندې ډول پيداکېږي :
)− d) ……………………………….. (3.5
دلته :
 - Quنهايي يا ضريبي شوي عرضاني قوه ده.
1.2DL+1.6LL
L

=

Pu
L

=  - quد خاورو د زغم خالص فشاردی.

 Lاو - ℓپه ترتيب سره د تهداب عرض او د ديوال ضخامت دی.
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L−ℓ
2

( Qu = qu

 -dد تهداب فعاله ارتفاع ده ،چې د )

db
2

–  (h – 75mmسره مساوي کېږي .

 -hد تهداب ارتفاع ده  ،چې د ) (ACIکود د سپارښتنې له مخې بايد له )(150 mm
څخه لږه نه شي ،خو په محاسبه کې په اصغري ډول يې ) (300 mmسپارښتنه کوي .
 -75mmد ) (ACIکود د سپارښتنې له مخې د فوالدي سيخانو له پاسه د کانکرېټو
خالصه محافظوي طبقه ده .
 -dbپه تهداب کې د فوالدي سيخانو قطر دی .
په تهدابونو کې د عرضاني قووپه وړاندې سيخان نه اچول کېږي  .نو اړينه ده ،چې
کانکرېټ د) (3.5رابطې د کارېدنې له مخې د ټولو عرضاني قوو په وړاندې مقاومت
وکړي،چې په الندې ډول ترې يادونه کېږي :
1

)ϕVn = ϕ √f′c . 1,000 d ………………………(4.5
6
دلته :
 - ϕ = 0.75د عرضاني قوې کمېدونکې ضريب دی .
 -Vnد ديوال الندې تهداب نومينالي مقاومه عرضاني قوه ده). (249:10
په ) (4.5رابطـــه کې د ديوال الندې تهداب د بحراني مقطع ابعاد په )(1,000 mm x d
ښودل شوی د  ،چې ) (1000 mmد تهداب په يومتر اوږدو کې څرګندونه کوي او ) (dد
تهداب فعاله ارتفاع ده  .د) (3.5او) (4.5رابطو پر بنسټ د تهداب اصغري فعاله ارتفاع
کولی شو د مقاومې عرضاني قوې پر بنسټ په الندې ډول پيداکېږي :
)– d

L−ℓ
2

( ϕVn ≥ Qu ⇒ 0.75 x 0.17√f′c x 1,000d ≥ qu

)……………………………………… (5.5

L−ℓ
)
2

( qu

525√f′c +1

=d

د) (1.5او) (5.5رابطو لپاره تکراري عمليه سرته رسېږي  ،د تهداب لومړنۍ ارتفاع يا
ضخامت په ) (2.5رابطې کې قـبلــــېږي او د ) (5.5رابطې له مخې تصـــديقـــــېږي ،دا
عمليه تر هغه تکـــــرارېږي  ،تــــر څــــو چې د تهداب د ضخامت ) (hلپاره وړ قيمت تر السه
شي). (703:9
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د عرضاني قوو په وړاندې د مقاومت لپاره دتهداب د اړينې فعالي ارتفاع د
پيداکولو څخه وروسته  ،په تهداب کې د اړينو فوالدي سيخانو د پيداکولولپاره
دکږېدنې مومنټ محاسبه په الندې ډول ترسرکېږي :
)……….…………. (6.5

(L−ℓ) 2
8

L−ℓ 2

) /2 = qu.

2

(Mu = qu.

دلته ) (Muضريبي شوي (نهايي) کږېدنې مومنټ دی  ،لکه د ( -8.5شکل ) په
څېرد ديوال د اړخ سره بحراني مقطع اغېزمنوي او فوالدي سيخان يې د ګاډرونو او
پوښښ تختو د فوالدي سيخانو په څېر پيداکېږي  .په تهداب کې د کوږالي مومنټ په
وړاندې د مقاومت لپاره دفوالدي سيخانو مساحت د الندېنۍ رابطې په واسطه
پيداکېږي :
)………………..……..…... (7.5

Mu
0.8fy d

=

Mu
0.9fy .0.9d

= As

په ) (7.5رابطه کې ) (Asد تهداب په يوه متر اوږدوالي کې د سيخانو مساحت دی
a

چې ) (ϕ = 0.9اود مومنټ بازويې ) (d – = 0.9dقبلېږي ).(380:8
2

دارنګه فرضېدنه يوازې د تهدابونو،پوښښ تختو او د مسطحو عناصرو لپاره
کارېږي  .دتهداب لپاره اصغري فوالدي سيخانو مساحت لکه داوسپنيزکانکرېټي
پوښښ تختې د انقباض او درز کېدنې په وړاندې د مقاومت لپاره د فوالدي سيخانو د
پيداکېدنې په څېرد تهداب د بشپړه مساحت او د ) (0.0018د ضرب حاصل څخه
پيداکېږي  .د تهداب د سيخبندۍ لپاره فوالدي سيخان د( -8.5شکل ) په څېر دکږېدنې
بحرانی مقطع او د ديوال تر اړخه پورې غځېږي  .په نا مناسبه پراختيايی اوږدوالي يا
غځېدنه کې د چنګک کولو څخه صرف نظر کېږي  .الندېنۍ رابطه بايد په تهداب کې د
کږېدنې د طرحې او محاسبې حالت کې د مستقيمو سيخانو د ځای پاځای کېدنې لپاره
صدق وکړي :
)– 75 mm …………………………………. (8.5
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L−ℓ
2

≥ ℓd

دلته  - ℓd :د فوالدي سيخانو اړين کششي پراختيايی اوږدوالی دی  ،چې د کږېدنې
مومنټ لپاره کارېږي).(245,246:7
 -75 mmد فوالدي سيخانو له پاسه د کانکرېټو خالصه محافظوي طبقه ده .
د ديوال الندې تهداب په محاسبه کې بله ډېره مهمه موضوع د ديوال څخه تهداب ته د بار
د زغم لېږدونه ده  ،دا ځکه چې د ديوال او تهداب تر منځ د بار لېږدېدنه يوه بحراني
موضوع ده  ،که ديوال د تهداب په پرتله له لوړ کيفيته کانکرېټو څخه جوړ شوي وي،نو
د تهداب او ديوال تر منځ د لېږديدونکې ساحې د زغم مقاومت د الندېنۍ رابطې په
واسطه پيداکېږي :
A

)Pn = 0.85 f’c A1√ 2 + Asdfy ≤ 1.7f’c A1 + Asd fy ………….(9.5
A
1

دلته  - Pn :د تهداب د لېږدېدونکې مساحت د زغم يا برداشت بار ظرفيت دی ،
 - A1= 1,000 x ℓد تهداب د لېږدېدونکې مساحت يا د ديوال او تهداب د تماس
مساحت دی  - A2 ،د( -9.5شکل) په څېرد الندېنې قطۍ ډوله قاعدی چې ) (2H : 1Vپه
اړخ ميالن لري مساحت دی  - Asd ،د والړوياد ديوال او تهداب د نښلوونکو فوالدي
سيخانو مساحت دی  (f’c) ،او ) (fyپه ترتيب سره په تهداب کې د کانکرېټو فشاري
مقاومت او د دوالړو سيخانو د تسليمېدنې مقاومت دی). (199,200:6

 -9.5شکل :د) (A1او) (A2مساحتونو پيداکول (a).دتهداب دقاعدې مايله غوڅېدنه او ) (bدتهداب
داړخونو مايله غوڅېدنه ). (383:8

487

د ديوال او تهداب ترمنځ د بار د لېږدېدنې په هکله د ) (ACIکود سپارښتنې :
 -1د زغم يا برداشت لپاره کمېدونکې ضريب )(ϕ = 0.6قبلېږي .
A

 -2په ) (9.5رابطه کې د ) (√ 2قيمت بايد له ) (2.0څخه ډېر نه شي )≥ 2.0
A1

A2
A1

√(  .د

)(9.5رابطې دويمه برخه بايد چې له ) (1.7f’c A1 + Asd fyڅخه ډېر نه شي .
 -3د والړو سيخانو مساحت بايد د دې وړتيا ولري  ،چې د ديوال او تهداب تر منځ
ضريبي شوي فشار  ،د کانکرېټو د زغم مقاومت په ډېرېدنې سره ،انتقال يا وزغمی .
 -4والړ سيخان يا اتصالي () Dowelبايد داسې طرحه او محاسبه شي  ،چې دکږېدنې له
امله د ديوال او تهداب تر منځ د لېږديدونکو کششي قوو يا کشش يا فشار په وړاندې
مقاومت وکړي .
 -5د ديوال او تهداب تر منځ د عرضاني قوود لېږدېدنې لپاره  ،د ديوال او تهداب په
نښلېدنې سره اړينه د ه چې الندېنۍ د اصطکاک د عرضاني قوو رابطه صدق وکړي:
)ϕVn = 0.75Asdfyµ …………….……………………. (10.5
دلته :
 -Vnد) (ϕ = 0.75په ملتيا د ديوال او تهداب د نښلېدنې عرضاني مقاومه قوه ده .
 - Asd,fyپه ترتيب سره د والړويا اتصالي سيخانو د تسليمېدنې مقاومت او مساحت دی.
 - µد ديوال او تهداب د نښلېدنې سره د اصطکاک ضريب دی  ،چې د ) (µ = uλسره
مساوي کېږي  .د يوريخت ديوال او تهداب لپاره ) ، (u = 1.4دزېږې نښلېدونکې
سطحې لپاره ) ، (u = 1.0د نـورو حالتونو لپاره ) ، (u = 0.6د عادی کانکـرېټو  ،د
سپک وزنه شګــــو لــرونکو او د سپکو کانکرېټو لپاره ) (λ = 1.0, 0.85او)(λ = 0.75
قبلېږي .
 -6د والړو سيخانو لپاره پراختيايی اوږدوالی او پيوند بايد په فشار او کشش کې
د )(ACIکود د غوښتنو په مطابق وي.
 -7د اتصالي ياوالړو سيخانو مساحت )(Asdبايد لـــــه ( x 0.0015د ديوال او تهداب د
نښلېدنې د مساحت) د ضرب حــــــاصل څخه لږ نه شي .په ( -10.5شکل ) کې د ديوال او
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تهداب تـــر منځ د والړو سيخانو ځای په ځای کــــــــېدنه او د تهداب سيخـــــبندي ښودل
شوي ده). (822,823:16
همدارازاتصالي ياوالړ سيخان دلنډواو منځنۍ ارتفاع لرونکوديوالونو د ارتفاع په دننه
کې غځېږي .د الښې ښودنې لپاره په ( -11.5شکل ) کې د) (3-Dپه ډول ښودل شوي دي .

 -10.5شکل :په ديوالونواوتهدابونو کې د فوالدي سيخانود ځای په ځای کېدنه  (a).دوه قشره سيخان
لرونکی ديوال او ) (bيوقشرسيخان لرونکی ديوال ). (384:8

 -11.5شکل :په ديوالونواوتهدابونو کې د فوالدي سيخانود ځای په ځای کېدنې ). (385:8) (3D

د ګاډرونو او ستنوپه څېر د تهدابونو لپاره محاسبه او طرحه په همدې ډول تکراري
عمليه ده ،خودتهداب د ساختمان په محاسبه او طرحه کې د خاورې محاسبې او طرحې
ته لومړيتوب ورکول کېږي  .د ساختمان د محاسبې او طرحې لپاره  ،د عرضاني قوو
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محاسبه سرته رسېږي ،چې د هغې په واسطه د تهداب ضخامت او ارتفاع اوپه تعقيب يې
په کږېدنې حالت کې محاسبه او د هغې له مخې اړين فوالدي سيخان پيداکېږي او
وروستنۍ مرحله يې د زغم محاسبه ده  .بشپړه شوي محاسبه تر هغه تکرارېږي ،چې د
قناعت وړ محاسبه نه وي تر السه شوي). (383-385:8
 -1.5مثال :له يوه ) (300 mmعرض لرونکې ديوال الندې چې ) (18 mm@300 mmيو
قشره سيخان په کې وي ،که په هغې

) (DL = 130 KN/mاو )(LL = 73 KN/m

بارونو عمل کړي وي ،په داسې حال کې چې د خاورې مجازي فشار يې (qa = 0.15
) ، MPaد تهداب ژوروالی ) ، (1.20 mد خاورې حجمی وزن يې )(fc′ = ، (19 KN/m3
) 20 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي ،تهداب محاسبه کړئ .
حل :
 -1د) (1.5رابطې له مخې دتهداب په يومتر کې عرض په الندې ډول پيداکوو:
= 1,353 mm ≈ 1,500 mm = 1.5 m

130+73
0.15

=

DL+LL
qa

=L

د تهداب ارتفاع ) (0.30 mقبلوواو د تهداب اړين عرض په الندې ډول پيداکوو:
که ) (24 KN/m3د کانکرېټو حجمی وزن وي ،نود تهداب وزن مساوي کېږي په :
Footing Weight = 1.5 x 0.30 x 24 = 10.8 KN/m
که) (19 KN/m3د خاورې حجمی وزن وي  ،نو د تهداب له پاسه خاورې وزن:
Weight of Soil on footing = 1.5 x 0.90 x 19 = 25.65 KN/m
د تهداب اړينه عرض مساوي کېږي په :
= 0.224 MPa

130+10.8+25.65+73
1,500

< qa = 0.15 MPa

داچې د تهداب په تل کې فشار د خاورې دمجازي فشار څخه ډېر دی  ،نود تهداب
عـــرض ) (L = 1.70 mقبلوو،نود تهداب وزن مساوي کېږي په :
Footing Weight = 1.7 x 0.30 x 24 = 12.24 KN/m
د تهداب له پاسه خاورې وزن مساوي کېږي په :
Weight of Soil on footing = 1.7 x 0.90 x 19 = 29.07 KN/m
د تهداب اړينه عرض مساوي کېږي په :
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= 0.143 MPa

130+12.24+29.07+73
1,700

> qa = 0.15 MPa

داچې شرط صدق وکړ  ،نودتهداب عرض ) (1.70 mدرست دی .
 -2دتهداب په تل کې دخاورې فشار په الندې ډول پيداکوو:
= 160.47 KN/m2

1.2x 130+1.6x 73
1.7 x 1.0

=

1.2DL+1.6LL
L

=

Pu
L

= qu

) -(aد عرضاني قوو محاسبه په الندې ډول تر سره کېږي:
که په تهداپ کې ) (16 mmقطر سيخان په پام کې ونيول شي د ) (3.5رابطې له مخې
فعاله ارتفاع يې مساوي کېږي په :
= 217 mm, L = 1.70 m, ℓ = 300 mm,
− 0.217) = 77.51 KN/m

1.7−0.30

16
2

– d = 300 – 75

( − d) = 160.47 x

2

L−ℓ
2

( Qu = qu

د ) (4.5رابطې له مخې :
ϕVn = ϕ.0.17√f′c x 1,000 d = 0.75 x 0.17√20 x1,000 x 216 /1,000
ϕVn = 123.16 KN/m > Qu = 77.51 KN/m
) -(bد مومنټ محاسبه او د اساسي سيخانو محاسبه چې ) (fy = 420 MPaوي  ،په
الندې ډول سرته رسېږي :د ) (6.5رابطې له مخې :
= 39.315 KN. m/m
د ) (7.5رابطې له مخې:

(1.7−0.3) 2
8

= 160.47 x

= 539.21 mm2/m

(L−ℓ) 2

8
39.315 x 106

0.8x420x217

=

Mu = qu .
Mu
0.8fy d

= As

As, min = 0.0018 bh = 0.0018 x 1,000 x 300 = 540 mm2/m
په تهداب کې د اساسي سيخانو تر منځ فاصله بايدد تهداب له ارتفاع څخه ډېره نه
شي او همداراز اصغري قطر يې بايد له ) (16 mmڅخه لږ نه شي  .نو د اساسي
سيخانولپاره ) (16 mm @ 250 mm c/cکاروو ،چې مساحت يې )(As = 804 mm2/m
کېږي او اصغري مساحت يې له ) (540 mm2/mڅخه ډېر دي  .د ) (8.5رابطې په
کارونې سره پراختيايی يا غځېدنې اوږدوالی په الندې ډول پيداکېږي :
– 75 mm = 625 mm

1,700−300
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2

= – 75 mm

L−ℓ
2

≥ ℓd

په تهداب کې دسيخ پراختيايي اوږدوالی مساوي کېږي په :
– 75 mm = 625 mm
که )= 1.0

As,req
As,prov

1,700−300
2

= – 75 mm

L−ℓ
2

( وي  ،نو اړين پراختيايی اوږدوالی )(ℓd = 400 mm < 625 mm

کېږي .دفرعي سيخانو مساحت په الندې ډول پيداکېږي :
As = 0.0018 x (1,700) x 216 = 661 mm2 ⇒ (6 N 16); As = 1,200 mm2
) -(cد زغم يا برداشت او يا دبار لېږدېدنې ) (Bearing or Load Transferمحاسبه په
الندې ډول تر سره کېږي :له ) (9.5رابطې له مخې لرو چې :
+ Asdfy ≤ 1.7f’c A1 + Asdfy

A2
A1

√Pn = 0.85 f’c A1

A1 = 300 x 1,000 =30,000 mm2 = 0.30 m2
A2 = 300 x (300 + 300 x 4) = 450,000 mm2 = 0.45 m2
A2
A1

√  ، = 2.44 > 2.0دا قيمت په ) (9.5رابطه کې کاروو او بايد له دووڅخه ډېر نه شي .
Asd = 18 mm @ 300 mm c/c = 1,526 mm2
)ϕPn = ϕ(1.7f’c A1 + Asd fy
ϕPn = 0.6 x (1.7 x 20 x 30,000 + 1,526 x 420)/1,000 = 996.55 KN
Pu = 1.2 DL + 1.6 LL = 1.2 x 130 + 1.6 x 73 = 272.8 KN
Pu = 272.8 KN << ϕPn = 996.55 KN ⇒ OK
د ) (18 mmوالړو سيخانو فشاري پراختيايی اوږدوالې د ) (12.5رابطې پر بنسټ

نژدې له ) (260 mmسره مساوي کېږي او له بلې خوا داچې د )=1.0

As,req
As,prov

( قبلېږي  .نو

د اتصالي ياوالړو سيخانو شته فشاري غځېدنې اوږدوالی مساوي کېږي په:
ℓd = 300 – 75 – 2 x (16) = 177 mm > 10.5 in⇒ OK
دلته ) 2 x (16 mmپه تهداب کې د پاسنيو او الندېنيو طبقود سيخبندي شويو فوالدي
سيخانود قطرونو مجموعه ده  .داد شته غځېدنې اوږدوالي څخه  ،کوم چې د تهداب په
سيخبندي شويو فوالدي سيخانو سره پاسنې طبقې والړ سيخان يا اتصالي کږېږی  ،نو
هماغلته کمېږي  .د والړو سيخانو لپاره د سيخبندۍ نسبت مساوي کېږي په :
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)= 0.00214 > 0.0012

193
300 𝑥 300

( دا چې داصغري اندازې څخه ډېردی  ،نو درسته ده.

( )1د تهداب د سيخانو د ځای په ځای کېدنې تفصيل :

 -6.5د ستنو الندې د يو ګونو تهدابونو تحليل او محاسبه
)(Analysis and Design of Single Column Footings
د تهداب لومړنې مساحت د الندېنۍ رابطې پر بنسټ پيداکېږي :
)…………………..…………………. (11.5

DL+LL
qa

= A = B.L

دلته  - L, B :په ترتيب سره د تهداب عرض او اوږدوالی دی.
 DLاو  -LLد تهداب او د تهداب له پاسه د خاورو د وزن په ګډون په ترتيب سره مړه او
ژوندي بارونه دي.
 -qaد خاورې د راپور پر بنسټ د خاورې زغم مجازي ظرفيت دی .
د مجازي تشنجاتو په طرېقې د) (11.5رابطې په واسطه د تهداب مساحت
پيداکېږي  .د اوسپنيزوکانکرېټي تهدابونو ساختماني محــــاسبه د دوه لــوريزه عرضاني
قوې ) ، (Tow-way shear or Punchingيو لوريزه عرضاني قوې )، (One-way shear
کږېدنې مومنټ او دبار د زغم لېږدونې په حالتونوکې ارزول کېږي). (351:3

 -1.6.5د ستنو الندې د يو ګونو تهدابونو دوه لوريزی عرضاني قوې
)(Punching Shear of Single Column Footing
د ستنې الندې د يوګوني تهدابونو دوه لوريزه عرضاني قوه په ) (13.5او)(14.5
شکلونو کې ښودل شوي دي  .د دوه لوريزې عرضاني قوې

بحراني سطحه د ستنې د

اړخ څخه ګرد چاپيره د تهداب د فعالي ارتفاع د نيمايی ) (d/2په فاصله موقعيت لري .
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د) (ACIکود د دريځ له مخې د تهداب اصغري ارتفاع ) (hmin = 150 mmقبلېږي ،
خو بهتره ده چې د تهداب اصغري ارتفاع ) (hmin = 300 mmوټاکل شي  .د تهداب په
سيخبندۍ کې دوه طبقې سيخان ځای په ځای کېږي  ،هغه سيخان چې په اوږد لوري
ځای په ځای کېږي  ،دهغې موقعيت په الندېنۍ طبقې کې وي  ،چې د هغې له مخې د
تهداب فعاله ارتفاع يې د لنډ لور ی د فعالي ارتفاع په پرتله ) (dډېره وې  .ددوه لوريزی
عرضاني قوې

لپاره د ) (d/2کوچنی قيمت د دې لپاره په پام کې نيول کېږي  ،چې

محاسبه په خوندي لوري کی سرته ورسېږي ). (667:1

 -12.5شکل :په تهدابونو کې دوه لوريزه عرضاني قوه  (a).د دوه لوريزه عرضاني قوې له امله د تخريبي
سطحې د ) (3Dنما او) (bد دوه لوريزه عرضاني قوې له امله د د تخريبي سطحې پالن ). (667:1

 -13.5شکل :په تهدابونو کې دوه لوريزه عرضاني قوي ).(388:8
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د تهداب د فعالي ارتفاع قيمت کولې شو د په ) (12.5او) (13.5رابطو پر بنسټ  ،په
داسې حال کې چې د) (ACIکود له مخې د) (75 mmمحافظوي طبقې په پام کې نيولو
سره په الس راوړو:
)dlong = h – 75 mm - db1/2 ………….………………….(12.5
)dshort = h – 75 mm - db1 - dbs/2 ……………………….(13.5
دلته :
 dlongاو - dshortد تهداب په اوږد او لنډ لوروکې فعالي ارتفاع ګانې د ي .
 - hد تهداب ارتفا ع يا ضخامت دی .
 db1او - dbsپه ترتيب سره د تهداب په اوږد او لنډ لوروکې ځاي په ځای کېدونکې
فوالدي سيخان دي .
د) (13.5او) (14.5شکلونو پر بنسټ  ،ضريبي شوي (اعظمي) عرضاني قوه ،چې د
دوه لوريزې عرضاني قوې

بحراني مقطع اغېزمنه کوي  ،دالندېنۍ رابطې په واسطه

پيداکېږي :
)Qu = Pu - qu. [(ℓ + d) . (b + d)] ………………..(14.5
دلته :
 - Quنهايي يا ضريبي شوې عرضاني قوه ده .
 -quد خاورو د زغم ضريبي شوي فشاردی  ،چې په الندې ډول پيداکېږي :
1.2DL+1.6LL
LB

=

Pu
LB

= qu

 ℓاو - bپه ترتيب سره د ستنې د عرضاني مقطع ابعاد دی .
 -dپه لنډ لوري د تهداب فعاله ارتفاع ده چې د ) (13.5رابطې په واسطه پيدا کېږي .
په ) (14.5رابطې کې د ويجاړېدونکې سطحې الندې د خاورې فشار دی چې د پايې
له امله عرضاني تشنجات مستقيا نه لېږدوي  ،د )(Puقيمت د )(Quقيمت د کمولو له
مخې په الس راځي  ،چې د پايې الندې تهداب د عرضاني قوو په وړاندې نه سيخبندي
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کېږي .کانکرېټ اړين دي ،چې د دننني عرضاني قوو په وړاندې مقاوم وي  ،چې د
پيداکولو لپاره يې له ) (14.5رابطې څخه ګټه اخېستل کېږي :
1

2

1

3

c

6

)ϕVn = ϕ. (1 + )√f′c . bod ≥ 0.75 x √f′c . bod ………(15.5
β
دلته :
 - ϕ = 0.75د عرضاني قوې کمېدونکې ضريب دی .
 -Vnد ستنې الندې تهداب نومينالي مقاومه عرضاني قوه ده.
 - βcد ستنې د عرضاني مقطع د اوږدواو لنډ لورونسبت دی  ،که ) (ℓ > bوي نو ) (ℓ/bاو
که ) (b > ℓوي نو ) (b/ℓپه پام کې نيول کېږي ). (322:2
د ) (ACIکود د شرايطو له مخې په دی رابطه کی ) (βc ≤ 2کارېږي  .په)(βc
محدوديت د ستنو د ابعادو د نسبت په پام کې نه نيول کېږي  ،دا محدوديت يوازې د
دوه لوريزه عرضاني قوو لپاره په پام کې نيول کېږي .
 - boد دوه لوريز ې عرضاني ساحی محيط دی  ،چې د) (2ℓ + b + 2dسره مساوي کېږي.
 - dد) (13.5رابطې له مخې تهداب د لنډ لوري فعاله ارتفا ع ده ). (188:6
د) (14.5او) (15.5رابطو پر بنسټ د تهداب اصغري فعاله ارتفاع د متقابل عمل د
کارېدنې له مخې پيداکېږي  .د ساختمان مناسب او وړ قيمت (په  50 mmيا  75 mmکې
ضرب شوی)  .د ) (hد لومړنې فرضېدني پر بنسټ  ،د) (dقيمت د ) (13.5رابطې په
واسطه پيداکېږي  .د ) (hقيمت بيا له سره فرضېږي  ،کله چې د ) (13.5رابطې په واسطه
د) (dد پيداشوي قيمت سره سر وخوري  .د ا عمليه تر هغه پورې تکرارېږي  ،تر څو د )(h
لپاره مناسب او وړ قيمی په الس راشي :
)ϕVn ≥ Qu ………………………………………………..(16.5
د تهداب د محاسبې دا تکراري عمليه الزمه د ه  ،چې د جيوتکنيکي انجنيری
محاسبی اوږده کړي  ،خو د تهداب په ټولو محاسبو کې د تهداب ارتفاع ثابت په پام کې
نيول کېږي  .نو له دې امله د تهداب د ښې محاسبې او طرحې لپاره  ،د تهداب ضخامت
په ) (11.5, 14.5او ) (15.5رابطو کې کارېږی او بايد سره مساوي وي ).(352:3
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 -2.6.5د ستنو الندې يو ګوني تهداب يو لوريزه عرضاني قوه
)(One-Way Shear of Single Column Footing
دپايې الندې تهداب ديو لوريزه عرضاني قوې

لپاره محاسبه او تحليل په )(14.5

او) (15.5شکلونو کې ښودل شوې دی  .د يو لوريزه عرضاني قوې

بحراني

ويجاړېدونکې سطحه د ستنې له اړخ څخه په ټولو لورو دتهداب دفعالې ارتفاع) (dپه
فاصله واقع وي  .د تهداب د يو لوريزه عرضاني قوو تحليل ،د) (dپه فاصله د بحراني
مقطع د موقعيت لپاره لکه د ) (13.5رابطې په څېرټاکل کېږي  .د ) (14.5او)(15.5
شکلونو پر بنسټ  ،هغه ضريبي شوي (اعظمي) عرضاني قوه  ،چې بحراني مقطع
اغېزمنه کوي  ،په الندې ډول محاسبه کېږي :
د ) (Bلوري سره موازي بحراني مقطع لپاره :
)− d)B ………………………………(17.5

L−ℓ
2

( QuB = qu

د ) (Lلوري سره موازي بحراني مقطع لپاره :
)− d) L ………………………………(18.5

B−b
2

( QuL = qu

دلته :
 QuBاو - QuLپه ترتيب سره د ) (Bاو د ) (Lلورو سره موازي بحراني مقطعو ضريبي
شوي عرضاني قوې دي  .په ) (17.5او) (18.5رابطو کې د) (Quد پيداکولو لپاره  ،د
خاورې اعظمي فشار ) (quد تهداب د عرضاني قوې د بحراني مقطع له موقعيت څخه
اخوا مساحت سره ضربېږي .د تهداب کانکرېټ باي چې ) (17.5او) (18.5رابطود
عرضاني قوو په وړاندې بې له سيخه مقاومت وکړي  ،چې د الندېنيو رابطو په واسطه
پيداکېږي  :د ) (Bلوري سره موازي بحراني مقطع لپاره :
1

)ϕVn = ϕ √f′c .Bd ……………………………(19.5
6
د ) (Lلوري سره موازي بحراني مقطع لپاره :
1

)ϕVn = ϕ √f′c . Ld ……………………………(20.5
6
دلته :
497

 - ϕ = 0.75د عرضاني قوو کمېدونکې ضريب دی .
 - Vnد تهداب الندې نومينالي عرضاني قوه ده .

 -14.5شکل :په تهدابونو کې يو لوريزه عرضاني قوي (a) .ديولوريزه عرضاني قوې تخريبي سطحې
) (3Dنما او ) (bديولوريزه عرضاني قوې تخريبي سطحې پالن ).(391:8

 -15. 5شکل :په تهدابونو کې يو لوريزه عرضاني قوې ). (391:8

دتهداب ديو لوريزې عرضاني قوې د وړتيا په ارزونه کې  ،د تهداب فعاله ارتفاع او
ارتفاع چې د دوه لوريزه عرضاني قوې د پيداکېدنې له مخې انتخابېږي  .که په الس
راغلی قيمت وړ و  ،نو محاسبه د کږېدنې مومنټ ترپيداکېدنې ادامه مومي او که نه نو
دتهداب ضخامت د پيداکېدنې لپاره له سره محاسبه او د هغې ازمایښتونه تر هغه
تکرارېږي ،چې د تهداب لپاره مناسبه ارتفاع په الس راشي  .د تهداب ديولوريزه
عرضاني قوو په وړاندې د مقاومت د وړتيا لپاره الندېنۍ رابطه کارېږي:
)ϕVn ≥ Qu …………………………………………….…..(21.5
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د تهداب د دوه لوريزه او يو لوريزه عرضاني قووپه وړاندې د مقاومت د وړتيا د
تصديقولو څخه وروسته په انحناء کې محاسبه ترسره کېږي ). (199:6

 -3.6.5د پايو الندې د يوګوني تهداب د کږېدنې مومنټ محاسبه او تحليل
)(Bending Moment Analysis and design of Single Column Footings
) -(aد تحليل عمومي پرنسيپو ) : (General Analysis Principlesپه ) (16.5او)(17.5
شکلونو کې د کږېدنې مومنټ تحليل او محاسبه ښودل شوې ده ،چې د کږېدنې اعظمي
مومنټ بحراني مقطع د ستنې د اړخ د ټولو لورو سره په پام کې نيول کېږي ). (331:13
په ) (16.5او) (17.5شکلونو کې ) (L > Bفرض شوي دی  ،نو له دې امله په اوږد)(L
لوري انحنايي مومنټ دلنډ) (Bلوري په پرتله ډېر دی  .دډېر کږېدنې مومنټ لپاره اړينه
ده  ،چې د فعالي ارتفاع ) (dقيمت هم لوړ وي  ،نو له همدې امله د اوږد لوري په الس
راغلي سيخان د تهداب د تل سره نژدې ځای په ځای کېږي  ،تر څو د فعالي ارتفاع )(d
الزمي قيمت حاصل شي  .په ) (13.5رابطه کې د تهداب د دواړو لورو مومنټونو
پيداکولو لپاره د) (dله کوچنې قيمت څخه ګټه اخلو،چې محاسبه په ساده او خوندي
ډول تر سره شي .

 -16.5شکل :په تهدابونو کې د کوالي مومنټ بحراني مقطع  (a).دکږېدنې مومنټ دبحراني مقطع
) (3Dنما او ) (bدکږېدنې مومنټ دبحراني مقطع پالن ).(392:8
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 -17.5شکل :په تهدابونو کې د کوږو الي مومنټ بحراني مقطع ).(393:8

د عرضاني قوو په وړاندې د مقاومت لپاره ،د اړېنې فعالي ارتفاع د پيداکولو
وروسته په انحناء کې محاسبه تر سره کېږ ی ،تر څو الزمي فوالدي سيخان په الس راوړو
 ،چې د الندېنيو رابطو په واسطه د تهداب د دواړو لورو د کږېدنې مومنټونه حاصلېږي:
د ) (Bلوري سره موازي بحراني مقطع لپاره :
L−ℓ

)……………………………… (22.5

( 2 )2
[qu.B.
]
2

= MuB

د ) (Lلوري سره موازي بحراني مقطع لپاره :
)…………………………… (23.5

B−b
( 2 )2
[
]
2

MuL = qu x L x

دلته  (MuB) :او) (MuLضريبي شوي کږېدنې مومنټونه دي  ،چې د پايې په اړخ کې د
تهداب بحراني مقطع اغېزمنوي ).(361,362:11
د سيخانو د پيداکولو لپاره کټ مټ د ګاډرونو او د پوښښ تختو په څېردکږېدنې
مومنټ په وړاندې د مقاومت لپاره د تهداب په دواړو لورو سيخان دالندېنيو رابطو په
واسطه پيداکېږي :
هغه فوالدي سيخان چې د ) (Bپه لوري له ) (Lلوري سره موازي وېشل کېږي :
)………………………………………… (24.5
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MuB
0.8dfy

= AsB

هغه فوالدي سيخان چې د ) (Lپه لوري له ) (Bلوري سره موازي وېشل کېږي :
)…………………………………………(25.5

MuL
0.8dfy

= AsL

د) (ACIکود د تهداب لپاره په دواړو لورو د انقباض او درزکېدنې په وړاندې د
مقاومت لپاره د اصغري سيخانو مساحت د تهداب ټول مساحت د) (0.0018د ضرب له
حاصل څخه لږ الزم نه ګڼی).(553:5
) -(bپراختيايی اوږدوالی ) : (Development Lengthپه ) (18.5شکل کې د ښودل
شوي پايې د اړخ سره د انحنايي مومنټ د بحراني مقطع سره په تهداب کې فوالدي
سيخان په بشپړه توګه غځېږي،چې د کږېدنې د محاسبې لپاره د الندېنيو رابطو له مخې
تصديقېږي :
د) (Lپه لوري د کږېدنې لپاره :
)– 75 mm ……………………………… (26.5

L−ℓ
2

≥ ℓd

د) (Bپه لوري د انحناء لپاره :
)– 75 mm ……………………………… (27.5

B−b
2

≥ ℓd

دلته :
 - ℓdاړين کششي پراختيايي يا د غځېدنې اوږدوالی دی .
 - 75 mmد کانکرېټو خالصه محافظوي طبقه ده .
که د غځېدنې اوږدوالی نا کافی وي  ،نو فوالدي سيخان چنګک کېږي .
) -(cد پايې الندې تهدابونو کې د سيخانو ځای په ځای کېدنه :په مربعي تهدابونو کې
فوالدي سيخان يو شانته اچول کېږي .خو په مستطيلي تهدابونوکې په اوږدلوري (د L
سره موازي ) فوالدي سيخان يو شانته اچول کېږي  .د ) (ACIکودد الرښوونې له مخې د
مستطيلي تهدابونو په لنډلوري (د  Bسره موازي ) د ( -18.5شکل) په څېر د پايې
الندې برخه کې فوالدي سيخان د نورو برخو په پرتله ډېر متمرکز اچول کېږي  .داځکه چې
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په لنډ لوري د ستنې الندې موقعيت کې بارونه ،تشنجات او کږېدنې مومنټ دبل لوري
په پرتله ډېره متمرکز وي ).(201:6

 -18.5شکل :په مستطيلي تهدابونو کې د مومنټ د سيخانو وېشنه ).(394:8

په اوږد لوري ( )Lد نژدې ځای په ځای کېدونکو سيخانو عرض د تهداب د لنډ لوري
د اوږوالي ( )Bسره مساوي قبلېږي  ،چې پايه يې مرکز تشکيلوي ( - 19.5شکل) .
د ډېروځای په ځای شويو فوالدي سيخانو) (Band Steel barsمساحت او په لنډ
لور ي د ټولو فوالدي سيخانو مساحت نسبت مساوي کېږي په :
)……………………(29.5

2
)(β+1

=

Steel area in band width
total steel area in short direction

يا هم :
)) ……….………….…………………...(30.5

2

( Asband = AsL

β+1

دلته  :د ډېروځای په ځای شويو فوالدي سيخانو) (Band Steel barsعرض  ،د تهداب د
لنډ لوري د اوږدوالي ( )Bسره مساوي دی  - AsL ،د تهداب په لنډ لوري د فوالدي
سيخانومجموعي مساحت دی  - Asband ،د ډېروځای په ځای شويو فوالدي سيخانو
مساحت دی او  - β = L/Bدتهداب د اوږداو لند لورو نسبت دی  .د ) (ACIکود
دالرښوونې له مخې ) (Asbandسيخان عرض کی په مساوي ډول يو شانته ځای وېشل
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کېږي  .همداراز اړينه ده چې د تهداب د لنډ لوري فوالدي سيخانو پاتي مساحت )، (AsL
په پاتې اوږدوالي يا د ډېرو ځای په ځای کېدونکو سيخانو له عرض څخه بيرون لکه د
( -18.5شکل) په څېرپه مساوي ډول سره ځای په ځای شي ).(362:12

 -4.6.5د پايو او تهدابونو تر منځ د بار لېږدېدنه
)(Transfer of Load between the Column and Footings
د تهداب په محاسبه کې له پايې څخه تهداب ته د بار لېږدېدنه ډېره مهمه موضوع
ده،چې لېږدېدونکې مساحت يې د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي): (200:6
)+ Asdfy ≤ 1.7f’c A1 + Asd fy …………..(31.5

A2
A1

√ϕPn = 0.75 f’c A1

دلته :
 - Pnد تهداب د لېږدېدونکې مساحت د زغم بار ظرفيت دی .
 - A1= b. ℓد تهداب د لېږدېدونکې مساحت يا د پايې د عرضاني مقطع مساحت دی .
 - A2دالندېنې قطۍ ډوله قاعدې مساحت دی  ،چې د ( -20.5شکل) په څېرپه اړخ کې د
) (2H : 1Vميالن لري.
 - Asdد والړواتصالي يا د پايې او تهداب د نښلوونکي فوالدي سيخانو مساحت دی .
) (f’cاو ) (fyپه ترتيب سره په تهداب کې د کانکرېټو فشاري مقاومت او د والړواتصالي
سيخانو د تسليمېدنې مقاومت دی .
د ) (ACIکود سپارښتنې له مخې د پايو او تهدابونو تر منځ اود ديوال او تهداب
ترمنځ د بار د لېږدېدنه يو شانته دي لکه مخکې چې ترې يادونه وشوه :
 -1د زغم يا برداشت لپاره کمېدونکې ضريب ) (ϕ = 0.6قبلېږي ). (559:5
 -2د والړو اتصالي سيخانو مساحت بايد د دې وړتيا ولري  ،چې د پايې او تهداب تر
منځ ضريبي شوي فشار  ،د کانکرېټو د زغم مقاومت په ډېريدنې سره ،انتقال يا وزغمی
 ،لکه په ) (31.5رابطه کې چې ښودل شوي دي .
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 -3والړ اتصالي سيخان () Dowelبايد داسې طرحه او محاسبه شي  ،چې دکږېدنې له
امله د پايې او تهداب تر منځ د لېږديدونکې کشش يا فشار په وړاندې مقاومت وکړي.
 -4د ستنې او تهداب ترمنځ عرضاني قوه ،د قاعدی يا بنسټ د اصطکاک د الری سرته
رسېږي  ،چې د ) (32.5رابطې په واسطه پيداکېږي :
)ϕVn = 0.75Asdfyµ ……………………………………. (32.5
دلته :
 -Vnدپايې او تهداب د نښلېدنې د اصطکاک عرضاني مقاومه قوه ده .
 - Asd,fyپه ترتيب سره د د والړواتصالي سيخانو د تسليمېدنې مقاومت او مساحت دی
.
 - µد پايې او تهداب د نښلېدنې سره د اصطکاک ضريب دی  ،چې په اړه يې مخکې
يادونه وشوه.
 -5د والړواتصالي سيخانو لپاره پراختيايی يا غځېدنې اوږدوالې او پيوند بايد په
فشار او کشش کې د )(ACIکود غوښتنو په مطابق وي.
 -6د والړو اتصالي سيخانو مساحت )(Asdبايد د( x 0.005د پايې د عرضاني مقطع د
مساحت ) د ضرب حاصل څخه لږه نه شي ).(396:8

 -19.5شکل :د پايې الندې تهداب د زغم مقاومت لپاره د) (A1او) (A2مساحتونه (a) .دتهداب
د قاعدې مايله غوڅېدنه  (b) ،دداړخونو مايله غوڅېدنه ).(396:8
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په ( - 20.5شکل)کې د ستنې اوتهداب داتصالي والړوسيخان اوتهداب سيخبندي
ښودل شوي ده.

 -20.5شکل :د ستنې الندې تهداب کې د سيخانو د ځای په ځای کېدنه). (396:8

 - 2.5مثال :دستنې النــدې تهداب ،کــه دستنې د مقطع ابعاد )، (450 mm x 450 mm
) (8 N 22سيخان په کې ځای په ځای شوي  (DL = 980 KN) ،او)(LL = 580 KN
بارونه تهداب ته انتقالوي اود خاورې د زغم مجازي فشار) ، (qa = 0.20 MPaتهداب
ژوروالی ) ، (1.50 mخاورې حجمی وزن ) (19 KN/m3وي او د تهداب د ابعادو تر منځ
) (f’c = 25 MPa) ، (L = 1.5Bاو ) (fy = 420 MPaوی  ،محاسبه کړئ .
حل :
 -1د تهداب د عرض جيوتکنيکي محاسبه تر سره کوو :په پيل کې د تهداب او د تهداب
له پاسه وزنونه په پام کې نه نيولو سره د) (1.5رابطې په کارونې سره ليکو چې :
= 7,800,000 mm2
2

x L = L2
3

= 3,421 mm

L
3
2

(980+580)x103

= ⇒A = B x L

7,800,000
2
3

0.20

=

DL+LL

L

3

3
2

2

qa

=BL

= L = 1.5B = B ⇒ B

2

√ = BL = 7,800,000 mm2 = L2 ⇒ L
3

= 2,280 mm ≈ 2,500 mm ⇒ L = 3,750 mm

3,421
1.5

=

L
1.5

=B

د تهداب لپاره ) (3.75 m x 2.50 mکاروو  ،چې ) (L = 3.75 mاو )(B = 2.50 mکېږي
L

او د تهداب د ابعادو نسبت له ) ( = 1.5مساوي کېږي .
B
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د تهداب او د تهداب له پاسه د خاورې وزن د تهداب ارتفاع ) (750 mmپه پام کې
نيولوسره په الندې ډول پيداکېږي :
که ) (24 KN/m3د کانکرېټوحجمی وزن وي ،نود تهداب وزن مساوي کېږي په :
Wf = 3.75 x 2.5 x (1.5 – 0.75) x 24 = 168.75 KN/m
که ) (19 KN/m3د خاورې حجمی وزن وي ،نود تهداب له پاسه د خاورې وزن :
Ws = 3.75 x 2.5 x (1.5 – 0.75) x 19 = 133.60 KN/m
د خاورې زغم يا برداشت فشار مساوي کېږي په :
= 0.199 MPa

(980+168.75+133.60 +580)x103
3,750 𝑥 2,500

= Soil bearing pressure

Soil bearing pressure = 0.199 < qa = 0.20 MPa
 -2دتهداب دساختمان يا جوړښت محاسبه په الندې ډول تر سره کېږي :
Pu = 1.2 x 980 +1.6 x 580 = 2,106KN
= 0.225 MPa = 224.64 KN/m2
) -(aد دوه لوريز عرضاني قوې

2,106x103
2,500 x 3,750

=

Pu
BL

= qu

محاسبه )(Punching Shear Designپه الندې ډول

ترسره کېږي:
]Qu = Pu – qu [(ℓ + d). (b + d
دا چې ) (ℓ = b = 450 mmاو همداراز دلنډلوري فعاله ارتفاع د) (25 mmقطر سيخ په
پام کې نيولو سره په الندې ډول پيداکوو:
= 637.5 mm

25
2

– = 750 – 75 – 25

dbs
2

– dshort= h – 25 mm – db1

Qu = 2,106 –224.64 x [(0.45 + 0.6375) x (0.45 + 0.6375)] = 1,840.33 KN
د دوه لوريزه بحراني مقطع لپاره مقاومه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
1

2

1

3

c

6

ϕVn = ϕ (1 + )√f′c bod ≥ 0.75 x √f′c x bod
β
د تهداب لپاره ) (f’c = 25 MPaکارېږي اود پايې د عرضي مقطع ابعاد سره مساوي دي
 ،نو ) ،(βc = 1.0 < βcmin = 2.0چې له امله يې د) (15.5رابطې برخه نه ډېرېږي .
bo = 2 (ℓ + b + 2d) = 2 x (450 + 450 + 2 x 637.5) = 4,350 mm
1

1

3

3

ϕVn = ϕ √f′c bod = 0.75 x √25 x 4,350 x 637.5/1,000
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ϕVn = 3,466.40 KN > Qu = 1,840.33 KN
) - (bد يو لوريزه عرضاني قوې محاسبه په الندې ډول تر سره کېږي :
د ) (Bلوري د بحراني مقطع سره موازي عرضاني قوه مساوي کېږي په :
3.75−0.45

– 0.6375] x 2.5

L−ℓ

[ – d] B = 224.64 x

2

[ QuB = qu

2

QuB = 568.62 KN
د ) (Bلوري د بحراني مقطع سره موازي مقاومه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
√f′c Bd = 0.75 x 0.17 √25 x 2,500 x 637.5/1,000

1
6

ϕVn = ϕ

ϕVn = 1,016.0.2 KN > QuB = 568.62 KN
د ) (Lسره موازي بحراني مقطع لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
– 0.6375] x 3.75

2.5−0.45
2

[ – d] . L = 224.64 x

B−b
2

[ QuL = qu .

QuB = 326.43KN
د ) (Bسره موازي بحراني مقطع لپاره مقاومه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
√f′c . Ld = 0.75 x 0.17 √25 x 3,750 x 637.5/1,000

1
6

ϕVn = ϕ

ϕVn = 1,524.02 KN > QuB = 326.43KN
) -(cد کږېدنې مومنټ محاسبه د ) (fy = 420 MPaپه پام کې نيولوسره په الندې ډول تر
سره کېږي:
د ) (Bسره موازي د بحراني مقطع لپاره د) (23.5رابطې په کارونې سره پيداکووچې :
] = 764.48 KN. m

(3.75−0.45)2
8

[ ] = 224.64 x 2.5 x

(L−ℓ)2

[MuB = quB

8

د ) (Bپه لور د ) (Lسره موازي ځای په ځای کېدونکې سيخانومساحت د) (25.5رابطې
په کارونې سره په الندې ډول حاصلوو:
= 3,569 mm2

764.48 𝑥 106
0.8 x 637.5 x 420

=

MuB
0.8dfy

= AsB

د ) (Bپه لوري د ) (Lسره موازي د اصغري فوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
AsBmin = 0.0018 x 2,500 x 750 = 3,375 mm2 < 3,569 mm2
د ) (Bپه لــوري د ) (Lســــره موازي سيخانو مساحت )  (AsB =3,569 mm2قبلوو چې د
) (Lسره مـــوازي د سيخــــانـــو تـــر منځ فاصله بايد لــه ) (h = 750 mmڅخه ډېره نه شي ،
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نو په اوږد لـــــــوري ) (10 N 22سيخان ) (22mm @ 360 mm c/cچې مســـاحت يې
) (As = 3,799 mm2 > 3,569 mm2دی  ،ځای په ځای کېږي  .د) (22 mmسيخانو لپاره
د ) (Lپه لـوري کږېدونکې سيخان په الندې ډول په الس راوړو:
ℓd ≥ (L - ℓ) / 2 – 75 mm = (3,750 – 450)/2 – 75 = 1,575 mm
د) (22 mmسيخانو لپاره ) ،(ℓd = 1,575 mmنو) (ℓd = 1,575 mm < 1,650 mmد
پراختيای اوږدوالی د محاسبې د اسانتيا لپاره)= 1.0

As,required
As,provided

( قبول شوي دي.

د ) (Lسره د بحراني مقطع سره موازي مومنټ په الندې ډول پيداکېږي :
] = 442.52 KN. m

(2.5−0.45)2
8

[ = 224.64 x 3.75 x

B−b
( 2 )2
[
]
2

MuL = quL

د ) (Lپه لوري د ) (Bلوري سره موازي ځای په ځای کېدونکې سيخان په الندې ډول
پيداکېږي :
= 2,066 mm2

442.52 x 106
0.8 x 637.5 x 420

=

MuL
0.8dfy

= AsL

د ) (Lپه لوري د ) (Bسره موازي د اصغري فوالدي سيخانو ځای په ځای کېدنه مساوي
کېږي په :
AsLmin = 0.0018 x 3,750 x 750 = 5,063 mm2
د ) (Lپه لـــوري د ) (Bسره موازي سيخانو مساحت )  (AsL = 5,063 mm2قبلوو
چې د ) (Bسره مــــــوازي د سيخــــــانو تر منځ فاصله بايد لــــه ) (h = 750 mmڅخه ډېره
نه شي  ،نو په اوږد لـــــــوري ) (14 N 22سيخــــــان ) (22mm @ 168 mm c/cچې
مساحت يې ) (As = 5,320 mm2 > 5,063 mm2دی  ،ځای په ځای کېږي  .د)(22 mm
سيخانو لپاره د ) (Bپه لـوري کږېدونکې سيخان په الندې ډول په الس راوړو:
ℓd ≥ (B - ℓ) / 2 – 75 mm = (2,500 – 450)/2 – 75 = 950 mm
د) (22 mmسيخانو لپاره ) ،(ℓd = 950 mmنو) (ℓd = 950 mm < 1,650 mmد
پراختيای اوږدوالی د محاسبې د اسانتيا لپاره)= 1.0

As,required
As,provided

( قبول شوي دي .

د پايې څخه تهداب ته د بار لېږدېدنه  :د ) (9.5رابطې په واسطه پيداکېږي :
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+ Asdfy ≤ 1.7f’c A1 + Asd fy

A2
A1

√Pn = 0.75f’c A1

خو له ) (1.7f’c A1 + Asd fyڅخه بايد ډېر نه شي .
A1 = 450 x 450 = 202,500 mm2
A2: First side = (450 + 750 x 4)/1000 = 3.45 m < 3.75m⇒ OK
Out side = (450 + 750 x 4)/1000 = 3.45 m > 2.5 m ⇒ N.G
د بل لوري لپاره ) (2.5 mټاکو او په محاسبه کې ترې ګټه اخلو ،نو :
= 42.59

8,625,000
202,500

√=

دا چې )= 42.59 > 2.0

A2
A1

A2
A1

√ A2 = 3,450 x 2,500 = 8,625,000 mm2,

√( ،نو په ) (31.5رابطې کې )= 2.0

A2
A1

√( قبلوو او دپايې

د اتصالي ) (8N22سيخانومساحت ) (Asd = 3,040 mm2کېږي  ،نو :
A

Pn = 0.75f’c A1√ 2 + Asdfy = 0.75 x 25 x 202,500 x 2 + 3,040 x 420
A
1

Pn = 7,720.55 KN, ϕPn = 0.75 x 7,720.55 = 5,790.41 KN
= )ϕ(1.7f’c A1 + Asd fy) = 0.75 x (1.7 x 25 x 202,500 + 3,040 x 420
7,412.29 KN > ϕPn = 5,790.41 KN
د) (22 mmاتصالي سيخانو لپاره فشاري غځېدنې اوږدوالی قبلوو .
د غځېدنې اوږدوالی د محاسبې د اسانتيا لپاره)= 1.0

As,required
As,provided

( قبول شوي دی.

د) (22 mmاتصالي سيخانو لپاره فشاري غځېدنې اوږدوالی مساوي کېږي په :
ℓd = 750 – 75 – (22 + 28)/8 = 668.75 mm > 525 mm ⇒ OK
) (22 + 28د تهداب د پاسنۍ او الندېنۍ طبقو دفوالدي سيخانو د قطرونو مجموعه ده .
د السته راغلې پراختيايی اوږدوالي څخه د تهداب د پاسنيو فوالدي سيخانو څخه والړ
سيخان کمېږي  .د اتصالي فوالدي سيخانو د سيخبندۍ نسبت په الندې ډول ټاکو :
ρ = 3,040/(450 x 450) = 0.015 > 0.005 min. for column⇒ OK
د تهداب د محاسبې او طرحې په مرحله کې  ،د جيوتکنيکي محاسبو په ګډون بشپړه
محاسبه ارزول کېږي  ،تر څو ساختمان استواره وي  .که د محاسبو کومه يو ه برخه
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مناسبه او وړ نه وه  ،نو ټوله محاسبه تر هغه تکرارېږي  ،تر څو مناسبه او وړ محاسبه تر
السه راشي  .د محاسبو دارنګه تکرارېدنه د هر ډول ساختمان د محاسبې او طرحې لپاره
په پام کې نيول کېږي .
) -(dپه تهداب کې د سيخانو د ځای په ځای کېدنه :د تهداب لپاره ) (f’c = 20 MPaاو
) (fy = 420 MPaځانګړې پلټنې ته اړتيا نه لري  ،خو د خاورې په هکله د راپور
الرښوود بايد تعقيب شي .
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 - 7.5دغير مرکزي بار شوو پايو الندې تهدابونو تحليل اومحاسبه
)(Analysis and Design of Column Footing under Eccentric Loading
په دې برخه کې د غير مرکزي او مرکزي بارشويو تهدابونود تحليل اومحاسبې په
توپير فوکس شوی دی  .د تهداب مساحت د مجازي تشنجاتو دمحاسبوي طرېقې
) (ASDپر بنسټ د ) (qmax ≤ qaشرط په پام کې نيولو سره د تکراري ارزونې له مخې
ټاکل کېږي  .په محاسبه کې زغم په ټول تهداب کې نيول کېږي ،خوکه د تهداب يوه برخه
د زغم الندې واقع شي ،نو د تهداب هغه برخه د نااستوارۍ اود شکل بدلون د ډېرښت د
احتمال له امله نه کارېږي  .د اوسپنيزکانکرېټي تهداب د محاسبې لپاره د ضريبي بارونو
د اغېزې الندې د مقاومت محاسبوي طرېقې څخه ،چې د تهداب ابعاد  ،د موادو انتخاب
او د فوالدي سيخانو ځای په ځای کېدنه تصديقوي  ،ګټه اخېستل کېږي  .په دې ډول
تهدابونو کې د ويجاړېدنې په حالتونو کې دوه لوريزه او يو لوريزه عرضاني قوې  ،د
کوږوالي مومنټ او د بار لېږدېدنه شاملېږي او د ساختمان د مناسبوالی او وړتيا لپاره
تنظيمېږي). (337:13
په) (21.5او) (22.5شکلونو کې  ،د غير مرکزي بارېدنې الندې دوه حالتونه د ټول
تهداب او د تهداب د يوې برخې په واسطه دبار زغم ښودل شوی دی  .هغه تهدابونه چې
يوه برخه يې بار زغمی دهغې لپاره د محاسبوي بار الندې محاسبه د پورتنيو دليلونو له
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مخې نه تر سره کــــېږي  .په لومړی قدم کې په دوې کې د کږېدنې محور او د مرکزي
محور ليکي د تهداب د ابعادو) (Bسره موازي فـرضېږي  ،چې د بارېدنې حالتونه يې په
( -21.5شکل) کې ښودل شـوي دي  ،چې الندېنۍ رابطې او شـرايط ورته د اجراء وړ دي:
Mu

د ضريبي بار عن المرکزيت مساوي کېږي په :

Pu

= eu

د خاورې منځنې ضريبي فشار مساوي کېږي په :
Pu
LB

= quav = qu at CL or quCL = qu

د خاورې اعظمي ضريبي فشار مساوي کېږي په :
6Pu eu
BL2

+

Pu
LB

=

Mu
LB

+

Pu
A

= qumax

د خاورې اصغري ضريبي فشار مساوي کېږي په :
6Pu eu
BL2

-

Pu
LB

=

Mu
LB

-

Pu
A

= qumin

د پايې د اړخ سره ضريبي فشار مساوي کېږي په :
)(31.5

qumax −qumin
……………) ………...
2L

( qucf = qumax - (L - ℓ) .

د پايې له اړخ څخه د ) (dپه فاصله ضريبي فشار مساوي کېږي په :
)…………….…… (32.5

qumax −qumin
)
2L

( qud = qumax - (L - ℓ - d) .

 -21.5شکل :د غير مرکزي بارشوی تهداب 3D - (a) .نما او ) – (bعرضاني مقطع). (401:8
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 - 1.7.5په غير مرکزي بارشوو تهدابونو کې دوه لوريزه عرضاني قوه
)(Punching Shear in Eccentric Footing
د غيرمرکزي بارشوي تهداب لپاره د دوه لوريزه عرضاني قوې په وړاندې تحليل او
محاسبه کې ) (quCLاو يا ) ، (quavچې )  (quCL= quav = quکېږي ،کارېږ ی او د مرکزي
بار شوي تهداب په څېر تحليل او محاسبه کېږي  .دغيرمرکزي بارېدنې لپاره د پايې د
مرکزي ليکي سره د خاورو منځنې ضريبي شوي فشار) (quavاو د خاورې د ضريبي شوي
فشار ) (quسره مساوي دي  ،چې د يو شانته شرايطو الندې ثابت پاتې کېږي .

 - 2.7.5په غيرمرکزي بارشووتهدابونوکې يو لوريزه عرضاني قوه
)(One-Way Shear in Eccentric Footing
د غير مرکزي بارشوي تهداب لپاره ديولوريزه عرضاني قوې بحراني مقطع موقعيت
په ( -15.5شکل) کې دښودل شوې بحراني مقطع ته ورته دی  .د ضريبي شويو عرضاني
قوو) (QuBاو) (QuLمحاسبه د الندېنيو رابطو په واسطه سرته رسېږي :
د هغه بحراني مقطع لپاره چې د ) (Bلوري سره موازي وي  ،عرضاني قوه مساوي
کېږي په :
L− ℓ

)) – d] . B…………………… (33.5

2

([ QuB = (qumax – qud)/2 .

د هغه بحراني مقطع لپاره چې له ) (Lلوري سره موازي وي عرضاني قوه مساوي
کېږي په :
B− b

)) – d] . L …………………………….. (34.5

2

([ QuL = qu .

) (QuLکټ مټ د مرکزي بارشوی ) (QuLته ورته دی ،ځکه چې د خاورو ضريبي فشار
د) (Lلوري سره موازي د اضافي مومنټ لـــــه اغېزې بدلون نه مومي  .د) (QuBپه رابطه
کې د ) (Bلوري سره مـوازي د يولـوريزی عـرضاني سطحه دخاورې منځنی ضريبي

فشار ) (qumax – qud)/2

qu,max − qud
2

( د ) (quپر ځای په ) (33.5رابطه کې کارېږي  .د

يو لوريزې عرضاني قوې لپاره پاتې محاسبه د هغه تهدابونوسره چې په مرکزي ډول بار
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شوي وي  ،يو شانته سرته رسېږي  .دا چې ) (qumaxاو) (quminموقيعيتونه په تهداب کې
د مومنټ د لوري د بدلون سره بدلون مومي ،نو دعاملوقووانحنايي مومنټونه يې لکه د
الندېني ( -22.5شکل) په څېر په متناوب ډول په پام کې نيول کېږي .

 -22.5شکل :په غير مرکزي بارشوي کانکرېټي تهداب کې يو لوريزه عرضاني قوه).(403:8

 -3.7.5په غيرمرکزي بارشوو تهدابونو کې د کوږوالي مومنټ لپاره محاسبه
)(Design of Bending Moment in Eccentric Footings
د غير مرکزي بارشويوستنو الندې تهدابونو د انحنايي مومنټ لپاره تحليل او
محاسبه  ،د ټولو برخو او مرحلو په پام کې نيولو سره پرته له ضريبي کږېدنې مومنټ
څخه  ،د مرکزي بار شويوپايوالندې تهدابونوپه څېر ترسره کېږي  .په دې برخوکې د
بحراني مقطعو موقيعيتونه ،د اړينو فوالدي سيخانو محاسبه او د فوالدي سيخانو ځای
په ځای کېدنه شامله ده  .د کږېدنې مومنټ  ،د خاورې فشار د يو شانته نه وېشنې له امله
د کږېدنې دمومنټ په قيمت کې دبدلون المل کېږي  .دا چې ) (Lد تهداب اوږد لوري او
غير مرکزي بارېدنه د مرکزي ليکي محور ته د تهداب د) (Bلوري سره موازي وي (-23.5
شکل)  ،نود کږېدنې ضريبي شوي مومنټونه ) (MuBاو) (MuLد الندېنيو رابطو په
واسطه پيداکېږي :
دهغه بحراني مقطع لپاره چې د تهداب د) (Bلوري سره موازي دی :
L− ℓ

))]2/6 ……………..(35.5
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2

([MuB = (2qumax + qucf). B.

دهغه بحراني مقطع لپاره چې د تهداب د) (Lلوري سره موازي دی ،د) (36.5رابطې په
شانته پيداکېږي :
B−b

))]2/2 …………………………(36.5

2

([ MuL = qu . L .

)(MuLکټ مټ د مرکزي بارشوي ) (MuLته ورته دی  ،ځکه چې په مرکزي بار شويو
تهدابونو کې د خاورو ضريبي شوي فشار د) (Lلوري سره موازي وي او په غيرمرکزي
بارشويو تهدابونوکې د ) (Bلوري سره موازي وي  .د) (MuBد رابطې د تحليل لپاره د
خاورې ذوذنقه يي وېشنه په ( -23.5شکل) کې ښودل شوې ده  .د مومنټ لپاره پاتې
محاسبه کټ مټ د مرکزي بارشوي تهداب په څېرترسره کېږي  .کله چې افقي قوې د
مومنټ د لـــورو د بدلــــون المل شي  ،نو د ) (MuBد محــاسبې لــپاره  (qumax) ،د )(qumin
پر ځــــای کارېږي  .د) (qumaxاو ) (quminدموقيعيتونو بدلــــېدنه د مومنټ د بدلـــــون په
څېر وي ). (401-404:8

 -23.5شکل :په غير مرکزي بارشوي تهداب کې د کږېدنې مومنټ تحليل  (a).په تهداب دخاورې فشار
او ) (bدمومنټ لپاره دبحراني مقطع توضیحي شکل). (404:8
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 -4.7.5په غير مرکز بارشووتهدابونو د پايو او تهدابونو تر منځ د بار لېږدېدنه
)(Transfer of Load between the Columns and Footings in Eccentric Footings
د غير مرکز بارشويو پايو الندې تهدابونو تر منځ د بار لېږدېدنې د محاسبې او
ډيزاين الرښوونه کټ مټ  ،د مرکزي بار شويوپايو الندې تهدابونو د محاسبې او ډيزاين
دالرښوونې په څېر لکه په

) (4.5.5برخه کې چې تشریح او توضیح شوه  ،سرته

رسېږي.
 -3.5مثال  -2.5( :مثال) د دويم ځلې د داسې تهداب لــــپاره په پام کې نيول کېږي ،
چې تهداب په اوږد لـــوري د زلـــزلې دمومنټ ) (475 KN. mالندې واقع شوي وي او د
زلزلې لـــه امله محــــوري قــــوه ) (180 KNوي د مړو او ژونديو بارونو په پرتله د زلز لې
له امله محوري قوه کوچنۍ ده  .د بارونو ترکيب له ) (2څخه تر) (4پورې او د خاورې
دزغم توان) (qa = 0.26 MPaپه پام کې نيولو سره محاسبه سرته رسېږي .
دستنې النــدې تهداب ،که دستنې د مقطع ابعاد )(8 N 22) ، (450 mm x 450 mm
سيخان په کې ځای په ځای شوي  (DL = 980 KN) ،او) (LL = 580 KNبارونه تهداب
ته انتقالوي اود خاورې د زغم مجازي فشار) ، (qa = 0.26 MPaدتهداب ژوروالی (1.50
) ، mدخاورې حجمی وزن ) (19 KN/m3وي او د تهـداب د ابعـادو تر منځ )، (L = 1.5B
) (f’c = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوی  ،محاسبه کړئ .
حل :
 -1د تهداب جيوتکنيکي محاسبه :په ( -2.5مثال) کې د ګراويټي بارونو د شرايطو لپاره
د ) (1.5او) (11.5رابطې تصديق شوې دي  .د تهداب محاسبه د ګراويټي او زلزلې د
قوو د اغېزې الندې  ،د مثبت محوري بار سره چې د فشار په وړاندې ښودل شوي دي ،
تعقيبوو.
د بار د دويم ترکيب ) (DL ± 0.7E + 0.75 LLلپاره :
لومړی حالت  -د زلزلې ښکته لوري ته فشار لپاره محوري بار مساوي کېږي په :
P = DL + 0.7E + 0.75 LL
P = 980 + 168.75 + 133.75 + 0.7 x 180 + 0.75 x 580 = 1,843.5 KN
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عن المرکزيت مساوي کېږي په :
= 0.18 m < L/6 = 3.75/6 = 0.625 m

0.70 x 475
1,843.5

=

M
P

=e

پورتنی حالت د ( - 6.5شکل) د ) (aحالت کې ښودل شوی دی .
د خاورې اعظمي فشار مساوي کېږي په :
= 0.253 MPa

6 x 1,843.5x (10)3 x 180
2,500 x (3,750)2

+

1,843.5 x (10)3

6Pe

3,750 x 2,500

BL

= 2

+

P
BL

= Pmax

qa = 0.26 MPa > Pmax = 0.253 MPa ⇒OK
دويم حالت  -د زلزلې پورته لوري ته فشار لپاره محوري بار مساوي کېږي په :
P = DL - 0.7E + 0.75 LL
P = 980 + 168.75 + 133.75 - 0.7 x 180 + 0.75 x 580 = 1,591.5 KN
عن المرکزيت مساوي کېږي په :
= 0.21 m < L/6 = 3.75/6 = 0.625 m

0.70 x 475
1,591.5

=

M
P

=e

پورتنی حالت د ( - 6.5شکل) د ) (aحالت کې ښودل شوی دی .
د خاورې اعظمي فشار مساوي کېږي په :
= 0.227 MPa

6 x 1,591.5x (10)3 x 210
2,500 x (3,750)2

+

1,591.5 x (10)3

6Pe

3,750 x 2,500

BL

= 2

+

P
BL

= Pmax

qa = 0.26 MPa > Pmax = 0.227 MPa ⇒OK
د بار دڅلورم ترکيب ) (0.6DL ± 0.7Eلپاره :
لومړی حالت  -د زلزلې ښکته لوري ته فشار لپاره محوري بار مساوي کېږي په :
P = 0.6DL +0.7E = 0.6x(980 + 168.75 +133.75) + 0.7x180 = 895.5 KN
عن المرکزيت مساوي کېږي په :
0.7 x475

= = 0.371 m < L/6 = 3.75/6 = 0.625 m

895.5

=

M
P

=e

د خاورې اعظمي فشار مساوي کېږي په :
= 0.152 MPa

6 x 895.5x (10)3 x 371
2,500 x (3,750)2

895.5 x (10)3

6Pe

3,750 x 2,500

BL

+

= 2

+

P
BL

= Pmax

qa = 0.26 MPa > Pmax = 0.152 MPa ⇒OK
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دويم حالت  -د زلزلې پورته لوري ته فشار لپاره محوري بار مساوي کېږي په :
P = 0.6DL -0.7E = 0.6x(980 + 168.75 +133.75) - 0.7x180 = 643.5 KN
عن المرکزيت مساوي کېږي په :
په= = 0.617 m < L/6 = 3.75/6 = 0.625 m

0.7 x475
643.5

=

M
P

=e

د خاورې اعظمي فشار مساوي کېږي په :
= 0.136 MPa

6 x 643.5x (10)3 x 617
2,500 x (3,750)2

+

643.5 x (10)3

3,750 x 2,500

=

6Pe
BL2

+

P
BL

= Pmax

qa = 0.26 MPa > Pmax = 0.136 MPa ⇒OK
يادونه  :دمحاسبې لپاره د بارونود دويم ترکيب لومړې حالت (د زلزلې ښکته لوري ته
فشار) چې ډېر بحراني حالت دی  ،په پام کې نيول کېږي  .نود تهداب جيوتکنيکي
محاسبه د بارونود دويم ترکيب يانې د زلزلې ښکته لوري ته فشار د بارونو د ترکيب
ډېر بحراني حالت پر بنسټ مناسبه او وړ ده .
 -2ساخـــتماني محـــــاسبه او طــــرحه :په دې حــالـــت کې دبارونو لپاره د )(ASCE
سټندرد له مخې تـــر ســــره کـېږي  .په دې مثال کې د تهــداب تحـليل سربېره له ګراويټي
بارونه ( - 2.5مثال کې) څخه ،اړينه ده چې د ګراويټي او زلزلې بارونو د اغېزې الندې هم
سرته ورسېږي  .نود ) (U5 = 1.2D ± 1.0E + L + 0.2Sاو (U7 = 0.9D ± 1.0E + 1.6
) Hبارونو دوه ترکيبونه د پاملرنې وړ دي (د لومړې برخې درېيم فصل وګورئ) .
د بارونود ) (U5ترکيب لپاره چې ) (S = 0د زلزلې ښکته لوري ته فشارمساوي کېږي په:
Pu = 1.2 D + 1.0E + L + 0.2S
1,936 x 103

= 0.21 MPa

2,500 x 3,750

=Pu = 1.2 x 980 +180 +580 = 1,936 KN⇒quav

= 0.245 m < L/6 = 3.75/6 = 0.625 m

475

1,936

=

Mu
Pu

= eu

د بارونود ) (U5ترکيب لپاره چې ) (S = 0د زلزلې پورته لوري ته فشارمساوي کېږي په :
= 0.17 MPa

1,576 x 103

2,500 x 3,750

=Pu = 1.2 x 980 -180 +580 = 1,576 KN⇒quav

= 0.301 m < L/6 = 3.75/6 = 0.625 m
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475

1,576

=

Mu
Pu

= eu

د بارونود ) (U7ترکيب لپاره چې ) (H= 0د زلزلې ښکته لوري ته فشارمساوي کېږي په:
Pu = 0.9D + 1.0E + 1.6 H
1,642 x 103

= 0.18 MPa

2,500 x 3,750

=Pu = 0.9 x 980 +180 +580 = 1,642 KN⇒quav

= 0.29 m < L/6 = 3.75/6 = 0.625 m

475

1,642

=

Mu
Pu

= eu

د بارونود ) (U7ترکيب لپاره چې ) (H = 0د زلزلې پورته لوري ته فشارمساوي کېږي په:
Pu = 0.9D - 1.0E + 1.6 H
= 0.14 MPa

1,282 x 103

2,500 x 3,750

=Pu = 0.9 x 980 -180 +580 = 1,282 KN⇒quav

= 0.371 m < L/6 = 3.75/6 = 0.625 m

475

1,282

=

Mu
Pu

= eu

د بارونو ) (U5ترکيب ډېر بحراني حالت د زلزلې ښکته لوري ته فشار حالت دی ،
چې لوړ او اعظمي د خاورې د زغم منځني تشنجات ) (quavته رسېږي  ،کله چې د ټولو
بارونو ترکيب لپاره مومنټ يو شانته په پام کې نيول شوي وي  .د بارونو ) (U7ترکيب د
پورته لوري فشار لپاره د بارونو ډېر بحراني ترکيب د زلزلې د پورته لوري ته د فشار
حالت دی  ،چې له امله د خاورې فشار وېشنه په ) (7.5شکل کې د ) (bحالت په مطابق
سرته رسېږي ،کوم چې د دې مثال لپاره د قبلېدنې وړ نه دی  ،له همدې امله  ،د تهداب
ابعاد د قناعت وړ دی  .د جيوتکنيکي انجنيري محاسبه کې ،د تهداب د ساختمان د
انجنيري محاسبه د همدې دليل له مخې په ) (7.5شکل کې د ) (bحالت په مطابق
سپارښتنه نه کېږي.
) - (aد دوه لـــوريـــــزې عـــــــرضاني قــــوې محـــــاسبه :ددوه لــــوريزه عــــرضاني قــــوې پر
وړانــــدې محـــــــاسبـــه د ( - 2.5مثال) په څــــــــېر خـــــود بارونود ) (U5تـــــــرکيب کې د
) (quav = 0.21 MPa = 206.51KN/m2پر ځای د زلزلې ښکته لوري ته فشار په پام کې
نيول کېږي :
Pu = 1.2 x 980 +180 +580 = 1,936 KN
= 0.21 MPa = 206.51 KN/m2
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1,936 x 103

2,500 x 3,750

= quav

]Qu = Pu – qu [(ℓ + d). (b + d
دا چې ) (ℓ = b = 450 mmاو همداراز دلنډلوري فعاله ارتفاع د) (25 mmقطر سيخ او
خالصې محافظوي طبقې ) (Cc = 75 mmپه پام کې نيولو سره په الندې ډول پيداکوو:
= 637.5 mm

25
2

– = 750 – 75 – 25

dbs
2

– dshort= h – Cc – db1

Qu = 1,936 –206.51x [(0.45 + 0.6375) x (0.45 + 0.6375)] = 1,919 KN
د دوه لوريزه بحراني مقطع لپاره مقاومه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
1

2

1

3

c

6

ϕVn = ϕ (1 + )√f′c bod ≥ 0.75 x √f′c x bod
β
د تهداب لپاره ) (f’c = 25 MPaکارېږي اود پايې عرضي مقطع ابعاد سره مساوي دي ،
نو ) ،(βc = 1.0 < βcmin = 2.0چې له امله يې د) (15.5رابطې برخه نه ډېرېږي .
bo = 2 (ℓ + b + 2d) = 2 x (450 + 450 + 2 x 637.5) = 4,350 mm
1

1

3

3

ϕVn = ϕ √f′c bod = 0.75 x √25 x 4,350 x 637.5/1,000
ϕVn = 3,466.40 KN > Qu = 1,919 KN⇒ OK
) -(bديو لوريزې عرضاني قوې محاسبه :د خاورې اعظمي ضريبي شوي فشار :
6Pe

=0.287MPa= 287.46 KN/m2

P

+

=

Mu

+

Pu

A
S
BL BL2
1,936 x (10)3 6 x 1,936x (10)3 x 245

+

2,500 x (3,750)2

3,750 x 2,500

= qumax
= qumax

د خاورې اصغري ضريبي شوي فشار مساوي کېږي په :
6Pe

= 0.126MPa= 125.56 KN/m2

-

P

=

Mu

-

Pu

A
𝑆
BL BL2
1,936 x (10)3 6 x 1,936x (10)3 x 245

-

2,500 x (3,750)2

= qumin

3,750 x 2,500

=qumin

د) (32.5رابطې له مخې ليکلی شو چې :
) (qumax −qumin
2L

= 229.99 KN/m2

)(287.46−125.56
2x 3.75

)qud = qumax – (L - ℓ -d

])qud = 287.46 – [3.75 – (0.45 + 0.6375

د ) (Lسره موازي بحراني مقطع لپاره ليکلی شو چې :
– d). B
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L−ℓ
2

(.

) (qumax −qud
2

= QuL

3.75−0.45

– 0.6375) x 2.5= 261.85 KN

(x

2

)(287.46 −229.99

= QuL

2

د) (Lسره موازي بحراني مقطع لپاره ليکلی شو چې :
1

√f′c . Bd = 0.75 x 6 √25 x 2,500 x 637.5/1,000 = 996.09 KN

1
6

ϕVnL = ϕ

ϕVnL = 996.09 KN >> QuL = 261.85 KN
د) (Bسره موازي بحراني مقطع لپاره ليکلی شو چې :
– 0.6375] x 3.75 = 334.20 KN

2.5−0.45

[ – d]. L = 229.99 x

2

B−b
2

[ QuB = qu

د) (Bسره موازي بحراني مقطع لپاره ليکلی شو چې :
1

√f′c . Ld = 0.75 x 6 √25 x 3,750 x 637.5/1,000 = 1,494 KN

1
6

ϕVnB = ϕ

ϕVnB = 1,494 KN >> QuB = 334.20 KN
) - (cد مومنټ محاسبه  :د فوالدي سيخانو لپاره ) (fy = 420 MPaقبلوو :
) (qumax −qumin
2L

= 216.224 KN/m2

)(287.46−125.56

qucf = qumax - (L - ℓ).

qucf = 287.46 – (3.75 – 0.45) x

2x 3.75

د) (Lلوري سره موازي بحراني مقطع لپاره ليکلی شو چې :
L−ℓ

[ 2 ]2
B.
6

= 897.45 KN. m

3.75−0.45 2
]
2

6

[

MuL = (2qumax + qucf).

MuL = (2 x 287.46 + 216.224) x 2.5 x

د) (Lد لوري سره موازی فوالدي سيخان په الندې ډول پيداکوو:
AsL ≈ MuL /0.8dfy = 897.45 x 106 /0.8 x 637.5 x 420 = 4,190 mm2
د) (Bلوري سره موازي بحراني مقطع لپاره ليکلی شو چې :
x 3.75 = 453.06 KN. m

2.5−0.45 2
]
2

[

2

L = 229.99 x

B−b
[ 2 ]2
qu
2

= MuB

د) (Bلوري سره سره موازی فوالدي سيخان په الندې ډول پيداکوو:
AsB ≈ MuB /0.8dfy= 453.06 x 106 /0.8 x 637.5 x 420 = 2,115 mm2
د فوالدي سيخانو سيخبندۍ انتخاب  ،وېشنه او پراختيايی اوږدوالی د تصديقولو
لپاره له ) (2.5مثال څخه ګټه اخلو ،د دې مثال لپاره د اصغري سيخبندۍ لپاره
سپارښتنې هم د قناعت وړ دي .
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) (dدبار يا زغم لېږدېدنه :په) (2.5مثال کې د پايې او تهداب د تماس په ساحه کې د
پيدا شوي زغم ظرفيت يا توان په څېر په الندې ډول عمل کوو :
Pn = 5,790.41 KN > Pumax = 1,936 KN ⇒OK
دلته ) (Pumaxدبارد) (U5ترکيب له مخې د زلزلې د ښکته لوري فشارلپاره محاسبه شوی
قيمت دی .د دې مثال لپاره  ،د شته کږېدنې مومنټ له امله د والړو اتصالي کششي
سيخانوپراختيايي اوږدوالی ته اړتيا ليدل کېږي  .د ) (22 mmوالړواتصالي سيخانو
لپاره که )= 1.0

As,required

( وي ،پراختيايی اوږدوالی د) (657.5 mmسره مساوي

As,provided

کېږي .نو په پاېله کې د) (2.5مثال د تهداب د سيخانو ځای په ځای کېدنه  ،هم د دې
مثال لپاره مناسبه او وړ ده او د والړواتصالي فوالدي سيخانو پراختيايي اوږدوالی يې
) (750 mmقبلېږي  .سربېره پر دې  ،په تهداب کې د والړواتصالي سيخانو
سيخانوپراختيايی اوږدوالی هغه مهال وړ او مناسب دی  ،چې) (90°درجی چنګک
شوي وي .
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 -8.5د مرکبوتهدابونو تحليل او محاسبه
)(Analysis and Design of Combined Footings
هغه تهدابونه چې د دووياډېروپايو بارونه زغمې مرکب تهداب ورته ويل کېږي .
مرکب تهدابونه د ګاډرونو په څېر محاسبه کېږي  ،هغه ګاډرونه چې د خاورې يا هواری
سطحې له پاسه واقع وي ګريډ ګاډر ) (Grade Beamورته ويل کېږي ،د ګاډرونو په څېر
محاسبه کېږي  .له دې کبله ،د کانکرېټو په واسطه خالصه پوښل الزمه ده  ،چې په
الندې ډول سره برابره شي  .د مرکبو تهدابونو ابعادپه عمومي ډول سره داسې محاسبه
کېږي ،چې د مړو) (DLاود ژونديو ) (LLبارونواغېزې الندې د خاورې فشار يو شانته
وي  ،چې د کږېدنې اويا څرخېدنې امکانات راکموي او د مستطيلي ګاډر محاسبې
لپاره کړنالره په پام کې نيول کېږي  .نو له دې کبله  ،مرکب تهدابونه الزم دي ،چې د دوه
لوريزې او يو لوريزه عرضاني قوو  ،د کږېدنې مومنټ او همداراز د زغم يا برداشت په
وړاندې محاسبه او ډيزاين شي ).(679:1
کله چې دستنو الندې تهدابونه يوپه بل کې يا هم اړخيزه ستنه دځمکې دقانوني حريم
د رعايت له امله يې دتهداب په بله پايه کې تداخل وکړي  ،نومرکب تهدابونه په پام کې
نيول کېږي ).(586:4
د ( -24.5شکل) په څېر که يو مرکب مستطيلي تهـــــداب په پام کې ونيول شي او
فرض شي چې د دو ستنوپه واسطه دبې لــــه ضريبه ) (P1او ) (P2قوې تهداب ته
انتقالـــــېږي  .که د تهــداب الندې د تشنجـــاتو وېشنه يو شانته وي  ،نـــودخــاورې د
تشنجــــاتو محصلــــه ) (R = P1 + P2د تهداب دتل د سطحې له مرکزه تېرېږي  .په دې
حالت کې که ) (mد تهداب له اړخه (دځمکې د حريم له امله) د اړخيزې ستنې تر محوره
او ) (nد اړخيزې ستنې محوراو دمحصلې تر منځ فاصله وي  ،نو د ) (nاوږدوالی د
اړخيزې پايې محور ته د مومنټونو د تعادل رابطې پر بنسټ پيداکېږي  .مرکب
مستطيلي تهداب د هندسي شکل او د تشنجاتو د وېشنې ځانګړتياوو په پام کې نيولو
سره د تهداب د طول ) (ℓاو عرض )(bپه الندې ډول پيداکېږي :
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)ℓ = 2 (m + n) ………………………………..(37a.5
)…………………..…………………. (37b.5

R
qa ℓ

=b

 -24.5شکل  :له دوو پايو الندې مرکب تهداب  (a) .مستطيلي تهداب  (b) ،ذوذنقه يې تهـــداب (c) .
 -Tډوله تهداب ). (576:15
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 -4.5مثال  :د دوو نژدې ستنو الندې مرکب تهداب په داسې حــال کې چې لومړۍ ستنه
) (DL = 480 KNمړ او ) (LL = 240 KNژوندی او دويمه ستنه ) (DL = 800 KNمړ
او ) (LL = 400 KNژوندی بار ورته انتقالوي  ،همداراز لومړۍ ستنه د ) (6N22او
دويمه ستنه د ) (6N25سيخانوپه واسطه ورسـره نښتې وي.که )، (f’c = 20 MPa
دسيخـانو لپاره )،(qa = 0.34 MPa = 340 KN/m2) ،(fy = 420 MPaدخاورې حجمي
وزن ) ، (γs = 19 KN/m3دکانکرېټو حجمي وزن ) (γc = 24 KN/m3او د تهداب
ژوروالی ) (d = 1.20 mپه پام کې نيول شوي وي ،محاسبه کړئ .

حل :
 -1د تهداب جيوتکنيکي محاسبه :مرکب تهدابونه د مړو ) (DLاو ژونديو ) (LLبارونو
د محصلي ،چې پر يوه مهال په يوه ځای کې د تهداب د مرکزي ليکي سره په داسې حال
کې چې د خاورې فشار يوډول وي واقع کېږي  ،چې په پاېله کې د تهداب کږېدنه راکموي
 .په الندېنې شکل کې د تهداب الندې د بار او تشنجاتو وېشنه ښودل شوې ده  ،چې د
خاورې طبقه داسې فرضېږي چې د تهداب ضخامت ) (700 mmپه پام کې نيول شوي وي
.
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د لومړۍ ستنې ) (C1بار مساوي کېږي په :

P1 = 480 + 240 = 720 KN

د دويمی ستنې ) (C2بار مساوي کېږي په :

P2 = 800 + 400 = 1,200 KN

د تهداب او د تهداب له پاسه د خاورو وزن مساوي کېږي په :
]P3 = BL [hγc + (footing depth – h) γs
P3 = 1.8 x 3.6 x [0.70 x 24 + 0.50 x 19] = 170.42 KN
د تهداب له پاسه د بارونو محصله مساوي کېږي په :
R = 720 + 1,200 + 170.42 = 2,090.42 KN
د محصله قوي موقعيت مساوي کېږي په :
̅ = 720 𝑥 0.30+1,200 𝑥 2.7+170.42 𝑥 1.8 = 1.80 m
X
2,090.42

= 0.323 MPa < qa = 0.34 MPa

103

𝑥2,090.42

3,600 𝑥 1,800

=q

 -1د تهداب د ساختمان محاسبه:
) -(aد خاورې فشار :دمرکب تهداب لپاره په ) (1.2DL + 1.6LLشرايطو د نهايي
بارالندې د خاورې فشار دياګرام الندې ښودل شوې دی .د نهايي شرايطو الندې د
محصلې موقعيت د تهداب د خدمتي بارونو د حالت په څېرپه مرکزي ليکه کې واقع
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کېږي  .د تهداب د ساختمان د محاسبې لپاره د تهداب او د تهداب له پاسه وزن د هغې
له اغېزې دمومنټ او عرضاني قوې را منځته نه شي،په پام کې نه نيول کېږي .
د لومړۍ ستنې ) (C1نهايي بار مساوي کېږي په :
Pu1 = 1.2 x 480 + 1.6 x 240 = 960 KN
د دويمی ستنې ) (C2نهايي بار مساوي کېږي په :
Pu2 = 1.2 x 800 + 1.6 x 400 = 1,600 KN
د تهداب له پاسه د نهايي بارونو محصله مساوي کېږي په :
R = 960 + 1,600 = 2,560 KN
د محصله قوي موقعيت مساوي کېږي په :
960 x 0.30+1,600 x 2.7
̅
=X
= 1.80 m
2,560
2,560𝑥 103

= 0.395 MPa = 395.062 KN/m2

3,600 𝑥 1,800

=q

) - (bد عرضاني قوو او کږېدنې مومنټ دياګرامونه :د مرکب تهداب د ساختمان لپاره
محاسبه د نهايي بارونو د اغېزې الندې د عرضاني قوو او کږېدنې مومنټونو د الندېنې
دياګرام له مخې د ساختماني تحليل پر بنسټ سرته رسېږي :
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) -(cساختماني سيستم :د مرکب تهداب ساختماني محاسبې يا طرحې لپاره اړينه ده ،
چې ساختماني سيستم انتخاب شي .په عامه توګه مرکب تهداب د عمودي ګاډر د
سيستم په څېر په پام کې نيول کېږي :
 -1د ګاډرطوالني عرض د دوو پايو ترمنځ غځېږي .کله چې لومړنۍ سيخبندي وکارېږي
 ،يوازې په اوږد لوري د يولوريزی عرضاني قوې په واسطه په ګاډر کې د مومنټونو او
عرضاني قوو په وړاندې مقاومت السته راوړلی شو  .په باالمقابل لوري يوازې اصغري
سيخبندي يا د سيخانو ځای په ځای کېدنه سرته رسېږي .
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 -2افقي ګاډورونه يا د ډېرو سيخان ځای په ځای کېدونکې ګاډرونه مستقيا د هرې پايې
يا ستنې الندې په پام کې نيول کېږي  .دغه ګاډرونه د طوالني ګاډر سره نښلې  ،چې د
ساختماني عنصر په توګه د مرکب تهداب لپاره د دندي د سرته رسولو اسانتياوي
برابرې شي  .دوي په بالمقابل لوري دمومنټ او عرضاني قوې

په وړاندې مقاومت

کوي  .دهر ګاډر عرض  ،د هرې پايې د عرض او د پايې په هر لوري دشتون په حالت
کې د فعالی ارتفاع د نيمايی ) (d/2د جمعی د حاصل سره مساوي کېږي  .همدارنګه  ،د
هر ګاډر ممکنه اعظمي عرض د هرې پايې د عرض او د فعالي ارتفاع ) (dد جمعی
حاصل سره مساوي قبلېږي  .الندېنې شکل د مرکب تهداب د ساختماني سيستم نظريه
څرګندوي  .په ياد بايد ولرو چې د ګاډر بنسټيز طوالني فوالدي سيخان د ګاډر په
الندېنۍ برخه کې ځای په ځای کېږي  ،له دې امله  ،د مثبت کږېدنې مومنټ په وړاندې د
مقاومت لپاره د ) (dلويه اندازه په الس راوړل کېږي .

د ) (4.5مثال د مرکب تهداب ساختماني سيستم .
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) -(dدوه لوريزه عرضاني قوه ) : (Punching Shearدوه لوريزه عرضاني قوه د پايې د
هر موقعيت سره ارزول کېږي او د نورو مثالونو په څېر محاسبه کېږي  .پرته له )(C1
پايې چې کانکرېټي تهداب يوازې په درېو لورو کې د دوه لوريزی عرضاني قوې په
وړاندې مقاومت کوي  .په الندېنې شکل کې د) (C1ستنې او د ) (C2ستنې لپاره د دوه
لوريزې عرضاني قوې بحراني مقطع ښودل شوي ده  .بحراني مقطع د پايې له اړخه
ګردچاپيره د ) (d/2فاصلې سره مشخصېږي  ،چې د ) (dفاصله په الندې ډول پيداکېږي :
d = h – 125 mm = 800 – 125 = 675 mm

د ) (C1پايې سره نهايي دوه لوريزه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Qu = 960 – (0.8375 x 1.075) x 395.062 = 604.32 KN
د ) (C1ستنې سره نهايي دوه لوريزه عرضاني قوې په وړاندې مقاومه قوه مساوي کېږي
په :
bo = 2 x (837.5 + 1,075) = 3,825 mm = 3.825 m
1

ϕVn = 0.75 x x√20 x 3,825 x 675/1,000 = 2,886.62 KN
3

ϕVn = 2,886.62 KN >> Qu = 604.32 KN
د ) (C2ستنې سره نهايي دوه لوريزه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Qu = 1,600 – (1.075 x 1.075) x 395.062 = 1,143.46 KN
د ) (C2پايې سره نهايي دوه لوريزه عرضاني قوې په وړاندې مقاومه قوه عرضاني قوه
) (ϕVnمساوي کېږي په :
bo = 2 x (1,075 + 1,075) = 4,300 mm = 4.30 m
1

ϕVn = 0.75 x x√20 x 4,300 x 675/1,000 = 3,245.09 KN
3
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ϕVn = 3,245.09 KN >> Qu = 1,143.46 KN
) - (eيولوريزه عرضاني قوه:
 -1د ) (C2ستنې سره اعظمي ضريبي شوی يو لوريزه عرضاني قوه ) (Quمساوي کېږي
په :
Qu = 818.47 – 0.675 x (818.47 + 604.96)/2.001 = 338.30 KN
د ) (C2ستنې سره د يو لوريزې عرضاني قوې په وړاندې مقاومه عرضاني قوه )(ϕVn
مساوي ده په:
1

ϕVn = 0.75 x x √20 x 1,800 x 675/1,000 = 679.21 KN
6

ϕVn = 679.21 KN >> Qu = 338.30 KN
يادونه  :ځيني مهال په محاسبه کې د مرکب تهداب په طوالني ګاډر کې فوالدي سيخان
د عادی ګادرونو د فوالدي سيخانو ته ورته په پام کې ونيول کېږي  .که )(Qu > ϕVn /2
وي  ،نو په هغه حالت کې افقي فوالدي سيخان په پام کې نه نيول کېږي  ،په دې مثال کې
د تهداب د ارتفاع يا ژوروالی د ډېريدنې لپاره ) (800 mmبنسټيزه دليل دی ،همداراز
په تهداب کې د عرضاني سيخان ځای په ځای کولو پر عوض د تهداب د ضخامت د
ډېريدنې بل المل دی .
) -(fد طوالني سيخانو محاسبه :
د کږېدنې مومنټ  :اعظمي منفي ضريبي شوي مومنټ مساوي دی په :
= 1,614 mm2

366.07 𝑥106
0.80 𝑥 675 𝑥 420

≈ Mmax = - 366.07 KN. m ⇒As

اعظمي مثبت ضريبي شوي مومنټ مساوي دی په :
= 783 mm2

177.61 𝑥106
0.80 𝑥 675 𝑥 420

≈ Mmax = + 177.61 KN. m ⇒ As

په اوږد لورو اصغري سيخان مساوي کېږي په :
Asmin= 0.0018 x 1,800 x 800 = 2,592 mm2
مثبت او منفي سيخان په ټول تهداب کې ) (6 N 22فوالدي سيخان غځول کېږي .
همدارنګه د تهداب لپاره ) (20 mm @ 250 mm c/cد تهداب په پاسنۍ او الندېنۍ
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برخو کې د فرعي سيخانو په ډول ځای په ځای کېږي  .د فرعي سيخانو د سيخبندۍ
نسبت په الندې ډول پيداکېږي :
x 5 = 1,570 mm2/m
= 0.00196 < 0.0018 ⇒OK

𝜋 𝑥 (20)2
4
1,570

1000 𝑥 800

= Assecondary
= ρsecondary

 -2د ) (C1پايې سره اړخېز يا افقي ګاډريولوريزه عرضاني قوه  :د پايې له اړخ څخه د
) (dپه فاصله کې نهايي ضريبي يو لوريزه عرضاني قوه ) (Quمساوي کېږي په:
Qu = 160.14 x [(1.8 – 0.399)/2 – 0.675] = 4.08 KN
يو لوريزه مقاومه قوه ) (ϕVnمساوي کېږي په :
1

ϕVn = 0.75 x x√20 x 837.5 x 675/1,000 = 316.02 KN
6

ϕVn = 316.02 KN >> Qu = 4.08 KN
د کږېدنې مومنټ  :اعظمي ضريبي شوي مومنټ مساوي کېږي په :
Mmax = 160.14 x [(1.8 – 0.399)/2]2/2 = 39.29 KN. m
= 173 mm2

39.29 𝑥106
0.80 𝑥 675 𝑥 420

≈ As

د ) (C1ستنې الندې په لنډ لوري په الندېنۍ برخه کې دسيخانو داصغري مساحت له
مخې ) (4 N 22فوالدي سيخان ځای په ځای کېږي .
 -3د ) (C2ستنې سره اړخېز يا افقي ګاډر  :يولوريزه عرضاني قوه  :د پايې د اړخ څخه د
) (dپه فاصله کې نهايي ضريبي شوي يو لوريزه عرضاني قوه ) (Quمساوي کېږي په :
Qu = 266.89 x [(1.8 – 0.399)/2 – 0.675] = 6.81 KN
يو لوريزه مقاومه قوه ) (ϕVnمساوي کېږي په :
1

ϕVn = 0.75 x x√20 x 1,075 x 675/1,000 = 405 KN >> Qu = 6.81 KN
6

د کږېدنې مومنټ  :اعظمي ضريبي شوي مومنټ مساوي کېږي په :
Mmax = 266.89 x [(1.8 – 0.399)/2]2/2 = 65.48 KN. m
= 289 mm2

65.48 𝑥106
0.80 𝑥 675 𝑥 420

≈ As

د ) (C2ستنې الندې په لنډ لوري په الندېنۍ برخه کې ) (6 N 22فوالدي سيخان ځای په
ځای کېږي .
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يادونه  :د) (C1او) (C2ستنوڅخه الندې فوالدي سيخان د کږېدنې او د فوالدو د انقباض
په څېر دنده تر سره کوي  ،نوځکه په دې موقيعيتونو کې د انقباضي فوالدي سيخانو
څخه ضرف نظر کېږي .
زغم يا برداشت ) : (Bearingد دې مثال لپاره زغم د نورو مثالونو په څېر  ،چې دلته د
فشاري والړو سيخانو لپاره پراختيايی يا غځېدنې اوږدوالی اړين دی  ،تر هغه پورې
چې ستني کږېدنه نه وي متحمل شوي .
د فوالدي سيخانو پراختيايی يا غځېدنې اوږدوالی کولی شو د ) (2.5او)(3.5
مثالونو په څېر نيول کېږي  .د طوالني او باالمقابل ګاډرونو د بنسټيزو او اساسي
فوالدي سيخانو لپاره د چنګکونو سره کمېدنه يوه عمومي کارېدنه ده .
په ) (4.5مثال کې د تهداب ضخامت ډېر شوي دی  ،د دې لپاره چې د ګاډر عرضاني
قوې اړتياوي بشپړی کړي اود عرضاني سيخانو لپاره يې غوښتنه شوي ده (Vu > ϕVc
)( ،/2په  ACIکود کې يې د تهداب لپاره يادونه نه ده شوي ) چې په پاېله کې په
محاسبه کې خونديتوب راځي  .د ) (4.5مثال لپاره متبادل حل په الندې ډول سره سرته
رسېږي :
د ) (4.5مثال متبادل حل  :د تهداب ضخامت ) (600 mmفرضوو او نور ټول پارامترونه
په خپل حالت په پام کې نيسوو نو ) (d = 600 – 125 = 475 mmاو )(d/2 = 237.5 mm
کېږي .
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) - (aساختماني محاسبه:
 -1دوه لوريزه عرضاني قوه ) :(Punching Shearد ) (C1ستنې سره نهايي دوه لوريزه
عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Qu = 960 – (0.7375 x 0.875) x 395.062 = 705.062 KN
د ) (C1ستنې سره نهايي دوه لوريزه عرضاني قوې په وړاندې مقاومه عرضاني قوه
) (ϕVnمساوي کېږي په :
bo = 337.5 + 2 x 875 = 2,123.5 mm
1

ϕVn = 0.75 x x√20 x 2,123.5 x 475/1,000 = 1,127.72 KN
3

ϕVn = 1,127.72 KN >> Qu = 705.062 KN
د ) (C2ستنې سره نهايي دوه لوريزه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
Qu = 1,600 – (0.875 x 0.875) x 395.062 = 1,297.53 KN
د ) (C2ستنې سره نهايي دوه لوريزه عرضاني قوې په وړاندې مقاومه عرضاني قوه
) (ϕVnمساوي کېږي په :
bo = 2 (875 + 875) = 3,500 mm
1

ϕVn = 0.75 x x√20 x 3,500 x 475/1,000 = 1,858.73 KN
6

ϕVn = 1,858.73 KN >> Qu = 1,297.53 KN
( )aد طوالني ګاډر محاسبه  :يو لوريزه عرضاني قوه د ) (C2ستنې اړخ څخه د ) (dپه
فاصله کې نهايي ضريبي يو لوريزه عرضاني قوه ) (Quمساوي کېږي په :
Qu = 818.47 – 0.474 x (818.47 + 604.96)/2.001 = 505.47 KN
يو لوريزه مقاومه عرضاني قوه ) (ϕVnمساوي کېږي په :
x√20 x 1,800 x 475/1,000 = 955.92 KN

1
3

ϕVn = 0.75 x

ϕVn = 955.92 KN >> Qu = 505.47 KN
د کږېدنې مومنټ  :د ) (Mmax = - 366.07 KN. mاعظمي منفي ضريبي شوي مومنټ
لپاره دسيخانو مساحت په الندې ډول پيداکېږي:
= 2,294 mm2
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366.07 𝑥106
0.80 𝑥 475 𝑥 420

≈ As

د )(Mmax = + 177.61 KN. mاعظمي مثبت ضريبي شوي مومنټ لپاره دسيخانو
مساحت په الندې ډول پيداکېږي:
= 1,113 mm2

177.61 𝑥106
0.80 𝑥 475 𝑥 420

≈ As

په اوږد لورو اصغري سيخان مساوي کېږي په :
Asmin = 0.0018 x 1,800 x 600 = 1,944 mm2
مثبت او منفي سيخان په ټول تهداب کې ) (6 N 22فوالدي سيخان غځول کېږي .
همدارنګه د تهداب لپاره ) (16 @ 375 mm c/cد تهداب په پاسنۍ او الندېنۍ برخو
کې فرعي سيخانو په ډول اچول کېږي ،چې د سيخبندۍ نسبت يې په الندې ډول
پيداکېږي :
Assecondary = 0.31 x 2 = 0.62 in2/ft
= 0.0022 > 0.0018 ⇒OK

0.62
12 𝑥 24

= ρsecondary

) -(cد ) (C1ستنې سره اړخېز يا افقي ګاډر  :يولوريزه عرضاني قوه  :د پايې د اړخ څخه
د ) (dپه فاصله کې نهايي ضريبي شوي يو لوريزه عرضاني قوه ) (Quمساوي کېږي په :
Qu = 160.14 x [(1.8 – 0.399)/2 – 1.58] = 112.18 KN
يو لوريزه مقاومه قوه ) (ϕVnمساوي کېږي په :
1

ϕVn = 0.75 x x√20 x 737.5 x 475/1,000 = 391.66 KN
3

ϕVn = 391.66 KN >> Qu = 112.18 KN
د کږېدنې مومنټ  :اعظمي ضريبي شوي مومنټ مساوي کېږي په :
Mmax = 160.14 x [(1.8 – 0.399)/2]2/2 = 39.29 KN. m
= 246 mm2

39.14 𝑥106
0.80 𝑥 475 𝑥 420

≈ As

د ) (C1ستنې الندې د لنډ لوري په الندېنۍ برخه کې ) (4 N 16فوالدي سيخان ځای په
ځای کېږي .
) -(dد ) (C2پايې سره اړخېز يا افقي ګاډر  :يولوريزه عرضاني قوه د پايې د اړخ څخه د
) (dپه فاصله کې نهايي ضريبي شوي يو لوريزه عرضاني قوه ) (Quمساوي کېږي په :
Qu = 266.89 x [(1.8 – 0.399)/2 – 0.474] = 60.45 KN
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يو لوريزه مقاومه عرضاني قوه ) (ϕVnمساوي کېږي په :
1

ϕVn = 0.75 x x√20 x 875 x 475/1,000 = 232.34 KN
6

ϕVn = 232.34 KN >> Qu = 60.45 KN
د کږېدنې مومنټ  :اعظمي ضريبي شوي مومنټ مساوي کېږي په :
Mmax = 266.89 x [(1.8 – 0.399)/2]2/2 = 65.48 KN. m
= 410 mm2

65.48 𝑥106
0.80 𝑥 475 𝑥 420

≈ As

د ) (C2ستنې الندې په لنډ لوري په الندېنۍ برخه کې ) (7 N 16فوالدي سيخان ځای په
ځای کېږي .
د ) (4.5مثال لومړنې حل څخه دا سې څرګندېدله چې په ځېنېو برخو کې محاسبې
ډېري محافظه کارۍ په څېر نا چيزه وي او د ) (4.5مثال متبادل حل څخه څرګنده شوه ،
چې د ) (ACIکود له مخې د مرکب تهداب تحليل او محاسبو اټکلېدنه نا چيزه نه ده  .د
تجربو پر بنسټ په مرکب تهداب کې  ،د تهداب ضخامت تر ) (150 mmاندازې د
ډېريدنې له مخې  ،د يو لوريزه عرضاني قوې

په وړاندې يې خونديتوب لوړ ېږي  ،نودا

يوه هوښياره اواحتياطی السته راوړنه ده او بايد چې همداسې تعقيب او ومنل شي .
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 -9.5دفيته يي تهدابونو تحليل او محاسبه
)(Analysis and Design of Strip Footings
پرله پسې تهدابونه چې په يوه ليکه دڅوپايو ډېربارونه اويادساختمان بارکمزورې
خاورې ته انتقالوي فيته يي تهدابونه ورته ويل کېږي  .داتهدابونه ښايي دستنود ډېر
نژدېوالي  ،دځانګړوتهدابونو يوله بله سره د تداخل اويا دتهداب الندې دخاورو فشار
دثابت برابرېدنې له امله په پام کې نيول کېږي  .که فيته يي تهدابونه دوو لورو سره پرله
پسې واقع شوې وي  ،نو شبکه ډوله تهدابونه هم ورته ويل کېږي  ،چې په دواړو لورو
دځانګړوفيته يي تهدابونو په څېرتحليل او محاسبه کېږي  ،سره ددې هم چې دستنو
بارونو د هر لوري دفيتې د سختۍ دنسبت له مخې سره وېشل کېږي ).(296,297:14

 -25.5شکل :فيته يي تهداب ). (583: 15

که فيته يي تهداب په بشپړه توګه سخت وي او ستنې نامعادله ناستې ته پرې نه
ږدي ،نو کولی شوچې هغه د يوه سخت جسم په څېر چې دخاورو فشارپرې په خطي ډول
وېشل کېږي د ستاتيک اود معادلو قوو پربنسټ محاسبه کړو .د دې ډول تهداب د
سختۍ نسبي ضريب د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
)……………………………….……….. (38.5
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EIB
Es B3

= Kr

په پورتنۍ رابطه کې  (Es) :دخاورو د ارتجاعيت مودول دی  (B) .د فيته يي تهداب
عرض دی  (EIB) .په يوه فيته کې دساختمان او تهداب تقريبي سختي ده  .که ) (EIFد
چوکاټ د هر جز انحنايي سختي چې دتهداب د ) (Bپه اندازه عمودوي  (EIb) ،د )(B
3
𝑤 (Etw ℎسره
اندازې پر لوري عمودد پرېکېدونکي ديوال انحنايي سختي د )/12

مساوي وي  ،نو) (EIBمساوي کېږي په :
)……………………………….. (39.5

tw h3w
12

EIB + ∑ EIb + E

په پورتنۍ رابطه کې ) (twد پرېکېدونکي ديوال ضخامت او) (hwيې ارتفاع ده .دپورتنيو
پېژندنو پر بنسټ فيته يي تهداب په الندېنيو دوو حالتونوکې ديو سخت جسم او
دخاورې د خطي وېشلي فشار پربنسټ تحليل او محاسبه کېږي :
 -1د ) (Krضريب په ډېرېدنې سره دپه تهداب کې نامعادله ناسته په ډېره چټکۍ کمېږي،
که ديوه مناسبه تحليل په پايله کې ) (Kr = 0.5حاصل شو ،نوفيته يي تهداب کولی شو
ديوسخت جسم په توګه دخاورې تشنجاتو تغيريې په خطي ډول دستاتيک پرنسټ
وټاکواوکه ) (Kr < 0.5حاصل شي  ،نوفيته يي تهداب انعطاف منونکی ګڼل کېږي ،چې
په دې حالت کې د تهداب الندې د خاورې فشار په خطي ډول نه وېشل کېږي .
 -2په يوه فيته يي تهداب کې که دوو مجاورو ستنوترمنځ فاصله اودبار شدت دډېرې
اندازې له ) (20%سلنې څخه ډېر توپيرونه لري اوکه د دوووايوترمنځ طول له ) (1.75/λنه
لږ وي کولی شو ديو سخت جسم په توګه چې دخاورې تشنجاتو تغيريې په خطي ډول
دستاتيک پرنسټ وټاکو .د ) (λضريب د ) (1/mپه اندازه د الندېنۍ رابطې په واسطه
محاسبه کېږي :
)…………………………………………. (40.5

Ks B
4Ec IF

4

√ =λ

په پورتنۍ رابطه کې  (IF) :د تهداب د مقطع انرشيا مومنټ دی (Ks) ،د تهداب الندې
خاورې د عکس العمل ضريب دی ،چې د شګلنې مټينې ،نيمه متراکمې شګلنې او
متراکمې شګلنې خاورو لپاره په ترتيب سره ) (10 – 80 KN/m3) ، (5 – 16 KN/m3او
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) (65 – 130 KN/m3او د زراعتي متداولې خاورې لپاره ) (12 – 50 KN/m3پورې
قبلېږي ). (693,694:1
همداراز دخاورې د عکس العمل ضريب د خاورې د مجازي تشنجاتو ) (qaله مخې د
الندېنۍ رابطې په واسطه محاسبه کېږي :
)Ks = 120qa ……………………………………………. (41.5
په دې رابطه کې د خاورې د مجازي تشنجاتو ) (qaد کيلوپاسکال ) (KPa = KN/m2له
مخې په پام کې نيول کېږي .
که د پورتنيوشرايطو څخه يوهم صدق ونه کړي  ،نو فيته يي تهداب انعطاف منونکی
قبلېږي او دهغې تحليل دارتجاعي بستر له پاسه د ګاډر تيورۍ پربنسټ تر سره کېږي  .دا
ډول تهدابونه په )(1984زکال کې د کرامریش ) (F. Kramrishديوې ساده طريقې په
واسطه د الندېنيو شرايطو په بام کې نيولو سره تحليل اومحاسبه کړ:
 -1لږترلږه بايد درې وايې شتون ولري.
 -2دمجاوروستنو دبارونو ترمنخ توپير بايد له ) (20%سلنې نه ډېر نه شي.
3.5

 -3د مجاورو وايو ترمنځ منځنی اوږودالی ) (ℓپه )

λ

<<ℓ

1.75
λ

( حدودوکې وي .

که پورتني شرايطو صدق وکړ ،نو دتهداب الندې خاورې په خطي ډول چې اعظمي
اندازه يې دستنې الندې او اصغري اندازه يې دوايې په منځ کې په پام کې نيول کېږي  .د
تهداب الندې دخاورې دتشنجاتو داعظمی او اصغري اندازو تغير او دپورتنيو شرايطوو
محدوديتونو سره ديوې اړخيزي او يوې منځنۍ ستنې سره د يوه فيته يي تهداب لپاره د
کږېدنې مومنټ په الندېني ( -26.5شکل) له مخې تر سره کېږي). (606-610: 5
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 -26.5شکل  :په يوه فيته يي تهداب کې ،ديوې اړخاويوې منځنۍ ستنوالندې د خاورې د
تشنجاتوخطي وېشنه اواعظمي انحنايي مومنټ منحني ګانې اودکرامریش دساده
طريقې پربنسټ دهغې اوړونده رابطې ). (609: 5
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 -5.5مثال  :يو فيته يي تهداب چې عرض ) ، (B = 2.2 mضخامت يې ) (h = 0.5 mاو
اوږدوالی يې ) (L = 24.4 mدی  ،د ) ( 400 mm x 400 mmابعادولرونکو
اودستنوالندې چې تر منځ فاصله يې ) (4.0 mده واقع شوی دی .که د منځنۍ ستنو له
پاسه ) (PD = 900 KNمړاو) (PL = 600 KNژوندي اوداړخ ستنوله پاسه)(PD=500KN
مړ او) (PL = 350 KNژوندي محوري بارونوپرې عمل کړی وي او د خاورې مجازي
تشنجات يې ) (qa = 200 KPaاو ) (fc′ = 25 MPaوي ،نو:
 -1د تهداب الندې دخاورې تشنجات کنترول کړئ .
 -2ديولوريزه عرضاني قوې په وړاندې د تهداب ضخامت وارزوئ.
 -3د تهداب په ديوال کې انحنايي مومنټونه محاسبه کړئ .
حل  :دخاورې د عکس العمل ضريب مساوي کېږي په :
Ks = 120qa = 120 x 200 = 24,000 KN/m3
دتهداب نسبي سختۍ ضريب مساوي کېږي په :
24,000𝑥103 𝑥2.2

Ks B

4

√=
= 0.4 1/m
0.53
4Ec IF
𝑥 4 x (4,700x√25𝑥106 )𝑥 (2.2
)
12

4

√ =λ

داچې د منځنيو ستنو بارونه او تر منځ فاصله سره مساوي دي او له بلې خوا د دوو
مجاورو وايو منځی اوږدوالی ) (ℓ = 4.0 mدالندېنۍ رابطې سره صدق کوي :
= 4.4 m

1.75
0.4

=

1.75
λ

< ℓ = 4.0 m

دپورتنۍ رابطې څخه څرګندېږي چې تهداب ديوه سخت جسم په توګه او ترې د الندېنې
خاورې تشنجاتو وېشنه په خطي ډول او د ستاتيک د اصولو پر بنسټ ټاکل کېږي  ،نو:
= 0.171 MPa

[5 x (900+500)+2 (500+350)]x103
2,200 x 24,400

=

∑P
BL

=q

که د تهداب له پاسه ) (0.5 mخاورې ونيول شي ،نو دکانکرېټو ) (Wc = 24 KN/m3او د
خاورې ) (Ws = 17 KN/m3د حجمي وزن په پام کې نيولوسره د تهداب الندې مجازي
خالص تسجات مساوي کېږي په :
qa,net = 200-0.5x24 – 0.5x17=179.5KPa = 0.180MPa > qa = 0.171MPa
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له پورتنۍ رابطې څخه څرګنده شوه چې دتهداب الندې د تشنجاتو وېشنه يو شانته ده ،
نو کولی شو چې ديوه چپه ګاډر په څېر يې داسې قبول کړو چې په ستنو تکيه دی او
دالندې نه پورته لوري ته د وېشلي بار الندې واقع کېږي  .د تهداب په اوږدو کې د
عرضاني قوو او مومنټونو د پيداکولو لپاره له ضريبي شويو بارونو څخه ګټه اخېستل
کېږي  ،نو :
= 0.233 MPa

[5x(1.2x900+1.6x500)+2x (1.2x500+1.6x350)]x103
2,200 x 24,400

=

𝑢𝑃 ∑
BL

=qa

نوتهداب لکه د ګاډر په څېر له الندې لوري وېشلی بار مساوي کېږي په :
Wu = qa. B = 0.233 x 2,200 = 513 N/mm = 513 KN/m
همداراز په تهداب له پاسه د ستنو له اغېزې محاسبوي متمرکز بارونه مساوي کېږي په :
د منځنيوستنو له امله :

Pu = 1.2 x 900 + 1.6 x 500 = 2,040 KN

د اړخ ستنو له امله :

Pu = 1.2 x 500 + 1.6 x 350 = 1,060 KN

دتهداب له پاسه او الندې بارونو له مخې د عرضاني قوو او مومنټونو دياګرام په الندې
شکل کې ښودل شوی دی :
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دعرضاني قوو له دياګرامه کولی شو د تهداب ضخامت دستنې له اړخه د) (dبه فاصله د
يولوريزه عرضاني قوي له مخې په الندې ډول ټاکو :

Vu = 943 x 103 – 513 d
1

;ϕVc = x 0.75 x √25 x 2,200 x d = 1,375d
6

Vu = ϕVc⇒943 x 103 – 513 d = 1,375d ⇒ d = 499.5 mm
h = 600 mm⇒ d = 510 mm
داچې په مثال کې ) (h = 500 mmورکړل شوی قيمت کافي نه دی  ،نو د محاسبې له
مخې ) (h = 600 mmحاصل شوی قيمت کاروو.
دپورتني دياګرام څخه څرګندېږي چې د تهداب په ټولو برخو کې مثبت مومنټونه
حاصل شوي دي ،نو له دې څخه معلومېږي چې په تهدابونو کې دخاورې بار له الندې
څخه پورته لوري ته اغېزه کوي ،چې عادي پرله پسې ګاډرونو برعکس مثبت مومنټونه
پاس لوري کې حاصلېږي ،نو له دې څخه معلومېږي چې د تهداپ په ټولو برخو کې د
مومنټونو څخه الس ته راغلي فوالدي سيخان پاس ځای په ځای کېږي .
 -6.5مثال  :کــــه په ( -5.5مثال) کې ) (500mm x 500mmابعاد لرونکې څلور ستنې چې
تــــرمنځ فاصلــــه يې ) ، (8.0 mد منځـــنۍ ستنو لــــه پاسه يې ) (PD = 1,800 KNمــــړ
او) (PL = 1,200 KNژونــــــدي او د اړخ ستنـــــو له پاســـــه يې ) (PD = 1,000 KNمړ
او) (PL = 700 KNژوندي محـــوري بارونو عمل کړی وي او د خاورې مجازي تشنجات
) (qa = 200 KPaاو ) (fc′ = 25 MPaوي ،نو :
 -1دتهداب عرض داسې وټاکۍ چې دخاورو مجازي تشنجات کنترول شي .
 -2دتهداب په منځنيو وايو کې مثبت اومنفي مومنټونه محاسبه کړئ .
حل  :دخاورې د عکس العمل ضريب مساوي کېږي په :
Ks = 120qa = 120 x 200 = 24,000 KN/m3
دتهداب نسبي سختۍ ضريب مساوي کېږي په :
= 0.28 1/m

24,000x103 xB
0.83

) 4 x (4,700x√25x106 )x (B x 12
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4

√=

Ks B
4Ec IF

4

√ =λ

داچې د منځنيو ستنو بارونه او تر منځ فاصلې يې سره مساوي دي او له بلې خوا د دوو
مجاورو وايو منځی اوږدوالی ) (ℓ = 8.0 mدالندېنۍ رابطې سره صدق کوي :
= 6.25 m

1.75
0.28

1.75

=

< ℓ = 8.0 m

λ

له پورتنۍ رابطې نه څرګنده شوه چې تهداب په انعطاف منونکي ډول کار کوي
اوترالندې دخاورې تشنجات په خطي ډول نه وېشل کېږي  ،خو له دې سره الندېني
شرايط لري :
 -1لږترلږه درې وايې شتون لري .
 -2دمنځنيومجاوروستنودبار تر منځ توپير له ) (20%څخه نه ډېرېږي او د اړخ ستنوبار
هم دهغې دباروړنکې وايې سره متناسب دی .
 -3دمجاورو وايو منځنی اوږدوالی ) (1.75/λ < ℓ < 3.5/λپه بريد کې واقع دی يعنې:
= 12.5 m

3.5
0.28

=

3.5

< ℓ = 8.0 m

λ

دپورتنيو شرايطو له مخې کولی شوه فيته يي تهداب د دقيق تحليل پرځای د کرامریش
په واسطه د ساده شوې طريقې پربنسټ تحليل تر سره کړو:
Pi ℓ
12

دتهداب د منځنۍ وايې لپاره :

(0.24λℓ+ 0.16) ≤ −

(0.24 x 0.28 x 8.0+0.16)= - 1,860x103 N.mm
= - 2.000 x 103 N. m

−P

= Mi

4λ
−(1,800+1,200)x103

4x 0.28
3
(1,800+1,200)x10 𝑥 8.0
−
12

=

=Mi

Pi ℓ
12

−

نو ) (Mi = 2,000 KN. mقبلوو.
= 375 KN/m

)48x(−2,000
82

+

)5x(1,800+1,200

- 375 = 375 KN/m

=

48Mi

8
)2x(1,800+1,200
8

ℓ2

+

= - qi

5Pi

ℓ
2Pi
ℓ

= qi

= qm

د ( -5.5مثال) نه لرو چې ) (qa,net = 179.5 KPaسره کېږي  ،نو :
≤ qa,net = 179.5 KN/m2 ⇒B ≥ 2.09 m

375
B

داړخ وايې لپاره مومنټ مساوي کېږي په (0.13λℓ1+ 1.06λa – 0.5) :
دتهداب داړخ او د اړخ ستنې تر مرکزه فاصله مساوي کېږي په :
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=
Pe
4λ

qm
B

=q

1- Me = −

)(a = 0.25 m

3
(1,000+700)x10

Me = −
)x (0.13 x 0.28 x 8 + 1.06 x 0.28 x 0.25– 0.5
4x 0.28
Me = + 204.3 103 N. m
4 𝑥 1,700 x103 −375x103 𝑥 8 0.252
) 2
4x 0.25+8

(= −

4Pe −qm ℓ1 a2
)2
4a+ℓ1

( 2- Me = −

Me = -13.2 x 103 N. m
داړخ وايې لپاره د دوه مومنټونو څخه کوچنی قيمت ) (Me = -13.2 x 103 N. mقبلېږي
 ،نو داړخ ستنې الندې ) (qeد( -13.5شکل) څخه دالندېنۍ رابطې له مخې بيداکېږي :
= 422.2 KN/m

4x1,700−375 x 8
4 x 0.25+ 8

4Pe −qm ℓ1

=

≤ qa,net = 179.5 KN/m2 ⇒B ≥ 2.35 m

= qe

4a+ ℓ1
qe 422.2

=

B

=q

B

ليدل کېږي چې داړخ ستنې الندې د خاورې دتشنجاتوکنترول په بحراني حالت کې دی او
ډېرعرض ته اړتيا لري ،نو له دې امله ) (B = 2.4 mقبلوو.
په منځنيو وايو کې د مثبت او منفي مومنټونو د پيداکولو لپاره ضريبي شويو بارونو ته
اړتيا ده چې په الندې ډول پيداکېږي :
د منځنيوستنو له امله :

Pu = 1.2 x 1,800 + 1.6 x 1,200 = 4,080 KN

د اړخ ستنو له امله :

Pu = 1.2 x 1,000 + 1.6 x 700 = 2,320 KN

دمنځنۍ ستنې الندې اعظمي منفي مومنټ مساوي کېږي په :
(0.24 x 0.28 x 8.0+0.16) = - 2,541.3 KN. m
- 2,720 KN. m > Mi = - 2,541.3 KN. m

)−(4,080

=Mi

4x 0.28
Pi ℓ
4,080𝑥 8.0
=−
=
12
12

−

په پايله کې ) (Mi = - 2,720 KN. mقبلوو.
په منځنۍ وايه کې اعظمي مثبت مومنټ په الندې ډول پيداکوو:
)(qr + 4qmr + qi
= 510 KN/m

ℓ2r

48
)48x(−2,720
82

= ; Mor
+

Mr +Mi
2

5x 4,080
8

=

Mmr = Mor +

48Mi
ℓ2

+

5Pi
ℓ

= qi

داچې دواړه د منځنيو ستنو الندې دي  ،نو ) (qr = qi = 510 KN/mکېږي .
- 510 = 510 KN/m

)2x(3,000
8

= - qi

2Pi
ℓ

= qmr = qmℓ = qm

(510 + 4 x 510 + 510) = 4,080 KN. m
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82
48

= Mor

= + 1,360 KN. m

)(−2,720)+(−2,720
2

Mmr = 4,080 +

دخاورې د تشنجاتو او دټاکل شوي انحنايي مومنټ پربنسټ د اعظمي عرضاني قوې
اندازه محاسبه اودهغې پربنسټ دتهداب لپاره اړين ضخامت محاسبه کېږي ). (583: 15

 -10.5د فرشي تهدابونو تحليل او محاسبه
)(Analysis and Design of Mat Footing
فرشي تهدابونه معموالًدپايو په واسطه د ډېربار اوياهم د نسبتاً کمزورې اويا
دخاورې داسې بستر ته چې نامنظم اودپیش بينۍوړنه وي ،دساختمانونو بارونه
انتقالوي  .که ځانګړې تهداب دساختمان الندې له )(50%سلنې ډېره ساحه ونېسي
،نودفرشي تهداب طرحې ته ترجیح ورکول کېږي  .ديوه فرشي تهداب دکږېدنې سختي
) (EIخاورو ته د ستنودبارونود مناسب انتقال او يوبل ته نژدې (ګاونډيو)ستنو ترمنځ
دنامعادله ناستې دمحدوديت لپاره ډېره اغېزمنه ده ).(300,301:14

 -27.5شکل :فرشي تهداب ). (575: 15
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فرشي تهدابونه په بشپړه توګه په خاوروکې ځای په ځای کېږي او حتی تر دې چې د
ساختمان له نيمې طبقې نه ترڅو طبقو پورې د فرشي تهداب سره يوځای د ځمکې د
سطحې الندې واقع شي  .نود فرشي تهداب ساختمان په خاوره کې په معلق ډول ساتي
اوناسته ښه کنترولوي  .په حقيت کې هغه خالص فشار چې د فرشي تهداب الندې خاورې
د ناستۍ المل کېږي  ،دتهداب په ګډون دساختمان د ټول وزن منفي دکندل شويوخاورو
وزن او د فرشي تهداب د سطحې له نسبت څخه الس ته راځي  .خو که په نظري ډول سره
دکندل شويو خاورو وزن د فرشي تهداب اودساختمان دټول وزن سره مساوي شي  ،نوپه
ټوله کې ساختمان او تهداب دخاورې په کتله کې د المبو ) (Floatingحالت کې وي او
هیڅ ډول ناسته نه رامنځته کېږي  ،چې دې کړنې ته دالمبواغېزه ) (Floating Effectويل
کېږي  .دا حالت دهتداب ناسته له ) (50 mmڅخه تر ) (80 mmپورې محدودوي  .خو
هغه چې ساختمن ډېر اغېزمنوي هغه نامعادله ناسته ده چې د تهداب دبېالبېلو نقطو
ترمنځ رامنځته کېږي ،چې دخاورې د عکس العمل ضريب ) (Ks = 120 qaله مخې
اټکلېږي  ،چې نامعادله ناسته د) (Ksضريب له مخې په الندې ډول اټکلېږي :
که ) (Ks = 0وي او تهداب اوږد وي د ټول تهداب ) (50%او که تهداب نژدې مربعي
وي )، (33%که ) (Ks = 0.5وي د ټول تهداب ) ، (50%او که ) (Ks > 0.5وي دټول
تهداب ) (10%ناسته نامعادله قبلېږي ).(575:15
فرشي تهدابونه دچپه ضخامت لرونکې پوښښ تختې په څېر محاسبه کېږي  .د دې د
محاسبې لپاره کټ مټ هماغسې کړنالره پرمخ بيول کېږي،لکه څرنګه چې د تهدابونو
لپاره په دې فصل کې پرې بحث وشو  .دعرضاني قوو،مومنټ او زغم دويجاړېدنې
حالتونه د محاسبې لپاره بنسټيزه او اړين پارامترونه دي  .د ) (ACIکود دريځ دا دی
،چې د فرشي تهدابونو لپاره ددوه لوريزه پوښښ تختی مستقيمه محاسبوي طريقه
) (DDMنه کارېږي  .دفرشي تهدابونو تحليل او محاسبه ،فيته يي تهدابونو ته
ديوسخت جسم اويا ديوه انعطاف مننونکي جسم په توګه دفرشي تهداب تحليل او
محاسبه تر سره کېږي ).(247:7
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 -1ديوه سخت جسم په توګه د فرشي تهداب تحليل او محاسبه :که په يوه فرشي تهداب
ستنې په منظمه توګه له پاسه واقع شوې وي او دمجاورستنو ترمنځ فاصلې او بار توپير
له ) (20%څخه ډېر نه وي او همداراز دستنو فاصلې له ) (1.75/λڅخه تجاوز ونه کړي ،
نو د يوه سخت جسم په توګه فرضېږي .په دې حالت کې دتهداب الندې دخاورې فشار په
خطي ډول وېشل کېږي او د وضعيه کمياتو ) (xاو ) (yپه هره نقطه کې دالندېنۍ رابطې
په واسطه ټاکل کېږي  .پاملرنه بايد وشي چې دوضعيه کمياتومبداء ) (xoyد تهداب دتل
دسطحې په مرکز واقع وي .
ey y

)) …………………………….. (41.5

Ix

+

ex x

I

Iy

A

q=R( +

په پورتنۍ رابطه کې ) (Rدتهداب له پاسه د ستنو او دېوالونودعمودي قوو محصله
) (R = ΣPiده (A) ،دتهداب دسطحې مساحت ) (A = LBدی ،چې ) (Lد ) (xاو ) (Bد
) (yپه لورو فاصلې دي  (Ix) .او ) (Iyپه ترتيب سره د) (xاو ) (yمحورونو ته د تهداب
انرشيا مومنټونه او ) (exاو ) (eyپه ترتيب سره ) (Rد) (xاو ) (yمحورونو ته د عن
المرکزيت اندازې دي  .د تهداب دتل په څلورواړو کنجونو کې د خاورې اعظمي او
اصغري تشنجات د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :

)) …………………………….. (42.5

6ey
B

±

6ex
L

(1 ±

𝑖𝑃 ∑
BL

= qcomer

ديوسخت جسم په توګه د قبول شوي فرشي تهداب تحليل او محاسبه په الندېنيو مرحلو
کې تر سره کېږي :
 -1دبې له ضريبه بارونو له اغېزې دفرشي تهداب الندې دخاورې اعظمي تشنجاتو ټاکنه
او دخاورې دمجازي تشنجاتو سره دهغې پرتلنه.
 -2د دستنې ګردچاپېره په بحراني حالت کې د دوه لوريزه عرضاني قوې پربنسټ د
تهداب د ضخامت کنترولول .په دې حالت کې ضريبي بارونه په پام کې نيول سره
دتهداب الندې خاورې تشنجات محاسبه کېږي .
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 -3په ځانګړو فيتو د فرشي تهداب وېشنه اوتهداب الندې دخاورو اغېزمن تشنجات د
( -31.5رابطې) په واسطه محاسبه کېږي .دخاورو اغېزمن تشنجاتو اوضريبي شويو
بارونو له امله د تهداب لپاره د عرضاني قوو او دانحنايي مومنټونو دياګرامونه
ترسمېږي  .ديولوريزه عرضاني قوې پربنسټ چې دپايې له اړخه د ) (dپه فاصله واقع
کېږي دتهداب ضخامت کنترولېږي  .همدارازدتهداب دهرې فيتې په بېالبېلو برخو کې
د مثبتو اومنفي اانحنايي اعظمي مومنټونوپربنسټ دفوالدي سيخانو مساحت محاسبه
او دهغې له مخې په ټول فرشي تهداب کې انحنايي فوالدي سيخان ځای په ځای کېږي .
 -7.5مثال :ځمکې ته ديوې شپږپوړيزه ودانۍ د بار دانتقال لپاره په پالن کې د
) (19mx12mابعادولرونکی فرشي تهداب چې په الندې شکل کې ښودل شوی کارېږي.
دودانۍ د ټولو ستنو ابعاد ) ، (400 mm x 400 mmدتهداپ په تل کې دخاورې مجازي
فشار ) (qa,net = 80 KPaورکړل شوی دی  .فرضوو چې ضريبي بارونه د بې له ضريبه
بارونو ) (1.3برابره  (fc′ = 25 MPa) ،او ) (fy = 420 MPaدي .تهداب ديو سخت جسم
په توګه دفرضېدنې د تهداب الندې خاورې تشنجات محاسبه  ،ضخامت کنترول او
دفوالدي سيخانو محاسبه ترسره کړئ .
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حل :
 -1نودخاورې د عکس العمل ضريب :داچې د تهداب تل الندې خاورې خالص مجازي
تشنجاتو لرو،نودخاورې د عکس العمل ضريب د هغې له مخې په الندې ډول محاسبه
کوو:
Ks = 120qa = 120 x 80 = 9,600 KN/m3
دمجاوروستنوترمنځ ډېره فاصله ) (6.0mده،نو) (1.75/λ = 6.0 mاو)(λ = 0.2917
کېږي.
9,600x103 xB
h3
)
12

= ⇒ √0.2917
4

4 x (4,700x√25x106 )x (B x

Ks B

4

4Ec IF

= √λ

دتهداب د سخت جسم په توګــه کـــړنې لپاره د تهداب ارتفاع ) (h = 0.553 mالس ته
راغله،چې ) (h = 600 mmقبلېږي .
 -2دعمودي بارونو دمحصله قوې داغېزې نقطې اوپه خاورې کې دتشنجاتو کنترولول:
پالن ته کتنې د ) (xمحور په امتداددمحصله قوې داغېزې مرکز )̅ = 9.5 m
 (Xاود)(y
محور په امتداد د )̅
 (Yفاصله په الندې ډول محاسبه کوو :
په ) (1محور کې :

ΣP = 2 x(650 + 1,200) + 1,200 = 4,900 KN

په ) (2محور کې :

ΣP = 2 x(1,000 + 1,600) + 1,800 = 7,000 KN

په ) (3محور کې :

ΣP = 2 x(430 + 860) + 1,000 = 3,580 KN
R = 4,900 + 7,000 + 3,580 = 15,480 KN

̅ 15,480
̅ ⇒Y + 4,900 x 11.5 + 7,000 x 5.5 + 3,580 x 0.5
Y = 6.24 m
ex = 0; ey = 6.24 – (12/2) = 0.24 m
6 x 0.24

) = 76.0 KN/m2

12

(1 ± 0 ±

15,480
12 x 19

=)

6ey
B

±

6ex
L

(1 ±

𝑖𝑃 ∑
BL

= qmax

qmax = 76.0 KPa < qa,net = 80 KPa
 -3د ضريبي شويوبارونو الندې د خاورې د تشنجاتو ټاکل او د دوه لوريزه عرضانی قوې
کنترولول:

Ru = ΣPu = 1.3 x 15,480 = 20,124 KN
)
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12ey y
B2

±

12ex x
L2

(1 ±

𝑖𝑃 ∑
BL

= qu

په ) (1محور کې ]= 97.6 KPa :
په ) (2محور کې :
په ) (3محور کې :

)12 x 0.24 x (11.5−6.24
(12)2
)12 x 0.24 x (5.5−6.24

]= 87.0 KPa

(12)2

)12 x 0.24 x (0.5−6.24

]= 78.1 KPa

(12)2

[1 ± 0 ±
[1 ± 0 ±
[1 ± 0 ±

20,124
12 x 19
20,124

= qu1

12 x 19
20,124
12 x 19

= qu2
= qu2

د) (A2ستنې سره دوه لوريزه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
bo = 2 x (400 + 510/2) + 300) + (400 + 510) = 2,820 m
Vu = 1.3 x (1,000 x 103) – (87.0 x 10-3) x (955 x 910) = 1,224 x 103 N
1

ϕVc = 0.75 x x √25 x 2,820 x 510 = 1,797.8 x 103 N
3
ϕVc = 1,797.8 x 103 N > Vu = 1,224 x 103 N
د) (A1ستنې سره دوه لوريزه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
bo = 2 x (400 + 510/2) + 300) = 1,910 m
Vu = 1.3 x (650 x 103) – (78.1 x 10-3) x (955) = 755.6 x 103 N
1

ϕVc = 0.75 x x √25 x 1,910 x 510 = 1,217.6 x 103 N
3

ϕVc = 1,217.6 x 103 N > Vu = 755.6 x 103 N
 -4په دوو متداومولورو دفرشي تهداب په دوو ځانګړو تسمو وېشنه او د انحنايي
مومنټونو محاسبه کول :فرشي تهداپ د ) (yاود ) (xمحورونو مطابق په
پنځوتسمووېشل کېږي .په دې مثال کې يوازې د) (xمحور مطابق يوه تسمه ) (3او د )(y
محور مطابق د يوه تسمه ) (Cدمطالې الندې نېسو:
د ) (3محور تسمه کې دفيتې عرض مساوي کېږي په b = 0.5 + (5/2) = 3.0 m :
دفيتې په عرض کې منځني تشنجات مساوي کېږي په :
]= 79.9 KPa

)12 x 0.24 x (1.5−6.24
(12)2

[1 + 0 +

20,124
12 x 19

= qu

د ) (3محور په تسمه کې دستنو دبارپربنسټ دخاورې تشنجات مساوي کېږي په :
= 81.65 KPa

1.3 𝑥 3,580
3.0 x 19.0

= qu

دپورتنيو رابطو څخه څرګندېږي چې په دې تسمه کې دعمودي بارونو ستاتيکي تعادل
نه شته ،نوتهداب د ) (2او ) (3محورونوسره دمتناظروفيتو د تقاطع په ځای کې
بايديولوريزعرضاني قوه وزغمي :

Vu = (81.65 – 79.9) x 3 x 19 = 99.8 KN
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له بلې خواکولی شوچې په ) (3محور باندې دستنوبارونه اود فيتې الندې د حاورې فشار
داسې بدل کړو چې ستاتيکي تعادل راشي  ،يعنې :
= 80.8 KPa

79.7+81.65
2

د ) (3محور دستنو دبار د کمېدنې ضريب مساوي کېږي په = 0.99 :

= qave

80.8
81.65

= Rc

د ) (A3ستنې بار مساوي کېږي په :

1.3 x 430 x 0.99 = 553.4 KN

د ) (A3ستنې بار مساوي کېږي په :

1.3 x 860 x 0.99 = 1,106.8 KN

د ) (A3ستنې بار مساوي کېږي په :

1,287 KN

اوس کولی شود تهداب د ) (3محور فيتې لپاره دعرضاني قوو او انحنايي مومنټونو په
الندې ډول ترسيم کړو :

د پورتني دياګرام پربنسټ دستنې له اړخه د ) (dپه فاصله اعظمي يو لوريزه عرضاني قوه
مساوي ده په :

Vu = 600 – 243 x 0.51 = 476.1 KN
1

ϕVc =0.75x x√25 x 3,000 x 510/1,000 = 956.3 KN > Vu = 476.1 KN
6
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= 0.59 MPa

413 𝑥106
0.9 x 3,000 x (510)2

=

Mu
ϕbd2

= = 413 KN. m⇒ Rn

+
Mmax

As = As,min = 0.0018 x 3,000 x 600 =3,240mm2
Use 12 mm @ 100 mm, Top
دمنفي مومنټ د برخو لپاره په همدې ډول فوالدي سيخان او هغه برخو کې د انقباض او
تودوخې اصغري فوالدي سيخانو ځای پرځای کېږي .
په دې مثال کې د ) (Cمحور تسمه د ) (0.5 mپه عرض مطالع کوو .په لومړي قدم کې
د) (yمحور د فرشي تهداب د څنډو د خاورې تشنجات د ضريبي شويو بارونو پربنسټ
محاسبه کوو :

6 x 0.24

]= 98.9 KPa

]= 77.7 KPa

12
6 x 0.24
12

[1 + 0 +
[1 + 0 −

20,124
12 x 19
20,124
12 x 19

= qu,max
= qu,min

د ) (Cمحورپه تسمه کې دخاورې د تشنجات محصله مساوي کېږي په :
1

R = (98.9 + 77.7) x 5 x 12 = 5,298 KN
2
Ru = ΣPu = 1.3x (1,000 + 1,800 + 1,200) = 5,200 KN
د ) (Cمحورپه تسمه کې د پايو محوري بارونه اودخاورې اعظمي او اصغري تشنجات
دپورتني منځني مقدار پربنسټ اصالح کوو  :د ستنودمحوري بار اصالحي ضريب
مساوي کېږي په :
)0.5 𝑥 (5,200+5,298
5,200

= 1.0094

PC1 = (1.3 x 1,200) x 1.0094 = 1,575 KN
PC2 = 2,362 KN; PC3 = 1,312 KN
د تشنجات اصالحي ضريب مساوي کېږي په :

)0.5 𝑥 (5,200+5,298
5,298

= 0.9908

qu, max = 98.9 x 0.99089 = 98.0 KPa; qu, min = 77.7 x 0.9908 = 77.0 KPa
دفرشي تهداب د ) (Cمحور د تشنجاتوپه وېشنې سره په بشپړه تعادل کې دی ،نو په
اوږدو کې يې د عرضاني قوو او انحنايي مومنټونو بدلونونه په الندې ډول ترسيمېږي  .د
دې دياګرامونو پربنسټ د ستنې له اړخه د ) (dپه فاصله يولوريزه عرضاني قوه کنترول او
د انحنايي مومنټ له مخې په پاسنۍ او الندېنۍ برخو کې د فرشي تهداب د ) (Cمحور په
تسمه فوالدي سيخان ځای پرځای کړو.
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 -2دانعطاف مننې او تقريبي طريقې په واسطه دفرشي تهدابونو تحليل :دانعـــطاف مننۍ
په حالت کې د فـــرشي تهدابونو تحـــــليل او محـــــاسبه په ) (1946زکال کې دايم .هيتيني
) (M. Hetenyاو په ) (1984زکال کې اس .ان  .شوکال ) (S. N. Shuklaپه واسطه ترسره
شوه ،چې د ) (ACIکود په پخوانيو نسخوکې ترې هم يادونه شوې ده .دا طريقه دالندېنيو
مرحلو څخه ترکيب مومي :
 -1په سرکې فرشي تهداب ديو سخت جسم په توګه په فرضېدنې د مخکنې طريقې په څېر
د دوه لوريزه عرضاني قوې د کنترول له مخې ضخامت ټاکل کېږي.
 -2د تهداب دجسم سختي د الندېنۍ رابطې په واسطه ټاکل کېږي:
)………………………………………. (43.5

Ec h3
) 12(1−V2

=D

په دې رابطه کې ) (hدتهداب ضخامت دی (Ec) ،دکانکرېټوارتجاعيت مودول دی او
) (Vدکانکرېټو د پواســـون ضريب دی،چې د ) (0.15او ) (0.20ترمنځ وي او )(V = 0.17
فرضېږي .
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 -3داغېزمنې سختۍ شعاع ) (Lد تهداب دسختۍ ) (Dاو د خاورې دعکس العمل
ضريب ) (Ksپربنسټ دالندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي او پاملرنه بايد وشي چې
دهرې ستنې د اغېزې تقريبي ساحه له ) (4Lسره مساوي نيول کېږي:
)………………………………….…………. (44.5

D
Ks

4

√ =L

 -4د( -28.5شکل) په اړخ کې رابطو ته په پاملرنې سره  ،دعرض په واحد کې شعاعي
انحنايي مومنټ ) ، (Mrعرضاني قوه ) (Qاو دستنې څخه د ) (rپه فاصله د تهداب بې
ځايه کېدنه ) (wپيداکېږي .په( -28.5شکل)په ښودل شويو رابطو کې ) (Pدستنې محوري
بار او ) (ρ = r/Lدي  ،همداراز د ) (Z4, Z3او )  ( Z4′ , Z3′ضريبونه د( -28.5شکل) د
منحني ګانو څخه پيداکېږي .
 -5د تهداب دعرض دواحد په ډېرېدنې سره د وضيعيه کمياتو پربنسټ د ) (Mxاو)(My
مومنټونه داړتيا پرمهال د( -28.5شکل) له رابطو څخه پيداکېږي  .په دې رابطو کې د )(θ
زاويه د ) (xمحورته دپام وړ نقطې سره نښلېدونکې ليکه ښيي .
 -6که دتهداب يوه څنډه دداغېزې شعاع ) (Lپه محدوده کې واقع شوې وي ،نو انحنايي
مومنټو او پرتهداب عمودي عرضاني قوې محاسبه کېږي او د څنډۍ بارونو په توګه په
مخالفه عالمه ښودل کېږي.
 -7که د تهداب په يوه ساحه څوستنې په ګډه اغېزه کړې وي ،نو دهغوې اغېزه جمع کېږي
 ،ترڅويوه اغېزه يې حاصله شي ).(616-628:5
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 -28.5شکل :دستنون دبارالندې دانعطاف منونکي او تقريبي فرشي تهداب د داخلي قوو او شکل
بدلون د پيداکېدنې لپاره اړين ضريبونه او رابطې ). (628:5
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 -8.5مثال :په تير ( -7.5مثال) کې فرشي تهداب دهغې دټولو ارقامو سره چې ضخامت
يې ) (h = 600 mmقبول شوی و ،د انعطاف مننې په پام کې نيولو سره يې دتقريبي
طريقې په واسطه د ) (2,1او ) (C,Bمحورونو ترمنځ پنيل لپاره انحنايي مومنټونه ،
عرضاني قوې او دمنخنۍ نقطې بې ځايه کېدنه محاسبه کړئ  .په شکل کې د ) (mنقطې
لپاره دکانکرېټود پواسون ضريب ) (V = 0.17فرض شوی دی .
حل :

= 4.356 x 1011 N. mm

4,700𝑥√25𝑥(600)3
) 12x(1−0.172

=

Ec h3
) 12(1−V2

=D

D = 4.356 x 105 KN. m; Ks = 120qa = 120 x 80 = 9,600 KN/m3
= 2.6 m

4.356 x105
9,600

4

√=

D
Ks

4

√ =L

له ) (B2ستنې څخه د ) (mنقطې فاصله مساوي کېږي په :
3.9

1

𝑟

√(5)2 + (6)2 = 3.9 m ⇒ ρ = L = 2.6 = 1.5

2

=r

داچې د ) (mنقطه د نژدې څلوروواړو ستنو څخه په مساوي فاصله پرته ده  ،نو د )(Z
کميتونه د څلورو واړو ستنو لپاره سره مساوي د ( -28.5شکل) څخه په الندې ډول
Z3 = 0.205; Z4 = - 0.03: Z3′ = - 0.18; Z4′ = 0.19

محاسبه کوو :

) Z3′ ] = C1P
1

1−0.17

) x(−0.18)]= - 0.0174

1.5

𝑣1−

ρ
𝑣1−

( ) Z3′ ]=− 4 [(−0.03 −
) Z ′ ] = C2P

𝑣1−

( [𝑍4 −

ρ

(−

𝑃−

= Mr

4
1
C1=− [𝑍4
4
𝑃−

( [𝑣𝑍4 −

= Mℓ

3
ρ
4
1
1−0.17
( C2=− [0.17 (−0.03) −
) x(−0.18)]= 0.0262
4
1.5
−𝑃𝐿2 ′
−𝐿2 ′
1 0.19
=Q
= Z4 = C3P ⇒ C3
Z4 = − x
= - 0.0183
4 2.6
4L
4L
𝑃𝐿2
)(2.6)2 𝑥 (0.205
-7

= 7.95 x 10

4x 4.356 x 105

= 𝑍3 = C4P ⇒ C4

4D

=w

ΣPi = 1.3x (1,200 + 1,200 + 1,600 + 1,800) = 7,540 KN
Mr= - 0.0174x7,540= -131.2KN. m; Mℓ= 0.0262x7,540 = 197.5KN. m
Q = - 0.0183 x 7,540 = - 138.0 KN
w = 7.95 x 10-7 x 7,540 = 0.006 m = 6 mm
Mx = Mr Cos2θ + Mℓ sin2θ; θ = tan-1(5/6) = 39.8º
Mx = - 131.2 x cos2 (39.8) + 197.5 x sin2 (39.8) = 3.48 KN. m/m
My = Mr Sin2θ + Mℓ cos2θ; θ = tan-1(5/6) = 39.8º
My = - 131.2 x sin2 (39.8) + 197.5 x cos2 (39.8) = 62.8 KN. m/m
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 -11.5د ميخي تهدابونو تحليل او محاسبه
)(Analysis and Design of Pile Footing
کله چې ځمکه دپام وړ ژوروالي پورې دنرمواو يا دلږ مقاومت لرونکو خاورې ترکيب
وي  ،نو په مستقه توګه د خاورې سطحې ته د تهداب باربار لېږدېدنه مناسبه نه وي  .نو
په دې حالت کې بهتره ده چې دساختمان بارونه دميخونو په واسطه دځمکې دباروړنې
باوري سطحې ته ولېودول شي  .د دې موخې د السته راوړنې لپاره دبېالبېل ډوله
ميخونو څخه ګټه اخېستل کېږي  ،چې ټاکنه يې دکانکرېټو او يا فوالدو څخه دځمکې د
شرايطو ،دځمکې الندې اوبوحالت ،له ميخونو څخه دمطلوبه کړنې او لګښت له مخې
کېږي  .ديوې ستنې د باروېشنې لپاره لکه دخاورې الندې طبقو ته دپل ديوې پايې دبار
لېږدېدنه دطرحه شويوميخونو دميخونودخولۍ يا بستر په واسطه تر سره کېږي .
دميخوخولۍ يا بستر بايد کافي ابعاد ولري ترڅو دمخونو ترمنځ فاصله وپوښي .
دميخونو دخولۍ يا بستر طرحه او محاسبه ديوه ګاډر طرحې او محاسبې ته ورته ده ،چې
د الندې لوري دميخونو د متمرکز بارونو او له پاسه دستنو د متمرکز بارونو الندې واقع
کېږي ،چې امله دميخونو په خولۍ کې اعظمي انحنايي مومنټونه او عرضاني قوې
محاسبه کېږي  .د ميخونو خولۍ داسې په پام کې نيول کېږي،چې د خاورې فشار په
مستقيماً دهغې له پاسه نه بلکې دهغې له پاسه د د يوالونو  ،ستنو او ميخونو بارونه
واقع کېږي  .که د ميخونو په خولۍ اعظمي بار) (Pچې دخولۍ او دهغې له پاسه خاورې
وزن په کې شامل وي ،عمل وکړي او د ميخونو شمېر ) (nوي اودابارونه په بشپړه توګه
محوري او بې له انحنايي مومنټونو واردشي ،نودهرميخ دباروړلو اندازه د الندېنۍ
رابطې په واسطه ټاکل کېږي :
)………………………………………………… (45.5

P
n

= Pp

خوکه دميخونو خولۍ په غيرمرکزي ډول بارشوې وي اويا سربېره پر ) (Pبار دکږېدنې
مومنټ پرې هم اغېزمن وي ،نوهرميخ ته لېږدېددونکی بار د الندېنۍ رابطې په واسطه
پيداکېږي :
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My y

)……………………………………… (46.5

∑ y2

+

Mx x
∑ x2

+

P
n

= Pp

په پورتنۍ رابطه کې ) (Mxاو ) (Myپه ترتيب سره ) (xاو ) (yمحورونو ته د کږېدنې
مومنټونه دي چې دميخونوله خولۍ څخه تيرېږي او ميخونو ته انتقالېږي).(585,586:15
دميخونو د خولۍ طرحه د الندېنيو مواردو پربنسټ تر سره کېږي :
 -1دکږېدنې مومنټ ديوه ځانګړي تهداپ په څېر د ستنو په اړخ کې ټاکل اودهغې له امله
محاسبوي فوالدي سيخان په دواړو لورودخولۍ په الندېنۍ برخه کې ځای پرځای کېږي .
 -2يولوريزه عرضاني قوه د ستنې له اړخه د ) (dبه فاصله کې او دوه لوريزه عرضاني قوه
د ستنو ګردچاپېره د ) (d/2او ميخونو له اړخه د ) (d/2په فاصله کې کنترولېږي .
 -3ميخونه په خولۍ کې لږترلږه د ) (75 mmداخلېږي ،دالندېني ( -29.5شکل) په څېر که
ميخونه د) (150 mmپه اندازه داخل شوی وي نوسخت او که له ) (150 mmڅخه لږ وي
نو مفصلي فرضېږي .

 -29.5شکل :دميخي تهداب له پاسه دپايې الندې ټيپيک يوګونی تهداب ). (586:15
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 -4د ميخونوخولۍ لږترلږه ) (150 mmپه فاصله داړخ ميخ له بيروني لوري څخه بايد
واقع وي.
 -5دميخونو خولۍ فوالدي سيخان لږترلږه د ) (75 mmپه فاصله د ميخونودپاسنۍ
برخې څخه لوړ بايد ځای پرخای شي.
 -6دميخونود خولۍ ضخامت لږترلږه دپاسنيو فوالدي سيخانوڅخه بايد ) (300 mmپه
پام کې ونيول شي  ،نو بايد چې ضخامت يې له ) (550 mmڅخه لږ نه شي.
 -7په ميخونو کې کششي سيخان بايد په مناسبه توګه ځای پرځای شي  ،چې ميخونه او
دميخونو خولۍ د کششي قوو الندې په متداومه توګه مقاوم پاتې شي.
 -8دميخونو پاسنۍ برخــــــــې دخولۍ سره د اتصال لــــپاره فوالدي سيخان داسې
بايدځای پرځای شي چې دميخونو او خـــــــولۍ د جـــــــــالکېدنې پر وړانـــــــــدې د مقاوم
ډاډمنتيا حاصله شي ).(722-724:9
دميخونو د خولۍ ضخامت د يولوريزه او دوه لوريزه عرضاني قووپه واسطه ټاکل
کېږي  .خو دلته پوښتنه مطرح کېږي که دخولۍ دپرېکېدنې بحراني مقطع دځينوميخونو
محيط قطع کړي  ،نو دهغو ميخونو دپرېکېدنې په بحراني مقطع څه اغېزه لري  .په دې
اړه د ) (ACIکود داسې څرګندونه کوي  :که دهرميخ دمحور اودهرې ستنې دمحور پورې
فاصله دخولۍ دپاسنۍ برخې او د ميخ د پاسنۍ برخې تر منځ فاصلې د دوه برابره څخه
ډېره وي  ،نو ميخونه لکه د پوښښ تختې او يا ځانګړي تهداب په څېر بايد يولوريزه او
دوه لوريزه عرضاني قوې وزغمي او د دې برعکس د يولوريزه او دوه لوريزه عرضاني قوو
دزغم سره سره بايد الندېني شرايط تصديق کړي :
 -1دهرميخ ټول عکس العملونه چې مرکزيې د) (dpile/2اويا له دې څخه په ډېره فاصله
( dpileدميخ قطردی) دپام وړمقطع څخه بيرون واقع وي  ،دهغې مقطع په پرېکېدنه کې
اغېزمنه په پام کې نيول کېږي.
 -2که ديوه ميخ مرکز د) (dpile/2اويا له دې څخه په ډېره فاصله دپام وړمقطع په داخل کې
واقع وي  ،دهغې مقطع په پرېکېدنه کې اغېزمنه په پام کې نيول کېږي.
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 -3که ديوه ميخ مرکز د) (dpile/2محدودې په داخل يا بيرون کې واقع وي  ،دهغې مقطع
په پرېکېدنه د) (1او ) (2حالتونوترمنځ مقدارپه محاسبه کې نيول کېږي ).(585-587: 15
د ) (ACIکود الرښوونه کوي چې ديوه ميخ ګردچاپېره د دوه لوريزه عرضاني قوې په
کنترول کې که بحراني مقطع په دوو يا څو ميخونو سره تداخل وکړي  .دبحراني مقطع
محيط ) (boکې په اصالحي ډول يوازې د هرميخ هغه برخه په کې شاملېږي چې پهد دې
محيط يوه برخه جوړوي او په واقعي ډول سره دبحراني پرېکېدنې په وړاندې دپام وړ
ميخونولپاره مقاومت کوي  .د پرېکېدنې بحراني مقطع نمونه د دوو ميخونو لپاره په
اصالحي ډول په ( -30.5شکل ) کې ښودل ښوې ده ).(690-700:1

 -30.5شکل :د دوو مجاوروميخونو لپاره په اصالحي ډول د پرېکېدنې بحراني مقطع ). (700:1

 -9.5مثال :له يوې ) (500mm x 500mmابعادولرونکي ستنې څخه د)(Pu = 1,800 KN
ضريبي شوي محوري بار او ) (Mu = 150 KN. mضريبي شوي انحنايي مومنټ ځمکې
ته دانتقال لپاره له نهوميخونو اود ميخونويوې خولۍ څخه چې په الندېني شکل کې
ښودل شوي دي ،ګټه اخېستل کېږي  .که د مخ قطر ) (dpile = 300 mmاو (fc′ = 28
) MPaوي  ،دميخونو خولۍ لپاره ضخامت محاسبه کړئ .
حل  :دشکل له مخې دميخونو اصغري ضخامت دخولۍ د الندېني سيخ له پاسنۍ برخې
څخه ) (300 mmدی  .په دې مثال کې دشکل د جزياتو له مخې دميخونو مجموعي
ضخامت ) (h = 550 mmاو ) (d = 310 mmقبلېږي  .د دې ضخامت کافي والی
دپرېکېدنې پربنسټ ارزوو .د ( -46.5رابطې) په واسطه دخولۍ د څنډودميخونواعظمي
عکس العملونه په الندې ډول ټاکو :
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Pp =

Pu
n

+

Mx x
∑ x2

+

My y
∑ y2

; Σx2 = Σx2 = 3 x (-1)2 + 3 x (0)2 + 3 x (1)2 = 6

m2
Pp =

1,800
9

+

15
6

= 200 + 25 = 225 KN
: يولوريزه عرضاني قوه مساوي کېږي په

Vu = 3 x 225 = 675 KN
1

ϕVc = 0.75 x x√28 x 2,800 x d = 1,825d
6
Vu = ϕVc ⇒ d = 365 mm⇒ h = 600 mm and d = 360 mm
: دستنې ګردچاپېره دوه لوريزه عرضاني قوه مساوي کېږي په
Vu = 1,800 – 200 = 1,600 KN
bo = 2 x[2 x (500 + d)] = 4 x (500 + 600) = 3,440 mm
1

ϕVc= 0.75x x√28 x 3,440 x 360/1,000= 1,638.2KN > Vu= 1,600KN
3
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 -12.5هوار کانکرېټي تهدابونه )(Plain Concrete Footings
د ) (ACIکود د داسې هواروکانکرېټي تهدابونو اجازه ورکړي  ،چې په پرله پسې
توګه د خاورې د طبقې په واسطه وزغمل شي  .نو له دې امله ،هوارکانکرېټي تهدابونه د
ميخی خوليو لپاره نه کارېږي  .هوارکانکرېټي تهدابونو څخه په ځېنيو مهالونو کې د
سپکو بارونو لپاره ګټه اخيستل کېږي  .د ډېرو پراخو هواروکانکرېټو تهدابونو د سايز
او ابعادو له کبله د فوالدي سيخانو څخه صرف نظر کېږي  .د لګښت د کموالې او د
ساختمان د ساده والې له امله ډېره به ښه وي چې د سپکو بارونولپاره د دې ډول
تهدابونو څخه ګټه واخستل شي  .سربېر پردې  ،د هواروکانکرېټي تهدابونو د محاسبی
او طرحې لپاره الندېنې شرايط بايد په پام کې ونيول شي :
) -(aهوارکانکرېټي تهدابونه د ديوالونو ،ستنويا پيډسټلونو )(Columns or Pedestals
د زغم او تکيې لپاره محاسبه او طرحه کېږي .
) -(bد هوار کانکرېټي تهدابونو لپاره د ظرفيت کمېدنې ضريب ) (ϕ = 0.55نيول کېږي .
) -(cپه هوار کانکرېټي تهدابونو کې د کانکرېټو لپاره فشاري مقاومت ب)(170 MPa
او يا له دې څخه ډېر )(f’c ≥ 170 MPaپه پام کې نيول کېږي.
) -(dد هوار کانکرېټي تهدابونو ضخامت بايدله ) (200 mmڅخه لږ نه شي  .د )(ACI
کود الرښوونه کوي چې د کږېدنې مومنټ او عرضاني قوې لپاره په محاسبه کې د تهداب
ضخامت ) (hد واقعی ضخامت څخه بايد ) (50 mmلږ ونيول شي .
) -(eد يو لوريزه عرضاني قوې لپاره بحراني مقطع د پايو يا پيډسټلونواو ديوالونو د
اړخ څخه د) (hپه فاصله نيول کېږي،چې مقاومت يې مساوي کېږي په :
4

)Vn = √f′c bvd ……………………………………………(47.5
3
دلته :
 - Vnد هوارکانکرېټي تهداب د يو لوريزه عرضاني قوې په وړاندې مقاومه نومينالي
عرضاني قوه ده .
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 bvاو  -hد هوارکانکرېټي تهداب د يو لوريزه عرضاني قوې د بحراني مقطع ابعاد دي .
فعاله ارتفاع يا ضخامت ) (dبايد د واقعی ضخامت څخه ) (50 mmدمنفي کولو په
واسطه پيداشي  .د يوګوني تهداب لپاره ) (bv = Bاو د محاسبې د ساده کولو لپاره د
ديوال الندې تهداب لپاره ) (bvيو فوټ يا ) (300 mmپه پام کې نيول کېږي). (376:12
) -(fد دوه لوريزې عرضاني قوې لپاره بحراني مقطع د پايو يا پيډسټلونواو ديوالونو
له اړخه د) (h/2په فاصله نيول کېږي  .په دوه لوريز ې عرضاني قوې کې د هوارکانکرېټي
تهداب مقاومت مساوي کېږي په :
4

)] 3 √f′c bod ≤ 2.66√f′c bod …………..…. …(48.5

8

4

3βc

3

Vn =[ +

دلته :
 - Vnد هوارکانکرېټي تهداب د دوه لوريزی عرضاني قوې په وړاندې مقاومه نومينالي
عرضاني قوه ده .
 - boد پايې له اړخه په ) (d/2فاصله کې د دوه لوريز ی عرضاني قوې د بحراني مقطع د
ساحی محيط دي .
 - βcد پايو يا پيډسټلونو د مقطع د اوږد او لنډ لورو نسبت ) (ℓ/bدی.
 -dد هوارکانکرېټي تهداب فعاله ارتفاع ده.
) -(gد پايې  ،پيډيسټل يا ديوال د اړخ سره د کږېدنې مومنټ لپاره بحراني مقطع په پام
کې نيول کېږي ).(384:11
د هوارکانکرېټي تهداب مقاوم نومينالي مومنټ په الندېنۍ ډول پيداکېږي :
)Mn = 5 √f′c bvh2/6 …………………………………..(49.5
دلته :
 - Mnد هوارکانکرېټي تهداب مقاوم نومينالي مومنټ دی.
 bvاو  -hد هوارکانکرېټي تهداب د بحراني مقطع ابعاد دي  .فعاله ارتفاع ) (dد واقعی
ضخامت ) (hنه د ) (50 mmپه منفی کولو سره پيداکېږي  .د يوګــــوني تهداب لــــــپاره
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) (bv = Bاود محاسبې د ساده کولو لپاره د ديوال الندې تهداب لپاره ) (bv = 300نيول
کېږي .
) -(hسره له دې چې په هوار کانکرېټي تهدابونو کې سيخان نه کارول کېږي  ،خو ځنې
محاسبه کوونکې انجنيران د ديوال الندې طوالني فوالدي سيخان د انقباض د مخنيوی
لپاره يې کاروي .
) -(iهوار کانکرېټي تهدابونه لکه د( -31.5شکل) په څېرد ستنو د تکيه کولو لپاره
کارېږي،چې د ستنې لوڅه ارتفاع بايد د عرضاني مقطع )(Y≤ 3Xد منځنيو اندازو د
درې ځلې څخه ډېره نه شي ). (419,420:8

 -31.5شکل  :د مخکنۍ تيار شويو کانکرېټو دوالړې ستنې سره چې د لرګېنې پايې د کلکولو لپاره ،
په هوار کانکرېټي تهداب کې د قالب په ډول ځای په ځای شوي دی ). (420:8
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لـــــنډيز
تهدابونه دټولواوسپنيزوکانکرېټي او فلزي ساختمانونو له مهمو اجزاو څخه دي چې
ځمکې ته يې بارونه انتقالوي  .دتهداب لپاره د خاورې مقاومت او ډول څېړنه ډېره اړينه
ده  ،ترڅو د ماتېدنې  ،له حده ډېرې ناستې دنه رامنځته کېدنې څخه ډاډمنتيا حاصله
شي  .داچې تهداب د ساختمان ټول بارونه د خاورو طبقې ته لېږدوي خود خاورې د طبقې
له پاسه د تهدابونو دزغم فشار بايد دخاورې د مجازي زغم توان څخه ډېر نه شي اود
خاورې ناسته يې له مجاز ې حد څخه تجاوز ونه کړي  .د تهدابونوکې لپاره اوسپنيز
کانکرېټ ښه او مطلوب مواد دي  ،نو دکانکرېټو مخلوط بايد داسې محاسبه او طرحه
شي  ،چې د خاورې په طبقه کې د زيانمنوونکو کيمياوي موادو د شتون په وړاندې
مقاوم وي  .د ) (ACIکود د سپارښتنې له مخې په تهدابونو کې د فوالدي سيخانود
خونديتوب او ساتنې لپاره خالصه محافظوي طبقه )(75 mm

نيول کېږي .

اوسپنيزکانکرېټي تهدابونه د د ستنې په واسطه د لېږدېدونکې بار له امله دوه لوريزه
عرضاني يا سورۍ کېدونکې قوه ،د خاورې د فشار له امله يو لوريز ه عرضاني قوه  ،د
کږېدنې مومنټ او دزغموونکي (د برداشت) بار په وړاندې محاسبه کېږي  .په محاسبه
کې د تهداب ابعاد (په ځانګړې توګه د تهداب ضخامت) ،د کانکرېټو او فوالدي سيخانو
مقاومتونه شامل دي  .د تهداب له پاسه بارونه د تهداب او د خاورې وزن په واسطه
مستقيماً د خاورې طبقې ته لېږدېږي  ،خو په تهداب باندې د مومنټ او عرضاني قوې
د پيداکېدنې نه المل کېږي .
د تهدابونه د دندې په پام کې نيولو سره دديوال الندې او پرله پسې  ،د پايو الندې
ځانګړې  ،مرکبو  ،فيته يي  ،فرشي او ميخي تهدابونه وېشل کېږي  ،چې په دې فصل
کې د دې ټولو ډولونو تهدابونو په تحليل او محاسبې بشپړه بحث تر سره شو او په اړه يې
عملي مثالونه وړاندې شول .
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پــوښتــنې
 -1تهداب څه ته ويل کېږي ؟
 -2اوسپنيزکانکرېټي تهدابونه په څو ډولونو وېشل شوي دي .
 -3دمحوري فشاري بار او مومنټ الندې تهداب په جيوتکنيکي محاسبه کې د )(ASD
بارونو ترکيب ته اړتيا ده .
 -4دمحوري فشاري بار او مومنټ الندې تهداب دساختمان په محاسبه کې د )(LRFD
بارونو ترکيب ته اړتيا ده .
 -5دمرکب تهداب ساختماني جوړښت واضح کړئ .
 -6د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې داوسپنيزکانکرېټي تهداب اړينې اصغري
سيخبندۍ نسبت څومره دی او په کوم مهال ترې ګټه اخېستل کېږي .
 -7دالندېنيو شرايطو الندې د ديوال الندې تهدابونه محاسبه کړئ :

ګڼه

DL
)(KN/m

LL
)(KN/m

دتهداب
ژوروالی

)(t
)(mm

qa
)(MPa

γ
)(KN/m3

fc′
)(MPa

fy
)(MPa

)(m
1

750

400

1.00

150

0.34

19

420

21

2

1,200

600

1.20

200

0.33

18.5

420

25

3

600

350

1.30

300

0.32

18

420

28

4

1,000

500

1.40

350

0.33

18.5

420

21

5

900

450

1.50

400

0.34

19

420

25
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 -8دالندېنيو شرايطو الندې د پايې الندې تهدابونه محاسبه کړئ :
ګڼه

DL
)(KN

LL
)(KN

دتهداب
ژوروالی

)(ℓ x b
)(mm x mm

qa
)(MPa

γ
)(KN/m3

fc′
)(MPa

fy
)(MPa

)(m
1

220

13

1.00

300 x 300

0.32

19.0

420

21

2

350

180

1.20

350 x 350

0.33

18.5

420

25

3

180

90

1.30

400 x 400

0.34

18.0

420

28

4

650

320

1.40

300 x 300

0.32

19.0

420

21

5

530

260

1.50

350 x 350

0.33

18.5

420

25

 -9دالندېنيو شرايطو الندې که ) (fc′ = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي دپايې الندې
تهدابونه محاسبه کړئ :
ګڼه

DL
)(KN

LL
)(KN

PE
)(KN

ME
)(KN. m

دتهداب
ژوروالی

)(ℓ x b
)(mm x mm

qa
)(MPa

γ
)(KN/m3

)(m
1

220

13

0

110

1.00

300 x 300

0.34

19

2

350

180

100

90

1.20

350 x 350

0.33

18.5

3

180

90

190

150

1.30

400 x 400

0.32

18

4

650

320

280

210

1.40

300 x 300

0.33

18,5

5

530

260

320

260

1.50

350 x 350

0.34

19
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 -10دالندېنيو شرايطو الندې که ) (fy = 420 MPa) ، (fc′ = 25 MPaاو (γ = 19
) KN/m3وي مرکب تهدابونه محاسبه کړئ :
C2

C1

د )(C1
ګڼه

او )(C2
DL
)(KN

LL
)(KN

)(ℓ x b
)(mm x mm

DL
)(KN

LL
)(KN

)(ℓ x b
)(mm x mm

ترمنځ
فاصله
)(m

د )(C1
څنډې
او
)(PL
ترمنځ

دتهداب
ژوروالی

qa
)(MPa

)(m

فاصله
)(mm

1

220

13

300 x 300

110

1.00

300 x 300

1.80

150

1.00

0.34

2

350

180

300 x 300

90

1.20

350 x 350

2.10

300

1.20

0.33

3

180

90

500 x 500

150

1.30

400 x 400

2.40

225

1.30

0.32

4

650

320

350 x 350

210

1.40

450 x 450

2.50

250

1.40

0.33

5

530

260

400 x 400

260

1.50

500 x 500

2.60

200

1.50

0.34
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 -11يو فيته يي تهداب چې عرض ) ، (B = 2.1 mضخامت يې ) (h = 0.5 mاو اوږدوالی
يې ) (L = 24.4 mدی  ،د ) ( 400 mm x 400 mmابعادولرونکو اودستنوالندې چې تر
منځ فاصله يې ) (4.0 mده واقع شوی دی  .که د منځنۍ ستنو له پاسه )(PD = 910 KN
مړ او) (PL = 550 KNژوندي او د اړخ ستنو له پاسه ) (PD = 450 KNمړ او (PL = 320
) KNژوندي محوري بارونو پرې عمل کړی وي او د خاورې مجازي تشنجات (qa = 210
) KPaاو ) (fc′ = 25 MPaوي ،نو:
) -(aد تهداب الندې دخاورې تشنجات کنترول کړئ .
) -(bديولوريزه عرضاني قوې په وړاندې د تهداب ضخامت وارزوئ.
) -(cد تهداب په ديوال کې انحنايي مومنټونه محاسبه کړئ .
 -12ځمکې ته ديوې شپږپوړيزه ودانۍ د بار دانتقال لپاره په پالن کې د )(18mx12m
ابعادولرونکی فرشي تهداب چې په الندې شکل کې ښودل شوی کارېږي  .دودانۍ د ټولو
ستنو ابعاد ) ، (450 mm x 450 mmدتهداپ په تل کې دخــــــــاورې مجـــــازي فشار
) (qa,net = 80 KPaورکړل شوی دی  .فرضوو چې ضريبي شوي بارونه د بې له ضريبه
بارونو ) (1.3برابره  (fc′ = 25 MPa) ،او ) (fy = 420 MPaدي  .تهداب ديو سخت جسم
په توګه دفرضېدنې سره د تهداب الندې خاورې تشنجات محاسبه  ،ضخامت کنترول او
دفوالدي سيخانو محاسبه يې ترسره کړئ .
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 -13له يوې ) (500mm x 500mmابعادولرونکي ستنې څخه د)(Pu = 1,600 KN
ضريبي شوي محوري بار او ) (Mu = 140 KN. mضريبي شوي انحنايي مومنټ ځمکې
ته دانتقال لپاره له نهوميخونو اود ميخونويوې خولۍ څخه چې په الندېني شکل کې
ښودل شوي دي ،ګټه اخېستل کېږي  .که د مخ قطر ) (dpile = 300 mmاو (fc′ = 25
) MPaوي  ،دميخونو خولۍ لپاره ضخامت محاسبه کړئ .
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شپږم فــصل
د اوسپنيزوکانکرېټي ديوالونو تحليل او محاسبه
)(Analysis and Design of Reinforced Concrete Walls
 -1.6پيليزه
د چــوکاټونو له کارېــــدنې (له نـورلسمې پيړۍ) مخکې په ساختمانونو کې
باروړنکي ديوالونه کارېدل  .بيا په نورلسمې پيړۍ کې چې د ساختمان ټوله استواري
دچوکاټونو په واسطه تامينيدله  ،نو بارنه وړونکي ديوالونو کارېدنه عامه شوه  .په
پايله کې اوس دپه ساختمانو نو کې هر ډول ديوالونه د هغوې د دندې په پام کې نيولو
سره د هرې موخې لپاره جوړېږي). (547:10
ديوالونه د ساختمانونو ډېرپخواني جز دی چې په ساختمانونو کې کارېږي  ،له
همدې دليله دساختمانو د صنعت دپرمختګ سره سم

کانکرېټي ديوالونه په

ساختمانونو کې په پراخه کچه کارېږي  .سره له دې چې ديوالونه په دوديزه توګه په
ساختمانونو کې د باروړونکي عنصر په ډول کارېږي ،چې دې کار د اوسپنيزکانکرېټي
ديوالونو د ډېرفشاري مقاومت په لرلو دليل له امله په بنسټېزه توګه دپاملرنې وړ
ګرځېدلی دی  .د دې پاملرنې له مخې بارنه وړونکو يو ريخت او مخکې جوړېدونکو
ديوالونو هم په پراخه کچه شهرت خپل کړی دی ،چې له امله يې ساختماني نورمونو او
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کودونو دواړو باروړنکو او بې له باروړنکو ديوالونو دمحاسبې او سيخانو ځای پر ځای
کېدنې لپاره د تحليل او محاسبې ضوابط تنظيم او ارايه کړي دي .
ديوالونه يوه نازکه صفحه ډوله عمودي عنصر دی ،چې ضخامت يې د عرض او ارتفاع په
پرتله ډېرلږ وي  .ديوال د تکيه کېدنې او په هغې د بارشويو بارونو دحالت پورې تړلی
دی چې ښايي ديوې ستنې په څېر دفشارالندې  ،ديوې پوښښ تختې په څېر چې د افقي
پرله پسې بارونو الندې  ،ديوه کانټليور ګاډر په څېر د جانبي بارونو الندې او ديوې
ستنې په څېر پر يوه مهال د محوري فشاري بارونو او کوږوالي مومنټ الندې واقع شوی
وي .

 -2.6د ديوالونوپيـــژندنــه)(Introduction
د ) (ACIکود په ) (2.2برخه کې ديوال داسې تعريف شوی دی  :ديوال يو عمودي
عنصر دی چې ديوې فضا يا ساحې د احاطې او جداکولو لپاره کارېږي  .همداراز د
) (ACIکود د ساختماني ديوال ) (Structural wallاصطالح داسې تعريف کړې ده :
ساختماني ديوالونه هغه ديوالونه دي چې د عرضاني قوو ،کوږوالي مومنټونو او
محوري قوو په وړاندې مقاومت وکړي ،چې غوڅېدونکی ديوال ) (Shear wallيو
ساختماني ديوال دی  .هغه مهم فکټورونه چې د ساختماني ديوال په محاسبې اغېزه لري
په الندې ډول دي :
الف  -دديوال ساختماني دنده او کړنه د ساختمان د تکيه کېدنې پورې اړه لري چې په
دوو طريقو تر سره کېږي :
 -1هغه طريقه چې ديوال د ساختمان د اتکا په واسطه تکيه او محکم شوی وي.
 -2هغه طريقه ده چې ديوال اتکا او محکميت دساختمان لپاره تکيه وي.
ب  -د هغه بارونو ډول چې ديوال يې په وړاندې مقاومت کوي .
ج  -د ځای په ځای کېدونکو سيخانو موقيعيت او اندازه .
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د ديوالونو دوه معمولي ځانګړتياوې يو يې اوږدوالی دی چې د ارتفاع او ضخامت له
نسبت څخه حاصلېږي  ،چې د ستنو په پرتله لوړ وي او دويم يې د سيخبندۍ نسبت دی
چې دستنو په پرتله له پنځه ځلې څخه تر لس ځلې پوې ډېر وي ). (946,947:15

 -3.6د ديوالونو ډولونه )(Type of walls
په يوه ساختمان کې کارېدونکي ديوالونه په الندې ډولونو وېشل کېږي :
 -1دچوکاټونو سره نښتې محيطي ديوالونه ) : (Panel wallsداهغه ديوالونه دي چې
دساختمان په هر پوړ کې په بشپړه توګه د ساختمان د چوکاټ سره نښتې وي  .د دې
ديوال دنده دساختمان دبيروني او داخلي فضا بيلول دي او کيدای شي چې دبيروني نما
لپاره هم وکارېږي  .د دې ديوال په محاسبه کې مهم بار دبادبار په پام کې نيول کېږي چې
د ديوال دضخامت په ټاکنه اغېزه کوي .
 -2پرده ديوالونه ) : (Curtain wallsدا ډول ديوالونه دچوکاټونو سره نښتې محيطي
ديوالونو ته ورته دي  ،خو بار يې په پوړونو کې چوکاټ ته نه ،بلکې په ټولو پوړونو کې
بارخپله مستقيماً ځمکۍ ته انتقالوي  ،خو په پوړونو کې دچوکاټونو سره مناسبه اړخېزه
اتکاء ورکول کېږي.
 -3جداکوونکي ديوالونه ) :(Partition wallsدا ډول ديوالونه د ساختمان په داخل کې د
داخلي فضا دجدايې لپاره کارېږي .دا ډول ديوالونه که له کانکرېټو څخه جوړ ېږي  ،نو په
مخکني ډول جوړېږي چې دبرښنادسيمونواو داوبونلونو دتېرېدنې تابيه په کې کېږي .
 -4استنادي ديوالونه ) : (Retaining wallsداهغه ديوالونه دي چې د خاور او اوبو د
جانبي يا اړخيزفشار په وړاندي د پايښت لپاره دهغې په نژدې کې جوړېږي  .دا ديوالونه
کېدای شي په وزني ډول بې له سيخه کانکرېټو او يا په غيروزني ډول له
اوسپنيزکانکرېټو څخه کوړ شي  .دا ډول ديوالونه په وزني يا ثقلي )، (Gravity
کانټيليور ) ، (Cantileverشانته تکيه کېدونکي ) (Counterfortاو مخکي تکيه
کــــېدونکو ) (Buttressedديوالـــونو وېشل کېږي ).(649-651: 4
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 -5دځمکې الندې ديوالونه ) :(Basement wallsدا هغه ديوالونه دي چې دساختمان د
ځمکې له سطحې څخه الندې پوړونه دفضا د بيلولو لپاره ترې ګټه اخېستل کېږي او
دمحيط په ګردچاپيره کارېږي .دا ډول ديوالونه په ګردچاپيره د خاورو د فشار الندې
واقع کېږي اوکړنه يې د استنادي ديوالونو په څېر دی خو دځمکې الندې پوړونو
دګاډرونو او پايو سره د نښلېدنې له امله ورسره توپيرکېږي  .په محاسبو کې په تجربوي
توګه د دې ډول اوسپنيزکانکرېټي ديوالونو ضخامت که په ګردچاپيره خاوره يې وچه وي
) (200 mmاو که خاوره يې مرطوبه وي لږترلږه ) (300 mmقبلېږي ). (780:1
 -6پرېکېدونکي ديوالونه ) :(Shear wallsداهغه اوسپنيزکانکرېټي ديوالونه دي چې د
اړخيزو يا جانبي بارونو باد اويا زلزلې په وړاندې دمقاومت لپاره ترې ګټه اخېستل
کېږي .دا ديوالونه کېدای شي په يوازې ځان او ياهم د چوکاټونو په مرسته جانبي بار
ځمکې ته ولیږدوي  .پرېکېدونکي ديوالونه دساختمان په دواړو لورو پرله پسې لورو په
پام کې ونيول شي  .دا ديوالونه سربېره له خپل وزن  ،دباد يا زلزلې بارڅخه ښايي د
ديوال د اطرافو په يوه محدوده فضاکې دپوړونو عمودي بار هم وزغمي ).(652: 4

 -1.6شکل :د ديوالونو ډولونه (a) .بار وړونکی ديوال (b) ،غوڅېدونکی ديوال (c) ،کانټليوراستنادي
ديوال (d) ،کونټرفورت ديوال ). (947: 15
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دباروړنې له مخې ديوالونه په بارنه وړونکو ) (Nonbearingاو باروړونکو
) (Bearingديوالونو وېشل کېږي  .بې له باروړنکی ديوالونه هغه ديوالونه دي چې يوازې
خپل بار زغمي اوپه ځېنو حالتونو کې ښايي جانبي بارونه يې که پرسطحه په عمودي
ډول هم عمل وکړي هم زغمي  .استنادي ،دساختمان محيطي او دځمکې الندې ديوالونه
د دې ډول ديوالونه څخه نه شمېرل کېږي  .ددې ډول ديوالونو لپاره د ) (ACIکودځانګړې
مشخص محدوديتونه وضع کړې دي  ،چې په الندې ډول ترې يادونه کېږي : .
 -1دبار نه وړونکو ديوالونو ضخامت لږتر لږه د ديوال د جانبي اتکاد کوچنۍ فاصلې
) (1/30برخه ،خو له ) (100 mmڅخه لږ نه شي ټاکل کېږي.
 -2د عمودي رخې لرونکي سيخـــانوسيخبندي نسبت چې قطر يې ) (16 mmاويا لـــه دې
څخه کوچنی وي او) (fy ≤ 420 MPaوي (ρ = 0.0012) ،او دنــوروټــــولــــو سيخانــــو
لپاره ) (ρ = 0.0015نيول کېږي.
 -3دافقي رخې لرونکي سيخانوچې اعظمي قطر يې ) (16 mmاو) (fy ≥ 420 MPaوي،
د سيخبندۍ اصغري نسبت يې ) (ρ = 0.0020او دنوروټولو سيخانو لپاره )(ρ = 0.0025
نيول کېږي).(235:6
 -4د ديوال د عمودي او افقي سيخانو تر منځ اعظمي فاصله ) (smaxديوال د ضامت درې
ځلې ) (3hاويا له ) (450 mmڅخه کوچنی قيمت ټاکل کېږي ،د عمودي سيخانو ترمنځ
اعظمي فاصلـــــه له )
)

Ah
)(0.001h

Av
)(0.001h

=  (Sh, maxاو د افقي سيخـــــانو تر منځ اعظمي فاصلـــه له

=  (Sv, maxسره مساوي کېږي ،چې ) (Avاو ) (Ahپه ترتيب سره دعمودي او

افقي سيخانو مساحت دی .
 -5دهغه ديوالونو چې ضخامت يې له ) (250 mmډېر وي  ،بې له ځمکې الندې ديوالونو
څخه په دواړو (عمودي او افقي) لورويې د ديوال د سطحو سره موازي دوه قطاره سيخان
د الندېنيو الرښوونو پربنسټ په پام کې نيول کېږي:
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الف  -يوه اليه فوالدي سيخان په هر لوري (عمودي او افقي) دټولو فوالدي سيخانو
لږترلږه د) (1/2او په اعظمي ډول ) (2/3لږترلږه بايد ) (50 mmاو په اعظمي توګه د
ديوال د ضخامت ) (1/3د ديوال د بيروني سطحې څخه دننه ځای په ځای کېږي ). (235:6
ب  -بله اليه پاتې فوالدي سيخان د داخلي ديوال له سطحې څخه لږترلږه ) (20 mmاو يا
په اعظمي توګه د ديوال د ضخامت ) (1/3په فاصله دننه ځای په ځای کېږي .
دنورو هر ډول ديوالونو لپاره نورسيخان په مساوي ډول په دوو اليو کې د ديوال له
سطحې څخه لږترلږه ) (20 mmاو يا په اعظمي توګه د ديوال د ضخامت ) (1/3په فاصله
دننه ځای په ځای کېږي .
 -6که د عمودي سيخانو مساحت دکانکرېټو دمقطع د مساحت له ) (0.01څخه ډېر نه وي
اويا په ديوال کې فشاري سيخانو ته اړتيا نه وي  ،نو اړينه نه ده چې دد يوال عمودی
سيخان د جانبي ګژدمکونو په واسطه احاطه شي.
 -7په ديوالونو کې د اړينو فوالدي سيخانو څخه لږترلږه دوه ) (16 mmقطرلرونکي
سيخان د ديوال په ټولو ازادو خواوو کې په دوو جاليو کې لږترلږه ) (600 mmپه
اوږدوالي په پام کې نيول کېږي.
 -8د معمولي محطيي شرايطو په پام کې نيولو سره د سيخانو لپاره اصغري محافظوي
طبقه په الندې ډول قبلېږي:
الف  -که کانکرېټ د خاورې اويا ازادې هوا سره په تماس کې وي د ) ≤ (36 mm
سيخانو لپاره ) (20 mmاو د )>  (36 mmسيخانو لپاره ) (40 mmقبلېږي .
ب  -که کانکرېټ د خاورې اويا ازادې هوا سره په تماس کې نه وي د ) ≤ (36 mm
سيخانو لپاره ) (15 mmاو د )>  (36 mmسيخانو لپاره ) (30 mmقبلېږي .
 -9ديوالونه بايد دفرش ،بام ،ستنواو تهداب سره تړلي او محدود شوي وي.
 -10په ساحه کې د جوړېدونکو اوسپنيزوکانکرېټي ديوالونو سره د تهداب نښلېدونکو
سيخانو مساحت  ،قطر او شمېر بايد د ديوال د عمودي سيخانود اصغري مساحت ،قطر
او شمېر څخه لږ نه وي.
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 -11دمعمولي کانکـــرېټو څخه مخکې جــــوړشويو ) (Precastديوالـونو کې دعمــودي او
افقي سيخـــــانو مساحت لــــږترلــــــږه دکانکـــــرېټو د مقطع دټول مساحت ) (0.001نيول
کېږي او د سيخانو تر منځ فاصله بايدد دیـــوال د ضخامت د پنځه ځلې ) (5hڅخه ډېره
نه شي ،خو د داخلي ديوالونه لپاره له ) (750 mmاو د بيروني ديوالونو لپاره )(450 mm
څخه لږه نه شي ). (547,548: 14

 -4.6د بار وړونکو ديوالونو محاسبه )(Design of Load Bearing Walls
باروړونکي ديوالونه کېدای شي يوازې د فشاري قوې او ياد محوري فشاري قوې سره د
مومنټ الندې هم واقع شي  ،د دې ډول ديوالونو کړنه ستنو ته ورته وي ،خو دستنو په
پرتله به په کې د لږ ضخامت له دشتون له امله داوږدوالی ) (slendernessاو د مومنټ
شدت اغېزه ډېره وي  .له فشار الندې اوسپنيزوکانکرېټي باروړونکو ديوالونو محاسبه
په الندېنيو طريقو تر سره کېږي :

 -1.4.6تجربوي محاسبوي طريقه )(Empirical Design Method
په ساختمانونو کې ډېری باروړنکي ديوالونه د دې لپاره کارېږي چې سربېره له
عمودي بارونوڅخه جانبي مومنټونه هم زغمي ،نوله دې امله بايد په پالن کې دپام وړ
سختي ولري او د عمودي بارونو تر څنګ دباد او زلزلې بارونو په وړاندې مقاوم وي .
د ) (ACIکود بار وړونکو ديوالونو دمحاسبې لپاره د تجربوې محاسبوي طريقه
هغه مهال کاروي چې ټول ضريبي شوي بارونه د ديوال د ضخامت په درېيمه برخه کې (بار
له مرکز څخه )e ≤ h/6وي  ،د ديوال په يوه متر اوږدوالي کې مقاوم محاسبوي محوري
مقاومت ) (ϕPnد الندېنۍ رابطي په واسطه وټاکل شي :
kℓc 2

)) ]………………….……. (1.6

( ϕPn = 0.55ϕ fc′ Ag [1 −

32h

په پورتنۍ رابطه کې ) (0.55د عن المرکـزيت ضريب دی،چې په تسليمېدنه کې دهغه
په اټکلي توګه دمقاومت المل کېږي چې د باروړنې په عمليه کې د محوري بار په واسطه
حاصلېږي  ،که ) (e = h/6وي ).(540,541: 10
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) - (ϕدفشار الندې مقطعو لپاره دمقاومت کمېدونکی ضريب دی،چې ) (0.65قبلېږي .
) -(hد ديوال ضخامت دی -(Ag) ،د ديوال د مقطع مساحت دی  -(ℓc) ،د ديوال ارتفاع ده
او ) -(kد ديوال د اوږدوالي اغېزمن ضريب دی چې د ديوال دپاسنۍ او الندېنۍ اتکاء
پورې اړه لري او په الندې ډول ټاکل کېږي:
الف -که ديوال د جانبي بې ځايه کېدنې په وړاندې پاس او الندې محکم شوی وي
اودديوال يو يا دواړو انجامونوکې د څرخېدنې په وړاندې محکم وي ) (k = 0.8او که نه
وی محکم او دواړه انجامونه يې مفصلي وي  ،نو ) (k = 1.0قبلېږي .
ب  -که ديوال د جــــانبي بې ځـــــايه کېدنې په وړاندې نه وي محکم شوی )(k = 2.0
قبلېږي ).(167: 5

 -2.6شکل :دديوال دتجربوي محاسبوي طريقې شرايط ). (766: 1

په تجربوي فورمول کې د باروړنکومحاسبه کېدونکو ديوالونو لپاره د ) (ACIکود
الندېنۍ غوښتنې لري :
 -1دباروړونکو ديوالونو ضخامت د ديوال داتکايې ارتفاع اويا اوږدوالي )

1
25

( برخې

څخه په کوچنۍ فاصله قبلېږي  ،خو له ) (100 mmڅخه بايد کوچنۍ نه شي .
 -2د تهکوۍ بيروني اوتهداب ديوالونو ضخامت بايد له ) (200 mmڅخه کوچڼی نه شي.
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 -3د ديوال افقي اوږدوالی دمتمرکزبارونو د اغېزمنتوب په پام کې نيولو له مخې ټاکل
کېږي ،چې بايد دمتمرکزوبارونو دمرکزترمرکزه او زغمونکي عرض جمع د ضخامت
څلورځلې کوچنۍ فاصلې څخه ډېر نه شي ).(164:5
 -4باروړونکي ديوالونه بايد د نښلېدونکو عناصرو  ،لکه فرش يا بام او همداراز د
پايو ،د ديوال سره نښتې پايو ،تهداب  ،دنښلېدونکو ديوالونو سره مهار شي.
تجربوي محاسبوي طريقه ډېره ساده طريقه ده  ،داځکه چې د ديوال د محوري
مقاومت د پيداکېدنې لپاره په کې يوازې يوه محاسبه تر سره کېږي ). (550: 10
 -1.6مثال :يوديوال چې ) (5.0 mارتفاع او) (6.0 mاوږدوالی لري د ( -Tډوله) مخکني
جوړشوي اوسپنيزکانکرېټي ګاډرونو بار تهداب ته داسې انتقالوي،چې دتنې عرض يې
) (bw=200 mmاو دطاقچې عرض يې ) (b = 2,000 mmدی  .د ( -Tډوله ) ګاډر څخه
ديوال ته ) (PD = 150 KNمړبار او ) (PL = 60 KNژوندی بار انتقالېږي او د ديوال سره
دګاډر د تنې دنښلېدنې له امله د ديوال جانبي حرکت کنترولېږي  .همداراز)= 25 MPa
 (fc′او ) (fy = 420 MPaدي او د ديوال وزن په پام کې نه دی نيول شوی ،نو د تجربوي
محاسبوي طريقې په واسطه ديوال محاسبه کړئ .
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حل  :داچې ديوال ته له (-Tډوله)ګاډرونوڅخه انتقالېدونکی بار محوري فشاري بار دی ،
نو په محاسبه کې بار له مرکز څخه له ) (h/6بيرون دفشاري په څېر قبلېږي او که ديوال
مستطيلي مقطع لرونکی کانکرېټي قبول شي،نو کولی شو چې محاسبه د تجربوي
محاسبوي طريقې په واسطه په الندې ډول تر سره کړو :
 -1دباروړونکي ديوال ضخامت په الندې ډول ټاکو:
= 240 mm}≥ 100 mm

5 x 103
25

=

دديوال اوږدوالی
25

= 200 mm,

5 x 103
25

=

𝑐ℓ
25

{ h ≥ max

په پايله کې د ديوال ضخامت ) (h = 200 mmقبلوو.
 -2د ديوال له پاسه نهايې بارونه په الندې ډول پيداکوو:
Pu = 1.2 PD + 1.6 PL = 1.2 x 150 + 1.6 x 60 = 276 KN
 -3د ديوال د کانکرېټو پر مخ د فشاري تماسي تشنجاتو کنترول :
د ديوال پر مخ دبارېدنې سسطحې مساحت مساوي کېږي په :
A1 = h x bw = 200 x 200 = 4 x 104 mm2
د ديوال پر مخ دکانکرېټو مقاوم اتکايې تشنجات مساوي کېږي په :
ϕPb = ϕ 0.85 fc′ A1= 0.65 x 0.85 x 25 x 4 x 104 = 552.5 x 103 N
ϕPb = 552.5KN > Pu = 276 KN
 -4د ديوال مقاومت دمحاسبې لپاره دمتمرکزبار الندې د ديوال اغېزمن اوږدوالی)(ℓe
مساوي کېږي په:
} = 2,000 mm; bw+4h = 200+4x200= 1,000mmمرکزترمرکزفاصله{ℓe = min
نود متمرکز بارالندې اغېزمن اوږدوالی ) (1,000 mmټاکوچې د ديوال د کانکرېټي
مقطع مساحت له

) (Ag = 1,000 x 200 = 2 x 105 mm2سره مساوي کېږي .

داچې د ديوال جانبي  ،پاس او الندې بې ځايه کېدنه محکمه شوې ده او هم يې
داسې فرضوو چې د الندې خوا يې څرخېدنه هم محکمه ده  ،نو) (k = 0.8قبلوو او د
ديوال محاسبوي محوري فشاري مقاومت په الندې ډول پيداکوو :
kℓc 2

] )
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( ϕPn = 0.55ϕ fc′ Ag [1 −

32h

0.8 x 5,000 2

) ] = 1,089.3 x 103 N

32 x 200

( ϕPn = 0.55 x 0.65 x 25 x 2 x 105 [1 −

ϕPn = 1,089.3 KN > Pu = 276 KN
له پورتنۍ پايلې څرګندېږي چې د ديوال ټاکلی ضخامت مناسب دی اوچې له )(250 mm
څخه لږ دی ،نو کولی شو چې په ديوال کې عمودي  ،افقي يا طوالني او عرضاني فوالدي
سيخان په يوه اليه کې ځای په ځای کړو ،چې په الندې ډول يې پيداکوو:
د عمودي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
Asv = 0.0012 x 200 x 1,000 = 240 mm2/m
د افقي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
Ash = 0.0020 x 200 x 1,000 = 400 mm2/m
د عمودي او افقي سيخانو تر منځ اعظمي فاصله مساوي کېږي په :
smax = min{3h = 3 x 200 = 600 mm, 450 mm}= 450 mm
په پايله کې د عمودي او افقي سيخانوترمنځ فاصله بايد له ) (450 mmڅخه ډېره نه شي.
د دواړو سيخانو لپاره ) (10 mmقطر سيخان قبلولو،چې ديوه قطر سيخانو مساحت يې
) (Aϕ = 78.5 mm2او د عمودي سيخانوتر منځ فاصله مساوي کېږي په :
= 327.08 mm c/c, s = 330 mm c/c

78.5 x 1,000
240

=

Aϕ x 1,000
As

=s

دافقي سيخانو تر منځ فاصله مساوي کېږي په :
= 196.25 mm c/c, s = 200 mm c/c

78.5 x 1,000
400

=

Aϕ x 1,000
As

=s

نوپه پايله کې ) (10 mm @ 330 mm c/cعمودي او ) (10 mm @ 200 mm c/cافقي
سيخان په ديوال کې ځای په ځای کېږي .

 -2.4.6په ريشنل طرېقه د ديوال تحليلي محاسبه
)(Rational Design Method
که د ديوال دمحاسبې لپاره د تجربوي محاسبوي طريقې شرايط برابر نه وي  ،يعنې
بار د ديوال له مرکزه د ديوال د ضخامت له شپږمې برخې ) (h/6په ډېره فاصله عمل کوي،
نو ديوال لکه ديوه فشاري عنصر (ستنې) په توګه چې په هغې محوري فشارقوه او
کوږوالي مومنټ عمل کوي ،په پام کې نيولو سره محاسبه کېږي .
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 -3.6شکل :په ريشنل محاسبوي طرېقې د ديوال شرايط ). (766: 1

په دې حالت کې د ديوال افقي يا طولي اوعمودي ياعرضي اصغري سيخان دپايې په څېر
نه ،بلکې د ) (ACIکود دمحدوديتونو له مخي لکه دتيرپه څېر په پام کې نيول کېږي.
د محاسبوي منحني ګانو له ګټې اخېستنې پرته د ديوالونو تحليل او محاسبه د
ستنو په پرتله ستونزمن دی ،دا ځکه چې د ديوالونو اوږدوالی ) (slendernessدهغوې په
تحليل او محاسبه ډېره اغېزه لري  .نو له دې امله د ديوالونو د تحليل او محاسبې لپاره
يو هر اړخيزه طريقه اړينه ده چې په هغې کې د ديوال د سختۍ بدلون ،دعنصر دکږېدنې
اغېزې  ،دهغې نهايې شرايط ،انقباض او دبارېدنې موده او په څکېدنې کې د هغې
اغېزې په پام کې نيول شوې وي  .خو په عمل کې دا هراړخيزه طريقه دومره ساده نه ده
اودمناسبې وړتيا لرونکي يو ځانګړې سافتوير ته اړتيا لري .
د ديوال داوږدوالي ) (slendernessاغېزې ارزونه د پايې اوږدوالي اعېزې ته ورته
تر سره کېږي ،دااغېزه دپايې لپاره داړخيزحرکت او نه حرکت په برخه کې واضح شوې ده .
ديوه فشاري عنصرپه توګه چې بې له جانبي حرکته وي که )< 100

kℓu
r

( وي  ،مومنټ

ډېرېږي او د اوږدوالي له امله د) (Mc = δnsM2رابطې په واسطه محاسبه کېږي،چې
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) (M2د دوو مومنټونو څخه لوی مومنټ او ) (δnsد مومنټ د ډېرېدنې ضريب دی ،چې د
الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
≤ 1.0

Cm
Pu
0.75Pc

1−

= δns

که دفشار الندې عنصر په اوږدو کې جانبي بار اغېزه کړې وي ،نو ) (Cm = 1.0او بې
له دې حالته )≥ 0.4

M1
M2

 (Cm = 0.6 + 0.4قبلېږي ،

کږېدنې بحراني بار دی او )

0.4Ec Ig
1+βd

 Pc = π2EI (kℓu)2دعنصر د

=  (EIپه دې رابطه کې ) (Igدمقطع مجموعي انرشيا

مومنټ او ) (βdضريب دی چې دمړاعظمي بار او مجموعي بار له نسبت څخه حاصلېږي .
په ) (1974ز کال کې مکګريګور ) (MacGregorد ) (EIلپاره الندېنۍ رابطه
پیشنهادکړله :
)……………………. (2.6

Ec Ig
β

e

(0.5 − h) ≤ 0.4

Ec Ig

Ec Ig
β

β

= EI

EI ≥ 0.1

د ) (βضريب د الندېنۍ رابطې څخه حاصلېږي :
)β = 0.9 + 0.5 β2𝑑 - 12ρℓ ≥ 1.0 ……………………….. (3.6
په پورتنۍ رابطه کې ) (ρℓد عمودي سيخانو سيخبندۍ نسبت دی). (765,766:1
 -2.6مثال  :په الندېني شکل کې ديوال چې ضخامت يې ) (200 mmدی  ،له پاسه پرې
دمخکنی جوړ شوی  -Tډوله ګاډر ) (DL = 2.5 KN/m2مړاو ) (Lr = 1.5 KN/m2ژوندي
بار او) (W = 1.0 KN/m2دبادشدت زغمي  .که باردديوال له محوره )(e = 180 mm
فاصله ولري  ،نو د کود دغوښتنې سره سم په ديوال بارېدنه تر سره او مناسبه سيخبندي
وکړې  .که ديوال دواړه انجامونه مفصلي اتصال (fy = 400 MPa) ، ( fc′ = 25 MPa) ،
او دکانکرېټو حجمي وزن ) (γ = 24 KN/m3وي .
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حل  :دهرڅه دمخه د ديوال اغېزمن اوږدوالی د بام ،د مړاو ژوندي بارونو د عکس
العملونو د پيداکولو لپاره پيداکوو:
}, bw + 4hدبارونو دعمل ترمرکزونو ترمنځ فاصله{ℓe = min
ℓe = min{1,200 mm, 200 + 4 x 200 = 1,000 mm} = 1,000 mm
PD = 2.5 x (1.2 x 15/2) = 22.5 KN
PLr = 1.5 x (1.2 x 15/2) = 13.5 KN
د ديوال په منځ کې د ديوال خپل وزن مساوي کېږي په :
Self-weight of wall in mid = 0.2 x (1.0 + 5.5/2) x 24 = 18 KN/m
د اغېزمن اوږدوالي په لوري د ديوال په يو متر کې وزن له ) (18.0 x 1.0 = 18 KNسره
مساوي کېږي  .د مړ ،ژوندي او باد بار په شتون کې د ) (ASCEد ستندرد له مخې
دبارونو ترکيب په الندې ډول په پام کې نيول کېږي :
U1 = 1.2D + 0.5 Lr
U2 = 1.2D + 1.6 Lr + 0.8W
U3 = 1.2D + 1.3W + 0.5 Lr
U4 = 0.9D + 1.3 Lr
د پورتنيو ترکيبونو په پام کې نيولو سره محوري قوې او کوږوالي مومنټونه په الندې
ډول پيداکوو :
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دبارېدنې دلومړي ترکيب له مخې :
Pu = 1.2 x (22.5 + 18) + 0.5 x 13.5 = 48.6 + 6.75 = 55.35 KN
Mu = 0.18 x (1.2 x 22.5 + 0.5 x 13.5) = 6.08 KN. m
= 0.88

48.6
55.35

=

)1.2 (22.5+18
Pu

= βd

دبارېدنې ددويم ترکيب له مخې :
Pu = 1.2 x (22.5 + 18) + 1.6 x 13.5 + 0.8 x 1.0
Pu = 48.6 + 22.4 = 71.0 KN
د ديوال په اغېزمن اوږدوالي کې دباد بار له امله مومنټ مساوي کېږي په :
= 3.78 KN. m

1.02
8

= 1.0 x

ℓ2e
8

MW = W

Mu = 0.18 x (1.2 x 22.5 + 1.6 x 13.5) + 0.8 x 3.78 = 11.77 KN. m
= 0.69

48.6
71.0

=

)1.2 (22.5+18
Pu

= βd

دبارېدنې ددرېيم ترکيب له مخې :
Pu = 1.2 x (22.5 + 18) + 1.3 x 1.0 + 0.5 13.5 = 48.6 + 8.05 = 58.65 KN
د ديوال په اغېزمن اوږدوالي کې دباد بار له امله مومنټ مساوي کېږي په :
= 3.78 KN. m

1.02
8

= 1.0 x

ℓ2e
8

MW = W

Mu = 0.18 x (1.2 x 22.5 + 0.5 x 13.5) + 1.3 x 3.78 = 10.99 KN. m
= 0.83

48.6
58.65

=

)1.2 (22.5+18
Pu

= βd

دبارېدنې دڅلورم ترکيب له مخې :
Pu = 0.9 x (22.5 + 18) + 1.3 x 1.0 = 37.75 KN
Mu = 0.18 x (0.9 x 22.5) + 1.3 x 3.78 = 8.56 KN. m
= 0.97

36.45
37.75

=

)0.9 (22.5+18
Pu

= βd

د ديوال اوږدوالی ) (slendernessپه الندې ډول ارزوو:
Gyration radius r = 0.3h = 0.3 x 200 = 60 mm
= 91.7 < 100

1.0 x 5,500
60

=

kℓu
r

له پورتني شرط له مخې کولی شو چې دديوال محاسبه د مومنټ د ډېرېدنې د متداول
طريقې څخه په استفادې تر سره کړو .داچې د ديوال ضخامت ) (h = 200 mmدی  ،نو
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عمودي سيخان په يوه اليه کې ځای په ځای کېږي  .په دې حالت کې د مقطع د درزکېدنې
حالت په الندې ډول اټکلېږي :
Ec Ig
β

; EI ≥ 0.1

Ec Ig
β

Ec Ig

e

(0.5 − h) ≤ 0.4

β

= EI

β = 0.9 + 0.5 β2d - 12ρℓ ≥ 1.0
که فرض کړو چې په ديوال کې ) (12mm @ 200 mmعمودي فوالدي سيخان ځای په
ځای شي (دا سيخان بايد وارزول شي)  ،نو لروچې :
= 0.002825

113

As

=

200 x 200

A

= ρℓ

β = 0.9 + 0.5 β2d – 12 x 0.002825 ≥ 1.0⇒ β = 0.866 + 0.5 β2d ≥ 1.0
= 6.76 x 108 mm4

1,000 x 2003
12

= Ec = 4,700 x √25 = 23,500 MPa; Ig
= 0.9 > 0.5

N.mm

1.57x1012
β

=

23,500 x 6.67x108
β

= 0.1 x 0.1

180
200

=

e
h

Ec Ig
β

EI = 0.1

پاملرنه بايد وشي چې د ) (e/hنسبت د بارېدنې هر ترکيب لپاره په ځانګړې توګه
محاسبه شي  ،خو له دې چې عن المرکزيت ) (e = 180 mmاو د ) (e/h = 0.9دی او له
) (0.5څخه ډېر دی  ،نو له دې امله په درزکېدنې حالت کې د ) (EIاصغري قيمت
)

Ec Ig
β

 (0.1قبلېږي .اوس کولی شو چې دلمش يا لچ له امله د ديوال بحراني بار او

ډېرېدونکی مومنټ په الندې ډول پيداکړو:
N

512.24x103
β

=

π2 1.57x1012

π2 EI

β x (1.0 x 5,500)2

) (kℓu
Cm

; Mc = δnsM2

= 2

P

u
1−0.75P

= Pc
= δns

c

د مومنټ د ډېرېدنې ضريب لپاره د د مومنټ د تصحيح ضريب ) (Cmپيداکوو  ،که په
بارېدنې کې جانبي بار وي نو ) (Cm = 1.0قبلېږي  .داچې د اتکاګانو ترمنځ کوم جانبي
بار نه دی واقع شوی  ،نود ) (Cmقيمت د الندېنۍرابطې په واسطه پيداکېږي :
≥ 0.4
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M1
M2

Cm = 0.6 + 0.4

په دې مثال کې نهايې مومنټ د ديوال دواړو لورو ته مساوي فرضوواو )(Cm = 1.0
قبلوو .نو ارزوو چې د ديوال په ) (h = 200 mmضخامت کې )(12 mm @200 mm c/c
فوالدي سيخان د بارېدنې دلومړي ترکيب پر بنسټ محوري فشاري قوه او کوږوالي
مومنټ زغملی شي او که نه .
دبارېدنې د لومړي ترکيب پر بنسټ ) (βd = 0.88او )  (β = 0.866 + 0.5 β2dکېږي
چې د دې له امله:
β = 0.866 + 0.5 β2d = 0.866 + 0.5 x (0.88)2 = 1.25
N = 409.8 x 103 N

512.24x103
1.25

=

π2 1.57x1012

π2 EI

β x (1.0 x 5,500)2
1.0

) (kℓu
Cm

= 1.22; Mc = 1.22 x 6.08 = 7.4 KN.

55.35
0.75 x 409.8

1−

= 0.85 fc′ ab - Asf ⇒ ϕ = 0.9

=

Pu
ϕ

= 2

P

u
1−0.75P

= Pc
= δns

c

= ƩF = 0 ⇒ Pn

= 0.85 x 25 x a x 1,000 – (5 x 113) x 400 = 21,250a – 226,000

55.35
0.9

a = 13.53 mm ⇒ c = a/β1 = 13.53/0.85 = 15.92 mm
x (100 – 15.92) =0.0158 > 0.005 ⇒ ϕ = 0.9

0.003
15.92

= )(d-c

εcu
c

= εt

د ديوال د محور څخه د مومنټ نيولو په پايله کې لرو چې :
a

h

) Mn = Pn x e = 0.85 fc′ ab( −
2
2
) = 26.8 x 106 N. mm

13.53
2

−

200
2

( Mn = 0.85 x 25 x 13.53 x 1,000 x

ϕMn = 0.9 x 26.8 = 24.1 KN. m > Mc = 7.4 KN. m
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د بارېدنې دټولو ترکيبونو پربنسټ د ديوال د ارزونې څرنګوالی په الندېنې جدول کې
ښودل شوی دی :
دبارېدنې ترکيبونه

4

3

2

1

36.45

55.35

70.20

55.35

8.56

10.99

11.77

6.08

)Pu (KN
)Mu (KN. m

1.0

0.88

0.69

0.88

βd

375.0

409.8

464.0

409.8

)Pc (KN

1.15

1.22

1.25

1.22

δns

9.8

13.4

14.7

7.4

12.54

13.53

14.31

13.53

)Mc (KN. m
)a (mm

0.0173

0.0158

0.0148

0.0158

22.5

24.1

25.4

24.1

εt
)ϕMn (KN. m

له جدوله معلومېږي چې دبارېدنې په ټولو ترکيبونو کې ) (ϕMn > Mcدي  ،دا چې د
) (Mcاو ) (ϕMnد بارېدنې په ټولو ترکيبونو کې يو له بل سره د پام وړ توپير لري ،نو
کولی شو چې په ديوال کې له دې څخه لږ سيخان وکاروو .د بارېدنې د دويم ترکيب پر
بنسټ د ديوال په منځ کې د ) (10 mm @ 250 mm c/cسيخانو ارزونه ترسره کېږي  .د
يادولو وړ ده چې په کود کې د ) (fy ≥ 420 MPaسيخانو لپاره د سيخبندۍ اصغري
نسبت ) (0.0012ښودل شوی دی ،خو مونږ له ) (fy = 400 MPaلپاره همدا نسبت کاروو.
= 0.00157 > 0.0012

78.5

=

200 x 250

As

= ρℓ

A

β = 0.9 + 0.5 β2d - 12ρℓ = 0.9 + 0.5 x (0.69)2 – 12 x 0.00157= 1.12
= 457.4 KN

512.24
1.12

=

π2 1.57x1012

π2 EI

β x (1.0 x 5,500)2
1.0

) (kℓu
Cm

= 1.26; Mc = 1.26 x 11.77 = 14.83 KN.m

70.20
0.75 x 457.4

1−

= 0.85 x 25 x a x 1,000 – (4 x 78.5) x 400

=

= 2

Pu
0.75Pc

70.20
0.90

=

1−
Pu
ϕ

;= 21250a - 125600 ⇒ a = 9.58 mm

= Pc
= δns
= Pn

70.20
0.90

c = a/β = 9.58/0.85 = 11.27 mm
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x (100 – 11.27) =0.024 > 0.005 ⇒ ϕ = 0.9

0.003
11.27

= )(d-c

εcu
c

= εt

د ديوال د محور څخه د مومنټ نيولو په پايله کې لرو چې :
a

h

) Mn = Pn x e = 0.85 fc′ ab( −
2
2
) = 19.4 x 106 N. mm

9.58
2

−

200
2

( Mn = 0.85 x 25 x 9.58 x 1,000 x

ϕMn = 0.9 x 19.4 = 15.66 KN. m > Mc = 14.83 KN. m
د ديوال د افقي سيخانو لپاره د سيخبندۍ نسبت ) (0.0020ټاکل شوی دی  ،چ د ديوال د
) (100 mm @ 200 mmسيخانو سيخبندۍ نسبت مساوي کېږي په :
= 0.00196 > 0.0020

78.5
200 x 200

=

As
A

= ρℓ

 -3.4.6د اوږدو) (slenderديوالونود محاسبې لپاره د ) (UBCطريقه
د ) (ACIکود د اوږدو ديوالونو د محاسبې لپاره بله طريقه د يو شانته ساختماني
کود ) (Uniform Building Codeيا ) (UBCپربنسټ له ) (1988زکال څخه او بيا له
) (2000زکال څخه را په دې خوا د ودانيو نړيوال کود )(International Building Code
يا ) (IBCد يولړ بدلونونو سره د ) (2008زکال نسخه کې ځای په ځای کړاو له دې طريقې
څخه د اوسپنيزوکانکرېټي اوږدو ديوالونو د محاسبې لپاره د الندېنيو محدوديتونوپه
پام نيولو سره ګټه اخېستل کېږي :
 -1ديوالونه په دواړه انجامونو کې ساده او د محوري بار الندې عنصر دی ،چې يو شان
وېشلی جانبي بار پرې داسې اغېزه کوي  ،چې اعظمي کوږوالي مومنټ او جانبي بې
ځايه کېدنه د ديوال په منځ کې رامنځته کېږي ).(310,311:12
 -2د ديوال دمقطع سطحه په ټولو برخو کې ثابته وي.
 -3ديوال بايد په کشش کې د کنترول الندې وي يعنې داچې دسيخندۍ نسبت يې د
اعظمي بريده ډېر نه شي.
)…………………………….. (4.6
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f′c
fy

ρℓ ≤ ρtcℓ = 0.319 β1

 -4په ديوال کې محاسبوي مقاوم مومنټ بايد لږترلږه د درزشوې مقطع دکوږوالي
مومنټ سره مساوي وي .
)…………………….……………… (5.6

fr I g
yt

= ϕMn ≥ Mcr

په پورتنۍ رابطه کې  (Ig) :دمقطعي مجموعي انرشيا مومنټ دی(fr = 0.7 √fc′ ) ،
دکانکرېټو د شلېدنې مودول دی او ) (ytد ټولې مقطع د مرکزي محور فاصله ده  ،چې د
نهايې برخې څخه ) (yt = h/2نيول کېږي .
 -5د ديوال اغېزمن عرض دمتمرکزبارونوالندې دالندېني شکل څخه په الس راځي
اودالندېنيو قيمتونو څخه اصغري قبلېږي :
الف  -اغېزمن عرض دعامل بارعرض ) (Wاودواړو لورو ته د ارتفاع ) (2او قاعدې )(1
په ميالن دجمعې حاصل څخه په الس راځي او دمتمرکزو بارونو ترمنځ فاصلې ) (Sڅخه
بايد ډېر نه شي .
ب  -دمتمرکزو بارونو ترمنځ فاصلې ) (Sسره مساوي نيول کېږي .

 -4.6شکل :د) (UBCپه طريقه کې دثقلي متمرکزونو باروالندې د ديوال انحنايې محاسبوي مقطع کې
اغېزمن عرض ). (666: 4

 -6د ديوال د ارتفاع د مقطع په منځ کې عمودي تشنجات د کانکرېټو د فشاري مقاومت
د ) (6%سلنې څخه ډېر نه شي  ،يعنې:
593

)≤ 0.06fc′ …………………………………..…….. (6.6

Pu
Ag

د) (ACIکود پربنسټ که پورتنيو شرايطوڅخه يوهم صدق ونه کړ ،نو د اوږدوديوالونو
محاسبوي بلې ) (UBCپربنسټ طريقې کارونه مجاز نه ده اود تحليلي طريقه بايد ګټه
واخېستل شي  .خو که ټولو شرايطو صدق وکړ،نو د ديوال د محاسبې لپاره بايد د ديوال
انحنايې مقاومت ) (ϕMnبايد دبار له اغېزې نهايې انحنايې مومنټ ) (Muڅخه ډېر يا
مساوي وي .
)ϕMn ≥ Mu ……………………………………………... (7.6
په ضريبي انحنايې مومنټ ) (Muد ) (P - Δاغېزې هم شاملې دی ،چې په الندې ډول
پيداکېږي :
)Mu = Mua + PuΔu ………………………………………... (8.6
په دې رابطه کې ) (Muaد ديوال د ارتفاع په نيمايې کې دمقطع ضريبي کوږوالي مومنټ
دی ،چې دضريبي جانبي اوله محور څخه بيروني ضريبي عمودي بارون پر بنسټ
محاسبه کېږي  .همداراز ) (Puضريبي محوري بار دی او ) (Δuد ديوال دارتفاع په نيمايې
کې کړوپېدنه ده  ،چې د ضريبي بارونو له امله رامنځته کېږي او د الندېنيو رابطو په
واسطه محاسبه کېږي :
)………………………………………….. (9.6
)……………………………….. (10.6

ℓw C3
3

5Mu ℓ2c
ϕ48Ec Icr

= Δu

Icr = nAse (d – c) +
2

)……………………………………………. (11.6

Pu
fy

Ase = As +

په دې رابطو کې ) (ℓcد اتکاګانو ترمنځ د ديوال عمودي فاصله ده (ϕ) ،دمقاومت
کمېدونکي ضريب دی چې ) (0.90قبلېږي  (Ec) ،دارتجاعيت مودول دی (Icr) ،په
کانکرېټو بدله درزشوې مقطع دانرشيا مومنټ دی (n = Es/Ec) ،د ارتجاعيت مودولونو
نسبت دی (d) ،د ديوال فعاله ارتفاع ده (C) ،د ديوال د مقطع د غيرفعال يا خنثی
محورڅخه د فشاري ساحي دپاسنۍ برخې پورې فاصله ده (ℓw) ،د ديوال افقي فاصله
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ده (Ase) ،په ديوال کې د عمودي يا طولي کششي سيخانو د مقطع اغېزمن مساحت دی
او ) (Asپه ديوال کې د طولي کششي فوالدي سيخانو دمقطع مساحت دی ).(344:9
په ) (8.6رابطه کې د هغې د قيمتونوله ځای په ځای کېدنې څخه په الس راځي چې :
)……………………………..………….. (12.6

Mua
2

5P ℓ
1−ϕ48Eu Ic

= Mu

c cr

 -5.6شکل :د بلې محاسبوي ) (UBCطريقې پربنسټ دثقلي متمرکزونو او جانبي بارونو الندې
داوسپنيزکانکرېټي ديوال تحليل ). (668: 4

که ديوال د عمودي او جانبي بارونو الندې واقع شوی وي د ديوال تحليل او دهغې
ضريبي انحنايې مومنټ ټاکنه په ( -5.6شکل) کې ښودل شوې ده  .په دې شکل کې په
ښودل شويو رابطو کې  (Pu1) ،په ديوال عامل ثقلي ضريبي بار  (Pu2) ،د ديوال دخپل
وزن له امله بار او ) (wuدجانبي بار ضريبي شدت (دباد بار) دی او) (eدثقلي بار عن
المرکزيت دی.
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نو د ديوال دمقطع په منځ کې د ديوال تحليل او د مجموعي نهايې مومنټ )(Mu
ټاکنه د ( -12.6رابطې) او د ديوال محاسبــوي مقـاوم مومنټ ) (ϕMnمحـــاسبه د (-13.6
رابطې ) په واسطه تر سره کېږي :
a

)ϕMn = ϕAsefy (d − ) ……………………………….. (13.6
2
)…………….…………………………… (14.6

Ase fy
0.85f′c ℓw

=a

کله چې ) (ϕMn ≥ Muشي نو دديوال مقطع کنترول ده  .د ) (ACIکود يادونه کوي چې دا
طريقه سربېره د ديوال د مقطع په کافي کېدنې څخه چې د ( -7.6رابطې) په واسطه تر
سره کېږي د ديوال کړوپېدنه يا د شکل بدلون هم کنترولوي  .نو له دې امله ديوال د
خدمتي (بې له ضريبه) بارونو او د ) (PΔد اغېزو په پام کې نيولو سره د ديوال کړوپېدنه
په ) (Δsښودل کېږي ،چې له ) (ℓc/150څخه بايد ډېره نه شي  .د ديوال په منځ کې اعظمي
کړوپېدنه يا د شکل بدلون د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
)……………..…………………………. (15.6
)…………..…………… (16.6

Msa
5Ps ℓ2
c
48Ec Ie

5Mℓ2c
48Ec Ie

= Δs

= M = Msa + PsΔs

1−

په پورتنۍ رابطه کې ) (Mد خدمتي (بې له ضريبه) بارونو او د ) (PΔد اغېزو په پام کې
نيولو سره اعظمي مومنټ دی (Msa) ،د خدمتي بارونو او بې د ) (PΔله اغېزو په پام کې
نيولو سره اعظمي مومنټ دی  (Ps) ،د محاسبوي مقطع (د ديوال دارتفاع په نيمايي کې)
بې له ضريبه محوري بارونه دي او ) (Ieد ديوال دمقطع اغېزمن انرشيا مومنټ دی چې د
الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
Mcr 3

)) ≤ Ig …………..………… (17.6

M

( )Ie = Icr + (Ig – Icr

په دې رابطه کې ) (Icrد ديوال درزشوې مقطع انرشيا مومنټ دی ،چې د ( -10.6رابطې)
په واسطه محاسبه کېږي  (Ig) ،د ديوال د مقطع مجموعي انرشيا مومنټ دی (Mcr) ،د
درز شوی مقطع کوږوالي مومنټ دی ،چې د )
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fr Ig
yt

=  (Mcrرابطې په واسطه پيداکېږي ،

په دې رابطه کې ) (ytد ديوال د محور او ليرې کششي ليکې تر منځ فاصله ده او (fr = 0.7
)  √fc′د مقطع د شلېدنې ضريب دی). (665-670: 4

 -3.6مثال  :په الندېنې شمل کې مخکې جوړ شوی اوسپنيزکانکرېټي ديوال ښودل شوی
دی،چې ضخامت يې ) ،(h = 200 mmدارتفاع يې ) ، (ℓc = 6.0 mد ديوال په منځ کې
يې يواليه ) (12mm @ 250 mmسيخان ځای په ځای شوې دي  .له بامه (DL = 1.5
) KN/m2مړبار او ) (LL = 2.0 KN/m2ژوندی بار دمخکني جوړ شوي ( -Tډوله) ګاډر په
واسطه ديوال ته انتقالېږي  .دا ګاډرونه په ) (1.5 mفاصله يوله بله واقع دي  ،چې د تنې
عرض يې ) ،(bw= 200 mmاوږدوالی يې ) (20.0 mاو وزن يې ) (150 KNدی  .دباد قوه
چې په ديوال اغېزه کوي ) (W = 1.1 KN/m2اټکل شوې ده  .نو د اوږدو ديوالونود
محاسبوي په بله طريقه  ،د ديوال د مقطع ډاډمنتيا او په هغې کې د ځای په ځای شويو
سيخانو د دبارېدنې د ترکيبونو په پام کې نيولوسره چې ) ( fc′ = 30 MPaاو (fy = 420
) MPaوي ،وارزوئ.

حل  :داچې په مخکې جوړ شوی ديوال کې عمودي او افقي )(12 mm @ 250 mm
سيخان ځای په ځای شوې دي  ،نو په دواړو لورو د سيخبندۍ نسبت مساوي کېږي په :
= 0.00226 > 0.0012
597

113
250 x 200

= ρℓ = ρt

په کشش کې دسيخانو اعظمي سيخبندۍ نسبت مساوي کېږي په :
= 0.0194

30
420

= 0.319 x 0.85 x

= 0.00452 < ρtcl = 0.0194 => OK

f′c

ρtcl = 0.319β1

fy
113

250 x 100

=

As
bd

=ρ

داچې ديوال دواړو انجامونو کې ساده نښتی او د محوري او جانبي يو شانته وېشلي
بارونو الندې واقع دی ،نودکوږوالي اعظمي مومنټ اوکړوپېدنه د يوال په منځ کې
رامنځته کېږي  .همداراز د ديوال سطحه په ټولو برخو کې ثابته ده او ) (ρ < ρtclدی ،نو د
) (UBCطريقې لومړني شرايط بشپړ کړي دي  .په پايله کې د دې ديوال محاسبه او
تحليل د اوږدو ديوالونود محاسبوي په بله طريقې ( UBCطريقې ) تر سره کېږي  ،نو د
ديوال اغېزمن عرض د  -Tډوله ګاډر په واسطه د ثقلي متمرکزبار د يوال د انتقال له امله
مساوي کېږي په :
= 3.15m , S 1.5 m} = 1.5 m

6.0
2

= 0.15 +

ℓc
2

min{W +

PD = 1.5 x (1.5 x 20/2) + 150/2 = 97.5 KN
PL = 1.5 x (2 x 20/2) = 30 KN
د ديوال خپل وزن له امله بار مساوي کېږي په :
Weigh of self-wall = 24 x (6.0 x 0.2 x 1.5) = 43.2 KN
داچې په ديوال له بامه مړ ،ژوندي او دبادبارونه عمل کوي نو د) (ACIد الرښوونې له
مخې د ) (ASCEستنډرد پر بنسټ د ديوال مقطع د بارېدنې ترکيبونو لپاره تحليلوو:
 -1دبارېدنې د لومړي ترکيب )(U1 = 1.2DL + 0.5Lrپه پام کې نيولو سره دبام ) (Pu1او
د ديوال ) (Pu2عمودي بارونه په الندې ډول پيداکېږي :
Pu1 = (1.2 x 97.5) + (0.5 x 30) = 132 KN
Pu2 = 1.2 x 43.2 = 51.84 KN
= 157.92 KN

51.84
2

= 132 +

Pu2
2

Pu = Pu1 +

≤ 0.06fc′ => 0.06fc′ = 0.06 x 30 = 1.8 MPa
= 0.53 MPa < 0.06fc′ = 1.8 MPa => OK
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157.92 x 103
200 x 1,500

=

Pu
Ag
Pu
Ag

= 4.62 KN. m

132 x 0.07
2

𝑒 Pu1

=0+

2

𝑐𝑤u ℓ2

+

= Mua

8

د ديوال په ) (1.5 mعرض کې د وېشل شويو سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = 113 x 6 = 678 mm2
= 1,054 mm2

157.92 x 103
420

= 11.6 mm

= 678 +

1,054 𝑥 420
0.85x 30 x 1,500

Pu

Ase = As +

fy

=

Ase fy
0.85f′c ℓw

=a

c = a/β1 = 11.6/0.85 = 13.6 mm
= 7.8 > 6.0 => OK

200,000
4,700 √30

=

4,700 √f′c

ℓw C3
3

= 6.26 x 107 mm4

1,500 x (13.6)3
3

) = 41.7 x 106 N. mm

Icr = nAse (d – c)2 +

Icr = 7.8 x 1,054 (100 – 13.6) +
0.003
13.6

4.62x106
5 x157.92x103 x (6 x103 )2
1−
0.9 x 48 x 4,700 √30 x 6.26x107

11.6
2

Ec

2

x (100 – 13.6) =0.0197 > 0.005 ⇒ ϕ = 0.9
= 7.81 KN. m

200,000

=

Es

=n

= )(d-c

εcu
c

Mua

=

5P ℓ2
1−ϕ48Eu Ic
c cr

= εt

= Mu

a

Mn = Asefy (d − ) = 1,054 x 420 x (100 −
2

ϕMn = 0.9 x 41.7 = 37.53 KN. m > Mu = 7.81 KN. m => OK
x 1,500 x (200)3 = 1.0 x 109 mm4

1
12

= ℓwb3

1
12

= ; Ig

fr I g
yt

= Mcr

fr = 0.7√fc′ = 0.7 x √30 = 3.83 MPa
= 38.3 x 106 N. mm = 38.3 KN. m

3.83 x 1.0 x 109
100

= Mcr

ϕMn = 37.53 KN. m < Mcr = 38.3 KN. m => N.G.
سره له دې چې ) (ϕMn > Muدی خو ) (ϕMn < Mcrدی  ،نواړينه ده چې دکږېدنې په
وړاندې د ديوال مقاومت بايد لوړ شي  ،چې له همدې دليله د ديوال عمودي سيخان
اصالح کوو او له ) (12 mm @ 220 mmسيخانو څخه ګټه اخلو ،نو په دې حالت کې د
ديوال په ) (1.5 mعرض کې د وېشل شويو سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
= 770 mm2
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1,500
220

As = 113 x

Pu

Ase = As +
Ase fy

a=

= 678 +

fy

0.85f′c ℓw

157.92 x 103
420

1,146 𝑥 420

=

0.85x 30 x 1,500

= 1,146 mm2

= 12.6 mm⇒ c =

a

Mn = Asefy (d − ) = 1,146 x 420x (100 −
2

12.6
2

a
β1

=

12.6
0.85

= 14.8 mm

) = 45.10 x 106 N. mm

ϕMn = 0.9 x 45.1 = 40.59 KN. m > Mcr = 38.3 KN. m => OK
په نهايت کې د بارېدنې د لومړي ترکيب په پام کې نيولو سره د ديوال د عمودي سيخانو
( سيخندۍ لپاره د بارېدنې12 mm @ 220 mm) ځای په ځای کېدنه اصالح او ديوال د
:په نورو ترکيبونو کې ارزوو
(په پام کې نيولو سره دبامU2 = 1.2DL + 1.6Lr + 1.8W)  دبارېدنې د دويم ترکيب-2
: ( عمودي بارونه په الندې ډول پيداکېږيPu2) ( او د ديوالPu1)
Pu1 = (1.2 x 97.5) + (0.6 x 30) + 0 = 165 KN
Pu2 = 1.2 x 43.2 = 51.84 KN
Pu = Pu1 +
Pu
Ag
Pu
Ag

Pu2
2

= 165 +

51.84
2

= 190.9 KN

≤ 0.06fc′ => 0.06fc′ = 0.06 x 30 = 1.8 MPa
=

190.9 x 103
200 x 1,500

Mua =

𝑤u ℓ2𝑐
8

Ase = As +
a=

+

Pu

0.85f′c ℓw

Pu1 𝑒
2

=

0.8 x 1.1 x 1.5 x (6.0)2

= 770 +

fy

Ase fy

= 0.64 MPa < 0.06fc′ = 1.8 MPa => OK

=

8
190.9 x 103
420

1,225 𝑥 420
0.85x 30 x 1,500

+

165 x 0.07
2

= 11.7 KN. m

= 1,225 mm2

= 13.5 mm

c = a/β1 = 13.5/0.85 = 15.8 mm
Icr = 7.8 x 1,225 (100 – 15.8)2 +
εt =

εcu

Mu =

c

(d-c) =

0.003
15.8

Mua
2

5P ℓ
1−ϕ48Eu Ic

c cr

1,500 x (13.6)3
3

= 6.90 x 107 mm4

x (100 – 15.8) =0.016 > 0.005 ⇒ ϕ = 0.9
11.7x106

=
1−

5 x190.9 x103 x (6 x103 )2
0.9 x 48 x 4,700 √30 x 6.90x107
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= 21.19 KN. m

a

Mn = Asefy (d − ) = 1,225 x 420x (100 −
2

13.5
2

) = 47.98 x 106 N. mm

ϕMn = 0.9 x 47.98 = 43.2 KN. m > Mu = 21.19 KN. m => OK
ϕMn = 0.9 x 47.98 = 43.2 KN. m > Mcr = 38.3 KN. m => OK
(په پام کې نيولو سره دبامU3 = 1.2DL + 1.6W + 0.5Lr)  دبارېدنې د درېيم ترکيب-3
: ( عمودي بارونه په الندې ډول پيداکېږيPu2) ( او د ديوالPu1)
Pu1 = 132 KN; Pu2 = 51.82 KN; Pu = 157.92 KN
Mua =

𝑤u ℓ2𝑐

+

8

Pu1 𝑒
2

=

1.6 x 1.1 x 1.5 x (6.0)2
8

+

132 x 0.07
2

= 16.5 KN. m

Ase = 1,165 mm2 ; a = 12.2 mm ; c = 14.3 mm
Icr = 7.8 x 1,165 (100 – 14.3)2 +
εt =

εcu
c

Mu =

(d-c) =

0.003
15.8

Mua

= 6.82 x 107 mm4

16.5x106
1−

c cr

3

x (100 – 15.8) =0.016 > 0.005 ⇒ ϕ = 0.9

=

2

5P ℓ
1−ϕ48Eu Ic

1,500 x (14.3)3

5 x157.92 x103 x (6 x103 )2
0.9 x 48 x 4,700 √30 x 6.82x107

= 26.4 KN. m

ϕMn = 39.4 KN. m > Mu = 26.4 KN. m => OK
ϕMn = 39.4 KN. m > Mcr = 38.3 KN. m => OK
( اوPu1) (په پام کې نيولو سره دبامU4 = 0.9DL + 1.6W)  دبارېدنې د څلورم ترکيب-4
: ( عمودي بارونه په الندې ډول پيداکېږيPu2) د ديوال
Pu1 = 0.9 x 97.5 + 0 = 87.8 KN; Pu2 = 0.9 X 43.2 = 38.951.82 KN
Pu = 87.8 +

38.9
2

=107.0 KN ;

Pu
Ag

107 𝑥x103

=

200 𝑥 1500

Pu = 0.36 MPa < 0.06f’c = 1.8 MPa => OK
Mua =

1.6 x 1.1 x 1.5 x (6.0)2
8

Ase = As +
a=

Pu
fy

Ase fy
0.85f′c ℓw

=

= 770 +

+

87.8 x 0.07
2

107.0 x 103
420

1,025 𝑥 420
0.85x 30 x 1,500

= 15.0 KN. m

= 1,025 mm2

= 11.3 mm

c = a/β1 = 11.3/0.85 = 13.3 mm
Icr = 7.8 x 1,025 (100 – 13.3)2 +
εt =

εcu
c

(d-c) =

0.003
13.3

1,500 x (13.3)3
3

= 6.13 x 107 mm4

x (100 – 13.3) =0.0196 > 0.005 ⇒ ϕ = 0.9
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= 20.91 KN. m
) = 38.19 x 106 N. mm

15.0x106
5 x107.x103 x (6 x103 )2
0.9 x 48 x 4,700 √30 x 6.13x107

11.3
2

Mua

=

5Pu ℓ2
c
ϕ48Ec Icr

1−

= Mu
1−

a

Mn = Asefy (d − ) = 1,025 x 420 x(100 −
2

ϕMn = 0.9 x 38.19 = 34.371 KN. m > Mu = 20.91 KN. m => OK
ϕMn = 0.9 x 38.19 = 34.371 KN. m < Mcr = 38.3 KN. m => N.G
وليدل شو چې د بارېدنې په دې ترکيب کې ) (ϕMn< Mcrشو  ،نو د ديوال عمودي
سيخان بايد اصالح شي  .که دا فوالدي سيخان ) (12 mm @ 200 mmقبول کړ  ،نو لرو:
= 1,102 mm2

107,000
420

= 847.5 mm2; Ase = 847.5 +

= 14.24 mm
39.14 x106 N. mm

12.1

= = 12.10 m ⇒ c

0.85
12.10
= ) (100 − 2

1,500

As = 113 x

200
1,102 x 420

0.85 x 30 x 1,500

=a

ϕMn = 0.9 x 1,102 x 420 x

ϕMn = 39.14 KN. m > Mcr = 38.3 KN. m => OK
د اوږدو ) (slenderديوالونودمحاسبې بلې ) (UBCطريقې کې سربېره د ديوال د
محکميت له ډاډمنتيا څخه د خدمتي يا ګټې اخېستنې بارونوالندې د ديوال کړوپېدنه د
) (PΔپه پام کې نيولو سره محاسبه کېږي ،چې له )

ℓc
150

( بايد ډېر نه شي  .نو د

کړوپېدنې محاسبه په الندې ډول تر سره کېږي :
Msa
2

5P ℓ
1−48Es Ic

= 11.9 KN. m

= ; M = Msa + Ps Δs

c e
2
)(1.1 x 1.5) x (6.0
(97.5+30) x 0.07

+

2

= 149.1 KN

8
43.2
2

Mcr 3

) ≤ Ig

M

=

𝑒 Ps1
2

= (97.5 + 30) +
Mcr 3

( )) ]Icr = Icr + (Ig – Icr

M

5Mℓ2c
48Ec Ie

+

Ps2
2

wℓ2c
8

= Δs

= Msa

Ps = Ps1 +
Mcr 3

( ) Ig +[1 −

M

( = Ie

دا چې ) (Ieد ) (Mمومنټ تابع دی  ،د ) (Δsټاکنه يوازې په تکراري او ارزونې او اصالح
طريقو کې تر سره کېږي  ،په هغه حالت کې چې د ګټې اخېستنې ( بې له ضريبه )
بارونوالندې ) (M ≤ Mcrوي  ،نو ) (Ie = Ig = 1.0 x 109 mm4کېږي  ،نو په دې حالت
کې لرو چې :
602

=12.2 KN. m ≤ Mcr=38.3 KN. m
=40 mm => OK

6,000
150

=

ℓc
150

11.9x106
5 x (149.1x103 ) x (6 x103 )2
0.9 x 48x103 )x 4,700 √30 x 1.0x109
5 x 12.2x106 x (6 x103 )2

=M

1−

< = 1.8 mm

x 1.0x109

48x 4,700 √30

=Δ

 -5.6د پرې کېدونکو ديوالونوتحليل او محاسبه
)(Shear Walls Analysis and Design
په ټولواو په ځانګړې توګه په لوړ پوړيزه ساختمانونو کې اړينه ده ،چې د جانبی ( باد
اوزلزلې) قوو په وړاندې مناسبه سختي او مقاومت ولري  .بې له دې ښايي د جانبي
بارونو له اغېزې د ساختمان په بېال بېلو اجزاو کې ډېر زيات تشنجات رامنځته شي ،
چې ښايي د استوګنو لپاره د ناراحتي او حتی د زيان المل شي  .د جانبي بارونو په
وړاندې د مقاومت لپاره په ساختمانونو کې جانبي سختي د انحنايې چوکاټونو،
پرېکېدونکو ديوالونو او يا په ګډه دچوکاټونو او پرېکېدونکو ديوالونوپه واسطه
منځته راځي ). (783:1

 -1.5.6د پرېکېدونکو ديوالونو کړنه
پرېدونکي ديوالونه په حقيقت کې اوسپنيزکانکرېټي ديوالونه دي  ،چې داخل کې
ډېره زياته سختي لري  .دا ديوالونه يوه عمودي او ژورکانټيليورګادر ته ورته عمل کوي
 ،چې د ساختمانونوته جانبي پايښت ورکوي او د جانبي بارونو له امله رامنځته
شويوعرضي قوواو کوږوالي مومنټونو په وړاندې مقاومت کوي .
پرېکېدونکي ديوالونه ځکه په دې نوم يادېږي چې د جانبي بارونو له امله رامنځته
شوې ډېره برخه عرضاني قوې زغمي او ځمکې ته يې انتقالوي  .سره د دې چې
پرېکېدونکي ديوالونه د عمودي کانټيليور ګاډرونو په څېر دي  ،خو کړنه يې دانحنايې
عنصر په څېر ده چې د نوم سره يې دومره تړاو هم نه لري  .د جانبي بارونو وړاندې د
انحنايې چوکاټونو سره د نوم په خالف پرېکېدنکې کړنه لري او د خپلې پرېکېدنې د
شکل بدلون سره جانبي بارونه ځمکې ته انتقالوي  .په الندېنې ( -7.6شکل) کې
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دساختمان د جانبي بارونو په وړاندې دپرېدکېدونکي ديوال او انحنايې چوکاټ کړنه
ښودل شوې ده .
په پرېکېدونکو ديوالونو کې د ارتفاع په نسبت په کوچني اوږدوالی  ،پرېکېدنه
) (Shearد انحناء څخه ډېره د اهميت وړده .خو په لوړوپرېکېدونکو ديوالونو کې کږېدنه
يا انحناء ډېره زياته داهميت وړ ده  .په دې دليل چې پرېکېدونکي ديوالونه ژورو
ګاډرونو ته ورته دې  ،نو عرضاني سيخان په کې هم په افقي او هم په عمودي لورو ځای
پر ځای کېږي  .په لنډوپرېکېدونکو ديوالونو کې افقي عرضاني سيخان لږه اغېزه لري ،
خو عمودي عرضاني سيخان په کې ډېره اغېزه رول لري او په لوړو پرېکېدونکو ديوالونو
کې افقي عرضاني سيخان د پرېکېدنې يا عرضاني قوو د زغم لپاره ډېاغېزمن دي .

 -6.6شکل  :دجانبي بارونو په وړاندې د پرېکېدونکوديوالونواو انحنايې چوکاټونه لرونکو
ساختمانونو کړنه  (a).د پرېکېدونکي ديوال انحنايې کړنه  (b) .د انحنايي چوکاټ
پرېکېدونکي کړنه ). (683:4
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 -2.5.6د عرضاني قوو په وړاندې د پرېکېدونکو ديوالونو محاسبه
)(Design of Shear walls against Shear
که د ديوال په مقطع ) (Vuنهايې عرضاني قوه عمل کړی وي او ) (ϕVnپه مقطع کې
مقاومه عرضاني قوه او ) (ϕ = 0.75وي  ،نو د ) (ACIکود سره سم بايد ولرو چې :
)Vu ≤ ϕVn = ϕ(Vc + Vs) ……………………………… (18.6
د پورتنۍ رابطې څخه څرګندېږي چې مقاومه نومينالي عرضاني قوه دکانکرېټو له مقطع
او عرضاني سيخانو د عرضاني قوو له مجموعې څخه حاصلېږي ):(211:2
الف  -د ديوال د مقطع د کانکرېټو عرضاني مقاومه قوه د ) (ACIکود پربنسټ د ديوال
دعرضاني قوې په وړاندې ظرفيت د الندېنيو دوو طريقو په واسطه وټاکو:
 -1ساده طريقه  :په دې طريقه کې د ديوال د عرضاني قوې په وړاندې ظرفيت د الندېنيو
شرايطو په پام کې نيولو سره ټاکل کېږي :
 که ديوال د عرضاني او فشاري قوو الندې وي نو د عرضاني قوې په وړاندې ظرفيتيې مساوي کېږي په :
1

)Vc = √fc′ hd ………………………….…………….. (19.6
6

 که ديوال د عرضاني او کششي ) (Nuقوو الندې وي ( Nuپه کشش کې منفي قبلېږي)نود عرضاني قوې په وړاندې ظرفيت يې مساوي کېږي په :
)hd ……………………………….. (20.6

𝜆√f′c
6

)

0.3Nu
Ag

Vc = (1 +

په پورتنيو رابطو کې ) (hد ديوال ضخامت او ) (Agد ديوال د مقطع مجموعي مساحت
دی ،همداراز د ديوال ژوروالی بايد ) (d = 0.8ℓwاو د ) (ACIدسپارښتنې له مخې
اعظمي ژوروالی يې ) (d = ytپه اندازه په پام کې نيول کېږي .
 -2دقيقه طريقه  :په دې طريقه کې د ديوال د عرضاني قوې په وړاندې ظرفيت د
الندېنيو دوو رابطو کوچنی قيمت په پام کې نيول کېږي :
)……………………….…………….. (21.6
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Nu d

1

4ℓw

4

V = 𝜆√fc′ hd +

)………….………. (22.6

hd
10

N
)ℓw (λ √f′c +2ℓ uh

]

w

ℓ
− 2w

Mu
Vu

1

V = [ λ√fc′ +
2

په پورتنې رابطو کې ) (Muاو ) (Nuپه ترتيب سره ضريبي شوي مومنټ او کششي قوه ،
خو که د )

ℓw
2

−

Mu
Vu

( قيمت منفې کېده  ،نو له (-22.6رابطې) څخه ګټه نه اخېستل

کېږي .
د ) (ACIدسپارښتنې له مخې د ) (Vcد پيداکېدنې لپاره که د )

ℓw
2

( او يا دارتفاع

نيمايې قيمتونو کې کوچنی قيمت په پام کې نيول کېږي .
ب  -د عرضاني سيخانو محاسبه  :که د ديوال په مقطع کې ضريبي عرضاني قوه )(Vu
دکانکرېټي مقطع د مقاومې عرضاني قوې ) (ϕVcڅخه ډېره شي  ،نو د ديوال په مقطع
کې افقي عرضاني محاسبوی سيخان د ) (Vsپه ظرفيت لکه د الندېنۍ رابطې په څېرپه
پام کې نيول کېږي :
)……………………………………. (23.6

A v fy d
s

= - Vc

Vu
ϕ

= Vs

په پورتنۍ رابطه کې ) (sدعرضاني قوې په وړاندې د مقاوموافقي سيخانو تر منځ
فاصله ده او ) (Avدعرضاني قوې په وړاندې د مقاوموافقي سيخانو دمقطع مساحت دی
 ،چې د ) (sپه فاصله ځای په ځای کېږي  .همداراز په ساده توګه ) (d = 0.8ℓwقبلېږي ،
خو دلوی قيمت لپاره د نسبتي اوږدېدنې ) (strainد تحليل پربنسټ محاسبه کېږي .
د ) (ACIکود سپارښتنه کوي ،چې ) (Vu ≤ 5ϕVnڅخه تجاوز ونه کړي يعنې :
)hd …………………………………… (24.6

5 √f′c
6

= Vu ≤ 5ϕVn

د ) (ACIکود د عرضاني قوو الندې د اوسپنيزکانکرېټي پرېکېدونکو ديوالونو د
سيخندۍ لپاره الندېنې محدوديتونه غوره کړي دي :
 -1د افقي سيخـــانـــو د سيخــــــبندۍ نسبت ) (ρhبـــايد لــــه )(0.0025څخـــــه لږ نــــه شي،
يعنې ) (ρh,min = 0.0025وي .
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 -2د افقي عرضاني سيخانوترمنځ فاصله بايد چې د ديوال د ضخامت له درې ځلې )، (3h
د ديوال دټول اوږدوالي له پنځمې برخې )

ℓw
5

( اوله ) (500 mmڅخه ډېره نه شي يعنې :

), 500 mm}…………………………. (25.6

ℓw
5

smax = min {3h,

 -3د عمودي سيخانو د سيخبندۍ نسبت ) ، (ρℓکه ) (hwد ديوال بشپړه ارتفاع وي  ،نودا
نسبت بايد د الندېنۍ رابطې له قيمته لږ شي:
)) (ρh - 0.0025) ≥ 0.0025 …….. (26.6

hw
ℓw

ρℓ = 0.0025 + 0.50.5 (2.5 -

اړينه ده چې پورتنط قيمت د افقي سيخانو له سيخبندۍ نسبت څخه ډېر وي .
-4د عمودي عرضاني سيخانو تر منځ فاصله بايد چې د ديوال د ضخامت له درې ځلې
) ،(3hد ديوال دټول اوږدوالي له پنځمې برخې )

ℓw
5

( اوله ) (500 mmڅخه ډېره نه شي

يعنې :
), 500 mm}…………………………. (27.6

ℓw
5

smax = min {3h,

 -5که د افقي عرضاني سيخانو محاسبې ته اړتيا نه وي )  (Vu < ϕVnوي  ،نو د الندېنيو
شرايطو په پام کې نيولو سره قبلېږي ؛
الف – که )  (Vu ≥ 1/2 ϕVnوي  ،نولږ تر لږه افقي او عمودي سيخان د ) (1څخه تر )(4
مادو په پام کې نيولو سره قبيلېږي .
ب  -که )  (Vu < 1/2 ϕVnوي  ،نو افقي او عمودي سيخان د ) (1څخه تر ) (4مادو او يا د
ديوالونو د عمومي محدوديتونو په پام کې نيولو سره قبلېږي). (686: 4

 -3.5.6د کوږوالي مومنټ په وړاندې د پرېکېدونکو ديوالونو محاسبه
)(Design of Shear walls against Bending Moment
پرېکېدونکي ديوالونه سربېره پر عرضاني اوکششي قوودکوږوالي مومنټ او
محوري فشاري قوې الندې هم لکه د ( -7.6شکل) په څېرواقع کېږي  ،نو له دې امله اړينه
ده چې په مقطع کې د هغې په وړاندې دمقاوم کېدنې لپاره په کافي اندازه فوالدي
سيخان ځای په ځای شي  .د ) (ACIکود سپارښتنه کوي چې د پرېکېدونکي ديوال
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ابعادبايد داسې تنظيم شي چې پر هغې محوري فشاري قوه ) (Puله ) (0.35Poڅخه ډېره نه
شي چې ) (Poد الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
Po = 0.85 fc′ (Ag – Ast) + fy Ast
د ( -7b.6شکل) د پرېکېدونکو ديوالونو د کږېدنې په وړاندې مقاوم سيخان ښيي،چې د
کږېدنې په وړاندې مقاوم سيخان د ديوالو په دووبيروني اليوکې ځای په ځای شوې دي،
داځکه چې دجانبي (باد يا زلزلې) بارونو له امله مومنټ په دغه برخو کې تمرکز کوي  .د
کږېدنې په وړاندې مقاوم سيخان د ديوال دواړو خواوو ته په پرله پسې توګه ځای په
ځای کېږي  .که د ) (Puمقدار لږ وي ،نوکو شو چې دکږېدنې په وړاندې مقاوموسيخانو
مساحت د کوږوالي تيورۍ په ګټې اخېستنې سره پيداکړو .په دې حالت کې دباالمقابل
لوري سيخانو څخه د فشاري سيخانو په توګه ګټه اخېستل کېږي  .که محوري فشاري
قوه ) (Puد پام وړ مقدار ولري  ،نو د ديوال سطحه په مستطيلي ډول د ) (hپه ضخامت او
د ) (ℓwپه ارتفاع په پام کې نيول کېږي او د کږېدنې په وړاندې مقاوم سيخانو مساحت د
انټراکشن دياګرام منحني ګانو څخه په ګټې اخېستنې لکه په پنځم فصل د پايو په څېر
پيداکېږي .
که د کږېدنې په وړاندې مقاوم سيخانو مساحت ډېر وي اړينه ده چې ديوال په دواړو
انجامونوکې دکږېدنې په وړاندې مقاوم سيخان په برجسته توګه متمرکزه کېږي  ،اړينه
ده چې دا سيخان دګژړمکونو په واسطه يو له بله جدا شي .
په لنډو ساختمانونو کې هغه عمودي سيخان چې په مقطع کې يوشان وېشل شوې
وي ،د کږېدنې په وړاندې د مقاوم کېدنې اړتيا بشپړوي  .په دې حالت کې که ) (Astپه
مقطع کې د يو شان وېشل شويو سيخانومجموعي مساحت وي  ،د ديوال د کږېدنې په
وړاندې دمقاومت توان د الندېنۍ رابطې په واسطه محاسبه کېږي :
)) …………………. (28.6

c
ℓw

) (1 −

Pu
Ast fy

Mn = 0.5Astfyℓw (1 +
ϕMn ≥ Mu
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په پورتنۍ رابطه کې ) (Mnدکږېدنې نومينالي مومنټ دی (Mu) ،نهايې انحنايې مومنټ
دی (Pu) ،د ديوال په مقطع کې محوري فشاري قوه ده (Ast) ،د ټولو عمودي سيخانو
مساحت دی (fy) ،په تسليمېدنه کې د سيخانومقاومت دی (ϕ = 0.9) ،د مقاومت
کمونکی ضريب دی (h) ،د ديوال ضخامت دی (ℓw) ،د ديوال افقي اوږدوالی دی او د (
)

𝑐
ℓw

مقدار د الندېنۍ رابطې څخه پيداکېږي:
)…………………………………………. (29.6

fy
f′c

)

Ast
ℓw h

(=

c
ℓw

د ( -28.6رابطې) ګټه اخېستنه په دې ډول ده چې لومړی له فرض شويو عمودي
سيخانوله مخې د مقطع دکږېدنې په وړاندې انحنايې ظرفيت پيداکېږي .که حاصله
ظرفيت د مومنټ له نهايې ظرفيت څخه کوچنی وي  ،نو د سيخانو د قطر په لوړېدنه يا د
سيخانو ترمنځ د فاصلې په کمېدنه د ) (Astمقدار تر هغه بريده ډېر شي چې د مقطع د
کږېدنې په وړاندې انحنايې مقاومت د کږېدنې د نهايې مومنټ څخه ډېرشي  ،نوبايد چې
د عمودي سيخانو مجموعي مساحت له اصغري مساحت څخه لږ نه شي). (790: 1
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 -7.6شکل  :دکــــږېدنې په وړاندې پرېکـــــېدونکی ديوال (a) .دپرېکېدونکي ديوال نما (b) ،د)(A-A
قطعه دکـــــږېدنې په وړاندې مقـــــــــاومو سيخــــــانو ځای په ځای کېدنه (c) ،د)(A-A
قطعه دکږېدنې په وړاندې مقاومو سيخانومتمرکـــــــزه وېشنه
دکـــــــږېدنې په وړاندې دمقاومو سيخانويو شانته وېشنه ). (788:1
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) (dد) (A-Aقطعه

 -4.6مثال  :يو پرېکېدونکی ديوال چې اوږدوالی یـې ) ، (3.0 mارتفاع یـې )(5.0 m
او ضخامت يې ) (200 mmوي  ،په خپل پاسني تراز کې د ) (Vu = 1,200 KNجانبي بار
الندې واقع شوی دی ،نو ديوال د عرضاني قوې او کږېدنې مومنټ د اغېزو په وړاندې ،
که ) (f’c = 25 MPaاو ) (fy = 420 Mpaوي ،محاسبه کړئ .
حل :
 -1د هرڅه دمخه په مقطع کې مجازي اعظمي مقاومه عرضاني قوه په الندې ډول
کنترولېږي:
5𝜆 √f′c

hd, d = 0.8ℓw = 0.8 x 3.0 = 2.4 m

6

= Vu ≤ 5ϕVn

5 √f′c

5

= (ϕVn)max
hd = x 0.75 x √25 x 200 x 2,400 = 1,500 x 103 N
6
6
Vu = 1,200 KN < (ϕVn) max = 1,500 KN => OK
د ديوال دکانکرېټي مقطع د عرضاني قوې د ظرفيت دپيداکېدنې لپاره د) (21.6او
)(22.6رابطې کاروو :
Nu d

1

= x √25 x 200 x 2,400 + 0 = 600 x 103 N
4ℓw 4
hd
10

N
)ℓw (λ √f′c +2ℓ uh

]

w

ℓ
− 2w

Mu
Vu

1

Vc1 = λ √fc′ hd +
4

1

Vc2 = [ λ √fc′ +
2

د ديوال له تل څخه د بحراني مقطع لوړوالی يا ارتفاع مساوي کېږي په :
= 2.5 m} = 1.5 m

5.0
2

=

hw
2

= 1.5 m,

3.0
2

=

ℓw
2

{ Min

Vu = 1,200 KN, Mu = 1,200 x (5 -1.5) = 4,200 KN. m
= 2,000 mm > 0 => OK
= 480 x 103 N

3 𝑥 103

3 𝑥 103

2

3 𝑥 10

3 -

=

ℓw
2

200 x 2,400

)3,000( √25+0

1

10

2,000

2

]x

-

Mu
Vu

Vc2 = [ √25 +

Vc = min {Vc1 = 600 KN, Vc2 = 480 KN} = 480 KN
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د )√fc′ hd

1
6

1

=  (Vcنه د )√25 x 200 x 2,400 = 400 x 103 N = 400 KN

6

= (Vc

مقدار لږ وو.
د افقي عرضاني سيخانو او دترمنځ فاصلي اړين نسبت په الندې ډول حاصلوو:
= 1.11 mm

1,200 x 103
−480 x 103
0.9

, 500 mm}= 500 mm

420 x 2,400
3,000
5

=

ℓw

=

Vu
−Vc
ϕ

𝑑 fy

=

Av

req

) (
s

smax = min {3h = 3 x 200,

5

د ديوال د دواړو لورو لپاره ) (2N14سيخان ارزوو:
x π x (14)2 = 308 mm2

1
4

= 277 mm
≥ 0.0025 => s ≤ 616 mm

308
s x 200

1

Av = n πd2 = 2 x
308

1.11

=

4
Av
Av
) (
s req

>= ≥ 0.0025

= sreq

Av
sh

= ρh

په پايله کې د افقي سيخانو لپاره ) (2N 14 mm @ 250 mmسيخان کاروو چې د
سيخبندۍ نسبت يې مساوي کېږي په :

= 0.00616 > 0.0025

308
250 x 200

= ρh

دعرضاني قوو په وړاندې عمودي سيخان په الندې ډول پيداکېږي :
) ( ρh - 0.0025) ≥ 0.0025

hw

ρℓ = 0.0025 + 0.5 (2.5 -

ℓw
5.0

)( 0.00616 - 0.0025) = 0.0040 > 0.0025=>OK

3.0

, 500 mm}= 500 mm

3,000
5

=

ℓw

ρℓ = 0.0025+0.5(2.5 -

smax = min {3h = 3 x 200,

5

د ديوال د دواړو لورو لپاره ) (2N14سيخان ارزوو:
x π x (14)2 = 308 mm2
= 0.0040 => s = 385 mm

308
s x 200

1

1

4

4
Av

Av = n πd2 = 2 x

>= ≥ 0.0025

sh

= ρh

په پايله کې د افقي سيخانو لپاره ) (2N 14 mm @ 350 mmسيخان کاروو چې د
سيخبندۍ نسبت يې مساوي کېږي په :

= 0.0044 > 0.0040

308
350 x 200

= ρh

 -2د ديوال د کږېدنې په وړاندې مقاوم فوالدي سيخان په الندې ډول پيداکېږي:
612

( او همداراز په کشش کې د کنترولd = 0.8ℓw = 0.8 x 3.0 = 2.4 m) څرنګه چې
:  نو لرو چې، ( فرض شوي ديϕ = 0.9) لپاره

Mu = 1,200 x 5 = 6,000 KN. m
RnA =
ρ=

Mu

2 =

ϕbd

0.85f′c
fy

6,000 x 106
0.9 x 200 x (2,400)2

= 5.79 MPa.

2𝑅

[1 − (√1 − 0.85f𝑛′ )] =

0.85 x 25
420

c

2 x 5.79

[1 − (√1 − 0.85 x 25)]

ρ = 0.0506 x 0.325 = 0.0165
ρtcl = 0.319β1

f′c dt
fy d

= 0.319 x 0.85x

25
420

x

2.93

= 0.020 > ρ = 0.0165=> OK

2.4

As = ρbd = 0.0165 x 200 x 2,400 = 7,920 mm2
 چې له.( پورې کم کړو او بيا يې وارزوو20%) ( څخه تر1%) کششي سيخان کولی شو له
(As = A′s = 6,363  چې مجموعي مساحت يې، ( سيخان9 N30) امله يې دواړو لورو ته
( په قبلېدنې سره د ديوال ډيزاين شوېd’ = 200 mm) ( او دd = 2,800 mm)  د، mm2)
ρ = ρ’ =

As

=

dd′

ρb = 0.85β1

f′c

6,363
200 x 2,800
600

fy 600+ fy

:مقطع په الندې ډول تحليلوو

= 0.0114
25

= 0.85 x 0.85x

420

x

600
600+420

= 0.0253

f′

ρ̅b = ρb + ρ’ sb = 0.0253 + 0.0114 x 1 = 0.0367 > ρ = 0.0114
fy

ρ̅min = ρ’

f′y

+ 0.85β1

fs

ρ̅min = 0.0114 x

420
420

d′ f′c

600

d fy 600+ fy

d

2,800

d

200

⇒ ′=

+ 0.85x 0.85 x

200
2,800

x

= 14 > 5; fs = fy = 420 MPa

25
420

x

600
600+ 420

= 0.0216

ρ = 0.0114 < ρ̅min = 0.0216
a2 +

600A′s −As fy
0.85f′c b

fs′ = 600

a-

a− β1 d′
a

600A′s β1 d′
0.85f′c b

= 0; a2 + 269.5a – 152,712 = 0 => a = 278.6 mm
a

= 234 MPa; Mn = 0.85fc′ b (d − ) + A′s fs′ (d – d’)
2

Mn = 3,150.4 x 106 + 3,871.3 x 106 = 7,021.7 x 106 N. mm
ϕMn = 0.9 x 7,021.7 = 6,320 KN. m > Mu = 6,000 KN. m => OK
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 -4.5.6ځانګړې اوسپنيزکانکرېټي ساختماني يا پرېکېدونکي ديوالونه
)(Special Reinforced Structural or Shear walls
دا ډول پرېکېدونکي ديوالونه په ټولو يا عمده برخو کې دجانبي بار په وړاندې د
مقاومت لپاره کارېږي  .که دا جانبي بار د زلزلې له امله وي او ډيناميکي ماهيت لري ،
دهغې په وړاندې د مقاومو عناصرو د انرژي جذب ځانګړې اهميت لري  .په دې اړه د
) (ACIکود په لوړ خطرناکه ( اوحتی په منځنيو) زلزله يې سيمو کې د اوسپنيزکانکرېټي
عناصرو په محاسبو کې د دې لپاره چې وړ کړنه تر سره کړي  ،ځانګړي فوالدي سيخان په
پام کې نيول کېږي  ،چې په پايله کې د ډيناميکي يا په ځانګړي توګه د زلزلې بارونو په
وړاندې مقاوم کېږي  .د کود له خوا د ځانګړو اوسپنيزوکانکرېټي ساختماني يا
پرېکېدونکو ديوالونو لپاره ځيني غوښتنې د مطالعې الندې نيسو:
 -1د ځانګړو اوسپنيزوکانکرېټي ساختماني يا پرېکېدونکوديوالونو مرزي اجزاء
) :(Boundary elementsپه دې ډول ديوالونو کې مرزي دغاړو برخې يا څنډې دي چې
په ځانکړې توګه د عمودي او افقي سيخانو په واسطه ځواکمنه کېږي او ښايي د ديوال د
نورو برخو په پرتله ضخيمې په پام کې نيول شي .
د ) (ACIکود د ديوالونو په غاړويا څنډو کې د فوالدي سيخانو دځای په ځای
کېدنې ارزونه په دوو طريقو تر سره کوي  :لومړۍ طريقه نوي ده چې د بې ځايه کېدنې
پورې تړلې ده او د )(2002ز کال څخه راپه دې خوا په دې کود کې کارېږي او دويمه
طريقه عادي رواجي طريقه ده چې د ډاډمنتيا لپاره د ديوالونو په غاړويا څنډو کې د
فوالدي سيخانو دځای په ځای کېدنه په پام کې نيولو لپاره کارېږي  .د ديوالونو په
غاړويا څنډو کې د فوالدي سيخانو دځای په ځای کېدنه د الندېنيو شرايطو له مخې په
پام کې نيول کېږي :
الف  -په ديوالونو ياد ديوالونوپه اړخونو کې چې دستنې سره د ديوال تر پاسنۍ برخې
پورې په اغېزمنه توګه نښتې وي  ،د يوې بحراني مقطع پر بنسټ د محوري بارونو او
کوږوالي مومنټ الندې محاسبه کېږي .
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که الندې شرط صدق وکړي نو په هغه حالت کې فشاري ساحه سيخندي کېږي :
)………………………………………… (30.6

ℓw
δ
) 600( u

≥c

hw

په دې رابطه کې ) (cدغيرفعال محور څخه د فشاري ساحې تر پاسنۍ برخې پورې
فاصله ده ،چې د ضريبي شوې محوري قوې او د نومينالي انحنايې مقاومت پربنسټ
محاسبه کېږي .د ديوال د فشاري ساحې ارتفاع ) (cکولی شو د زلزلې په ګډون د ټولو
بارونو د بارېدنې د ترکيب له مخې د نسبتي اوږدېدنې دتحليل په واسطه په الس راوړو.
) (ℓwد ټول ديوال يا د هغې برخې اوږدوالی دی چې د پرېکېدونکي يا عرضاني قوې په
لوري په پام کې نيول کېږي (hw) .د ديوال ټوله يا د پام وړ برخې ارتفاع ده  ،د )(δu/hw
نسبت بايد له ) (0.007څخه لږ په پام کې ونه نيول شي او) (δuمحاسبوي بې ځايه کېدنه
ده چې د زلزلې له امله د ديوال په پاسنۍ برخه کې په پام کې نيول کېږي او د کود له خوا
په ) (50کلنوکې د زلزلې د ) (10%احتمالي پېښېدنې له امله د بې ځايه کېدنې محاسبه د
ستاتيکي يا ډيناميکي تحليل پر بنسټ پيداکېږي.
په دې حالت کې په مرزي اجزاوو کې ځانګړي فوالدي سيخان بايد په عمودي ډول د
بحراني مقطع له ځايه لږترلږه په اعظمي ډول له ) (ℓw, Mu/4Vuسره په مساوي اوږدوالی
ځای په ځای شي .
ب  -هغه ديوالونه چې د (الف) برخې د محدوديتونو پربنسټ نه محاسبه کېږي ،نو په دې
حالت کې د ديوال مرزي اجزا او څنډۍ د فشاري مقطع په لري ليکې کې اعظمي فشاري
تشنجات بايد له )  (0.2 fc′څخه ډېر وي  .په ځای کې چې محــاسبــوي فشاري تشنجات له
)  (0.2 fc′څخه لږ شو  ،نوځانګړي مرزي اجزاء کولی شو قطع کړو.
د تشنجاتو محاسبه دزلزلې په ګډون دضريبي بارونو پربنسټ او د ارتجاعيت مودول
او د مقطع د خصوصياتو په پام کې نيولو سره په الندې ډول پيداکېږي :
)……….…………………………….. (31.6
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ℓw
2

x

Mu
Ig

+

Pu
Ag

=σ

که په دې حالت کې ديوال د يوه د مقطع سره د طاقچې په ډول عمل وکړي  ،نو د
طاقچې فعال عرض ل تنې څخه د مجاور ديوال د تنې پورې د نيمايي او د ديوال د ټولې
ارتفاع ) (25%پورې  ،کوچنۍ فاصله قبلېږي .

 -8.6شکل :په پرېکـــــېدونکي ديوال کې د مـــــرزي اجزاو نمونې (a) .دپرېکېدونکي ديوال نما(b) ،
د) (A-Aقطعه د ديوال له ضخـــــــامت سره مســــــاوي مرزي اجـــــــزا (c) ،د) (A-Aقطعه د
ديوال له ضخامت ډېر مرزي اجزا). (697: 4
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ج  -که مرزي اجزاو ته د (الف) او يا (ب) محدوديتونو له مخې اړتيا وي  ،نوالندېنۍ
غوښتنې بايد په پام کې ونيول شي :
 -1مرزي اجزا په افقي ډول د فشاري ساحې له ليرې ليکې څخه لږترلږه بايد په اعظمي
ډول } max{c – 0.1ℓw, c/2فاصله ولري .
 -2په طاقچه لرونکې مقطع کې مرزي اجزاء د فشارالنې طاقچې په فعال عرض کې (لکه
څنګه چې ب په برخه کې توضيح شو) شاملېږي او لږترلږه بايد) (300 mmپه تنه کې
متداوم کېږي .
 -3په ځانګړو مرزي اجزاوو کې د سيخانو مساحت د الندېنې اندازې څخه بايد لږ نه شي :
)……….………………….………….. (32.6

f′c
fyt

Ash = 0.09sbc

دلته  (bc) :د مرزي جز د مقطع ابعاد دی  ،چې د محصورونکو فوالدي سيخانو
مرکزترمرکزه فاصله ده  (fyt) .د عرضاني سيخ په تسليمېدنه کې کششي مقاومت دی (s).
د فوالدی سيخانو ترمنځ فاصله ده د الندېنۍ رابطې څخه حاصلېږي :
)}……………….. (33.6

350−hx
3

, 6dL, so = 100 +

hmin
4

{s ≤ min

په پورتنۍ رابطه کې ) (hminد مرزي جز کوچنۍ اندازه ده  (dL) .د مرزي جز د عمودي
سيخانو قطر دی (hx) .د مرزي جز په ټولو برخو کې دګژدمکونو ترمنځ کوچنۍ افقي
فاصله ده او د ) (100 mm ≤ so ≤ 150 mmپه پام کې نيولوسره غوره کېږي.
 -4په مرزي اجزاو او د ديوال په پايه کې عرضاني فوالدي سيخان لږترلږه دسيخانو د لوي
قطر له مخې يې پراختيايي اوږدوالی په اتکاء کې ادامه ورکول کېږي .خو مرزي جز د د
ديوال په تهداب کې بايد قطعه شي او ځانګړي عرضاني سيخان بايد لږترلږه په تهداب
کې ) (300 mmپورې وغځېږي .
 -5د ديوال په تنه کې افقي فوالدي سيخان د مرزي جز د هستې په داخل کې حصارېږي د
) (fyپربنسټ غځېږي.
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د  -که په ديوال کې مرزي اجزا د (الف) او (ب) برخو پربنسټ ورته اړتيا نه وي  ،نو د
الندېنيومحدوديتونوله مخې په پام کې نيول کېږي :
 -1که طولي (عمودي) سيخان داسې ځای په ځای شي ،چې د ديوال په مرز کې يې سلنه له
)

2.8
fy

( څخه ډېره وي  ،نو عرضاني سيخان د } max{c – 0.1ℓw, c/2په فاصله ګژدمکونه

د ديوال له څنډۍ څخه چې ترمنځ فاصله يې له ) (smax = 200 mmڅخه ډېره نه شي په پام
کې نيول کېږي  .په دې حالت کې د (ج) محوديتونه اړين نه دي .
 -2که الندېنۍ رابطه برقراره شي:
)Acv √fc′ …………………………………………. (34.6

1
12

≥ Vn

د ديوال افقي سيخان چې د ديوال په څنډوکې بې له مرزي اجزاو قطع کېږي  ،نو يا به د
سټندرد ګژدمکونو په واسطه محاط کېږي او يا اړينه ده چې د ) (Uډوله ګژدمک د ديوال
د افقي سيخانو د قطراوفاصلي سره معادل بايد داسې ځای په ځای شي چې د ديوال
دطولي (عمودی) سيخانو سره ونښلي  .په پورتنۍ رابطه کې ) (Acvد پرېکېدونکو يا
عرضاني قوې په لوري د ديوال مجموعي مساحت دی  ،چې د ديوال د تنې د ضخامت او
اوږدوالي د عرض سره مساوي کېږي .
د ) (ACIسپارښتنه کوي  ،چې مرزي اجزا بايد داسې طرحه شي چې د ديوال د وزن په
ګډون په ديوال ټول ثقلي ضريبي شوې بارونوپه وړاندې مقاوم وي  .په دې کې هغه
عمودي قوې چې په ديوال کې د زلزلې پورې اړونده ضريبي بارونو دچپه کېدنې مومنټ
د جبران لپاره په پام کې نيول کېږي  ،هم شاملېږي  .د الندېنې ( -10.6شکل) په څېرکه د
ديوال دضريبي شويوثقلي بارونواړونده اغېزې په ) (Wuاو کوږوالي مومنټ په ) (Muاو
د ديو ال د دواړو لورو د مرزي اجزاو په مرکز د قوو داغېزې نقطو تر منځ فاصله په ) (zو
ښودل شي ،نو هريو د بحراني فشاري )

Mu
z

 (Wu+او کششي )

Mu
z

( قوو پر بنسټ محاسبه

کېږي  .په دې ارزونه کې مرزي جز ديوې لنډې ستنې په څېر چې د محوري فشاري او يا د
کششي عنص بار الندې په پام کې نيول کېږي او طوالنې سيخان يې محاسبه کېږي .
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 -9.6شکل :په مرزي اجزاو کې دطولي سيخانو د محاسبې لپاره فشاري او کششي قوې ). (701: 4

 -5.5.6د ځانګړواوسپنيزوکانکرېټي پرېکېدونکو ديوالونو سيخبندي
)(Reinforcement of Special RCC Shear Walls
د ځانګړواوسپنيزوکانکرېټي پرېکېدونکو ديوالونو سيخبندۍ ارزونه دتېر په څېر
مخې تر سره کېږي  .د ) (ACIکود د ادسې يو د ځانګړې اوسپنيزوکانکرېټي
پرېکېدونکو ديوال په اړه چې ) (ℓwيې اوږد ديوال  (d) ،يې فعاله ارتفاع او (Acv = h x
) ℓwيې مجموعي مساحت وي سپارښتنه کوي چې نومينالي عرضاني (پرېکېدونکي )
مقاومت يې بايد له الندېنۍ اندازې ډېر نه شي :
)Vn = Acv (αc √fc′ + ρtfy) ……………………………….. (35.6
په پورتنۍ رابطه کې )

hw
ℓw

( د ديوال د ارتفاع او اوږدوالي نسبت او ) (ρtد ديوال په

مجموعي مساحت کې دافقي سيخانو د سيخبندۍ نسبت دي او د) (αcضريب د )
نسبت له مخې ټاکل کېږي  ،که )≤ 1.5
) او که )< 2

hw
ℓw

hw
ℓw

1

( وي  ، (αc = )،که )≥ 2
4
1 hw
(
4 ℓw

<  (1.5وي  ،نو )− 1.5

-

1
4

hw

1

ℓw

6

hw
ℓw

(

( وي (αc = ،

=  αcقبلېږي  .د ) (Vnهماغه

نومينالي مقاومه عرضاني قوه ده چې ) (d = ℓwيې اوږد ديوال لپاره )(Vn = Vs + Vc
لپاره نيول شوې وه او په الندې ډول بدلون مومي :
)

Av fy
sh

= Acv (αc √fc′ +

h
h

x

Av fy ℓw
s
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Vn = Vs + Vc = αc √fc′ hℓw +

)Vn = Acv (αc √fc′ + ρtfy
د ) (ACIکود د ځانګړواوسپنيزوکانکرېټي پرېکېدونکو ديوالونود سيخبندۍ
لپاره په الندې توګه سپارښتنه کوي :
 -1ديوالونه بايد په طولي او عرضاني لورو کې د عرضاني قوو په وړاندې مقاومو
سيخانو داسې وېشل شوې وي چې په دواړو لورو د عرضاني قوو په وړاندې ډاډمن
مقاوم وي .د ديوال په مجموعي مساحت کې دطوالني ياافقي سيخانو دسيخبندۍ نسبت
)، (ρtد عرضاني ياعمودي سيخانو له سيخبندۍ نسبت ) (ρℓڅخه بايدکه )≤ 2

hw
ℓw

( وي

لږ نه شي.
 -2لږتر لږه ) (ρtاو ) (ρℓله ) (0.0025سره مساوي قبلېږي  ،که ) Acv√fc′

1
12

≤  (Vuوي ،

چې په دې حالت کې د عرضاني قوې په وړاندې مقاوم سيخان بايد د ديوال د اصغري
اندازې څخه لږه او تر منځ فاصله يې له ) (450 mmڅخه ډېره نه شي .
 -3که عرضاني قوه ) Acv√fc′

1
6

>  (Vuوي  ،نو په ديوال کې دواړو لوروته دوه قشره د

عرضاني قوې په وړاندې مقاوم سيخان په پام کې نيول کېږي .
 -4د عرضاني قوې په وړاندې مجموعي مقاومه يا نومينالي عرضانې قو ه د ديوال په
څنډو کې د ديوالي ستنې )(Wall Pierپه شتون کې چې جانبي قـــوې په ګــډه سره زغمي
1

بايد له )  ( Acv√fc′څخه ډېره نه شي  .همداراز د ديوالي ستنو ) (Wall Piersمقاومه يا
3

5

نومينالي عرضانې قو ه بايدله )  ( Acw√fc′څخه ډېره فرض نه شي  (Acw) ،د ديوال
6

دستنې د مقطع مساحت دی .
 -5د ديوال د افقي او تــــــړلو ګاډرونوبرخــــو مقاومـــــه يا نومينالي عـــــرضانې قو ه بايدله
5

)  ( Acw√fc′څخه ډېره فرض نه شي  (Acw) ،د ديوال د افقي او تړلو ګاډرونوبرخو د مقطع
6

مساحت دی .
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 -6.5.6د ځانګړواوسپنيزوکانکرېټي پرېکېدونکو ديوالونومحاسبه
)(Reinforcement of Special RCC Shear Walls
دکوږوالي مومنټ او محوري بار په وړاندې دځانګړو پرېکېدونکو ديوالونو
محاسبه د ستنو د محاسبې پربنسټ او هغې ته ورته چې مخکي پــــرې بحــــث وشو  ،بې
له دې چې ) (Pu ≤ ϕPnکنترول شي ،تر سره کېږي  .د محوري بار او کوږوالي مومنټ
الندې د دې ډول ديوالونوپه ارزونه کې دټولو سيخانو د ظرفيت څخه چې د ديوال په
ټولو برخو کې ځای په ځای کېږي ګټه اخېستل کېږي .
د ) (ACIکود پر بنسټ که د ديوال مقطع په اوږدوکې داسې متقاطع شوې وي چې
متقاطع يې د ) (C) ، )L(،(Tاويا بل کوم شکل ولري  ،نو د طاقچې اغېزمن عرض يې د
هرې تحليلي طريقې په واسطه پيداکولی شو .ديوې اسانه طريقې په شکل کولی شو
چې د طاقچې اغېزمن عرض د مجاور ديوال تر تنې پورې د نيمايې فاصلې او د ديوال د
ټولې ارتفاع د ) (25%څخه د کوچني قيمت په ټاکلوسره په پيداکړو .
 -5.6مثال :يو پرېکېدونکی ديوال چې ضخامت يې ) (400 mmدی ،دساختمان د پالن
د دوو محورونوپه منځ کې د ) (ℓw = 6.0 mپه فاصله دا سې ځای په ځای شوی دی ،چې
دواړو لوروته د ) (700 x 700 mmابعادلرونکو ستنو سره يوريخت جوړېږي  .دا ديوال
په يو دولس پوړېزه ودانۍ کې واقع دی چې د لــــــومــــړي پوړ ارتفاع يې ) (5.0 mاود
نوروپوړونو ارتفاع يې ) (3.0 mده  .همـــداراز دا ديـــــوال د دوو اړخيزو ستنو سره
د) (Vu = 4,500 KNعرضاني قوې (Pu = 5,000 KN)،محوري قوې او (Mu=60,000
) KN. mکوږوالي مومنټ الندې (د زلزلې اغېزې په پام کې نيولو سره) واقع دی  ،که (f’c
) = 30 MPaاو ) (fy = 420 Mpaوي ،نو په لومړي پوړ کې ديوال د ځانګړې
اوسپنيزکانکرېټي ديوال په څېرمحاسبه کړئ .
حل :
 -1په لومړي قدم کې د ديوال عرضاني قوه د اعظمي نومينالي مقاومې عرضامي قوې
سره پرتله کوو:
621

2

Vn,max = Acv√fc′ , Acv = h x ℓw ; ℓw = 6.0 + 0.70 = 6.70 m
3

Acv = 400 x 6,700 = 268 x 104 mm2
2

2

3

3

Vn,max = Acv√fc′ = x √30 x 268 x 104 = 9,786 x 103 N
ϕVn,max = 0.75 x 9,786 = 7,340 KN > Vu = 4,500 KN => OK
 - 2په ديوال کې د عرضاني قوې په وړاندې مقاوم سيخان په الندې ډول پيداکېږي :
1

1

6

6

Vu = 4,500 KN > Acv√fc′ = x √30 x 268 x104 = 2,446.5 KN
د پورتني شرط له مخې د ديوال په دواړو امتدادي برخو کې دوه قشره دعرضاني قوې په
وړاندې مقاوم سيخان په پام کې نيول کېږي  .نو په ديوال کې ځانګړې سيخبندي په
الندې ډول محاسبه کېږي :
= 5.67 > 2.0
1

) − 6 √fc′

38

=

hw
ℓw
1

6.7
V
(ϕAu
fy
cv

; hw = 5.0 + 11 x 3.0 = 38.0 m

= Vn = Acv (αc √fc′ + ρtfy) => ρt
4,500 x 103

1

− 6 √30) = 0.003156
1

4

420 0.75 x 268 x10
1

Acv√fc′ = x √30 x 268 x104 = 1,223.25 KN
6

(

1

12

= ρt

> Vu = 4,500 KN

ρtmin = ρℓmin = 0.0025
دوه قشره (اليه) افقي فوالدي سيخان ) (2 N 16 @ 300 mmچې ) (ρtيې > (0.0035
) 0.003156او همداراز دوه فشره (اليه) افقي فوالدي سيخان ) (2 N 14 @ 300 mmچې
) (ρℓ = 0.00257په پام کې نيول کېږي  .پاملرنه بايد وشي  ،که )≤ 2

hw
ℓw

( وي  ،نو

لږترلږه ) (ρt) ، (ρℓته نژدې قبلېږي.
 -3د کوږوالي مومنټ او محوري قوې په وړاندې د ديوال محاسبه :د ديوال لوړوالي ته په
کتنې اود کږېدنې په ظرفيت کې د عمودي عرضاني (پرېکېدونکو) سيخانو له اغېزو
څخه په انصراف سره  ،په لږنژدېکت سره کولی شو دکوږوالي مومنټ په يوه جوړه فشاري
او کششي قوو واړوو او فشاري او کششي قوې له هريوې ستنې څخه په الس راوړو .په
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دې حالت کې د انحنايي مومنټ لويوالي او له مرکزيت څخه د بيرون وتنې په پام کې
نيولو سره کولی شو کششي ) (Tuاو فشاري ) (Cuقوې په الندې ډول پيداکړو:
60,000

= 10,000 KN

6

= 5,000 + 10,000 = 15,000 KN
= 26,455 mm2

10,000 x 103
0.90 x 420

=

Tu
ϕfy

=

Mu
z

Mu
z

= Tu

Cu = Pu +

= Tu = ϕAsfy => As

د پايې فشاري ظرفيت مساوي کېږي په :
]Pn = ϕ [0.85fc′ (Ag – Ast) + Ast fy
1

C

) ( ϕu − 0.85fc′ Ag
− 0.85x 30 x 700 x700) = 26,824 mm2

15,000 𝑥103
0.65

) (fy −0.85f′c
1

(

)(420−0.85x 30

= Ast
= Ast

Ast = 26,824 mm2 => 28 N 36 => Ast = 28,486 mm2
له پورتنۍ محاسبې څخه څرګنده شوه چې د ديوال دواړو خواو ته ستنو کې )(28 N 36
سيخانو څخه ګټه واخېستل شي  ،خو دا حل ديوه لړه محاسبه ده  ،نو له دې امله له
) (10%څخه تر ) (20%پورې په پايو کې د سيخانو د کمېدنې ) (24 N 36پورې د
سيخانو داصالح (لکه مخکې په څېر) له مخې قبول کړو .دمحوري قوې او کوږوالي
مومنټ په وړاندې د ديوال طولی يا په اوږدو کې فوالدي سيخان )(2 N 14 @ 300 mm
ارزول کېږي  ،خو اوس يې ارزونه نه کوو او مخکې په ډېر تفصيل سره توضيح شوه.
 -4د ديوال په دواړو لورو کې د ځانګړو مرزي اجزاو څخه دګتې اخېستنې اړتيا ارزونه :
داچې په دې مثال کې محاسبوي بې ځايه کېدنه ) (δuنه ده ښودل شوی ،نو د ديوال په
څنډو کې د ځانګړو فوالدي سيخانو ځای په ځای کېدنې اړتيا دمقطع په ليري فشاري
ليکه کې د فشاري تشنجاتو د کنترول پربنسټ ارزوو:
ℓw

; Ag = 2 x (700 x 700) + 400 x 5,300 = 3.1 x 106 mm2
= 1.38 x 1013 mm4
= 1.61 + 14.57 = 16.2 MPa

6,700
2

x

300 x (5,300)3
12
60,000 𝑥 (10)6
(10)13

0.2 x 30 = 6.0 MPa
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2

-

Ig

Ag

700 x (6,700)3

+

𝑥 1.38
= 0.2 fc′

x

Mu

+

Pu

12
5,000 𝑥 (10)3
(10)6

𝑥 3.1

=σ
= Ig
=σ

> σ = 16.2 MPa

له پورتنۍ محـــاسبې څخه څــــرګــــنده شوه چې مـــرزي ځانګـــــړو اجـــــزاو ته اړتيا
شته ،نوپه مرزي اجزاو کې ځانګړې سيخان بايدد پايې تر ارتفاع پورې وغځېږي  ،تر څو
) (σ < 0.15 fc′ = 4.5 MPaشي .که د ځانګړو اجزاو ارتفاع د بې ځايه کېدنې طريقې له
مخې وټاکل شي  ،نو ځانګړي فوالدي سيخان بايدتر max {ℓw, Mu/4V} = 6.7m
ارتفاع له پايې څخه ادامه پيداکړي  .دا طريقه هغه مهال کارېږي چې د ديوال مقطع د
ساختمان ترپاسنۍ برخې پورې ثابته وي يعنې داچې ديوال د کوږوالي او محوري
بارونو لپاره يوه بحراني مقطع ولري .
 -5په مرزي اجزاو کې د ځانګړو عرضي سيخانو ځای په ځای کېدنه :مرزي اجزاء په افقې
ډول د فشاري ساحې د ليرې ليکې څخه لږترلږه تر } max{c – 0.1ℓw, c/2فاصلې پورې
غځېږي  .په دې رابطه کې ) (cد غيرفعال محور ارتفاع ده او د نسبتي اوږدېدنې د تحليل
له مخې ټاکل کېږي  .په دې مثال کې ) (cپه تحليلي توګه نه ټاکل کېږي  ،نوداړخ پايو په
عرض کې عرضي سخان له پرېکېدونکي ديوال څخه وروسته تر ) (700 mmپورې
غځېږي  ،دا ترهغه پورې په پام کې نيول کېږي چې ) (c < 1.4 mشي  .که د تحليلي
محاسبې په واسطه ) (c > 1.4 mشي  ،نو ځانګړي عرضاني سيخان د ديوال د تنې په
برخه کې هم بايد ځای په ځای شي .
د عرضاني فوالدي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :

f′c
fyt

Ash = 0.09sbc

دعرضاني سيخانو ترمنځ فاصله د الندېنۍ رابطې څخه حاصلېږي :
350−hx

1

3

4

smax = min { hmin, 6dL, so}; so = 100 +

د پرېکېدونکي ديوال په څنډو کې پايو لپاره ) (24 N 36محاسبه شوی سيخان  ،د پايو
په مقطع کې ګردچاپيره ) (7سيخان ځای په ځای کېږي اوپه پايو کې د ګژدمکونو د
محدوديتونو پربنسټ يوګژدمک په اوږدو کې دټولو سيخان په ګردچاپيره او دوه نيمه
ګژدمکونه په هر لوري په پام کې نيول کېږي  .نو له دې امله د مرزي جز په ټولو لورو د
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ګژدمکونو او نيمه ګژدمکونو د سيخانو تر منځ اعظمي افقي فاصله د ) (hxله مخې په
الندې ډول پيداکېږي :
= 150 mm

350−200
3

hx = (700 – 2 x50)/3 = 200 mm; so = 100 +
100 mm ≤ so ≤ 150 mm => OK

= 175 mm, 6 x 36 = 216 mm, so = 150 mm}= 150 mm
= 585 mm2

30
420

700
4

{ smax = min

)Ash = 0.09 x 150 x (700 – 2 x 40 – 14

د ديوال د مرزي اجزاو لپاره محاسبه شوی ځانګړي عرضاني فوالدي سيخان لږترلږه
) (300 mmيو د بل پسې  ،د ديوال دواړو لورو کې د ځانګړو مرزي اجزاو کې افقي
عرضاني فوالدي سيخان کې د الندېني شکل په څېر ځای په ځای کېږي .

 -7.5.6يوله بل سره تړلي پرېکېدونکي ديوالونه اوپيوند ګاډرونه
)(Coupled Shear Wall and Coupling Beams
دوه ځانګړي پرېکېدونکي ديوالونه چې يو له بله د ډېرې ازادې فاصلې شتو له دليله
سره جدا شوې وي ،کولی شو د تړلي پرېکېدونکي ديوالونو )(Coupled Shear Walls
په واسطه چې دمحوري بار او انحنايې مومنټ په وړاندې مقاوم وي يو له بل سره وصل
کړو .همداراز ګاډرونه د پيوند ګاډرونو) (Coupled Beamsپه واسطه يوله بل سره
وصلېږي  .د دوو يو ځای شويو پرېکېدونکو ديوالونوترکيبي سختي د دواړو ديوالونو د
ځانګړو سختيو څخه ډېره وي  .تړلي پرېکېدونکي ديوالونه د ساختمان جانبي شکل
بدلون ) (Driftاو د ديوالونود انحنايي مومنټ توپيررا کموي .
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په الندېني ( -11.6شکل) کې دوه ګاونډي پرېکېدونکي ديوالونو په ځانګړي او
تړلي ښودل شوي دي  ،چې دواړه يوله بله سره بشپړه توپير لري  .په حقيقت کې دوه
ګاوندي اوځانګړي پرېکېدونکي ديوالونه د انحناء له امله د شکل بدلون خپله ښيي ،خو
د ګاډرونو په واسطه وصل کېدنې له امله د دواړو ديوالونو تر منځ دعرضاني قوې او
انحنايي مومنټ انتقال  ،چې د تړلي پرېکېدونکي ديوال په څېر کارکوي کړنه يې
چوکاټ ته او جانبي شکل بدلون يې د عرضاني قوې شکل بدلون ته نژدې وي .
دنښلونکي ګاډر سختي د تړلي يا نښتي پرېکېدونکي ديوال په کړنه کې ډېرمهم رول لري
 ،که يې سختي لږه وي  ،نو تړلي يا نښتي پرېکېدونکي ديوالونه  ،دځانګړو ديوالونو په
څېراو که سختي يې ډېره وي  ،نو تړلي يا نښتي پرېکېدونکي ديوال ديوه کامل ديوال په
څېر کار کوي .

 -10.6شکل  :پرېکېدونکي ګاونډي ديوالونه  (a) .ځانګړي پرېکېدونکي ديوالونه او ) (bتړلي
پرېکېدوني ديوالونه ). (710: 4

دا چې نښلونکی ګاډر د کانټيليور په څېر عرضاني قوه له يوه پرېکېدونکي ديوال
څخه بل پرېکېدونکي ديوال ته انتقالوي  ،نو دعرضاني قوې له امله په کې د شکل بدلون
اندازه ډېره لوړه وي او په زلزله کې په ډېره چټکۍ سره تخريبېږي  .څېړنو ښودلې ده چې
په نښلوونکو يا پيوندي ګاډرونو کې طولي او عرضي قطري سيخانو ځای په ځای کېدنه
د دې ډول بارونو په وړاندې مقاومت لوړوي  .په ( -12a.6شکل) کې ښودل شوې
سيخبندي د قيچي په څېرعمل کوي چې کششي قوه ) (Tاو فشاري قوه ) (Cداسې
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انتقالوي چې د عرضاني قوې ) (Vاو انحنايې مومنټ ) (Mدانتقال المل کېږي او په
الندې ډول پيداکېږي :
)T = C = ϕAvdfy ……………………………………….. (36.6
)Vu = 2T sin α = 2ϕAvdfy sin α ……………………...… (37.6
)Mu = ϕAvdfy sin α (h – 2d) …………………………… (38.6
د ) (ACIکود د نښلونکو يا تړونکو ګاډرونو لپاره د )

ℓn
h

( نسبت له مخې دالندېنيو

محدوديتونو سپارښتنه کوي:
 -1که )≥ 4

ℓn
h

( وي  ،نو په نښلونکي ګاډر کې د قطري سيخانو ځای په ځای کېدنې ته

اړتيا نه شته  .په دې حالت کې د نښلوونکي ګاډر سيخبندي په ځانګړوانحنايي
چوکاټونو کې د انحنايي اجزاو په څېر تر سره کېږي  .په نښلونکي ګاډر کې پاسني او
الندېني طولي سيخان داسې ځای په ځای کېږي ،چې ) (ρ ≤ 0.025وي .
همداراز له اتکاء څخه د ) (2hپه فاصله د عرضاني سيخانو تر منځ اعظمي فاصله د
الندېنۍ رابطې له مخې کوچنۍ فاصله ټاکل کېږي :
)smax = min { , 8dL, 24dT, 300 mm} …………………… (39.6
په پورتنۍ رابطه کې ) (dLد طولي سيخانو کوچنی قطر دی او ) (dTد عرضاني سيخانو
قطر دی .
 -2که )< 4

ℓn
h

( وي  ،نو پيوندي يا نښلوونکی ګاډر وايې منځ ته په متقارنه توګه په دوه

متقاطع ډلوپه قطري ډول سيخبندي کېږي .
 -3که )< 2

ℓn

1

h

3

( وي او ضريبي عرضاني قوه )  (Vu > Acv√fc′وي ( -Acvدپيوندي ګاډر

د مقطع مساحت دی)  ،نو پيوندي يا نښلوونکی ګاډر وايې منځ ته په متقارنه توګه په
دوه متقاطع ډلوپه قطري ډول سيخبندي کېږي .
 -4پيوندي يا نښلوونکی ګاډر وايې منځ ته په متقارنه توګه په دوه متقاطع ډلوپه قطري
ډول دالندېنيو محدوديتونوپه پام کې نيولوسره سيخبندي کېږي:
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الف  -د سيخبندۍ هر ډله بايد لږترلږه څلور سيخانو وي  ،چې د يوې هستي په
ګردچاپيره په داسې پام کې نيول کېږي ،چې د دې هستې ابعاد د ( -12b.6شکل) په څېر
د عرضاني سيخانو تر بيرونه پورې اندازه کېږي او د ګاډر د سطحې پرعمود ي لوري
بايد له )
له )

bw
2

bw
2

( څخه لږنه شي او دګاډر دسطحې پر لوري په قطري سيخانو عمودي بايد

( څخه لږه نه شي.

ب  -د پيوندي يا نښلوونکي ګاډر نومينالي مقاومه عرضاني قوه د الندېنۍ رابطې څخه
پيداکېږي :
5

)Vu = 2Acvfy sin α ≤ Acv√fc′ ………………………. (40.6
6

په پورتنۍ رابطه کې ) (Acvپه هره ډله کې د قطري فوالدي سيخانو مساحت دی او )(α
له افق سره د قطري فوالدي سيخانو زاويه ده .
ج  -قطري فوالدي سيخان د عرضاني سيخانو په واسطه د الندېنيو شرايطو له مخې
محصورېږي :
 که د عرضاني سيخان په فنري يا دايروي توګه سيخبندي  ،نودسيخبندۍ نسبت يېبايد له الندېني قيمت څخه لږ نه شي :
f′c

)− 1) …………………………… (41.6
fy

Ag
Ac

(≥ 0.45

f′c
fy

ρs = 0.12

 که د عرضاني سيخان د مستطيلي ګژدمکونو په توګه سيخبندي  ،نو مجموعيمساحت يې بايد له الندېنيو دوو قيمتونو څخه لږ نه شي :
)………………………………………….. (42.6

)− 1)…………………………… (43.6

Ag
Ac

()

f′c
fyt

f′c
fyt

Ash = 0.09sbc

Ash = 0.3 (sbc

په پورتنيورابطو کې ) (fytد عرضاني سيخانو په تسليمېدنه کې مقاومت دی (bc) ،د
قطري فوالدي سيخانو د ډلې عرض دی ،چې د محاطوونکي سيخانو مرکزترمرکزه
فاصله ده او محاطوونکي سيخان بيرون تر بيرونه اندازه کېږي  (Ash) ،د قطري سيخانو
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د مقطع د هستې مساحت دی او ) (Agد قطري عنصر د سطحې مجموعي مساحت دی
،چې د عرضاني سيخانو ګردچاپيره د بيرني نقطې څخه لږترلږه ) (40 mmپوښ له مخه
حسابېږي .
 د قطري سيخانو محصورونکو عرضاني سيخانو تر منځ فاصله ) (sد ( -33.6رابطې )څخه پيداکېږي :
)}……………….. (33.6

350−hx
3

, 6dL, so = 100 +

hmin
4

{s ≤ min

په پورتنۍ رابطه کې ) (hminد مرزي جز کوچنۍ اندازه ده  (dL) .د مرزي جز د عمودي
سيخانو قطر دی  (hx) .د مرزي جز په ټولو برخو کې دګژدمکونو ترمنځ کوچنۍ افقي
فاصله ده او د ) (100 mm ≤ so ≤ 150 mmپه پام کې نيولوسره غوره کېږي .
د -د قطري سيخانو پراختيايي اوږدوالی په ديوال کې د کششي قوې پر بنسټ تامينېږي
.
هـ  -قطري سيخان د پيوندي ګاډرونوپه نومينالي انحنايي مقاومت کې اغېزمن نيول
کېږي،چې د دې دواړو ګډون کولی شو د( -38.6رابطې) په واسطه وارزوو:
)Mu = ϕAvdfy sin α (h – 2d) …………………………… (38.6
و -په نښلوونکو ګاډرونو کې د قطري سيخانو او دهغې ګردچاپيره ګژدمکونوسربېره
طولي او عرضاني سيخان هم لکه د ( -12b.6شکل) په څېرپه پام کې نيول کېږي  .د دې
سيخانو اصغري اندارې په الندې ډول ټاکل کېږي :
د طولي سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
)Av = 0.0025bws …………………………………… (44.6
د عرضاني سيخانو مساحت مساوي کېږي په :
)Av = 0.0015bws …………………………………… (45.6
د طولي او عرضاني سيخانو تر منځ فاصله مساوي کېږي په :
d

)s ≤ min { , 300 mm} …………………………… (46.6
5
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 -11.6شکل  :په پيوندي ګاډرونو کې د قطري فوالدي سيخانو د قيچي ډوله سيخندي  (a) .په پيوندي
ګاډرونو کې د قطري فوالدي سيخانو د قيچي ډوله کړنه او ) (bد ) (ACIکود د غوښتنې له
مخې په پيوندي ګاډرونو کې سيخبندي ). (710: 4
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 -6.6د اوسپنيزوکانکرېټي استنادي ديوالونو تحليل او محاسبه
)(Reinforced Concrete Retaining Walls Analysis and Design
استنادي ديوال هغه ديوالونه دي چې بې له سيخه (ثقلي يا وزني ديوالونه) اويا
اوسپنيزکانکرېټي دخاورې يا اوبو دجانبي فشارپر وړاندې دپايدارۍ لپاره ترې ګټه
اخېستل کېږي  .په ( -12.6شکل) کې څول ډوله کارېدونکي ديوالونه ښودل شوې دي .په
( -12a.6شکل) کې ثقلي يا وزني استنادي ديوال ښودل شوی دی چې بې له سيخه
کانکرېټو ،خښتو  ،ډبرو او يا نورو ساختماني موادو څخه جوړېږي). (422:3
په دې ډول ديوالونوکې د ديوال وزن د جــــــــانبي فشارپروړاندې مقاومت او
محکميت کوي ،چې مقطع او ابعـــــاديې له محــــــوره بيرون عامل محــــ-وري بار او
کږېدنې مومنټ له مخې ټاکل کېږي چې د مقطع د ) (1/3په ارتفاع کې واقع کېږي  ،تر څو
په هغې کې کششي تشنجات رامنځته نه شي  .په ( -12b.6شکل) کې کانټيليور استنادي
ديوال او په ( -12c.6شکل) کې کونټوفورت استنادي ديوال ښودی شوې دی چې دا دواړه
ډوله ديوالونه له اوسپنيزوکانکرېټو څخه جوړېږي او د جانبي فشارپه وړاندې د پايدارۍ
المل يې د ديوال انحنايي مقاومت او د خاوروزن وي چې د خاورينې پشتې پرمخ واقع
وي  .ددې ډول ديوالونو د محاسبې لپاره دجانبي خاورې او د تهداب الندې خاورې په اړه
بشپړه معلومات اړين دي ). (762: 1
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 -12.6شکل :استنادي ديوالونه  (a) .ثقلي استنادي ديوال (b) ،کانټيليور استنادي ديوال او )(c
کونټرفورت استنادي ديوال دی ). (761: 1
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 -1.6.6اوسپنېزکانکرېټي کانټيليور استنادي ديوالونه
)(Reinforced Concrete Cantilever Retaining Walls
د اوسپنيزوکانکرېټي استنادي ديوالونو څخه چې ( -13.6شکل) کې يې بېالبېلې
برخې ښودل شوې دي له کانټيليوراستنادي ديوال څخه ډېره ګټه اخېستل کېږي .

 -13.6شکل :د کانټيليور استنادي ديوال عرضاني مقطع ).(428:7

د الندېني ( -14.6شکل) په څېرپه هغه ځايونو کې چې د خاورو کندنه ترسره کېږي
ديوال داسې طرحه کېږي ،چې د پنجې ) (Toeبرخه يې اوږده او د پوندې ) (Heelبرخه يې
لنډه وي او چې د خاورو څخه ډکېږي داسې طرحه کېږي ،چې د پنجې برخه يې لنډه او د
پوندې برخه يې اوږده وي). (744:8
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 -14.6شکل :دکانټيليور استنادي ديوال عرضاني مقطع  (a).دخاورې کندنې حالت او
) (bد خاورې ډکون حالت ).(429:7

 -2.6.6د جيوټکنيکي انجنيري له پلوه د کانټيليور استنادي ديوالونه
)(Geotechnical Engineering Aspects of Cantilever Retaining Walls
استنادي ديوالونه داسې محاسبه کېږي  ،چې د خوندي شوو خاورو له امله د خاورې
فشار په وړاندې مقاوم وي  .د خاورې يا جيوتکنيک پروژې انجنير يو راپور
برابروي،چې په هغې کې د خاورې په هکله د بېال بېلواړخونو له پلوه تفصيل ورکړل
شوی وي  .د استنادي ديوالونو د محاسبې لپاره الندېنيو معلوماتوته ډېره اړتياده :
 -1د خاورې حجمی وزن ). (γ
 -2د خاورې د داخلي اصطکاک زاويه). (ϕs
 -3د خاورې د زغم مجازي فشار). (qa
 -4د خاورې او کانکرېټو ترمنځ د اصطکاک ضريب). (µ
 -5د کمېدنې ضريب  ،چې د اصطکاک او غيرفعال مقاومت لپاره کارېږي ). (R
 -6د تهداب اصغری اړين ژوروالی ). (Dt + Df
 -7د روښنايي لپاره اصغري فاصله .
 -8د استنادي ديوال شا ته اړينه اوبه وتنه .
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هغه بارونه چې پر کانټيليور استنادي ديوال عمل کوي په ( -4.6شکل) کې ښودل
شوي دي چې الندېنې پارامترونه په کې کارېږي :
Paاو - Pasپه ترتيب سره د) (H/3او) (H/2سره د خاورې د وزن او اضافي عامل بار له
امله د خاورې د فعالو بارونو محصله ده .
 -Wsاضافي بار دی چې د استنادي ديوال شاته د هوار ډوکون له امله رامنځته کېږي .
 -Ka, Kpپه ترتيب سره د خاورې د فشار فعال او غير فعال ضريبونه دي .
 -δد خاورو او ديوال ترمنځ د اصطکاک زاويه ده .
 - Ppد خارو د غير فعال فشار محصله ده .
 - D = Dt + Df + Dkد تهداب اود کيلي ژوروالی دی  ،چې د غير فعال يا ضعيفه
مقاومت لپاره کارېږي .
 -Fد تهداب او خاورې تر منځ د اصطکاک مقاومت دی .
 -qh, qtپه ترتيب سره د تهداب په پنجې او پوندې باندې د خاورې فشار دی .

 -15.6شکل :د کانټيليور استنادي ديوال له پاسه د خاورې قوې ). (431:7

د ديوال شاته د خاورې فعال فشار ( Paاو ) Pasچې دپه ) (δزاويه د ديوال د سطحې
سره عمل کوي او د ديوال اود خاورې ترمنځ د اصطکاک المل کېږي او د) (ϕs/2څخه
تر) (ϕs/3بريده پورې وي  .د خاورې دفعال فشار اصطکاک برخې (اجزاء) د ديوال د
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استوارۍ لپاره ګټور ې دي  ،دا ځکه چې ديوال د خاورې طبقې پر لوري ټيل وهی  .په
محاسبه کې ) (δ = 0فرضېږي  ،دا ډول فرضېدنه محاسبه اسانه کوي او خونديتوب
لوړوي ).(746:8
د) (Kaاو) (Kpضريبونه د رنکين ) ، (Renkine’sکولومب ) (Coulamb’sتيوريو او
نورو طريقو په واسطه پيداکېږي  .د رنکين په تيورۍ کې د خاورې فشار (فعال يا غير
فعال) د افقي لوري سره د ) (βپه زاويې (د شا د ډکون ميالن) په مايل ډول فرضېږي او د
ديوال مخکې لکه د ( -15.6شکل)په څېردخاورې په افقي ضعيفه مقاومت کې په افقي
حالت کې وي،چې داضريبونه د الندېنيو رابطو په واسطه پيداکېږي :
)………………………… (47.6
)……………………… (48.6

cos β − √cos2 β − cos2 ϕs
cos β +√cos2 β − cos2 ϕs

cos β2 − √cos2 β2 −cos2 ϕs
cos β2 +√cos2 β2 − cos2 ϕs

Ka = cos β
Kp = cos β2

دلته  (β) :او) (β2په ترتيب د شا ډکون اود ديوال مخې ته د خاورې دميالن زاويې دي.

 -16.6شکل :د رينکين تيورۍ پر بنسټ د خاورې فعال او غيرفعال فشار).(432:7
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چې د اضافي بار ) (Surchargeله امله د خاورو فشار افقي لوري ته د) (βد زاويی په
ميل عمل کوي ،د افقي ډکون ځانګړې حالت لپاره د) (Kaاو) (Kpقيمتونه د رينکين
تيورۍ له مخې ) (47.6او ) (48.6رابطې په الندې ډول ليکو): (425:3
)…….……………………..………… (49.6
)……………………….…………… (50.6

𝑠𝜙1− sin

𝑠𝜙1+ sin
𝑠𝜙1+ sin
𝑠𝜙1− sin

Ka = cosβ
Kp = cosβ2

د) (Kaاو) (Kpقيمتونه د کولمب تيورۍ او ( -6.6شکل) پر بنسټ د ) (49.6او
) (50.6رابطو له مخې د فعال او غير فعال يا ضعيفه خاورو لپاره په الندې ډول ليکو :
)……………………(51.6
)……………………(6.6

2

)cos2 (𝜙𝑠 −θ
2
)sin(𝜙𝑠 +δ) sin(𝜙𝑠− β
√ cos2 β cos(δ+ θ)⌊1+
⌋
)𝜃cos(𝛿+𝜃) cos(𝛽−
2
) cos (𝜙𝑠 − θ2
) sin(𝜙𝑠 +δ) sin(𝜙𝑠 −β
⌋ )cos2 β cos(δ − θ2 )⌊1− √ cos(δ−θ ) cos(β−θ 2
2
2

= Ka
= Kp

 -17.6شکل :د کولومب تيورۍ پر بنسټ د خاورې فعال او غيرفعال فشار).(433:7
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د ( )16.6او ( )17.6شکلونو لپاره ) (θاو) (θ2په ترتيب سره د ديوال د سطحې او د
ډکون لوري او مخې د ميالن زاويې دي  .د کولومب تيورۍ له مخې د اصطکاک له امله د
خاورو فشارد ديوال له مخې په ) (δزاويه نيول کېږي). (391:11
په ( -17.6شکل) کې د اسانتيا او ساده کېدنې لپاره ) (θ = β2 = 0او ضعيفه مقاومت
افقي فرضېږي  .د کولومب تيورۍ د فعال او غيرفعال فشار د اسانه کولو لپاره که (β = θ
) = 0ونيول شي  ،نو فرضېږي چې شاتنې ډکون يې هوار او تنه يې عمودي واقع ده  .په
استنادي ديوالونو کې اصطکاک يوه استواره قوه ده چې په محاسبه يې کې د النورې
ډاډمنتيا لپاره نه نيول کېږي او ) (δ = 0قبلېږي چې داسانتيا او ساده کولولپاره د
)(51.6او) (52.6رابطې په الندې ډول ليکو :
)…………………………………….… (53.6
)……………………………………… (54.6

cos2 ϕs
(1+sin ϕs)2
cos2 ϕs

(1−sin ϕs)2

= Ka
= Kp

د رينکين او د کولومب تيوري په هغه حالتونو کې چې اصطکاک صفروي او يا يې
تر شا هوار ډکون وي ،يو له بله سره مطابقت کوي  .د دې لپاره چې محاسبه اسانه شي ،
نو د خاورو په راپور کې د روانو مايعاتو معادل فشار) (FEPاو ضعيفه مقاومت ) ،(Pپه
استنادي ديوالونو د فعال او غير فعال فشار څرګندونې لپاره د تيورۍ پر بنسټ الندېني
پارامترونه په پام کې نيول کېږي :
)EFP = γ. Ka ………………………………………………… (55.6
)P = γ. Kp ………….………………………………………… (56.6
يادونه :
 -1په استنادي ديوالونو کې لکه د ( -18.6شکل) په څېر د خاورو د چسپېدنې اغېزې په
پام کې نه نيول کېږي  .د خاورې انجنيرۍ کې د سريښناکې خاورود وچېدنې له امله د
سطحې کششي درزونو په وړاندې ډاډمنتيا په پام کې نيول کېږي .
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 -2د استنادي ديوال دکيلي په وړاندې غيرفعال يا ضعيفه مقاومت په ځېنيو تيوريو کې
د) (ϕsد نفوذ دليکي تراوږدو پورې غځېږي .د تهداب پوندې ته نژدې د کيلي دا
موقيعيت د غيرفعال يا ضعيفه مقاومت لپاره ډېر ګټور دی .
 -3د ديوال د تنې څخه د اضافي بار لپاره د ( -7.6شکل) په څېر ،د ) (45°درجو په زاويه
د نفوذليکه کارول کېږي  ،تر څو د دې ډول بارېدنې له امله د خاورو فشار په وړاندې
مقاومت وکړي .

 -18.6شکل :استنادي ديوال ته ځانګړې پاملرنه (a).کششي درزونه (b) ،ډېر شوی کمزوری مقاومت
او ) (cپه يوه فاصله سرباری). (434:7

په جيوتکنيکي انجنيري کې د استنادي ديوالونولپاره محاسبه داسې تر سره کېږي
 ،چې په هغې کې لکه د ( -19.6شکل) په څېر د ويجاړېدنې د الندېنيو حالتونوپه
وړاندې ډاډمنتيا حاصله شي :
 -1د تهداب د پنجې د څنډې سره د ) (Oنقطی ته دچپه کېدنې په وړاندې .
-2د تهداب د الندېنۍ برخې سره دښوييدنې په وړاندې .
-3د تهداب د پنجې د څنډې سره د خاورو د فشار له امله د زغم ويجاړېدنې په وړاندې.
-4د محافظه شوې ځمکي  ،دخاورو عمومي ويجاړېدنې په وړاندې .
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 -19.6شکل :د کانټيليوراستنادي ديوال لپاره د خاورې انجنيري د تخريب حالتونه  (a).چپه
کېدنه  (b) ،ښوئيدنه (c) ،زغم او ) (dکروي تخريب). (435:7

په محاسبه کې دکانټيليور استنادي ديوالونه د جيوتکنيکي تحليل لپاره د قوو د
ساده شوی دياګرام نه چې په ( -20.6شکل) ښودل شوې دی  ،ګټه اخېستل کېږي دلته د
خاور فشار افقي دی اواصطکاک نه شته ).(379:12

 -20.6شکل :د کانټيليوراستنادي ديوال لپاره د قوو ساده شوي دياګرام ).(436:7

( -20.6شکل) او ( -13.6شکل) د ورته والي ( چې په هغې کې د کانټيليور
استنادی ديوال ابعاد ښودل شوي دي ) له مخې د ديوال په يو متر يا يوفوټ اوږدوالي
کې قوې د الندېنيو رابطو په واسطه پيداکېږي :
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) (Ww = t.HW.γcد ديوال د تنې وزن  (Wf = Df.Bf.γc) ،د ديوال د تهداب وزن ،
) (Wk=Dk.Bk.γcد کيلي وزن  (Ws1 = n. Hw . γ + Ws.n)،د ديوال شا ته د خاورو وزن ،
) (Ws2 = Dt. a . γد ديوال مخې ته د خاورو وزن  (Pa = EFP. H2/2) ،د خاورو وزن
له امله د خاورود فعال فشار محصله  (Pas = Ka.Ws.H) ،د اضافي بار له امله د

خاورود فعال فشار محصله ] ،

(Dt +Df +Dk )2 −0.09
2

[  Pp = P.د خاورودغير فعال

فشار محصله او  F = (Ww + Wf + Wk + Ws1 + Ws2 ).µد خاورواو د ديوال دتهداب
تر منځ د اصطکاک قوه.
دلته  (γ) :او) (γcد خاورو او کانکرېټو حجمی وزنونه دي  .کله چې) (γد خاورې په
راپور کې نه وي  ،نود ) (γc = 22 - 24 KN/m3پورې نيول کېږي  .سربېره پردې  ،د قوو
د مومنټونو بازوګان د ) (Oنقطی ته په الندې ډول دي :
) (XWw = a + t/2د ديوال د تنې د وزن مومنټ  (XWf = Bf/2) ،د ديوال د تهداب د وزن
د مومنټ  (XWk = 2Bf/3) ،د ديوال د کيلي د وزن مومنټ  (Xs1 ≈ Bf - n/2) ،د ديوال
شا ته د خاورو وزن مومنټ  -(Xs2 = a/2) ،د ديوال مخي ته د خاورو وزن مومنټ
 (Ypa=H/3)،د خــــاورو د وزن لــــه املـــه د خـــاورو د فعـــال فشار محصلې مومنټ
او) (Ypas = H/2د اضافي بار له امله د خاورود فعال فشار محصلې مومنټ بازو دی .
الندېنۍ رابطې

دکانټيليوراستنادي ديوال په جيوتکنيکي انجنيري محاسبوکې

کاريږي:
د چپه کېدنې مومنټ ) (Moچې د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
Mo = Pa .Ypa + Pas . Ypas
)………………………..… (57.6

H2
2

+ Ka.Ws.

H3
6

Mo = EFP.

د مقاومت مومنټ ) (MRچې د الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي :
MR = WW .XWw + Wf .XWf + Wk .XWk + Ws1 .Xs1 + Ws2 .Xs2
].γ+

Bf
3

+2Dk.Bk.
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B2f

𝑡

2

2

MR = [t.HW (a + )+Df.

)……..…………….(58.6

a2

𝑛

2

2

+ (n.Hw.γ + Ws.n).(Bf - )+ Dt. γ.

د ) (IBCکود له مخې د چپه کېدنې په وړاندې د خونديتوب ضريب مساوي کېږي په:
)≥ 1.5 …………..…………..…………….…….(59.6

MR
Mo

= SF

مجموعي وزن مساوي کېږي په W = Ww + Wf + Wk + Ws1 + Ws2 :
)W = (t.HW +Df.Bf +Dk.Bk)γ + n.Hw.γ+ Ws.n+ Dt.a. γ/2 …(60.6
د ښوييدنې قوه ) (Poد الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي:
)+Ka.Ws.H ……………………..(61.6

H2
2

Po = Pa + Pas = EFP.

د مقاومت قوه ) (Ppد الندېنۍ رابطې په واسطه پيداکېږي:
)+ ∑W.µ …(62.6

(Dt +Df +Dk )2 −1
2

Pp = R.( Pa + F) = R.{P. Pp = P.

د ) (IBCکودپر بنسټ د ښوييدنې په وړاندې د خونديتوب ضريب مساوي کېږي په :
)≥ 1.5 …………..…………………. (63.6

)(Pa +ƩW.μ
) (Pa +Pas

=

PR
Po

= SF

د کانټيليور استنادي ديوال په تهداب کې د خاورود فشار دزغم د محاسبې لپاره  ،د
مجموعي وزنونوعن المرکزيتونه د قوو د سيستمونو دمعادل کېدنې د نظريي پر بنسټ
محاسبه کېږي :
)…………..………….… (64.6

) (MR −Mo
ΣW

–

Bf
2

= – XΣW

Bf
2

=e

 -21.6شکل :د کانټيليوراستنادي ديوال له پاسه غير مرکزی بار). (438:7
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د) (qtاو) (qhد پنجې او پوندې سره د خاورو د زغم فشار په الندې ډول محاسبه کېږي:
)………………….…………(65.6
)………………..……………(66.6
اړينه ده ،چې )

Bf
6

6ΣW.e
B2f
6ΣW.e
B2f

+
-

ΣW
Bf
ΣW
Bf

= qt
= qh

<  (eشي  ،په دې حالت کې ټول تهداب دخاورو فشار زغمی او پرته

له دې څخه يوه برخه د تهداب د خاورو فشار نه زغمی  ،د خوندي محاسبې لپاره اړينه ده
،چې الندېنۍ رابطې صدق وکړي :
)qt ≤ qall …………………………………..…...(67.6
)……………………….……...(68.6

Bf
6

<  eيا qh > 0

د )(IBCکود پر بنسټ د جيوتکنيکي انجنيري له پلوه  ،د چپه کېدنې او ښوييدنې
لپاره د ډاډمنتيا ضريب بايدله ) (1.5څخه لوي وي  ،د تهداب د پنجې سره د خاورو فشار
د خاورو د زغم له مجازي فشار څخه بايدلږ اودپوندې سره د خاورو فشار بايدله صفر
څخه لوي وي  .که په ) (68.6رابطه کې عن المرکزيت له صفر نه کوچنی وی  ،دا ښيي چې
د ديوال ويجاړېدنه د خوندي شوو خاورو پر لوري ده چې له واقيعيت نه لري ده .له دې
امله داستنادي ديوالونو مقاوم مومنټ د چپه کېدنې مومنټ څخه دپام وړ په اندازه لوي
وي  ،چې په پايله کې ديوال خوندي وي او د محاسبوي موخو لپاره )(e = 0
فرضېږي). (395:11

 -7.6دکانټيليور استنادي ديوالونود ساختمان محاسبه
)(Structural Design of Cantilever Walls
دکانټيليوراستنادي ديوالونودساختمان په محاسبه کې د ديوال د تنې،دتهداب
(دپوندې او پنجې) او د کيلي تحليل او محاسبې شاملې دي چې په الندې ډول ترې
يادونه کېږي :
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 -1.7.6د تنې تحليل او محاسبه )(Stem Analysis and Design
په ( -22.6شکل) کې د ديوال په تنې د خدمتي شرايطو الندې د خاورو فشار ښودل
شوی ،چې د کږېدنې مومنټ او عرضاني قوې لپاره د ) (1– 1بحرانې مقطع ده .په
محاسبه کې د ديوال وزن د محوري قوې او د ديوال اود خاورې تر منځ اصطکاک په پام
کې نه نيول کېږي  .په تنه کې محور ي قوه کوچنۍ وي چې له امله يې دمومنټ او
عرضاني قوې مقاومت لوړېږي  ،نو د محوري قوو په پام کې نه نيولو سره د محاسبې
ډاډمنتيا ال لوړېږي.

 -22.6شکل :د کانټيليور استنادي ديوال د تنې له پاسه عاملي قوې ). (439:7

د ( -22.6شکل) پر بنسټ ،د ) (1 – 1مقطع سره ډېريدونکې عرضاني قوه او مومنټ
په الندې ډول ښودل کېږي :
)+ KaWsHW) …………………………(69.6
)) ……...………….…..……(70.6

H2w
2

H2w

+ KaWs

2
H3w
6

Vu1-1= 1.6 (EFP

Mu1-1= 1.6 (EFP

د استنادي ديوالونو تنې د عرضاني قوو په وړاندې نه ځواکمن کېږي  ،نو له دې امله
کانکرېټ بايد د ټولو عرضاني قوو په وړاندې لکه د الندېنۍ رابطې په څېرمقاوم وي :
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)+ KaWsHW) …(71.6

EFPH2w
2

1

( ϕVn = 0.75x √f′c x 1,000d > Vu1-1= 1.6
6

د تنې فعاله ارتفاع د ) (72.6رابطې په واسطه محاسبه کېږي :
)……………….…………………….(72.6

db
2

– d = t – 50 mm

دلته ) (tد تنې ضخامت دی  (50 mm) ،د )(ACIکود د غوښتنې له مخې اصغري
خالصه محافظوي طبقه ده او ) (dbپه تنه کې د اساسي فوالدي سيخانو قطر دی .
په تنه کې د کږېدنې مومنټ پر بنسټ اساسي سيخان د الندېنۍ رابطي په واسطه
پيداکېږي:
)……………………………..……………..(73.6

Mu
0.8dfy

= As

دلته  (As) :د تنې په يومتر اوږدوالي کی د سيخانو مساحت دی  .د )(ACIکود
دسپارښتنې له مخې د تنې په يومتر اوږدوالي کې د سيخانو مساحت که د
سيخانوقطريې ) (16 mmاويا له دې کوچنی او) (fy = 420 MPaوي بايد >
) 0.0012او دنورو حالتونو لپاره بايد )> 0.0015

As
12t

As
12t

(

( وي  .ســـــربېره پر دې د

)(ACIکود د ديوال په تنه کې داساسي سيخـــــــانو تــــر منځ فاصله له ) (3tاو )(450 mm
د کوچنۍ فاصلې سپارښتنه کوي  .که د )< 0.001

As

( وي اساسي سيخان د ګژدمکونو

12t

په واسطه سره نه نښلې او که د ديوال د تنې ضخامت له ) (250 mmڅخه ډېر وي  ،نو د
ديوال تنه بايد د دوه قشره فوالدي سيخانو په واسطه چې يوقشريې شا لوري او بل
قشريې مخې لوري ته ځای پر ځای کېږي .د تنې د دواړو قشرونو سيخانو مجموعي
مساحت د سيخبندۍ اصغري نسبت له ) (0.0012نه تر ) (0.0015پورې نيول کېږي .
همدارازد )(ACIکود د غوښتنې له مخې په ديوالونوکې ددويمي فوالدي سيخانو د
سيخبندۍ نسبت دعمومي مساحت له مخې د )(< 16 mmاو ) (fy = 420 MPaقطر
لرونکو د عادی سيخانو او د ولډنګ شويو جالېو لپاره بايد له ) (0.0020او د نورو
سيخانو لپاره بايد له ) (0.0025څخه لږ نه شي  .د ديوال په تنه کې د دويمي سيخانو تر
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منځ بايدله ) (3tاو ) (450 mmد کوچنۍ فاصلې څخه ډېره نه شي .او که د ديوال د تنې
ضخامت د ) (250 mmڅخه ډېر وي  ،نو د ديوال تنه بايد د دوه قشره فوالدي سيخانو په
واسطه چې يوقشريې شا لوري او بل قشريې مخې لوري ته ځای په ځای کېږي  .د تنې د
دواړوقشرونوسيخانومساحت د سيخبندۍ اصغري نسبت له ) (0.0020څخه تر )(0.0025
پورې نيول کېږي  .د )(ACIکود د غوښتنو له مخې د ديوالونوپه تنو کې بايد د اساسي
سيخانو لپاره پراختيايي اوږدوالی په تنه او ديوال کې ځانګړې شي ).(749:8

 -2.7.6د تهداب تحليل او محاسبه )(Footing Analysis and Design
په ( -23.6شکل) کې د خدمتي شرايطو الندې کانټيليور استنادي ديوال د تهداب له
پاسه د خاورو د زغم فشار ښودل شوې دی  .ديوال د تهداب په پنجې او پوندې کې د
کږېدنې مومنټ او عرضاني قوې لپاره د) (2 – 2او) (3 – 3بحرانې مقطع دي .

 -23.6شکل :کانټيليور استنادي ديوال د تنې له پاسه دعاملي خاورې د زغم فشار).(441:7

د) (qt1او) (qh1د ديوال د مخې او شا سره د خاورو فشاردی  ،چې د تهداب په پنجې
او پوندې کې د بحرانې مقطعو سره د کوږوالي مومنټ او عرضاني قوې د محاسبې لپاره
اړين دي). (312:13
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)……………………………………. (74.6
)…………………………...………. (75.6

a
Bf
n

Bf

)qt1 = qt – (qt – qh

)qh1 = qh – (qt – qh

په تهداب کې د خدمتي شرايطو الندې د خاورو فشار د ) (1.6سره د ضربولو په
واسطه د تهداب د ساختمان د محاسبې لپاره د خاورو نهايي فشار پيداکېږي .
عرضاني قوې او مومنټونه د ذوذنقه يي وېشلي فشار له مخې د الندېنيو رابطو په
واسطه پيداکېږي :
) (qt −qt1

)…………………………………….. (77.6
)………………..……….……….. (78.6

a2
2

)…………………..…….………….. (79.6
)……..……….……….……..….. (80.6

n2
2

2

Vn2-2 = 1.6a

)Mn2-2 = 1.6 (2qt – qt1
) (qh −qh1
2

Vn3-3 = 1.6n

)Mn3-3 = 1.6 (2 qh – qh1

دلته دګاډر په څېر د عرضاني قوو په وړاندې سيخان په پام کې نه نيول کېږي ،خو د
عرضاني قوو په وړاندې بايد کانکرېټ مقاوم وي  ،نو د) (Vn2-2او) (Vn3-3قيمتونه د
الندېنيو رابطو په واسطه پيداکېږي :
)………(81.6
).……(82.6

) (qt −qt1

2
) (qh −qh1
2

ϕVn = 0.75 x2 x√f′c x 12dtoe > Vu2-2= 1.6a

ϕVn = 0.75 x2 x√f′c x 12dheel > Vn3-3 = 1.6n

د تهداب فعاله ارتفاع د ) (83.6او)(84.6رابطو په واسطه محاسبه کېږي :
)………………………….….……(83.6
)……………………….…...……(84.6

dbtoe
2

dbheel
2

– dtoe = Df – 75 mm

– dheel = Df – 50 mm

پــه پورتنيــو رابطــو کــې ) (Dfد تهــداب ضــخامت دی  (75 mm) ،د )(ACIکــود د
غوښتنې له مخې اصغري خالصه محافظوي طبقه ده  (50 mm) ،د )(ACIکود د غوښتنې
له مخې په کانکرېټو اچولوکې د پنجې اوپوندې اصغري خالصه محـافظوي طبقـه ده او
) (dbtoeاو) (dbheelپه ترتيب سره د پنجې او پوندې د اساسي فوالدي سيخانو قطر دی.
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د کوږوالي مومنټ له مخې د اساسي سيخانو د محاسبې لپاره الندېنۍ رابطې کارېږي :
)…………………………………………….. (85.6
)……..………………………….………….. (86.6

Mu2−2
0.8dtoe fy
Mu3−3

0.8dheel fy

= Astoe

= Asheel

په پورتنيو رابطو کې ) (Astoeاو ) (Asheelپه ترتيب سره په يو متر اوږدوالي کې د
پنجې او پوندې د اساسي سيخانو مساحتونه دي  .د تهداب د مجموعي مساحت
) (1,000Dfله مخې د سيخانو اصغري سيخبندۍ نسبت ) (0.0018سپارښتنه کېږي  .د
سيخبندۍ اصغري نسبت سپارښتنه د پنجې  ،پوندې د ) (Astoeاو )(Asheelاود دويمي
طوالني سيخانو لپاره کېږي  .طوالني فوالدي سيخان د تهداب په پاسنۍ او الندېنۍ
برخو کې داسې ځاي په ځای کېږي چې د سيخبندۍ اصغري نسبت څخه لږنه شي او د
اساسي سيخانو پراختيايي اوږدوالی په تنه  ،کيلي او تهداب کې بايد د )(ACIکود د
غوښتنو له مخې تصديق شي .

 -3.7.6د کيلي تحليل او محاسبه )(Key Analysis and Design
په ( -24.6شکل) کې د ګټې اخېستنې شرايطواويا خدمتي بارونو الندې دکانټيليور
استنادي ديوال د کيلي له پاسه د خاورو زغم فشار ښودل شوی دی  .کټ مټ هماغه
کړنالره چې د تهداب  ،د خاورې د خدمتي فشار په ) (1.6د ضرب د حاصل په پايله کې د
ساختمان د محاسبې لپاره د خاورې د نهايي فشار الس ته راوړنه الزمي ده چې د )(4 - 4
بحرانې مقطع دکوږوالي مومنټ او عرضاني قوې لپاره ده  ،چې د ذوذنقه يي وېشلي
فشار له مخې د الندېنيو رابطو په واسطه يې پيداکېږي :
)………………………………….….. (87.6

) (P1 −P2
2

Vn4-4= 1.6Dk

په ( -24.6شکل) کې ) (P1او) (P2په الندې ډول ښودل شوي دي  .اړينه ده چې په
کيلي کې کانکرېټ د ) (Vn4-4عر ضانی قوې په وړاندې مقاومت وکړي :
)……… (88.6

) (P1 −P2

1

2

6

Vn = 0.75x √f′c x 1,000 dkey > Vn4-4= 1.6Dk
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 -24.6شکل :د کانټيليور استنادي ديوال د کيلي له پاسه د خاورې فشار). (443:7
د کيلي فعاله ارتفاع دالندېنۍ ) (89.6رابطې په واسطه محاسبه کېږي :
)……….……………….…… (89.6

dbkey
2

– dkey = Dk – 75 mm

په پورتنۍ رابطه کې ) (Dkدکيلي ضخامت دی  (75 mm) ،اصغري خالصه محافظوي
طبقه ده او ) (dbkeyد کيلي د اساسي فوالدي سيخانو قطر دی .
د کږېدنې مومنټ د الندېنۍ )(90.6رابطې په واسطه محاسبه کېږي :
)……….………………………... (90.6

D2k
6

)M4-4 = 1.6 (2P1 + P2

دمومنټ پر بنسټ د اساسي سيخانو د محاسبې لپاره الندېنۍ رابطه کارېږي :
)..………………………………….……... (91.6

Mu4−4
0.8dkey fy

= Askey

په تهداب کې د کيلي دمجموعي مساحت ) (1,000Bkپر بنسټ د سيخانو اصغري
سيخبندۍ نسبت

) (0.0018سپارښتنه کېږي  .د سيخبندۍ ددې اصغري نسبت

سپارښتنه په پوندې کې د دويمي طوالني سيخانو لپاره کېږي  .د ديوالونوپه کيلي کې
د بنسټېزو سيخانو لپاره پراختيايي اوږدوالی په کيلي او تهداب کې بايد د )(ACIکود
د غوښتنو له مخې تصديق شي ).(428- 443:7

649

 -6.6مثال  :د الندېنيو شرايطو له مخې که ) (fc′ = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي
کانټيليور استنادي ديوال محاسبه کړئ .
د استنادي ديوال ابعاد
)β = 2h:1v = 26.6°(W = 0
Bf = 2.40 m
Df = 0.40 m

H = 2.80 m
n = 0.50 m
Xk = 2/3Bf = 1.60 m

Ho = 2.10 m
t = 250 mm
Dk = 600 mm

Hw =2.40 m
a = 1.65 m
Bk = 300 mm

د خاورو د راپور له مخې د خاورې د محاسبوي پارامترونه
γ = 19 KN/m3
ϕs = 32°
2
qa = 96 KN/m ; av = 0

R = 1.0
P = 55 KN/m3

µ = 0.35
EFL = 9.5 KN/m3

حل  :د ستاتيکي شرايطو الندې د ديوال د يو متر اوږدوالي لپاره الندېنۍ محاسبې تر
سره کوو :
د خاورو فشارپه الندې ډول پيداکېږي :
 -1که ) (β2 = 0وي،نو د رينکين په طريقه د خاورې فعال او غيرفعال فشارونه په الندې
ډول پيداکوو:
𝑠𝜙 cos β − √cos2 β − cos2
𝑠𝜙 cos β +√cos2 β − cos2

= 0.46

) cos (66.6o ) − √cos2 (66.6o ) − cos2 (32o
) cos (66.6o ) +√cos2 (66.6o ) − cos2 (32o
) 1+ sin(32o

= 3.25

) 1− sin(32o

Ka = cosβ

)Ka = cos (26.6º
=

𝑠𝜙1+ sin
𝑠𝜙1− sin

= Kp

 -2که ) (θ = δ = β2 = 0وي ،نو د کولومب په طريقه د خاورې فعال او غيرفعال فشارونه
په الندې ډول پيداکوو:
= 0.47

) cos2 (32o
2

⌋

) sin(32o ) sin(32o
√ ⌊1+
) cos(66.6o

= 2

)cos2 (ϕs −θ
)sin(ϕs +δ) sin(ϕs − β
)cos2 β cos(δ+ θ)⌊1+ √ cos(δ+θ
⌋
)cos(β−θ

= 3.25

) cos2 (32o
(1− sin 32o )2

=
2

𝑠𝜙 cos2
) 𝑠𝜙 (1−sin

= Ka

= Kp

فرضوو چې اصطکاک نه شته  ،د خاورو فشار افقي دی او پاسنۍ ) (0.30 mفشار په
پام کې نه نيول کېږي  ،نو د خاورې راپورد رينکين او د کولومب طريقوله مخې په
الندې ډول ارزوو :
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لومړی  -د خاورود راپور له مخې :
= 37.24 KN/m
= 42.23 KN/m

(0.30+0.375+0.60)2 −0.09
2

(2.80)2
2

= 55 x

= 9.5 x

H2
2

Pa = EFP.

(Dt +Df +Dk )2 −0.30
2

Pp = P.

دويم  -د رينکين دطريقې له مخې :
= 34.261 KN/m
= 47.41 KN/m

(0.30+0.375+0.60)2 −0.09
2

(2.80)2
2

H2

= 0.46 x 19 x

=3.25x19x

2

Pa = Kaγ.

(Dt +Df +Dk )2 −0.30

Pp = Kpγ.

2

درېم  -د کولومب د طريقې له مخې  :که اصطکاک صفر او يا يې تر شا هوار ډکون وي
نود رينکين او د کولومب تيوري يو له بله سره مطابقت کوي .
= 35.01 KN/m
= 47.41 KN/m

(0.30+0.375+0.60)2 −0.09
2

(2.80)2
2

H2

= 0.47 x 19 x

=3.25x19x

2

Pa = Kaγ.

(Dt +Df +Dk )2 −0.30
2

Pp = Kpγ.

هغه قوې چې په ديوال اغېزه کوي په الندې ډول پيداکېږي :
Ww = t.Hw.γc = 0.25 x 2.40 x 24 = 14.40 KN/m
Wf = Df.Bf.γc = 0.375 x 2.40 x 24 = 21.60 KN/m
Wk = Dk.Bk.γc = 0.60 x 0.30 x 24 = 4.32 KN/m
Ws1 = n. Hw .γ + Ws.n = 0.50 x 2.40 x 19 + 0 = 22.80 KN/m
Ws2 = Dt. a .γ = 0.30 x 1.65 x 19 = 9.41 KN/m
= 37.24 KN/m; Pas = Ka.Ws.H = 0
= 42.23 KN/m

H2
2

Pa = EFP.

(Dt +Df +Dk )2 −1
2

Pp = P.

F = (Ww + Wf + Wk + Ws1 + Ws2).µ = ΣW.µ
F = (14.40 + 21.60 + 4.32 + 22.8 + 9.41) x 0.35 = 25.40 KN/m
د پورتنيو قوو لپاره د مومنټ بازو ګان په الندې ډول پيداکېږي :
= 1.20 m

2.40

= 2.15 m

=

2
0.50
2

Bf
2

= = 1.775 m; XWf

– = 2.40

n
2

0.25

t

2

2
2

XWw = a + = 1.65 +

 XWk = Xk = Bf = 1.60 m; Xs1 = Bf= 0.825 m
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3
1.65

a

2

2

= = Xs2

= 1.40 m

2.80
2

H

=

2

2.80

= = 0.933 m; Ypas

=

3

H

= Ypa

3

د چپه کېدنې او مقاومت مومنټونه په الندې ډول پيداکوو :
د چپه کېدنې مومنټ ) (Over Turning Momentيا) (OTMمساوي کېږي په :
+ 0 = 34.76 KN. m/m

(2.80)3
6

= 9.5 x

H2
2

H3

+ Ka.Ws.

OTM = EFP.

6

د مقاومت مومنټ ) (Resistance Momentيا ) (RMمساوي کېږي په :
RM = Ww .XWw + Wf .XWf + Wk .XWk + Ws1 .Xs1 + Ws2 .Xs2
RM = 14.4x 1.775 + 21.6 x 1.2 + 4.32 x 1.6 + 22.8 x 2.15 + 9.41 x 0.825
RM = 115.18 KN. m/m
د چپه کېدنې په وړاندې د ډاډمنتيا ضريب مساوي کېږي په :

= 3.31 > 1.5 => OK

115.18

=

34.76

RM

= SF

OTM

د ښوييدنې او مقاومت قوې په الندې ډول پيداکوو :
د ښوييدنې قوه) (Sliding forceمساوي کېږي په :
Sliding Force = Pa + Pas = 37.24 + 0 = 37.24 KN/m
د مقاومت قوه مساوي کېږي په :
Resistance Force = R.( Pp + F) = 1 x [42.23 + 25.40] = 67.63 KN/m
د ښوييدنې په وړاندې د ډاډمنتيا ضريب مساوي کېږي په :
= 1.82 > 1.5 => OK

67.63
37.24

= Safety factor against Sliding

د وزن او خاورو زغمونکي فشار عن المرکزيت په الندې ډول محاسبه کېږي :
= 1.2 –1.11 = 0.09 m

115.18−34.76
72.53

–

2.40
2

=

RM−OTM
ΣW

–

Bf
2

= – XΣW

Bf
2

=e

e = 0.09 m < Bf = 2.40 m
= 30.22 + 6.80

6 x 72.53 x 0.09
(2.40)2

+

72.53

2.40

=

6ΣW.e
B2f

+

ΣW
Bf

= qt

qt = 37.02 KN/m2 < qa = 96 KN/m2 => OK
= 30.22– 6.80 = 23.42 KN/m2 > 0 => OK

6 x 72.53 x 0.09
(2.40)2

ديوال د ساختمان محاسبه په الندې ډول تر سره کېږي :
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-

72.53
2.40

=

6ΣW.e
B2f

-

ΣW
Bf

= qh

 -1د استنادي ديوال د تنې د تحليل او محاسبې لپاره د بارونو الندېنې ترکيبونه نيول
کېږي:
)U2 = 1.2DL + 1.6(LL + H
د استنادي ديوال دتنې عرضاني قوه اوکږېدنې مومنټ د ) (Ws = 0او ) (DL = 0په
پام کې نيولو سره د ) (69.6او ) (70.6رابطو په کارېدنې سره په الندې دول پيداکېږی :
د ) U2= 1.2DL + 1.6(LL + Hترکيب له مخې اعظمي عرضاني قوه مساوي کېږي په :
]+ 0

(2.4)2
2

+ KaWsHW) = 1.6 x [0.47 x 19 x

H2w

Vu1-1= 1.6 (EFP

2

Vu1-1= 41.152 KN/m
د ) U2= 1.2DL + 1.6(LL + Hترکيب لپاره دکږېدنې اعظمي مومنټ مساوي کېږي په:
]+ 0

(2.4)3
6

) = 1.6 x [0.47 x 19 x

H2w
2

+ KaWs

H3w
6

Mu1-1= 1.6 (EFP

Mu1-1= 32.96 KN. m/m
که ) (25 mوکارېږي نو فعاله ارتفاع د ( -72.6رابطې) پربنسټ په الندې ډول پيداکېږي:
= 187.5 mm

25
2

– = 250 – 50

db
2

– d = t – 50 mm

په تنه کې مقاومه عرضاني قوه د ( -72.6رابطې) پربنسټ په الندې ډول پيداکېږي :
1

ϕVn = 0.75 x x √25 x 1,000 x 187.5/1,000 = 117.20 KN/m
6

ϕVn = 117.20 KN/m > Vumax = V1-1 = 41.152 KN/m
په تنه کې دکــــږېدنې مومنټ پــــربنسټ داســــاسي (عمودي) سيخـــــانــــو مساحت د
( -73.6رابطې) په واسطه په الندې ډول پيداکېږي :
= 523 mm2/m

32.96 x (10)6
0.8 x 187.5 x 420

=

Mmax
0.8dfy

= As

داچې په تنه کې داساسي ياعمودي سيخانوقطر له ) (16 mmنه لوړدي نو دسيخبندۍ
اصغري نسبت )= 0.0015

As

( له مخې اصغري مساحت مساوي کېږی په:

1,000t

As,min = 0.0015 x 250 x 1,000 = 375 mm2/m
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دپورتنۍ محاسبې له مخې ) (As == 523 mm2/m < As,min =375 mm2/mدي
نو په تنه کې ) (As,min =375 mm2/mقبلېږي  .که په تنه کې ) (18 mmقطر سيخان ځای
پرځای شي نو دسيخانو تر منځ فاصله مساوی کېږي په :
= 944 mm

254 x 1,000
375

=

Ab x 1,000
As

=s

خــــــو د ديوال په تنه کې د سيخانو ترمنځ اعظمي فاصله ) (3tيا ) (450 mmله دواړو
څخه چې کوم کوچنی وي قبلېږي ،نوداساسي سيخانو ترمنځ فاصله ) (300 mmپه پام
کې نيولوسره په تنه کې اساسي يا عمودي سيخان ) (18 mm @ 300 mm c/cچې
مساحت يې ) (As = 846 mm2او سيخبندۍ ضريب يې )(0.0034کېږي ځای پر ځای کوو
 .او که ) (16mm@300mm c/cوکاروو نو دسيخانو مساحت يې ) (As = 670 mm2او د
سيخبندۍ نسبت يې ) (0.0027کېږي په ټوله مقطع کې عمودي اساسي او افقي فرعي
سيخانو په توګه ځای پرځای کېږي .
د ) (18 mmفوالدي سيخانو لپاره پراختيايي اوږدوالی ) (ℓd = 555 mmاو
) (ℓdh=262.5mmنيول کېږی  .په تنه کې د کاېدونکو مستقيمو سيخانو لپاره
پراختيايي يا غځېدنې اوږدوالی ) (2.40 m >> 262 mmدی  .په تهداب کې د
کارېدونکو چنګک شويو سيخانو لپاره پراختيايي اوږدوالی )(275 mm > 262.5 mm
دی .
 -2د تهداب محاسبه :دخدمتي شرايطو الندې دبارونودترکيبونود جيوتکنيکي محاسبې
څخه د ساختمان د محاسبې لپاره ) (qtاو ) (qhد ) (qtmaxاو ) (qhmaxپه څېر قبلېږی.
د جيوتکنيکي محاسبې له مخې :

qt = qtmax = 58.0 KN/m2

د جيوتکنيکي محاسبې له مخې :

qh = qhmax = 24.0 KN/m2

د ) (74.6رابطې څخه ليکلی شو چې :
= 34.625 KN/m2

1.65
2.40

= 58 – (58 – 24) x

د ) (75.6رابطې څخه ليکلی شو چې :
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a
Bf

)qt1 = qt – (qt – qh

= 16.92 KN/m2

0.50

= 24 – (58 – 24) x

2.40

n
Bf

)qh1 = qh – (qt – qh

د تهداب پنجې او پوندې فعالې ارتفاعګانې په ترتيب سره د ) (83.6او)(84.6رابطو
په واسطه په الندې ډول محاسبه کېږي :
= 316 mm

18

2
16

= 342 mm

2

– = 400 – 75

– = 400 – 50

dbtoe
2

dbheel
2

– dtoe = Df – 75 mm

– dheel = Df – 50 mm

د پنجې عرضاني قوه او کږېدنې مومنټ د ) (77.6او) (78.6رابطو په واسطه په
الندې ډول محاسبه کوو:
= 30.86 KN/m
=177.23 KN. m/m

) (58−34.625
2

= 1.6 x 1.65 x

(1.65)2
2

=1.6x(2x58– 34.625)x

a2
2

) (qt −qt1
2

Vn2-2 = 1.6a

)Mn2-2 =1.6 (2qt – qt1

دتهداب په پنجه کې مقاومه عرضاني قوه مساوي کېږي په :
1

ϕVn = 0.75 x x√25 x 1,000 x 316/1,000 = 197.50 KN/m
6

ϕVn = 197.50 KN/m >> Vu2-2 = 30.86 KN/m
دکږېدنې مومنټ پربنسټ د پنجې دسيخانو مساحت په الندې ډول پيداکېږي :
= 727 mm2/m

177.23 x (10)6
0.8 x 316 x 420

=

په پنجه کې د سيخبندۍ اصغري نسبت )= 0.0018

Mu2−2
0.8dtoe fy
Asmin

(

1,000Df

= As,toe
قبلېږي نو د

سيخانواصغري مساحت ) (As,min = 720 mm2/m < Astoe = 727 mm2/mچې د اړينو
سيخانومساحت يې ) (Astoe = 727 mm2/mقبلېږي او داساسي سيخانو ترمنځ فاصله
) (200 mmنيسو چې ) (18 mm @ 200 mm c/cاود طوالني سيخانوقطر يې )(16 mm
چې ) (16mm@ 200 mm c/cځای په ځای کېږي  .سره له دې دواړه فوالدي سيخان د
ساختماني وړتيا لپاره يو شانته دي (همدا فوالدي سيخان د 90°په چنګک کولو کږېږي
،چې د تنې د سيخانوپه څېر په پنجې کې د سيخانو لپاره هم کار ورکړي)  .د پنجې
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دسيخانو لپاره پراختيايي اوږدوالی د) (1.65 mپه اندازه مستقيم غځېږی او په تنه کې
په چنګکېدنې سره پای ته رسېږي .
دتهداب په پونده کې عرضاني قوه او مومنټ په ترتيب سره د) (79.6او ) (80.6رابطو
په واسطه په الندې ډول پيداکېږ ي :
= 2.832 KN/m
= 6.216 KN. m/m

(0.50)2
2

)(24−16.92
2

=1.6 x 0.5 x

) (qh −qh1
2

Vn3-3 = 1.6n

n2

)= 1.6 x (2x24–16.92

2

)Mn3-3 = 1.6(2qh – qh1

دپوندې عرضاني مقاومه قوه مساوي کېږي په :
1

ϕVn =0.75 x x√25 x 1,000 x 342/1,000 = 213.75 KN/m
6

ϕVn = 213.75 KN/m >> Vu3-3= 2.832 KN/m
دکږېدنې مومنټ پربنسټ د پوندې دسيخانو مساحت مساوي کېږي په :
= 54 mm2/m

6.216 x (10)6
0.8 x 342 x 420

=

Mu3−3
0.8dheel fy

Asmin

په پونده کې د سيخبندۍاصغري نسبت )= 0.0018

= Asheel

( نو د سيخانواصغري

1,000Df

مساحت ) (As,min = 720 mm2/m > Asheel = 54 mm2/mچې په پنجه کې د اړينو
سيخانومساحت ) (As,min = 720 mm2/mقبلېږي او داساسي سيخانو ترمنځ )(200 mm
نيسو چې ) (18mm@ 200 mm c/cاو طوالني سيخان يې ) (16 mmقطر سيخان
) (16mm@200mm c/cځای په ځای کېږي .
د کيلي محاسبه په الندې ډول تر سره کېږي  :دکه د کيلي لپاره ) (16 mmقطر سيخان
وکارېږي نو فعاله ارتفاع يې د ) (89.6رابطې په واسطه په الندې ډول پيداکېږي :
= 517 mm

16
2

– = 600 – 75

dbkey
2

– dkey = Dk – 75 mm

P1 = P.(Dt + Df + Dk) = 55 x (0.30 + 0.40 + 0.60) = 71.5 KN/m2
P2 = P.(Dt + Df) = 55 x (0.30 + 0.40) = 38.5 KN/m2
دکيلي عرضاني قوه د ) (87.6رابطې په واسطه په الندې ډول پيداکوو :
= 52.8 KN/m

)(71.5+38.5
2

= 1.6 x 0.6 x
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) (P1 +P2
2

Vn4-4= 1.6Dk

1

ϕVn = 0.75 x x√25 x 1,000x 517/1,000 = 323.13 KN/m
6

ϕVn = 323.13 KN/m >> Vu4-4= 15.84 KN/m
دکيلي مومنټ د ) (90.6رابطې په واسطه په الندې ډول پيداکېږي :
= 17.424 KN. m/m

(0.60)2
6

)= 1.6 x(2x71.5+38.5

D2k
6

)M4-4 = 1.6 (2P1+ P2

دکيلي د اساسي سيخان مساحت د ) (91.6رابطې په واسطه په الندې ډول پيداکېږي :
= 100 mm2

17.424 𝑥(10)6
0.8 x 517 x 420

=

Mu4−4
0.8dkey fy

= Askey

د) (ACIکود په تهداب کې د کيلي دمجموعي مساحت ) (1,000Bkپر بنسټ د
سيخانو اصغري سيخبندۍ نسبت ) (0.0018سپارښتنه کېږي  .نوکه (16 mm@ 200
) mm c/cاساسي سيخان چې مجموعي مساحت يې ) (As = 1,004 mm2/mکېږي او
ددويمي سيخانو لپاره ) (16 mm @ 300 mm c/cچې مجموعي مساحت يې (As = 670
) mm2/mدی کارېږي  .په کيلي کې دبنسټېزو سيخانولپاره د سيخبندۍ نسبت
) (0.0033او دويمي سيخانو لپاره يې د سيخبندۍ نسبت ) (0.0022په پام کې نيول
کېږي  .د) (16 mmمستقيموسيخانو لپاره پراختيايي يا غځېدنې اوږدوالی )(410 mm
اود) (16 mmچنګک شويو سيخانو لپاره ) (250 mmپه پام کې نيول کېږي .
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د ديوال د سيخانو ځای په ځای کېدنه په الندې ډول په تفصيل سره ښودل شوي ده :
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لــــنډيز
په دې فصل کې په يوه ساختمان کې دبېالبېلو کارېدونکو لکه دچوکاټونو سره
نښتې محيطي ،پرده  ،جداکوونکي  ،استنادي ( ثقلي  ،کانټيليور  ،شانته تکيه
کېدونکي ) (Counterfortاو مخکي تکيه کېدونکو ) ) (Buttressedدځمکې الندې
اوپرېکېدونکي ديوالونودمحاسبې او تحليل په اړه بحث شوې دی .
ديوال يو عمودي عنصر دی چې ديوې فضا يا ساحې د احاطې او جداکولو لپاره
کارېږي ياهم ساختماني ديوالونه هغه ديوالونه دي چې د عرضاني قوو ،کوږوالي
مومنټونو او محوري قوو په وړاندې مقاومت وکړي .
د ديوال دنده او کړنه د ساختمان د تکيه کېدنې  ،دبارونو ډول چې ديوال يې په
وړاندې مقاومت کوي اود ځای په ځای کېدونکو سيخانو موقيعيت او اندازه د
ساختماني ديوال په محاسبې اغېزمن فکټورونه دي .
د ديوالونو دوه معمولي ځانګړتياوې چې يو يې اوږدوالی چې د ارتفاع او ضخامت
له نسبت څخه حاصلېږي او د ستنو په پرتله لوړ وي او دويم يې د سيخبندۍ نسبت دی
چې دستنو په پرتله له پنځه ځلې څخه تر لس ځلې پوې ډېر وي .
د ديوالونو دمحاسبې اوتحليل د ) (ACIغوښتنو په پام کې نيولو سره تر سره کېږي ،
کديوالونه وزن وړونکي نه وي  ،نودهغې ابعاد ،افقي او عمودي سيخان د ټولو
ځانګړتياوو سره مشخص شوي دي .
که دبار وړونکو ديوالونوټول ضريبي شوي بارونه د ديوال د ضخامت په درېمه برخه
کې (بار له مرکز څخه )e ≤ h/6وي د تجربوي محاسبوي طريقې په واسطه اوکه بارونه د
ديوال له مرکزه د ديوال د ضخامت له شپږمې برخې ) (h/6څخه په ډېره فاصله عمل کوي
 ،نو ديوال لکه ديوه فشاري عنصر (ستنې) په توګه چې په هغې محوري فشار او کوږوالي
مومنټ عمل کوي ،په پام کې نيولو سره اواوږده) (slenderديوالونه ) (UBCپه طريقه
محاسبه کېږي .
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د پرې کېدونکو ديوالونوپه تحليل او محاسبه کې دعرضاني قوو او د کوږوالي
مومنټ په وړاندې د پرېکېدونکو ديوالونو محاسبه  ،همداراز د ځانګړو
اوسپنيزوکانکرېټي پرېکېدونکي ديوالونومحاسبه اوسيخبندي د هغوې داړونده
مثالونو سره په پام کې نيول شوي دي .
د اوسپنيزوکانکرېټي استنادي ديوالونو تحليل او محاسبې په برخه کې د دې ډول
ديوالونو د استوارۍپه بېالبېلو لکه د رينکن او کولومب په طريقو او دهرې برخې
محاسبې او سيخبندي يې په ډېر تفصلي توګه د هغوې د اړونده مثالونو سره تشريح او
توضيح شوي دي .
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پوښتنې
 -1ساختماني ديوالونو کومو ديوالونو ته ويل کېږي .
 -2کوم مهم فکټورونه چې د ساختماني ديوال په محاسبې اغېزه لري .
 -3دبار نه وړونکو ديوالونو په اړه د ) (ACIکود کومې ځانګړتياوې او محدوديتونه
وضع کړي دي .
 -4کوم مهال د ) (ACIکود بار وړونکو ديوالونو دمحاسبې لپاره د تجربوې محاسبوي
طريقه کاروي .
 -5که د ديوال د ضخامت په درېمه برخه کې (بار له مرکز څخه )e ≤ h/6وي  ،د ديوال په
يوه متر اوږدوالي کې مقاوم محاسبوي محوري مقاومت ) (ϕPnدکومې رابطي په واسطه
ټاکل کېږي .
 -6د باروړنکومحاسبه کېدونکو ديوالونو لپاره د ) (ACIکود کومې غوښتنې لري .
 -7يوديوال چې ) (5.0 mارتفاع او) (6.0 mاوږدوالی لري د ( -Tډوله) مخکني جوړشوي
اوسپنيزکانکرېټي ګاډرونو بار تهداب ته داسې انتقالوي چې دتنې عرض يې
) (bw=200mmاو دطاقچې عرض يې ) (b = 2,000 mmدی  .د ( -Tډوله ) ګاډر څخه
ديوال ته ) (PD = 140 KNمړبار او ) (PL = 50 KNژوندی بار انتقالېږي او د ديوال سره
دګاډر د تنې دنښلېدنې له امله د ديوال جانبي حرکت کنترولېږي  .همداراز)= 25 MPa
 (fc′او ) (fy = 420 MPaدي او د ديوال وزن په پام کې نه دی نيول شوی ،نو د تجربوي
محاسبوي طريقې په واسطه ديوال محاسبه کړئ .
 -8ديوه فشاري عنصر په توګه د ديوال تحليلي محاسبه توضيح کړئ .
 -9د اوږدو) (slenderديوالونود محاسبې لپاره د ) (UBCطريقه توضيح کړئ .
 -10د پرې کېدونکو ديوالونوتحليل او محاسبه تشريح کړئ .
 -11يو پرېکېدونکی ديوال چې اوږدوالی یـې ) ، (4.0 mارتفاع یـې ) (4.5 mاو
ضخامت يې ) (200 mmوي  ،په خپل پاسني تراز کې د ) (Vu = 1,000 KNجانبي بار
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الندې واقع شوی دی ،ديوال د عرضاني قوې او کږېدنې مومنټ د اغېزو پر وړاندې که
) (f’c= 25 MPaاو ) (fy = 420 Mpaوي ،محاسبه يې کړئ .
 -12ځانګړې اوسپنيزکانکرېټي ساختماني يا پرېکېدونکي ديوالونه کوم ديوالونه دي .
 -13د ځانګړواوسپنيزوکانکرېټي پرېکېدونکو ديوالونومحاسبه توضيح کړئ .
 -14يو پرېکېدونکی ديوال چې ضخامت يې ) (350 mmدی ،دساختمان د پالن د دوو
محورونوپه منځ کې د ) (ℓw = 5.0 mپه فاصله دا سې ځای په ځای شوی دی ،چې دواړو
لوروته د ) (600 x 600 mmابعادلرونکو ستنو سره يوريخت جوړېږي  .دا ديوال په يو
لس پوړېزه ودانۍ کې واقع دی چې دلومړې پوړ ارتفاع يې ) (5.0 mاود نوروپوړونو
ارتفاع يې ) (3.0 mده  .همداراز دا ديوال د دوو اړخيزو ستنو سره د)(Vu = 4,200 KN
عرضاني قوې (Pu = 4,500 KN)،محوري قوې او) (Mu = 58,500 KN. mکوږوالي
مومنټ الندې (د زلزلې اغېزې په پام کې نيولو سره) واقع دی  ،که ) (f’c = 30 MPaاو (fy
) = 420 Mpaوي ،نو په لومړي پوړ کې ديوال د ځانګړې اوسپنيزکانکرېټي ديوال په
څېرمحاسبه کړئ .
 -15يوله بل سره تړلي پرېکېدونکي ديوالونه اوپيوند ګاډرونه توضيح کړئ .
 -16د اوسپنيزوکانکرېټي استنادي ديوالونو کوم ديوالونه دي .
-17دکانټيليور استنادي ديوالونود ساختمان محاسبه توضيح کړئ .
 -18د الندېنيو شرايطو له مخې که ) (fc′ = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي کانټيليور
استنادي ديوال محاسبه کړئ .
د استنادي ديوال ابعاد
)β = 2h:1v = 26.6°(Ws = 0
Bf = 2.50 m
Df = 0.50 m

H = 2.70 m
n = 0.50 m
Xk = 2/3Bf = 1.60 m

Hw =2.30 m
a = 1.7 m
Bk = 300 mm

Ho = 2.0 m
t = 250 mm
Dk = 600 mm

د خاورو د راپور له مخې د خاورې د محاسبوي پارامترونه
γ = 19 KN/m3
ϕs = 32°
2
qa = 96 KN/m ; av = 0
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µ = 0.35
EFL = 9.5 KN/m3

R = 1.0
P = 54 KN/m3
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 انتشارات:  اصفهان.  ســـازه های بتن آرمه جلـــــد دوم.(1383) . داود، مستوفی نژاد-4
. )649-710( ص ص. ارکان
5-

ACI Committee 318. (2014). Building Code Requirement for Structural
concrete (ACI 318-2014) and commentary on Building Code
Requirement for Structural concrete (ACI 318R-2014), American
Concrete Institute Farmington Hills, MI48331. Pp (164-167).
6- ACI Committee 318. (2008). Building Code Requirement for Structural
concrete (ACI 318-2008) and commentary, American Concrete Institute
Farmington Hills, MI. P (235).
7- Bayasi, M.Z. (2010). Introduction to Reinforced Concrete Design.
Montezuma Publishing Aztec Shops Ltd. San Diego State University.
San Diego, California 92182-1701. Pp (428-443).
8- Concrete Reinforcing Steel Institute(CRSI). Design Hand Book. (2008).
Tenth Edition. Printed in the United State of America. pp (744-749).
9- International Building Code. (2011). International Code Council.
Fourth Edition. Washington DC. P (344).
10- MacCormac, Jack, C. and Russel, Brown, H. (2014). Design of
Reinforced Concrete. New York. Pp (540-550).
11- MacCormac, Jack, C. and Nelson, James, K. (2008). Design of
Reinforced Concrete. New York. Pp (391-395).
12- MacGinley, T. J. and B. S. Choo. (2003). Reinforced Design Theory
and Examples, Second Edition, London. Pp (310-379).

663

13- Mosly Bill, John Bungy and Ray Hulse. (2007). Reinforced Concrete
Design to Euro code 2, sixth edition. Published by Palgrave Macmillan,
Hound mills, Biasing stock, Hampshire RG21 6x5 and 175 Fifth
Avenue, New York, N.Y.10010. P(312).
14- Nilson, H., David, Darwin and Charles, Dolan. W. (2010). Design of
Concrete Structures. Fourteenth Edition. McGran-Hill, a business unit
of The McGran-Hill companies Inc., 1221 Avenue of the America, New
York. Pp (547,548).
15- Wight, K. James and MacGregor. (2009). Reinforced Concrete
Mechanics and Design, Fifth Edition. Pearson Education prentice
Hall Inc.Upper Saddle River New Jersey 07458. Pp (546-548).

664

اصطالحګانې او مخففات
انګليسي اصطالحګانې

مخففات

پښتواصطالحګانې

Allowable Stress Design Method

ASD

مجازي تشنجاتو محاسبوي طرېقه

American Concrete Institute Code

ACI

دامريکا دکانکرېټو انستيتوت کود

American society for Testing of Material

ASTM

دموادو د ازمايښت لپاره د امريکا ټولنه

American society of Civil Engineers

ASCE

د امريکا د ساختماني انجنيرانو ټولنه

Area of individual bar

Ab

Area enclosed by outside perimeter of
concrete cross section

Acp

Area of compression reinforcement

A′s

Area of concrete section resisting shear
transfer
Area of core of reinforced compression
member measured to outside edges of
transverse reinforcement

دځانګړې سيخ مساحت
دکانکرېټو په مقطعه کې دبيروني محيط
په واسطه د محاط شوې ساحې مساحت
د فشاري سيخانو مساحت
دکانکرېټو د مقطعې (هستې) مساحت

Ach

چې د عرضاني قوې په وړاندې مقاومت
کوي
د اوسپنيزکانکرېټي فشاري عنصر د

Ac

هستې مساحت چې د متقابلوسيخانو له
څنډې څخه بيرون اندازه کېږي
دڅرخېدنې متقابلو سيخانو ته نژدې د

Area of enclosed by centerline of outmost
closed transvers torsional reinforcement

Aoh

Area of tension reinforcement

As

د کششي سيخانو مساحت

Area of prestressed reinforcement in a tie

Aps

د مخکني متشنج شويو سيخانو مساحت

Area of shear reinforcement with in
distance s

Aυ

Area of skin reinforcement

Ask

Area of tension reinforcement balancing
the compression force in the over-hanging
of T-beam
Area of tension reinforcement balancing
the compression force in the web of T-beam
Area of the lower base of the large of a
pyramid
Average value of αf for all beams on edge
of a panel
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مرکزي ليکې په واسطه محاط شوې
ساحې مساحت

( په فاصلې د عرضاني سيخانوs) د
مساحت
د مقطعې د جدار سيخانو مساحت
 ډوله مقطعې د طاقچې د فشاري-T د

Asf

قوي د تعادل له امله کششي سيخان
مساحت

Asw
A2

αfm

 ډوله مقطعې د تنې د فشاري قوي د-T د
تعادل له امله کششي سيخان مساحت
د هرم د الندېنې اوږدې قاعدې مساحت
(αf) د پنيل د څنډې د ټولو ګاډرونود
لپاره منځنې قيمت

انګليسي اصطالحګانې

مخففات

پښتواصطالحګانې
دضريبي شوي بار له امله محوري قوه

Axial force due to factored load

Pu

Buckling load of an elastic, hinged-end
column

PE

Clear cover

cc

خالصه محافظوي طبقه

Clear span measured face to face support

ℓn

د اتکاء ګانو ترمنځ خالصه وايه

Coefficient of friction

Μ

د اصطکاک ضريب

Coefficient used to compute Vc in slabs and
footings

αs

Compression force in cross section

C

په مقطعې کې فشاري قوه

Compressive stress of concrete

fc

د کانکرېټو فشاري مقاومت

Correction factor related to unit weight of
concrete

λ

Cracking moment
Critical load
Cross sectional constant to define torsional
properties

Mcr

Pc
C

د پايې په د وروستنې مفصلي اتصال د
بار ارتجاعي لمش

( دVc) دپوښښ تختو او تهدابونوکې د
محاسبې ضريب دی

د کانکرېټو د حجمي وزن اړونده
اصالحي ضريب
د درزکېدنه کې مومنټ
بحراني بار
د څرخېدنې د خواصو د پېژندې د
مقطعې ثابت دی

DL

مړبار او دهغې اړونده مومنټ او قوه

C

دغيرفعال محور ارتفاع

Design shear force

Ve

محاسبوي عرضاني قوه

Development length

ℓd

پراختيايې يا غځېدنې اوږدوالی

Dead loads or related internal moment and
force
Depth of neutral axis

Development length in compression

ℓdc

Development length standard hooks in
tension, measured from critical section to
outside end of hook

په فشارکې پراختيايې يا غځېدنې
اوږدوالی
په څرخېدنه کې د سټندردچنګک

ℓdh

پراختيايې يا غځېدنې اوږدوالی دی
چې دبحراني مقطعې څخه بيرون د،
چنګک تر اخره اندازه کېږي

Distance between the resultant of the
internal compressive and tensile forces on
cross section
Distance from centroid axis of cross section
Distance from extreme compression fiber
to centroid of compression reinforcement
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Jd
yt
d’

په مقطعه کې د فشاري او کششي قوو تر
منځ فاصله
د مقطعې د ثقل مرکز محور څخه فاصله
دفشاري سيخانو او د فشاري ساحې
دپاسنې سطحې تر منځ فاصله

انګليسي اصطالحګانې

مخففات

Distance from extreme compression fiber
to extreme layer of tension steel

dt

Eccentricity of axial load on a column

e=

Effective depth
Effective length factor for compression
members
Effective moment of inertia for
computation of deflection

د فشاري ساحې دپاسنې سطحې او د سيخانو د
قطار تر منځ فاصله
M
P

په پايه د محوري بار عن المرکزيت

d

فعاله ارتفاع

K

د فشاري اجزاو لپاره داوږدوالی اغېزمن ضريب

Ie

Factor used to modify development length
based on reinforcement coating

ψe

Factor used to modify development length
based on reinforcement location

ψt

Factor used to modify development length
based on reinforcement size

ψs

Factor used to modify development length
based on reinforcement size

ψs

Factored axial load normal to cross section,
positive for compression and negative for
tension
Factored dead load per unit area or length
Factored live load per unit area or length

پښتواصطالحګانې

Nu
WD
WL

د کړوپېدنې د محاسبې لپاره فعال يا اغېزمن
انر شيا مومنټ
د سيخانو د پوښ پر بنسټ دپراختيايې يا
غځېدنې د سمون لپاره کارېدونکی ضريب
د سيخانو د موقيعيت پر بنسټ دپراختيايې يا
غځېدنې د سمون لپاره کارېدونکی ضريب
د سيخانو د پوښ پر بنسټ دپراختيايې يا
غځېدنې د سمون لپاره کارېدونکی ضريب
د سيخانو د پوښ پر بنسټ دپراختيايې يا
غځېدنې د سمون لپاره کارېدونکی ضريب
چې مثبت، د مقطعې نارمل محورې باردی
فشاري او منفی کششي وي
د اوږدوالي په يو واحد کې ضريبي شوی مړ بار
د اوږدوالي په يو واحد کې ضريبي شوی ژوندی
بار
دمساحت په يوه واحد کې ضريبي شوی بار

Factored load per unit area

qu

Factored moment to be used for design of a
slender compression member

Mc

Flexure resistance factor

R

د کږېدنې په وړاندې مقاومت ضريب

Flexure stiffness

K

دکږېدنې سختي

د اوږده فشاري جز د محاسبې لپاره کارېدونکی
ضريبي شوی مومنټ

پايې د اتصال سره د عن-د پوښښ تختې

Fraction of unbalanced moment
transferred by eccentricity at slab-column
connection

γυ

Fraction of unbalanced moment
transferred by flexure at slab-column
connection

γf

المرکزيت په واسطه د انتقالي نامعادل مومنټ
ضريب
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پايې د اتصال سره د کږېدنې په-د پوښښ تختې
واسطه د انتقالي نامعادل مومنټ ضريب

انګليسي اصطالحګانې

مخففات

Gross area of enclosed by shear flow path

Ao

پښتواصطالحګانې
د عرضاني قوې په واسطه محاط شوې
ساحې مساحت

Gross area of section

Ag

د مقطعې مجموعي مساحت

Height or over all depth of member

H

د عنصر ارتفاع

International Building Code
Large factored end moment on a
compression member

دودانيو نړيوال کود

IBC

M2

Lateral or horizontal load due to pressure of
soil, water or other material

H

Lateral stiffness of bracing element in a
building

Kℓ

Length of critical shear perimeter for twoway slab shear, measured parallel to the
span ℓ1
Length of critical shear perimeter for twoway slab shear, measured perpendicular to
b1
Length of span two-way slab in direction
that moments are being determined,
measured center to center of support
Length of span two-way slab transverse to

ℓ1, measured center to center of support

د فشاري عنصر ضريبي شوی وروستنی
مومنټ
 اوبو او نوروموادو فشارله،دخاورې
امله جانبي يا افقي بار
په ودانۍ کې دمايل اتصالي جز افقي
سختي
د دوه لوريزه پوښښ تختې لپاره

b1

محيط

دبحراني

قوې

دعرضاني

( وايې سره موازيℓ1)چې د، اوږدوالی
قبلېږي
د دوه لوريزه پوښښ تختې لپاره

b2

محيط

دبحراني

قوې

دعرضاني

( وايې سره موازيℓ2)چې د، اوږدوالی
قبلېږي
دمومنټ د پيداکېدنې په لوري د دوه

ℓ1

لوريزه پوښښ تختې د وايې اوږدوالی
چې داتکاګانو دمرکزونو ترمنځ،دی
قبلېږي
( وايې سره متقابل د دوه لوريزهℓ1)د

ℓ2

چې، پوښښ تختې دوايې اوږدوالی دی
داتکاګانو دمرکزونو ترمنځ قبلېږي
په چوکاټ کې د فشاري جز اوږدوالی

Length of the compression member in
frame, measured from center to center of
the joints in frame

ℓc

 چې په چوکاټ کې د اتصالونو،دی
ترمنځ قبلېږي

Limited State Design Method

LSD

دحدي حالت محاسبوي طرېقه

Live loads,

LL

ژوندی بار دی

Loaded area in bearing

A1

په زغم کې بارشوې ساحه ده

Long term deflection factor

λ
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داوږدې مودې کړوپېدنې ضريب دی

انګليسي اصطالحګانې

مخففات

Longer overall dimension of rectangular
part of cross section

Y

Maximum moment in member at the stage
for which deflection are being computing
Maximum useable compressive strain for
concrete

Ma

εcu

پښتواصطالحګانې
دعرضاني مقطعې د مستطيلي برخې له
ټولو اندازوڅخه اوږده اندازه ده
د کړوپېدنې د پيداکېدنې په پړاو کې د
عنص کې اعظمي مومنټ دی
دکانکرېټو لپاره دکارېدنې وړ اعظمي
فشاري مقاومت دی
چې دساختماني،اصغري اوږدوالی دی

Minimum length, measured from joint face
along axis of structural member

ℓo

Modular ratio
Modulus od elasticity of reinforcement
Modulus of elasticity of concrete
Modulus of rupture of concrete
Moment coefficient
Moment magnification factor for frame
braced against sidesway, to reflect effects
of member curvature between ends of
compression member

N
Es
Ec

جز د محور په اوږدو د اتصال له اړخه
حسابېږي

fr
Cm

دارتجاعيت مودولونو نسبت
د کانکرېټو د ارتجاعيت مودول
د فوالدي سيخانو د ارتجاعيت مودول
د کانکرېټو د شلېدنې مودول
د مومنټ ضريب
د اړخيزتحرک په وړاندې دمايلي ميلې
په واسطه محکم شوي چوکاټ لپاره د

δns

 چې، مومنټ د سمون ضريب دی
دفشاري جز د دواړو ورستنيو برخو
ترمنځ د کږېدنې اغېزه منعکسوي

Moment magnification factor for frame
braced against sidesway, to reflect effects
of member curvature between ends of
compression member

د اړخيزتحرک په وړاندې دمايلي ميلې
په واسطه محکم شوي چوکاټ لپاره د

δns

 چې، مومنټ د سمون ضريب دی
دفشاري جز د دواړو ورستنيو برخو
ترمنځ د کږېدنې اغېزه منعکسوي
د اړخيزتحرک په وړاندې دمايلي ميلې

Moment magnification factor for frame
not braced against sidesway, to reflect
lateral drift resultant from lateral and
gravity loads

په واسطه محکم شوي چوکاټ لپاره د

δs

 چې دجانبي، مومنټ د سمون ضريب دی
او ثقلي بارونو دمحصلې دتمايل اغېزه
منعکسوي

Moment of inertia of cracked section
transformed to concrete

Icr

Moment of inertia of gross concrete
section

Ig

Moment of inertia of section

I
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په کانکرېټو د بدلې شوې درزشوې
مقطعې د انرشيا مومنټ
دکانکرېټو د مجموعي مقطعې انرشيا
مومنټ
د مقطعې انرشيا مومنټ

انګليسي اصطالحګانې

مخففات

پښتواصطالحګانې

Moment per unit weight

M

په يو واحد کې مومنټ

Nominal axial load strength

Pn

نومينالي محوري بار مقاومت

Nominal axial load strength at balanced
strain condition

Pb

Nominal diameter of bar

db

دسيخ نومينالي قطر دی

Nominal shear force carried by concrete

Vc

دکانکرېټو زغموونکې عرضاني قوه ده

Nominal shear strength

Vn

عرضاني نومينالي مقاومت دی

Nominal shear strength provided by shear
reinforcement

Vs

Nominal shear stress

Υ

Nominal torsional moment strength

Tn

Normal shear stress to carried by concrete

υc

Number of bars

N

Outside perimeter of the concrete cross
section

Pcp

دنسبتي اوږدېدنې په تعادل کې د
محوري بار نومينالي مقاومت دی

واسطه

په

سيخانو

عرضاني

د

زغموونکې عرضاني مقاومت دی
عرضاني نومينالي تشنجات دي
د څرخېدنې مومنټ نومينالي مقاومت
دی
عرضاني

زغموونکې

دکانکرېټو
تشنجات دي

دسيخانو شمېر دی
دکانکرېټي عرضاني مقطعې دبيروني
لوري محيط دی
دپوښښ تختو او تهداب لپاره د دوه

Perimeter of critical section for two-way
shear in slabs and footing

bo

لوريزه عرضاني قوې د بحراني مقطعې
محيط دی

Perimeter of the centerline of the outmost
closed transverse torsional reinforcement

دنژدې

Ph

دمتقابلوڅرخېدنې

بيروني مرکزي ليکې په واسطه محاط
شوی محيط دی
، دقطبي انرشيا مومنټ د پرتلنې لپاره

Property of assumed critical section for
two-way shear, analogous to polar moment
of inertia

Jc

Radius of gyration of cross section of a
compression member

R

ددوه لوريزه عرضاني قوې فرض شوې
بحراني مقطعې ساحه ده

Rain load
Ratio of As to bwd
Ratio of clear spans in long to short
direction of two-way slabs

R
ρw

Ratio of compression reinforcement

ρ’
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سيخانو

β

د فشاري جز د عرضاني مقطعې د انرشيا
مومنټ شعاع ده
دبارن بار دی
( نسبت دیbwd) ( اوAs) د
د دوه لوريزه پوښښ تختې د اوږد او لنډ
لورو د خالصو وايو اوږدواليو نسبت دی
دفشاري سيخانو د سيخبندۍ نسبت دی

انګليسي اصطالحګانې

مخففات

Ratio of depth of rectangular compression
block

β1

Ratio of long side to short side of footing

β

د تهداب او اوږد او لنډ لورو نسبت دی

Ratio of tension reinforcement
Ratio of the distance between the outer
layers of reinforcement in a column to the
overall depth of the column

ρ

د کششي سيخانو د سيخبندۍ نسبت دی

Ratio of torsional stiffness of edge beam
section

د فشاري مستطلیي بالک د ارتفاع
نسبت دی

د پايو د بيروني قطار سيخانو او د پايې

γ

د مقطعې د ټولې ارتفاع ترمنځ د فاصلو
تر منځ نسبت دی

βt

Ratio of total reinforcement area of
column
Ratio of volume spiral reinforcement
Ratio used to account for reduction of
stiffness of columns due to sustained axil
loads

پښتواصطالحګانې

دڅنډې ګاډر مقطعې د څرخېدنې نسبت
دی

ρg

دپايې دسيخبندۍ مجموعي نسبت دی

ρs

د فنرډوله پايې د سيخبندۍ نسبت دی
د محوري بارونو له امله دپايې د سختۍ

βdns

په محاسبه کې

د کمېدنې لپاره

کارېدونکی نسبت دی
دجانبي بارونودتداوم له امله دپايو

Ratio used to account for reduction of
stiffness of columns due to sustained
lateral loads

βds

دسختۍ دکمېدنې لپاره محاسبه کې
کارېدونکی ضريب

Ration of flexure stiffness of beam section
to flexure stiffness of slab
Ration of long side to short side of column
or concentrated load

αf

Reinforcement index

ω

Reinforcement ratio of corresponding to
balanced strain condition

ρb

β

Resisting moment per unit weight
Shear coefficient
Shear stress
stress in tensile reinforcement

mr
Cυ

د ګاډر او پوښښ تختې د مقطعو
دسختيو انجنايې سختۍ ضريب
دپايې يا متمرکز بار داوږداولنډلورو
نسبت
د سيخبندۍ انډکس
دنسبتي اوږدېدنې دشرايطو د تعادل
پورې اړونده دسيخبندۍ ضريب
په يو واحد وزن کې مقاوم مومنټ
د عرضاني قوې ضريب

υ

عرضاني تشنجات

fs

په کششي سيخانو کې تشنجات

Stress in compression reinforcement

fs,

په فشاري سيخانو کې تشنجات

Shorter overall dimension of rectangular
part of cross section

x
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د عرضاني مقطعې د مستطيلي برخې
بشپړه لنډابعاد

انګليسي اصطالحګانې

مخففات

Size of rectangular or equivalent column,
capital or bracket, measured parallel to the
span ℓ1

پښتواصطالحګانې
 کپیټل يا براکټ مستطيلي يا،د پايې

c1

( وايې سره موازيℓ1)چې د، معادله کچه
نيول کېږي
 کپیټل يا براکټ مستطيلي يا،د پايې

Size of rectangular or equivalent column,
capital or bracket, measured parallel to the
span ℓ2

c2

Smaller factored end moment on a
compression member

M1

( وايې سره موازيℓ2)چې د، معادله کچه
نيول کېږي
په فشاري جز کې وروستنی ضريبي شوی
کوچنی کومنټ

Snow load

S

د واورې بار

Space or cover dimension

C

فاصله يا د محافظوي طبقې اندازه

Spacing of shear or torsion reinforcement

S

Spacing of skin reinforcement

ssk

Span length of beam and one-way slab

ℓ

Specified compressive strength of concrete
Specified live load for roof

fc′
Lr

Specified yield strength of reinforcement

fy

Splitting tensile strength of concrete

fct

Stability index for a story

Q

د طبقو لپاره د استوارۍ انډکس

Standard deviation

S

ستندرد انحراف

Strain

ε

نسبتي اوږدېدنه

Strain in steel
Strain of concrete
Strength reduction factor

εs
εc
ϕ
U

په فلز کې نسبتي اوږدېدنه

Strength required the factored loads

stress in tensile reinforcement

fs′
fs

Thickness of members

T

Stress in compression reinforcement
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د عرضاني يا څرخېدنې سيخانو تر منځ
فاصله
د جدار د سيخانو تر منځ فاصله
دګاډر او يولوريزه پوښښ تختې دوايې
اوږدوالی
دکانکرېټو ځانګړی فشاري مقاومت
د بام لپاره ځانګړی شوی ژوندی بار
د فوالدي سيخانو د تسليمېدنې ځانګړې
مقاومت
دکانکرېټوکششي

کې

چاودنه

په

مقاومت

په کانکرېټوکې نسبتي اوږدېدنه
دمقاومت کموونکی ضريب
دضريبي شويوبارونواړين مقاومت
په فشاري سيخانو کې تشنجات
په کششي سيخانو کې تشنجات
داجزاوو ضخامت

انګليسي اصطالحګانې

مخففات

پښتواصطالحګانې
دوخت پورې دبار د تداوم لپاره

Time dependent factor for sustained load
deflection

ξ

Torsional stiffness of torsional member,
moment per unite rotation

Kt

Total area of longitudinal reinforcement

Aℓ

Total factored load per unit length

Wu

Total height of wall from base to top

hw

Total length of structural wall

ℓw

د ديوال د ساختمان مجموعي اوږدوالی

Transverse reinforcement index

Ktr

دمتقابلوسيخانو انډکس

Unsupported length of compression
member

ℓu

د فشاري جز بې له اتکاء اوږدوالی

bw

دتنې د عرض يا د دايروي مقطعې د قطر

Web width or diameter of circular section

b
αf1
αf2

αf in direction ℓ2
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 د،د څرخېدونکي جز دڅرخېدنې سختي
څرخېدنې په يو واحد کې مومنټ
د طوالني سيخانو مجموعي مساحت
داوږدوالي په يوواحد کې ضريبي شوی
مجموعي بار
له قاعدې څخه تر سره پورې د ديوال
مجموعي ارتفاع

اندازه

Wc

Weight of concrete
Width of compression face of member,
effective compression flange width of Tbeam
αf in direction ℓ1

دکړوپېدنې ضريب

دکانکرېټو وزن
 ډوله ګاډر-T  د،د عنصر دفشاري اړخ
داغېزمنې فشاري طاقچې عرض
( قيمتαf)( په لوري دℓ1) د
( قيمتαf)( په لوري دℓ2) د

ضميمې

674

Rn = Pn/fc′ Ag
Rn = Pn/fc′ Ag

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh

Rn = Pne/fc′ Agh675
= Mn/fc′ Agh

Rn = Pn/fc′ Ag

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh
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Rn = Pn/fc′ Ag
Rn = Pn/fc′ Ag

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh
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Rn = Pn/fc′ Ag
Rn = Pn/fc′ Ag

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh
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Rn = Pn/fc′ Ag

Rn = Pn/fc′ Ag

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh

Rn = Pne/fc′ Agh = Mn/fc′ Agh
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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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