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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 کېې ییېر م ېم روو لوبېول د  .دريس کتېاب د صاېاب
اسېېايس برخېېه يېېوړو دېېې د ددک کې پ د کړفړېېک پېېه لوړولېېو کېېې م ېېم
اردښک لر  .له همدپ امله د ص یوالو پړژصدو شېویو میړېاروصو ،د وخېک د
غوښتنو او د ټولنې د اړتړاوو په صظر کې صړولو رسک باید صو دريس مواد او کتابوصېه د مصاېلړنو
لپارک برابر او داپ يش.
له ښاغلو استاداصو او لړکواالصو څخه د دړک له کومي مننه کوم دې دوامدارک دیار یېې ایتېتل او
د کلوصو په اوږدو کې یې په خپلو اړوصدو څاصګو کې دريس کتابوصه تېللړ او ببېاړد د  ،خپې
ميل پور یې ادا ء ک

د او د پوهې موتور یې په حرکک راوست د  .له صورو ښاغلو اسېتاداصو

او پوه اصو څخه هم په درصښک غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوصدو برخو کې صېو دريس کتابوصېه
او دريس مواد برابر او داپ ک  ،دې له داپ وروسته د ګراصو مصاېلړنو پېه واک کېې ورکې و
يش او د ددک ک و د کړفړک په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختګ کې یې صېک ګام اخړتت
و .
د لوړو ددک ک و ودارت دا خپله دصدک بود دې د ګراصو مصالړنو د علمي سطصې د لوړولو لپېارک
د علومو په مختلفو رشتو کې میړار او صو دريس مواد برابر او داپ ک .
په پا کې د افغان ماشوماصو لپارک د يرمني کمړټې او دموږ همکېار یاکېی یصړې وردک څخېه
مننه کوم دې د د کتاب د خپرولو لپارک یې دمړنه برابرک ک ېدک.
هړله مندک یم دې صوموړپ ګټورک پروسه دوام وک

او پراختړا ومومي تر څو په صړږدپ راتلوصکې

کې د هر دريس مضمون لپارک لږ تر لږک یو میړار دريس کتاب ولرو.
په درصښک
پوهنم دوکتور صجړب هللا خوايه عمر
د لوړو ددک ک و ودیر
کاب ۹۳۱۷ ،

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستتتاپ تته وننتونونتتو رتتک د درو رتتتایونو رشتتوای او نیتتتوای یتته یولتتو ستتتون و
رېتت .ی لتتو لتتا ستتشیر استتتاداپ او محصتتلیا نوتتتو مرلومتتالو لتته زا رستت نتته یتتر
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اڼک

رتایونتته یتته www.afghanistan-

ه ډاونلوډ روزی سئی

دا رړنتتک تته داستتک تتا رتتک لتتر د رېتت .چتتتک د افغانستتتاپ د یتتو و د رتتتتتتړو و ار د - ۲۰۱۰

 )۲۰۱۴رلونو ه مه سرتالیژلت الپ رک راغه د چک:

"د یو و د رړو او د ښوونک د ښه ریفیت او د روونټو له د نولو رتر او علشتي مرلومتالو د یرایرویتو یپتار
ا لنه د چک ه در او ښتو ژیو د درو رتایونو د ییټلو فرصت یرایر يش د لرلیشي نصاب د رلفورا یپار
یه انگرل

ژیک

ه در او ښتو ژیو له د رتایونو او درو موادو ژیا

رله د وننتونونو محصلیا او استاداپ نيش روزی عرص

ا لتا د

یته دد امټانتالو

نولو لتا او رتر مرلومتالو لته زا رست

ته
یتدا

رړ ی"
متتون .غتتوا و چتتک د درو رتتتایونو تته یرایرویتتو د د نیتتواد یتته وننتونونتتو د مرستتته ورتتړو او د چپختتر او
یټچتتر نتتور دوراپ لتته د تتای ټ ت رېتت.دوی د دد یپتتار دا ا لنتته د چتتک د یتتو و د رتتړو د موسستتالو یپتتار
نر را

ه نا ه  ۱۰۰عنوانه درو رتایونه چاپ يشی
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ههټوپههبون ې هنونو

هوویټوخوترټوپنما و
د مؤیفینتتو او زپروونټتتو یتته زتتوا تتور لتتار الستتت ستتوی دی لر تتو د رتتتایونو محتولتتا د نړلوایتتو علشتتي
مریتتارونو تته استتاا یرایتتر يش زتتو ییتتا نتتا ریتتدای يش د رتتتاب تته محتتتوی رتتک ینتتک لیرولنتتک او
ستتتون د وی تتد يش نتتو یتته درنتتو یوستتتونټو
لا مون .له ه ییټلک ی ه راویی.

تته نیلتته منتتد لتتو لتتر تتو زپ ت نظرلتتا او نیتتورک مؤیتتيس او

لر و ه راللونټي چاپ رک اصالح يشی

یه افغاپ ماسومانو یپار د رمني رشیخک او د نغک یه مرش ډاررت الروا

ه ډار مننه روو چک د دغه رتاب

د چاپ یګښت لک وررړی دی دوی لر دد مهایه د ننګرنار وننتوپ د  ۱۶۰عنوانه يبي او غیريبي رتایونو د
چاپ یګښت ر غا ازیست دیی
د تتتک ای لتتتت  )GIZیتتته دفتتترت او )Center for International Migration & Development CIM

تتته

چتک متا یپتار لتتک یته  ۲۰۱۰نته لتر  ۲۰۱۶تتورد ته افغانستتاپ رتک د رتتار امټانتا یرایتر رتړ وو نتتا د
یه رومک مننه روای
د یتتو و د رتتړو یتته و لتتر وننشتت دورتتتور ن یتت ایلتته زوا تته عشتتری علشتتي مرتتیا وننشتت دلپلتتوا
ان نیتتر عبتتدایتواب یتتازرر ی متتان او ادار مرتتیا ډارتترت ا شتتد ستتیر مه تتور متتان او ادار رئتتیک
ا شتتد يتتاری صتتدل ي تته یتتو و د رتتړو و ار رتتک ستتالرار ډارتترت ګتت ر تتیا صتتا
رئیستتانو د ونن(یتتو رلیستتانو او استتتادانو

د وننتونونتتو

تته مننتته رتتوا چتتک د رتتتایونو د چتتاپ یتتړ لتتک ن تتویک او

مرستته لتتک ورد رتتړد د ی د دغتته رتتتاب یته مؤیتتيس

تته ډاتتر مننتتدوی تتا او ستتتاتنه لتتک رتتوا چتتک زپت

د رلونو-رلونو تار لک ه و تا لوګه ګرانو محصل نو له و اندد رړی
نشدارنګتته د دفتترت یتته نشټتتارانو نتتر لتتو ټشتتت ایلتته ع ل ت او فهتتیا بیبتتي
رتایونو د چاپ ه یرزه رک لک نه ستړد ریدونټک نلک لک رړد د ی
ډاررت لحی وردې د یو و د رړو و ار سالرار
رای

وزی ۲۰۱۸

د دفرت یل فوپ:
امي

۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

textbooks@afghanic.de :

تته نتتا مننتته رتتوا چتتک د

د پـــــیل خـــــبرې
د لوي خدای (ج) ډېر شکرګزاریم چې ماته یې ددې وس او توان راکړ ،چې د
ننګرهار پوهنتون د انجنیري پوهنځي د سیول انجنیري څانګې د درنو استادانود پریکړې
سره سم د محصلینو اود هېواد انجنیرانو دستونزو د حل لپاره د اوسپنیزکانکرېټي
عناصرو د لومړۍ برخې درسي کتاب تالیف کړم .
دا مهال د ټولو هېوادپالونکو مسلکي او اکاډمیکو شخصیتونو 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 تاریخي رسالت او دندي د
سرته رسولو لپاره دا درسي کتاب تالیف کړ .
د دې درسي کتاب په تیارولو او برابرولو کې ماسره په تخنیکي برخه کې دقدرمن
استاد پوهاند دیپلوم انجنیر محمد اجمل «صافي» او دسیول انجنیري څانګې ټولو
استادانومرسته کړې ده چې د مشورو څخه یې ډېره مننه کوم  .همداراز د دې درسي کتاب د
متن د لیکنې په برخه کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې قدرمنو استادانو هر یو
پوهاند شاولي خان او پوهنوال جانس زړن  ،له مرستو او همکاریو څخه د زړه له کومي
منندوی یم  ،چې په ډېر خالص مټ او ورین تندي یې له ماسره مرسته کړې ده اود اثر ژبنې
اړخ یې کره کړی دی  .په پای کې له ټولو هغو لوستونکو څخه چې دا درسي کتاب مطالعه
کوي احترامانه هیله لرم چې د اثر د تېروتنو او نیمګړتیاو په لېری کولو کې  ،خپل نظرونه
او نیوکې له ماسره شریکې کړي .
په درنښت
پوهندوی دیپلوم انجینر عبادالرحمن مومند
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ز

ســـــــــــــریـــــــــزه

له لوی او مهربان خدای (ج) ډېر شکر ادا کوم ،چې ماته یې دا فرصت برابر کړ  ،تر څو د
اوسپنیزوکانکرېټو د تدریس او د اوسپنیزوکانکرېټو د بنسټیزو مفاهیمو سره د
پېژندګلوۍ لپاره د اوسپنیزکانکرېټي عناصر  ،تر سرلیک الندې د درسي کتاب لومړۍ
برخه تالیف کړم  .د دې کتاب په لیکنه کې کوښښ شوی دی  ،چې یوازې د محاسبو کړنو په
ښوولو بسنه ونه شي ،بلکې هڅه شوې چې د هرې برخې مفاهیم په ژوره توګه  ،خوپه ډېره ساده
او په یوه مناسبه ډول توضیح اوتشریح شي  .له دې امله په دې درسي کتاب کې ډېری تشریح
شوي مطالب او مفاهیم دمحصالنود زده کړو د بشپړېدنې او د ښه درک لپاره هم ډېر ګټور دي
 .د درسي کتاب دکیفیت د الښه کولو لپاره زیار شوی دی چې ټول شکلونه او فورمولونه په
ډېر دقت سره په متن کې په ښه ډول ځای په ځای شي .
د درسي کتاب په برابرولو کې د لوړو  ،معتبرواو ډېرو نویو ماخذونو سره په ځانګړې
توګه له ) (2011) ،(2008او ) (2014کلونو) (ACI Codeسټندرد څخه ګټه اخیستل شوې ده.
یعنې دا درسي کتاب د ) (ACI Codeد ) (2014کال پر مبنا تالیف شوې دی  .په دې معنی چې
د دې درسي کتاب په تیارولو کې له ) (1383هـ ل او له ) (2003زکلونو څخه پخواني ماخذونه
نه دي کارېدلي  ،نو له دې امله په پښتوژبه کې لومړنې درسي کتاب دی .
د دې درسي کتاب د هرفصل په پای کې لنډیز او د محصلینوله خوا د ځوابولو او حلولو
لپاره د پوښتنو مجموعه په پام کې نیول شوې ده  .دا مجموعه د هماغه فصل داړونده تشریح
شوو موضوعګانو پورې تړلي له یو لړ پوښتنو څخه ترکیب مومي  ،چې زما په اند د
محصلینو په مسلکي زده کړو به مثبته اغېزه وکړي .
د اوسپنیزکانکرېټي عناصرو په لومړی برخه کې ددې مضمون د مفرد لومړي سمستر د
مفرداتو سره سم نهه فصلونه ځای په ځای شوي دي  ،لومړنې فصل یوازې د کانکرېټو او
اوسپنیزوکانکرېټو پېژندګلوۍ ته ځانګړې شوې دی  .په دویم فصل کې کانکرېټ  ،د
کانکرېټو مسالې  ،د کانکرېټو ترکیبي اجزاو او د هغوې کیمیاوي  ،فزیکي او میخانیکي
خواص او د فوالدي سیخانو فزیکي او میخانیکي خواص په ډېره ساده او روانه ژبه تشریح
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شوي دي  .په دې فصل کې هڅه شوې ده ،چې د کانکرېټو مسالې د کارېدنې نوې کړنالرې هم
په پام کې ونیول شي .
د درسي کتاب په درېیم فصل کې د اوسپنیزوکانکرېټو د محاسبې طرېقې او
سټندردونه تشریح شوي دي  .په دې فصل کې په ترتیب سره د هرې محاسبوي طریقې د
بارېدنې  ،د تشنجاتو او قوود تحلیل شرایط چې په نننې وخت کې یې انجنیران او
متخصصین کاروي  ،په ځانګړې توګه داوسپنیزوکانکرېټو د محاسبې لپاره په ښه توګه
تشریح شوي دي .
په څلورم فصل کې د اوسپنیزوکانکرېټو انحنایي خواص ،تحلیل او محاسبه  ،د
اوسپنیزکانکرېټي ګاډر سیخبندۍ نسبت اوجزیات ،په کږېدنه یا انحناء کې دیوګوني
سیخبندي شوی اوسپنیز وکانکرېټي ګاډرونو تحلیل او ارزونه تشریح شوې ده  .په دې فصل
کې کوښښ شوې دي  ،چې په اسانه او ساده ډول د مستطیلي مطقعې طرحه او محاسبه ګام
په ګام د بــار او مقــاومت د محـــاسبوي ) (LRFDاو حــــــدي حالــــت طرېقوپه واسطه د
) (ACI318-14کود پر بنسټ سرته رسیدلي دي .
په پنځم فصل کې د یو لوریزه پوښښ تختو پېژندنه  ،د یولوریزه پوښښ تختو تحلیل
او محاسبه،د بارونوله اغېزې مومنټونه او عرضي قوې  ،داساسي سیخانو محاسبه  ،د
تودوخې او انقباضي سیخانو محاسبه او د سیخانو ځای په ځای کول د بار او مقاومت د
محاسبوي ) (LRFDاو حدي حالت طرېقوپه واسطه د ) (ACI318-14کود پر بنسټ سرته
رسیدلي دي .
په شپږم فصل کې د  - Tډوله ګاډرونو تحلیل او محاسبه تر سرلیک الندې د  - Tډوله
ګاډرونو پېـــژنــــدنــــه ،د ځانګړې او د پوښښ تختو سره نښتي  -Tمقطعه لرونکي ګاډرونه،
د - Tډوله مقطعې لرونکوګاډرونودمثبت اومنفي مونټونوپه شتون کې تحلیل او ارزونه د
بار او مقاومت د محاسبوي ) (LRFDاو حدي حالت طرېقوپه واسطه د ) (ACI318-14کود
پر بنسټ توضیح اوتشریح شوي دي .
په اووم فصل کې د دوه ګونو سیخبندي شوو اوسپنیز وکانکرېټي ګاډرونو تحلیل او
محاسبې تر سر لیک الندې د د دوه ګونو

سیخبندي شوو اوسپنیز کانکرېټي

ګاډرونوپــــــېژنــــــدنـــه ،د کوږوالي مومنټ د ظرفیت په ډېریدنه کې د فشاري سیخانو
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اغېزمنتیا ،تحلیل  ،محاسبه او ارزونه د بار او مقاومت د محاسبوي ) (LRFDاو حدي
حالت طرېقوپه واسطه د ) (ACI318-14کود پر بنسټ توضیح اوتشریح شوي دي .
په اتم فصل کې د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو دپرېکېدنې خواص  ،تحلیل او محاسبې
تر سر لیک الندې ،پــــــــــېــژنــــدنـــــه په متجانسو ارتجاعي ګاډرونو کې قطري کشش  ،د
پرېکېدنې او کوږوالي له امله د کانکرېټي ګاډرونو درز کېدنه ،د ګاډرونو لپاره د
)(ACIکود د عرضاني قوې د محاسبې معادله ،د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو په پرېکېدنه
کې تحلیل او محاسبه ،د عرضاني سیخانو اړتیا ،د عرضاني سیخانو تر منځ اعظمي فاصله،
د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو لپاره اعظمي عرضاني قوې او د عرضاني قوو په وړاندې د
محاسبې کړنالره تشریح او توضیح شوې ده .
په نهم فصل کې د فوالدی سیخانو او کانکرېټو نښلېدنه او پراختیایي اوږدوالي تر سر
لیک الندې  ،د نښلېدنې پېژندنه ،د نښلېدنې ،کږېدنې د ښویېدنې له امله د کانکرېټو د
چاودیدنې تخریب  ،د فوالدي سیخانو د پرېکېدنې د نقطو پېژندنې  ،په کشش او فشارکې
د پراختیایې اوږدوالی یا غځېدنې په اړه د کود غوښتنې  ،په کشش او فشارکې دکود د
غوښتنې له مخې دقات کېدونکې سیخ د پراختیایې یا غځېدنې اوږدوالی  ،په کششي
اوفشاري اجزاوو کې د سیخانو د پیوندونوپه هکله څرګندونې شوې دي .
هیله من یم چې دا درسي کتاب د محصلینو ،ساختماني انجنیرانو  ،متخصصینواو
درنواستادانو لپاره یوه مناسبه او وړ درسي مجموعه وي  ،چې دوی وکړای شي  ،د دې پر
بنسټ د ګران هېواد افغانستان په جوړونه او بیا رغونه کې ترې اغېزمنه ګټه واخلي .
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لومـــــړی فصل
د اوسپنـــــیز کانکـــــــرېـــټو مـــاهــــیت او پـېژنـــــدګلـــــوي
 -1.1پــــــــــــېژنــــدنـــه )(Introduction
او ســپنېز کانکرېټ هغه ســاختمانې ماده چې له دوو نورو ســاختمانې مادو (کانکرېټو
اوفوالدي ســـیخانو) څخه ترکېب مومي او د هغه قوو او تشـــنجاتو په وړاندې چې د بارونو
او یابارېدنې له امله پرې عمل کوي مقاومت او محکمیت ښـــیي  .له ډېرې پخوا زمانې را په
دې خوا د انســـانانو په واســـطه ســـاختماني مواد اومســـاله د ســـاختمانونود جوړولو لپاره
کارېږي  .د دې ســـاختمانونو د جوړولو لپاره د ټولو ســـاختماني موادو اومســـالوڅخه کولی
شو د ارزښت له کبله لرګي  ،ډبری  ،فوالد او کانکرېټ لوړ ارزښت لرونکي ساختماني مواد
او له هغې څخه جوړېدونکې مســاله یاده کړو .په حقیقت کې کانکرېټ د بشــر په واســطه یوه
الســــي جوړېدونکې ډبره ده  ،چې د قبلېدنې وړ یا لوړ فشــــاري مقاومت لري او د فشــــاري
مقاومت په پرتله ډېر ټیت کششي مقاومت ( د فشاري مقاومت د  10%سلنې تر برېده) لري.
داچې په ســاختماني عناصــرو کې کشــش په مســتقیمه توګه او یا د کږېدنې یا انحناء له امله
رامنځته کېږي  ،نو داوسپنېزکانکرېټو) (Reinforced Concreteبنسټیزه نظریه په کشش
کې د کانکرېټو د کمزورۍ د جبران له امله رامنځته شــوې ده  ،چې له کانکرېټو په فشــار او
له فوالدي سیخانو څخه په کشش کې ګټه اخیستل کېږي .
داو سـپنېزو کانکرېټو د خواصـود ځانګړتیاد پیژندګلوۍ لپاره د یو شـانته بار شـوېو
ګراویټي یا ثقلي (ســــتاتیکي) بارونو الندې  ،چې د کږېدنې یا انحناء مثبت مومنټ ولري ،
یو ســاده اتکاء لرونکي ګاډر  ،د یو ې بېلګي په توګه په پام کې نیســو  .په ( -1.1شــکل) کې
دغه فرض شوی ګاډر د بارېدنې د شرایطو او د شکل بدلون له ډول سره ښودل شوي دي  .په
شــــکـل کې لیـدل کېږي  ،چې د ګـاډر لـه غېر فعـال (خنثی) محور ( (Neutral Axisڅ خه
پاســـنۍ برخه د فشـــار) (Compressionالندې چې فشـــاري ســـاحه )(Compression Zone
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نومېږي واقع کېږي  ،پر همدې مهال د ګاډر له غېر فعال (خنثی) محور ((Neutral Axis
څخه الندېنۍ برخه د کشش ) (Tensionالندې چې کششي ساحه ) (Tension Zoneنومېږي
واقع کېږي  ،چې په پاېله کې پرې دبار له امله د کږېدنې یا انحناء مومنټ عمل کوي .
د کږ ېدنې موم نټ په کشــــش کې د کانکرېټي ګاډر د کمزوري م قاو مت له ام له په
کشـــشـــي ســـاحه کې د درزونو د پیداکېدنې المل کېږي او دا درزونه په چټکۍ ســـره د غیر
فعال (خنثی) محور په لوري ادامه پیداکوي  ،چې په پاېله کې ګاډر د ویجاړېدنې یا تخریب
ســـره مخ کېږي  .خو که دا ســـې یو ګاډر چې د هغې په کشـــشـــي ســـاحه کې فوالدي ســـیخان
) (Steel barsپه پام کې و نیول شي (لکه په  -1.2شکل کې د ګاډر ښودل شوي مقطعي په
څېر) ،نو په کششي ساحه کې د درزونو د پیداکېدنې څخه مخنیوي کېږي  .یانـــې داچــــــې د
ګاډر په کششي ساحــــ ـه کـ ـې د فــــ ـوالدي سیخــــ ـانو په شتــــ ـون کې د هغې کششي مقاومت
لوړېــږي او د کږېـدنې او انحناء له امله رامنځته شوي کششي قوه فــوالدي سیخــان زغمــي
او د درزونو له پیداکېدنې څخه مخنیوي کــوي [. ]1 : 4

 -1.1شکل  :په یوشانته بارشوي کانکرېټي یامتجانس ګاډر کې کشش او فشار -(a) .یوشانته بار
شوی کانکرېټي ګاډر -(b) .دبارېدنې له امله د ګاډر بدل شوی شکل[.]1 : 5
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دا چې کانکرېټ د چاپیریال ساتنې الملونو سره ځان جوړونکي دي ،د دې وړاندېز شوې
ګډې کارکونې لومړنۍ ګټه دا ده چې کانکرېټ کولی شي فوالدي سیخان د زنګ خوړنې او
اور په وړاندې خوندي وساتي  .د همدې پرنسیپونو پر بنسټ د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر
مقطعه په ( -2.1شکل) کې ښودل شوې ده  ،چې په هغې کې کانکرېټ په ډېره پیمانه کاریږی
 ،تر څو فشاري تشنجات و زغمي او فوالدي سیخان خوندي کړي ،خود کششي تشنجاتو په
وړاندې د مقاومت د وړتیا لپاره فوالدي سیخان په لږ نسبت کاریږي .

 - 2.1شکل  :د ټیپیک اوسپنیز کانکرېټي ګاډر مقطعه [.]1:5

د پورتنۍ نظریي سره سره چې دفوالدي سیخانو څخه په کش شي ساحه کې د کششي
قوو د زغم لپاره ګټور ثابت شــو  ،خو د کانکرېټو ســره یو ځای د فشــاري قوو په زغم کې هم
له ځانه پوره وړتیا ښیي  ،له همدې امله په پایو یا ستنو او یا هم د ګاډرونو په فشاري ساحه
کې کانکړېټو ســــره یو ځای د فشــــاري قوو په وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره کارېږي لکه په
الندېني ( -3.1شکل) کې چې ښودل شوي دي .
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 -3.1شکل  :په پایو یا ستنو اود ګاډرونو په فشاري ساحه کې کارېدلي فوالدي سیخان  -(a) ،دپایې
سیخبندي -(b) ،د پایې عرضي مقطع  – (c) ،د ګاډر عرضي مقطع[.]2:2

د یادونې وړ ده  ،چې په ځینو حالتونو کې د اوســــپنیز کانکرېټي عنصــــر په کشــــشــــي
ســـاحه کې ممکن د کشـــشـــی تشـــنجاتو د عمل په لوري داســـې درزونه پیداشـــي  ،چې له
فوالدي ســیخانو څخه تیر شــي او د غیرفعال محورنژدې ســاحې ته ورســېږي  ،خو د دې ډوله
درزونو عرض ډېر محــدود (د  0.3mmملي مترو څخــه کوچنی) وي ،نو لــه دې املــه د
اوسپنیزکانکرېټي عنصر په کړنه کومه اغېزه نه لري [ . ]2: 3
له همدې امله اوســـپنیز کانکرېټ په نړیواله کپه په ټولو هیوادونو کې د ســـاختمانونو
او ودانیو دجوړولو لپــاره کــارېږي او د بېال بېــل ډولــه ســـــاختمــانونو پــه جوړولوکې
اوســپنیزکانکرېټ د هغې د تیارېدنې او محاســبې د توپېر له مخې په الندېنیودوو ډولو نو
وېشل کېږي :
 -1عادی اوسپنیز کانکرېټ ( : )Ordinary Reinforced Concreteهغه اوسپنیزکانکرېټ
دي چې په معمولي ډول د کانکرېټو او فوالدي ســــیخانو د یو ځای کارېدنې له مخې او پرته
له کومو اضافي قوو او یا تشنجاتو د واردېدنې په پام کې نیولو څخه  ،په الس راځی .
 -2مخکني متشنج شوي اوسپنیز کانکرېــټ (:)Priestesses Reinforced Concrete
مخکني تشنج په یوه جسم کې د داخلي تشنج پیداکول دي ،تر څو د هغه تشتج په وړاندې چې
د بیروني قوو د اغېزو له امله رامنځته کېږي  ،د اړتیا په اندازه خنثی کړي او یا هم مخکنی
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تشنج د هغه تشنجاتو په وړاندې چې په عناصرو کې د ګټې اخیستنې بارونو له امله
پیداکېږي د دایمي مخالفو تشنجاتو رامنځته کول دي  ،چې همدا د مخکنیو متشنج شویو
کانکرېټو بنسټیز کار دی [.]161 : 1
د یوې مرکبې مقطعې او په کششي ساحه کې د کمزورۍ د جبران کېدنې د تولید لپاره
بله طریقه د مخکنیو متشــــنج شــــویو اوســــپنیزو کانکرېټو د تیارولو طریقه ده  ،چې د هغې
اصــــلي او بنســــټیزه نظریه د عادي اوســــپنیزو کانکرېټو د نظریي ســــره توپیر لري  .د عادي
اوســــپنیزوکانکرېټو په مقطعو کې د کشــــشــــي تشــــنجاتو په وړاندې مقاومت د کشــــشــــي
ســــیخانو په غاړه دی او په کشــــشــــي ســــاحه کې د مجازي عرض په لرلو ســــره د درزونو
پیداکېدنه مجوزه ګڼل کېږي  .خو په مخکنیو متشـــنج شـــویو اوســـپنیزوکانکرېټو کې  ،په
کـانکرېټي مقطعو کې د لومړنې فشـــــاري تشــــنجـاتو پـه پیـداکېـدوســــره داســــې شــــرایط
برابرېږي،چې د کږېدنې له امله راپیداشوي تشنجات  ،لومړنې فشاري تشنجات خنثی کوي
او په دې ډول په مقطعه کې بیخې کشـــشـــي تشـــنجات نه راپیداکېږي او یا هم که کشـــشـــي
تشنجات راپیداکېږي ،نوهغه په ډېر لږ او اندکه وي او د کانکرېټو له کششي مقاومت څخه
به نه ډېرېږي  .نو له دې امله په مخکنیو متشــــنج شــــویو اوســــپنیزکانکرېټو کې هیڅ مهال
درزونه نه رامنځته کېږي او د په یوه کانکرېټي عنصـــر کې د هغې د مخکني متشـــنج کېدنې
څخه موخه د بارونو له اغېزې د راپیداشـــویو کږېدنې یا انحنایي مومنټ له امله د کشـــشـــي
تشنجاتو او درزونو د پیداکېدنې محدودیت دی [.]9 : 3
مخکني متشـــنج شـــوي اوســـپنیزکانکرېټ په دوو طریقو د مخکنۍ کشـــشـــي قوي د
واردېدنې ) (Pre-Tensionedاو ورو ستنۍ ک ش شي قوي د واردېدنې )(Post-Tensioned
په واسطه تر سره کېږي  .د مخکنۍ کششي قوي د واردېدنې په طریقي کې لومړی مخکني
واردېـدونکي کیبلونـه چې لوړ مقـاومـت لري او د مقـاومـت انـدازه یي د تســــلیمېـدنې پـه
تشـــنجاتو کې د ) (1,200MPaڅخه تر ) (2,000MPaوي غوره کېږي او د قالب له دننه څخه
تېرېږي  ،کلــه چې دکــانکرېټو د مقــاومــت (معموا د اوو ورځو څخــه وروســــتــه) کیبــل
خالصــــېږي .په دې ډول په کیبل کې د لومړنۍ کشــــشــــي قوي عکس الع مل او غبرګون د
کانکرېټو په مقطعي د فشـــاري قوي په ډول اغېزه کوي  .همدارنګه وروســـته کشـــشـــي قوي
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واردېدنه کې غوره شوی کیبل د یوه پوښ سره د قالب په یوه مناسب او وړ ځای کې ځای په
ځای کېږي او بیا په قالب کې کانکرېټ اچول کېږي  .دکانکرېټو د یو څه سختۍ د حاصلولو
څخه وروســــته کانکرېټي عنصــــر ټاکلي موقیعیت ته انتقالېږي او په ټاکل شــــوي ځای کې
اېښودل کېږي  .بیا ځای په ځای شوی کیبل یو لوري ته تړل شوی وي او بل لوري ته د کشش
کوونکي دســتګاه په واســطه په الزمي اندازه کشــش کېږي او دکش کېدنې څخه وروســته د
کیبل دا لوری هم تړل کېږي  .د کیبل د تړ کېدنې څخه وروسته د کیبل د کششي قوي عکس
العمل او غبرګون دکانکرېټي جز په مقطعه د فشاري قوې په ډول اغېزه کوي  .نو په دې ډول
مخکې متشنج شوي اوسپنیز کانکرېټ تیارېږي [.]2:7
د مخکني متشـــنج شـــویو اوســـپنیزکانکرېټو مهم خواص د دایمي درزونو نه لرل دي ،
چې همدا مسئله ده چې عمر یي په هر ډول چاپیریا ل کې ډېروي او د عادي اوسپنیزکانکرېټو
په پرتله یې ګټورتیا په دې کې ده چې درزونه نه لري  .همدارنګه د عادي اوســپنیزکانکرېټو
په پرتله یې وزن څو ځلې لږ دی [. ]163,164 : 1
اوسپنیز کانکرېټ او د اوسپنیز کانکرېټی ودانۍ دجوړښت له مخې په الندېنیو درېو
ګروپونو وېشل کېږي:
 -1یو ریخت اوســــپنیز کانکرېټ ( )Monolithically Reinforced Concreteعناصــــر او
ودانۍ .
 -2فابریکوی (مخکې تولید شوي) اوسپنیز کانکرېټ ()Precast Reinforced Concrete
عناصر او ودانۍ.
 -3مرکب اوسپنیز کانکرېټ )(Combined Reinforced Concreteعناصر او ودانۍ.
 -1هغـه اوســــپنېز کـانکرېټی عنـاصــــر او ودانۍ چی کـانکرېـټ یې مســــتقیمـاد د ودانۍ د
جوړیدلو په ســــاحه کې تیار په قالبونو کی اچول کېږي  ،د یو ریخت اوســــپنیز کانکرېټی
عنــاصــــرو او ودانیو لــه ډول څخــه دي  .ددې ډول ودانیو جوړولو لپــاره قــالبونو او هغو
تجهیزاتو ته چې قالبونه په خپل ټاکلی ځاي کې محکم ســــاتي اړتیا ده ،خو قالبونه باید
دلندو کانکرېټو د وزن او هایدروســــتاتیکي فشــــار ســــربېره د هغو بارونوپه وړاندې چې د
کانکرېټ اچولو پر مهال د هغې له پاســــه عمل کوي  ،مقاوم او ځواکمن وي  .دغه قالبونه او
9

تجهیزات یواځې هغه وخت لیری کېږي  ،چی کانکر ېټ خپل اړین مقاومت الســــته راوي
[.]17 : 9
په دې ډول ودانیو کی دکانکر ېټ د اچولو څخه مخکې په قالبونو کې فوالدي ســــیخان او
کرکاســــونه په ټاکلو ځایونوکې ځای پر ځای کېږي او بیا کانکر ېټ اچول کیږی  .په ســــړو
(ژمي) او تودو (اوړي) موســـمونو کې د دې ډول اوســـپنیز کانکرېټي عناصـــرو او ودانیو د
کانکریټو تیارول او اچول ډېر ســــتونزمن وي ،نو ښــــه به دا وي چی له دې ډول عناصــــرو او
ودانیو څخه په هغه ځایونو کی ګټه واخیستل شي چی هلته ساختماني فابریکي او تولیدي
زېرمې شتون ونه لري .
 -2هغه اوســـپنیز کانکرېټی عناصـــر او ودانۍ چې د هغې اجزا په مخصـــوصـــو ســـاختماني
فابریکو کې ت یارېږی او د ســــاخت مان م حل یا ځای کې یوازې ه غه تړل کېږی  ،د مخکنیو
تیارو شـــویو یا فابریکوي ودانیو له ډول څخه دي  .د فابریکوی اوســـپنیز کانکرېټی ودانیو
دکار زیار او زحمت دیو ریخت اوســـپنیز کانکرېټي عناصـــرو او ودانیو په پرتله ( )4-3ځلې
لږ وي  .د قالبونو او له ه غه تجهیزاتو څ خه چې قالبونه پرې محکم نیول کېږي لګښــــت یې
کمېږي او په ځینو حالتونو کی بیخې له منځه ځي  ،له بلې خوا د ودانۍ د جوړیدلو وخت او
مهال په پوره اندازه کمېږي  ،ددې ډول ودانیو ســــاختماني کارونه د کال په اوږدو کې په
ټولو موسومونو کې نه تم کېږي .
 -3هغه اوسپنپز کانکرېټي عناصر او ودانۍ چې دهغې ځېني برخې د فابریکوي
اوسپنیزکانکرېټو او ځېني برخې یې له یو ریخت اوسپنیز کانکرېټو څخه تیارېږی دمرکب
اوسپنیزکانکرېټي عناصرو او ودانیو له ډول څخه شمېرل کیږي [. ]4 : 2
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 -2.1داوسپنیز وکانکرېټوتاریخي پس منظر
)(Historical Development of Reinforced Concrete
د ســاختمانو د جوړېدنې په ســاحو کې د اوســپنیزوکانکرېټو داوســنې حالت پرمختګ
په دې وروســـتنیو ) (150کلنو کې د عالمانو او انجینرانو د نه ســـتړي کېدونکوهلو ځلو اود
پرله پسې څېړنو پاېله ده  ،چې په ساحو کې یې سرته رسولې دي .
د لومړی ځل لپاره په ) (1824ز کال کې جوزف اسپدین ) (Joseph Aspdinانګلیسي
عالم پورتلنډ سمنټ ) (Portland Cementتولید کړل  ،چې تر ډېري مودې پورې له
سیخانوپرته د ساختماني مسالې په توګه کارېده [.]3 : 6
له دې وروسته ایساک جانسن ) (Isaac Johnsonلومړنی شخص وو چې په ) (1850ز
کال کې یې تر کلینکر ) (Clinkerتر برېده د مټینې خټې او تباشیر د ورېتولو او پخولو په
پاېــلـه کـــې سمنټ ) (Cementپه الس راوړل چـــې دشلــــمې پیړۍ لــــه پیل څــخه مخکې یې
نړیوال د ښه با کیفیته سمنټو د تولید شاهدان وو  .اوسني بېالبېل مقاومت لرونکي (C-33,
) C-34او ) (C-53پورتلنډ سمنټ ) (Portland Cementد بېالبېلو ساختمانونو د جوړولو
لپاره د نړۍ په هره برخه کې د الس رسي وړ دي  .چې د ځانګړو مشخصاتو او خواصو لرلوسره
سره یې ډولونه د لویوالرو  ،د بحري ساختمانونو ،د لوړپوړیزو ودانیو او صنعتي
ساختمانونو د جوړولو لپاره کارېږي  .د لرغونې روم اوسیدونکو ) (Romansد لومړی ځل
لپاره د لومړۍ پیړۍ په اوږدو کې د اوسپنې په واسطه معموري ځواکني کړلي  ،همدغه راز
د فرانسی جوزوف لمبوت ) (Joseph Lambotله سمنټوڅخه د اوسپنې او سیمانو د جالونود
چوکاټ د پلستر یا داوسپنیزکانکرېټو په کارولو سره د ) (3.3 mمترو په اوږدوالي څمڅۍ
لرونکي کانکرېټي کشتۍ جوړه کړه  ،سره له دې چې د دې ډول اوسپنیزکانکرېټو اختراع
) (Joseph Monierجوزیف مونیر فرانسوي عالم ته نسبت ورکول کېږي او هم نوموړي په
) (1867زکال کې د کانکرېټو او سیمي جالیو د اوبو اوسپنیزکانکرېټی مخزن جوړ کړ ،له
هغې څخه وروسته جوزیف مونیر) (Joseph Monierتر ) (1881زکال پورې په بېالبېلو
ساختماني عناصرو لکه د نلونو ،ټانکونو ،هوارو او مسطحو پوښښ تختو ،دپلیو د تګ
لپاره د پلونو ،کمانونو او د اوسپنې پټلیود ساختمانونو په جوړولو کې له اوسپنیزکانکرېټو
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څخه ګټه اخستې وه ،خو سره د دې چې نوموړي د اوسپنزکانکرېټو د محاسبې لپاره مناسبې
طرېقې او کړنالرې نه لرلی [.]15 : 9
فرانسوي عالم کویګنیټ ) (Coignetاو د هغې هم مهاله عالمان او انجنیران په
) (1855ز کال کې په انګلستان کې د اوسپنیز کانکرېټو لومړني اختراع کوونکي وو.
په ) (1855ز کال کې په انګلستان کې ویلکینسن ) (Wilkinsonپه پوره ډاډمنتیا سره
د لومړي ځل لپاره د ګژدمکي سیخانو ) (Tie barsسره کانکرېټي کمان ته اوسپنیزکانکرېټی
پوښښ او فرش جوړېدنه اختراع کړه  .دا مهال په بېالبېل هېوادونو کې د ډېرو عالمانو په
واسطه دبېالبېل ډوله ساختماني عناصرو لپاره د اوسپنیزکانکرېټو کارېدنه اختراع او
عملی کړه  .د نولسمې پیړۍ په ورستیو کې اوسپنیزکانکرېټ د بېالبېلو متخصصینو له خوا
په بریالیتوب سره د ساختمانونو د بېالبېلو عناصرو لپاره و کارېدل .
په ) (1875زکال کې ویلیام وارد ) (Wiliam E. Wardپه لومړی ځل د امریکا د
نیویارک په ښار کې اوسپنیزکانکرېټي ودانۍ جوړ کړ .
دشلمې پیړۍ په سر کې د اوسپنیزوکانکرېټوکارېدنه په څرګنده توګه پراختیا وموندله
،چې په پاېله کې یې د کانکرېټو او فوالدو د تولید د کیفیت پر لوړولو هم اغېزه وکړله .
امریکایې قانون پوه او حقوق پوه تاډیوس هیات ) (Thaddeus Hyattد ) (1850زکال
په وروستیو لسیزوکې د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر په اړه تجربی ترسره کړی  ،نوموړي د ګاډر
په کششي ساحه یا ناحیه کې د اوسپنې میله ځای په ځای کړې او د اتکاوو په خوا کې یې
پورته خواته کږې او په فشاري ساحه کې یی غوڅې کړي او د اتکاء په برخوکې یې والړې
میلې د عرضاني قوو د زغملو لپاره وکارولی  .نوموړي په ) (1877ز کال کې د کانکرېټو او
فوالدي سیخانو ترمنځ د نښلېدنې د نظریې د څرګندولو په واسطه په اوسپنیزکانکرېټو کې
د تشنجاتو د تحلیل بنسټ کېښود،چې په اړه یې یو اته وېشت مخیزه راپور د دې
موضوعګانو د څېړنو په اړه خپور کړ.
همداراز یې ایل رانسوم ) (E.L. Ransomد ) (1870زکال په لسیزو کې د
سانفرانسیسکو په ښار کې له اوسپنیزوکانکرېټو څخه ګټه اخیستنه تجربه کړه .نوموړي په
) (1884زکال کې د رخې لرونکو میلو ګردچاپیر نورې اوسپنیزې میلې د مربعي مقطعي
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لرونکې سطحې څخه د فوالدو او کانکرېټو د ښې نښلېدنې په موخه تاوې کړې او دا کاریې
په خپل نوم سره په هماغه مهال ثبت کړ .همدغه راز نوموړي په ) (1890زکال کې له
اوسپنیزوکانکرېټو څخه د ) (95mمترو په اوږدوالي یوه دوه پوړیزه ودانۍ جوړه کړه  ،چې
د دې ودانۍ ساختمان د سانفرانسیسکو د ) (1906زکال د زلزلې اوبیا د اور لګېدنې له امله
ډېره لږه زیانمنه شوه  ،همدا وه چې د دې ودانۍ جوړېدنه  ،د ساختمانونو د جوړېدنې یو نوی
سیستم ونومول شو .
په ) (1886زکال کې جرمني عالم کوینین ) (Koenenد اوسپنیزکانکرېتي مقطعو د
تحلیل لپاره د طرحې او ډیزاین قانون ته وده او پراختیا ورکړه  .په همدې مهال فرانسوي عالم
کویګنیټ ) (Coignetهم د اوسپنیزوکانکرېټو ارتجاعیت محاسبې او ډېزاین نظریه او
قانون خپور کړ .
په ) (1903زکال کې د اوسپنیزوکانکرېټو د څېړنو مینه والو سازمانونو او ادارو په
امریکا کې د اوسپنیزوکانکرېټو د طرحې او محاسبو د پوهې د شریکولو په موخه یوه ګډه
کمیټه جوړه کړه  ،بیا دشلمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې د امریکا یې او اروپا یې عالمانو په
واسطه د کانکرېټو د فشاري مقاومت او ارتجاعیت مودول د پیداکولو لپاره ډېری څېړنې
او ازمایښتونه تر سره شو[. ]5:3
کله چې پریوشین ) (Prussianپه ) (1907ز کال کې د اوسپنیزوکانکرېټو د محاسبې
دقانون کړنالره بشپړه کړه او په دې ساحه له شلمې پیړۍ څخه مخکې اختراعګانې او منل
شوي قاعدې ختمې شوی  .کله چې په ) (1906زکال کې د فرانسی کمیسیون د
اوسپنیزوکانکرېټو د محاسبې او ډیزاین قوانین تیار او فورمولبندي کړل  ،بیا په )(1909
زکال کې په لومړی ځل تخصصي ټولنو لکه د امریکا دکانکرېټو انستیتوت (American
) Concrete Instituteیا ) (ACIاو د امریکا دساختماني انجنیرانو ټولنې (Society of
) Civil Engineersیا ) (ASCEپه ګډه د اوسپنیزکانکرېټو کود او سټندرد خپور او نړیوالو
ته وروپېژنده .
د فلزي پلونو په پرتله د اقتصادي توب له پلوه په پلونو کې د اوسپنیزوکانکرېټوډېره
کارېدنه لومړیتوب حاصل کړی وو  ،چې په دې مهال د محاسبو ارتجاعي طریقه په رسمي
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توګه پرانیستل شوه او په پراخه کپه په دې موده کې کارېدله  ،له جنګ څخه وروسته موده
کې د پلونو او ودانیو د بیا رغونې او جوړونې په موده کې اوسپنیزکانکرېټ د بېالبېلو
ساختماني عناصرو لپاره ارزانه اود قتصادي ساختماني موادو په توګه وپېژندل شو.
سره له دې د محاسبو د ارتجاعیت طریقي ،نیمګړتیاوې د نهایي بارونو د محاسبوي
طریقي په پرتله هم ثابتې شوي او د بارونود فکتور یا ضریب د پام کې نیولو پر بنسټ د
اوسپنیزوکانکرېټو محاسبې د نهایي بارونو د طرېقې پیل شوی دي .
ډېری څېړونکو لکه په ) (1936زکال کې ایمپریګر ) ، (Empregerپه ) (1937زکال
وېتني ) ، (Whitneyپه ) (1943زکال کې جینسن ) ، (Jensonپه ) (1949زکال کې چمبوډ
) (Chambaudاو په ) (1951زکال کې د هوګنیسټاد ) (Hognestadپه واسطه د
اوسپنیزوکانکرېټو د نهایي بارونو تیوري  ،چې د تشنجاتو په بېالبېل ډولوبالکونو
پربنسټ استواره وه  ،وده او پراختیا وموندله  .د ) (1916زکال څخه تر ) (1935زکال پورې د
محوري بارالندې د اوسپنیزوکانکرېټود پایو یا ستنو په هکله ډېری څېړنې او ازمایښتونه
سرته ورسیدل  .له ) (1930زکال څخه تر ) (1950زکال پورې په دې دوو لسیزو کې څېړونکو
له محور څخه بېرون بارونو الندې اوسپنیزکانکرېټي پایو یا ستنو ،داوسپنیزوکانکرېټو
تهدابونو او د اوسبنیزکانکرېټی ګاډرونو د نهایي مقاومت په هکله ډېری څېړنې او
ازمایښتونه تر سره کړل .
په همدې ډول په روسیه کې هم په لومړي ځل په ) (1891ز کال کې د .ن  .آ .بیلیلیوبسکوه
) (N.A Belileobskavaپه واسطه کانکرېټي ساختمانونه چې په هغې کې فوالدي سیخان
کارېدلې وو ،جوړ شو .بیا وروسته د بېالبېلو روسي عالمانو په واسطه ډېر پرمختګونه تر
سره شول  ،خو په ځانګړې توګه په ) (1918 -1945زکال کې د اوسپنیزکانکرېټو په اړه په
پراخه کپه څېړنې او ازمیښتونه تر سره شو چې د اوسپنیزکانکرېټو د حدي حالت (Limit
) Stateمحاسبوي طرېقې فلسفه هم په لومړی ځل د روسي ) (Russianد ) (1955زکال کود
او سټندرد سره ضمیمه شوه [.]11 : 4
له اوسپنیزوکانکرېټو څخه د جوړېدونکو ساختماني عناصرو او د هغې د مقطعو د
کړنې په هکله په پرله پسې توګه ډېري څېړنې او ازمایښتونه سرته رسیدلي او ال تر اوسه
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پورې روانې دي  .د اوسپنیزوکانکرېټو په اړه د تخصص او د دوکتورا د اخېستلو لپاره په
زرګونو رسالې او خپرونې په دې وروستیو لسیزو کې لیکل او خپرې شوي دي  .د څېړونکو
او نوښتګرو په باور او عقیده اوس ال هم نوروډېرو څېړنو او ازمایښتونوته اړتیا ده ،چې د
اوسپنیزوکانکرېټود اجزاو د کړنو په هکله د نورو ډېرو مالوماتود تر السه کولو لپاره باید
تر سره شي  .له همدې امله په اوسنې وخت کې د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو او څېړنیزو
مرکزونو کې د اوسپنیزوکانکرېټو د اجزاو او مقطعوپه اړه ډېرې څېړنې او ازمایښتونه په
پرله پسې توګه دوام لري [. ]3 : 8

 -3.1داوسپنیزو کانکرېټود اجزاو تناسب او همغږي یا سازګاري
)(Compatibility between Concrete and steel
د اوسپنیزوکانکرېټو ترکیبي اجزاوي (کانکرېټ او فوالدي سیخان) په طبیعي ډول په
خپل منځ کې همعږي او سازګارې یا سازش لري  ،چې د دې دواړو مادو جوړښتیز بنسټ د
دوو فزیکي او میخانیکي خواصو طبیعي یو شانته والی را منځته کړی دی  .لومړی داچې
کانکرېټ د سختېدنې له امله فوالدي سیخان داسې یو له بل سره نښلوي چې د یو اوسپنیز
کانکرېټي عنصر په توګه د بار د اغېزې الندې یو شانته شکل بدلوي او همدارنګه فوالدي
سیخان په ډېرې اسانۍ سره د کیمیاوي خوړنې یا زنګ خوړنې سره مخ کېږي  ،خود کانکرېټو
په دننه کې دهغه زنګ خوړلو څخه خوندي ساتل کېږي  .د بلې خوا فوالدي سیخان د اور په
وړاندې ډېر کمزوی مقاومت لري  ،خو د کانکرېټو په دننه کې د اور له اغېزو څخه خوندي
ساتل کېږي .دویم داچې کانکرېټ او فوالدي سیخان نژدې یو شانته د تودوخې انبساطي
ضریبونه لري  ،چې د تودوخې  ،درجې د بدلون له امله په دې دواړو مادو کې یو شانته بدلون
رامنځته کېږي او د ډېر لږ بدلون له امله په دواړو مادو کې هیڅ ډول بدلون نه رامنځته کېږي.
د دې دواړو حــالتونــو د میخــانیکــیت پـه اړه پـه ) (1.3.1او ) (2.3.1بـرخــو کــې پــوره
تــوضیحات شــوي دي  .نــو ځکــه اوسپنیــزکانکــرېټ د ســاختمـــانـونـو او د ساختمانونو د
عناصرو او اجزاووپه جوړېدنه کې د یو مرکب جسم په توګه له ځانه پوره وړتیا ښیي [.]3 : 2
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 -1د فوالدي سیخانو او کانکرېټو تر منځ نښلېدنه
)(Bond between Steel and Concrete
کانکرېټ او فوالدي ســـیخان په طبیعي ډول یو له بل ســـره ډېر ښـــه نښـــلې او هیڅکله د
هغوی تر منځ ښوئیدنه نه رامنځته کېږي  .نو له دې امله د دې ځواک لري چې یو له بل سره په
مرکبه توګه کړنه ولري او هم د یو جســــم په ډول عمل و کړي  .د کانکرېټو او فوالدو تر منځ
ښه نښلېدنه د دواړو مادو د کیمیاوي سریښناکۍ او همدارنګه د فوالدي سیخانو سطحې
وتنې المل دی  ،چې په یوه او سپنیزکانکرېټي جز او یا عن صر کې د بارونوالندې یې شکل
یو شــانته بدلون مومي  .د فوالدي ســیخانو او کانکرېټو د نښــلېدنې میخانیکیت په الندې
ډول تر مطالعي الندې نیسو :
ســــیخبنــدي شــــوي فوالدي ســــیخــان ( )Steel Reinforcementپــه کــانکرېټو کې د
سیخانو ) (Barsپه څېر په ساختماني عنصر کې په ستراتیژیکي ډول د کششي تشنجاتو په
وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره ځای په ځای کېږي .څرنګه چې کانکرېټ د ساختماني عناصرو
کتله جوړوي ،نو کله چې په ســاختماني عنصــر باندې بار واقع شــي  ،د فوالدي ســیخانو په
موقعیت کې  ،چیرته چې فوالدي ســــیخان د مقاوم کېدنې لپاره ځای په ځای شــــوي دي ،
کشـــشـــي تشـــنجات عمل کوي  .دغه کشـــشـــي تشـــنجات د کانکرېټو او فوالدي ســـیخانو د
ن ښلېدنې له الرې فوالدي سیخانو ته انتقالېږي  ،نو ځکه دا ډول ن ښلېدنه ) (Bondبن سټیزه
او اړینه ده  .په عمومي توګه د اوســــپنیزکانکرېټي ســــاختماني ع ناصــــرو په تحلیل کې د
کانکرېټو او فوالدي سیخانو ترمنځ بشپړه ه نښلېدنه ) (Bondپه پام کې نیول کېږي .
د فوالدي ســــیخانو او کانکرېټو دا ترکیب او یو له بل ســــره د برخو د ګډون المل
کیمیاوي  ،اصـــطکاکي یا فزیکي او میخانیکي نښـــلېدنې دي  .کیمیاوي او اصـــطکاکي یا
فزیکي نښـــلېدنې باوري نه دي  ،دا ځکه چې د فوالدي ســـیخانو د شـــکل بدلون له پیل څخه
مخکې  ،چنګکونه په ټیپیک ډول ســــره د هوارو (ښــــویی) ســــیخانو او کانکرېټو تر منخ د
میخانیکي نښلېدنې دترکیب د الرې نښلېدنه ځواکمنه او لوړوي  ،لکه په ( -4.1شکل) کې
چې ښودل شوي دي .
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 -4.1شکل  :په اوسپنیز کانکرېټي کې ګاډر ځای په ځای شوي فوالدي سیخان  ،مخکې له دې چې په
فوالدي سیخانو کې د شکل بدلون پیل شي [.]3 : 5

که فوالدي ســـیخان د شـــکل دبدلون د پیل المل شـــي  ،نو ځای په ځای شـــوي ســـیخان
چنګک کېږي ،ځکه چې د هغې په واسطه په څرګنده توګه د فوالدي سیخانو د شکل بدلون
کم ښت مومي  .د سیخانو د سطحې شکل پرې بدلېږي یارخې رخې کېږی تر څو دکانکرېټو
سـره د هغې ښـه میخانیکي نښـلېدنه را منځته شـي  .دا کړنه نه یوازې د فوالدي سـیخانو او
کانکرېټو تر منځ د نښــــلېدنې مقاومت په ځواکمنتیا ډېره اغېزه کوي  ،بلکې د اوســــپنیز
کانکرېټي عناصرو په ټولوخواصو ښه اغېزه کوي  .دا ښه والی د سیخانو په اوږدوکې د یو
شــــانته نښــــلېدنې لپاره  ،په وروســــتېو کې د چنګکېدنې دمحلې نښــــلېدنې پر ځای ســــرته
ر سیږي  .بر سېره پردې  ،رخې رخې سیخان د محلي متمرکزو ت شجاتو او په کانکرېټوکې د
ســـیخانو په وروســـتنېو برخو کې د چنګکېدنې له امله د شـــکل بدلون چې مخکې د وخته د
ویجاړېدنې یا تخریب المل کېږي  ،هم راکموي  .دېر عام ډوله کارېدونکې رخې رخې سیخان
په ( -5.1شکل) کې ښودل شوي دي [. ]8:5

 - 5.1شکل  :د رخې لرونکي سیخانو شیماتیک دیاګرام [.]4 : 5
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 -2د تودوخې غځیدنه او افقې نسبتي اوږدېدنه
)(Thermal Expansion and Lateral strain
داچې د فوالدي سیخانو او کانکرېټو د تودوخې د غځېدنې یا انبساطي ضریبونه یو
له بل سره ډېر نژدې قیمتونه لري  ،نو د همدې دلیل له مخې په دواړو موادو د تودوخې له
امله متفاوت او متداول د کتنې وړ تشنجات نه رامنځته کېږي ،چې میخانیکیت یې په الندې
ډول تر مطالعې الندې نیسو :
د کانـــکـــــرېـــټــو او فــــــوالدو د تـــودوخـــــــې د غــځـــېــدنې ضـــریــبـــونـــو
) (Thermal expansion coefficientsاو دپواسون نسبتونو )  (Poisson's ratiosد یو
شانوالي له امله  ،د بیروني باراو همدارنګه د تودوخې د اغېزې الندې د ښې او محتاطي
محاسبې په سرته رسولو کې د یوې مادې (اوسپنیزکانکرېټ) په څېر فرضېږي  .د فوالدي
سیخانو او کانکرېټو د تـــــودوخــــې انبساطـــې یا غځــــېدنې ضـــــــریبــــونـــــو سره یو شانته
) (5.5 x 10-6 in/in/F°دي  .د تودوخې د انبساطي یا غځېدنې ضریبونه دارنګه یو شانته
والی  ،په اوسپنیزکانکرېټو کې د تودوخې له امله تشنجات راکموي او یایې له منځه وړي ،
چې په پاېله کې د تودوخې بدلونونه د فوالدي سیخانو او کانکرېټو د امیزش او جوړښت یا
سازګارۍ ) (Compatibilityد لوړېدنې سره مرسته کوي .
فوالدي سیخان او کانکرېټ یو شانته د پــــواســــون نسبتونه ) (0.2لري  ،د دې یو
شانته والي له امله په اوسپنیزوکانکرېټو کې جانبي یا افقي (اړخیزه) نسبتي اوږدېدنه
) (Lateral Strainاو تشنجــات راپــیــداکــوي  ،چـې لــه املــه یــې د فــوالدي سیخـــانـــو او
کانــکـــرېټـــوتــرمنـــځ د امیـــزش او جـــــوړښت یــا ســـازګار) (Compatibilityانـــدازه ډېــــره
لــوړیــږي [. ]9 : 5
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 -4.1د اوسپنیزوکانکرېټو ګټورتیا
)(The Advantage of Reinforced Concrete
د یو ساختمان د جوړېدنې لپاره ممکن ډېر ساختماني مواد لکه فوالد  ،لرګي ،
کانکرېټ او داسې نور مطرح او غوره شي  .د ساختمانونو دا غوره شوي د ډېرو اجزاوو لپاره
په کارېږي  ،خو د لوړو ساختمانونو اسکلیټ یوازې د فوالدو اود کانکرېټو دکارېدنې پورې
محدودېږي  .نو له دې امله اوس مهال د ساختمانونو د لویو او کوچنیو اجزاوو او عناصرو د
جوړولو لپاره اوسپنیزکانکرېټ د باور وړ مادې په توګه حسابېږي .
اوس مهال ډېری کوچني او لوی ساختمانونه لکه پلونه  ،بندونه  ،تونلونه ،کانالونه ،
ذخیرې  ،ټانکونه او استنادي دیوالونه او داسې نور له اوسپنیزکانکرېټو څخه جوړېږي .
د نورو مسالو او په ځانګړې توګه د فوالدو د کارېدنې په پرتله داوسپنیزو کانکرېټو په
پراخه پیمانه د ساختماني موادو په توګه د کارېدنې بریاوې د الندېنیو ګټورتیاوو له امله
دي :
 -1کانکرېټ د نورو ساختماني موادو په پرتله د پام وړلوړ فشاري مقاومت لري .
 -2کانکرېټ د چاپیریال د اغېزوپه وړاندې د پایښت ډېره ښه وړتیا لري  .دا ځکه چې د اور
په وړاندې ښه مقاومټ لري یانې داچې یو اوسپنیزکانکرېټي عنصر یا جز کولی شي  ،چې د
څو ساعتونو په اوږدو کې پرته له دې تخریب یا ویجاړشي  ،د اور په وړاندې مقاومت وکړي.
ددې ســـاختماني مادې اجزا او عناصـــر د فلزي ســـاختماني اجزا او عناصـــرو په پرتله د اور
لګېدنې پرمهال له ســـاختمانونو او ودانیو څخه د اســـتوګنو او مالونو د لېږدېدنې او د اور
وژنې لپاره ښــه فرصــت برابروي  .همدارنګه کانکرېټ او اوســپنیزکانکرېټ د اوبو او لمدبل
یا رطوبت په وړاندې ښــه مقاومت لري  .د کانکرېټو ســره په تماس کې هغه اوبه چې په خپل
ترکیب کې د ســــلفاتو او کلورینو ایونونه ونه لري  ،کانکرېټ او د هغې په دننه کې فوالدي
سیخان نه زیانمن کوي [.]2 : 4
 -3کانکرېټي او اوســــپنیز کانکرېټي اجزا او ع ناصــــر د نورو ټولو ســــاخت ماني اجزاوو او
عناصــرو په پرتله لږه ســاتنه او څارنه غواړي یا نې د ګټي اخســتنې پر مهال د تر مېم لپاره کم
لګښت لري .
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 -4کانکرېټ او اوســپنیزکانکرېټ د نورو ټولو ســاختماني مســالو په پرتله د اوږدي مودې د
خدمت کولو یا ګټې اخســــتنې موده کې د بار وړنې یا زغم ظرفیت ډېر لږ کموي یانې داچې
عمر یې اوږد دی  .نوله دې امله یو اوسپنیزکانکرېټي جز یا عنصر د مشخصو شرایطو الندې
کولی شــــی  ،پرته له بار وړلو د ظرفیت له کمېدنې څخه د تل لپاره د ګټې اخســــتنې وړتیا
ولري  .دا دهغه واقیعیت پر بنســــټ یادېږي  ،چې د کانکرېټ مقاومت د وخت په تېرېدو د
ســمنټو د ســختېدنې په ډېرېدنې ســره لوړېږي  .خو ســره له دې هم د چاپیریال تخریبېدونکي
الملونه ممکن د کانکرېټو دوام او پایښت د خطر او زیان سره مخ کړي .
 -5کانکرېټ او اوسپنیز کانکرېټ د ځېنیو اجزاوو او عناصرو لکه په ځانګړې توګه د
تهدابونو ) ، (Footingپوښښ تختو ) ، (Slabsپایو ) ، (Piersتهکویو )، (Basements
دیوالونو ) ، (Wallsبندونو ) (Damsاو نورو لویو ساختمانونو او یا ساختماني عناصرو د
جوړولو لپاره  ،د ارزښت له پلوه ډېر کم لګښته او اقتصادي دی .
 -6د کانکرېټ د محلې پیداکېدونکو تیاروموادو لکه شګې او ډبرو پر کارونې سره ال ګټور
ګڼل کېږي  .دا ځکه چې د کانکرېټو ټول ترکیبي مواد پرته له سمنټو څخه د محلي او ارزانه
موادو څخه شمېرل کېږي  ،یانې داچې په هر ځای کې کولی شو اوبه  ،شګه او کریړ یا جغل له
ډېرو نژدې فاصلو څخه په ډېره اسانۍ سره د کانکرېټ اچولو ځای ته ولېږدوو .نوله دې امله د
کانکرېټو تیارول په ډېره اسانۍ او ارزانه بیه تمامېږي
 -7کانکرېټ کولي شو چې د خپلي خوښې سره سم په بېال بېلو ډولونو او شکلونو او ډولونو
جوړ کړو .دا ځکه چې د مناسبو او وړو قالبونو په جوړولو سره کولی شوله اوسپنیزکانکرېټو
څخه د اجزاو او عناصروهر ډول مقطعي او معماري شکل جوړکړو .
 -8د کانکرېټ او د اوسپنیزکانکرېټو د جوړولو لپاره د نورو ساختماني موادو په پرتله په
ټپیک ډول د کارګرانو ډیر ي لږې روزني ته اړتیا ده [.]6 : 3
په اوسنېو وختونو کې د نړۍ په ټولو سېمو کې پرته له هغه سیمو څخه چې هلته پریمانه
لرګي شتون لري  ،اوسپنیزکانکرېټ دیوې بنسټیزي ساختماني مادې په توګه کارېږي .
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 -5.1داوسپنېز وکانکرېټو نیمګړتیاوی
)(The Disadvantages of Reinforced concrete
په ( -4.1برخه) کې د اوسپنیزوکانکرېټومثبت خواص او ګټورتیا جوته شوه،
خوکانکرېټ او اوسپنیزکانکرېټ یو لړ منفی خواص او نیمګړتیاوې هم لري  ،چې د نورو
ساختماني موادو څخه د ګټې اخستنې لپاره موقع برابروي ،نو اړینه ده چې په الندې ډول
ترې یادونه وشي :
 -1د کانکرېټو کشش مقاومت کمزوری دی چې د فشاري مقاومټ په پرتله نژدې ) (1/10لږ
دی  .نو له دې امله په اوسپنیز کانکرېټو کې په کششي ساحه او ناحیه کې د کششي قوو په
وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره فوالدي سیخان کارېږي .
 -2کانکرېټ د انقباض داغیزو الندې راځي .
 -3په کشش کې د کمزورۍ او د انقباض دعمل الندې د واقع کېدنې له امله  ،په کانکرېټو کې
درزونه پیداکیږ ي  ،چي په پایله کې د چاپیریال د الملونود اغېزو په وړاندې کمزوري کېږي
 ،د څارنې او ترمیمولو لګښت یې لوړیږي  .نو داوسپنیز کانکرېټو په طرحه  ،محاسبه او
جوړونه کې ځانګړې پاملرنه پکارده  ،چې له دې ډول نیمګړتیاو څخه مخنیوی وشي  .سره له
دې هم په کششي ساحه کې درزونه پیداکېږي  ،چې د ځانګړو چارو په پام کې نیولو سره اړینه
ده  ،چې د دې درزونو عرضونه محدود شي  .دا ځکه چې دارنګه درزونه ممکن په ځانګړو
حالتونو کې د اوبو یا لمدبل یا د زیانمنوونکو ایونونو د تېرېدنې المل شي .
 -4اوســــپنیز کانکرېټ د عناصــــرو د جوړولو لپاره قالبونو ته اړتیا لري  ،چې له دې امله یې
لګ ښت لوړېږي  .دا ځکه چې د قالبونو جوړول ،د قالبونو ن صبول یا تړل او بیا خال صول او د
هغې لپاره د موادو تیارول لګښــــت غواړي  ،چې د اوســــپنیز کانکرېټي ســــاختماني جز او
عنصر ټول مجموعي قیمت نژدې له ) (30%سلنې څخه تر ) (50%سلنې پورې لوړوي [.]8:2
 -5د فوالدو په پرتله اوســــپنیز کانکرېټ درنده ســــاختماني ماده ده  ،چې حجمې وزن یې
) (145lb/ft3یا ) (2.3 Ton/m3دی .
 -6د کانکرېټو مقاومت په واحد حجم کې نسبتألږ دی  ،چې په ټیپیک ډول سره په پاېله کې
یې د عناصرو ابعاد غټېږي .
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 -7د کانکرېټو خواص کېدی شي د خامو موادو د خواصو د بدلون په څېر بدلون ومومی او
کېدی شي چې د وړ کیفیت په نه شتون سره د مخلوط کېدنې  ،ځای په ځای کېدنې او څارنې
لپاره ناوړه تمام شي .
د اوسپنیز وکانکرېټوپورتنۍ نیمګړتیاوې کېداي شي چې ،تر ډېره بریده د وړ او
مناسبې محاسبي او طرحې او په احتیاط سره د جوړنې له امله محدودې شي  .دارنګه
احتیاط د کانکرېټو د نیمګړتیاو او منفی خواصو د اغېزود کمولو سره مرسته کوي او د
ساختماني موادو په څېر یې د کارولو ساحه پراخوي [.]2 : 5

 -6.1داوسپنیزو کانکرېټو د طرحې کودونه او سټندردونه
)(Codes and Standards for Design of Reinforced Concrete
د ساختمانونو او ودانیو طرحې  ،محاسبې او جوړېدنه دیوې اصولنامې یا کړنالرې په
واسطه تنظمېږي  ،چې هغې ته ساختماني نورم  ،کود او سټندرد ویل کېږي  .دا کودونه او
سټندردونه د دې لپاره په پام کې نیول کېږي  ،چې د عامه خلکو روغتیا او زیانمنتیا
مخنیوې ډاډمن شي  .نو اړینه ده چې د اوسپنیزکانکرېټو طرحه او محاسبه د یوې اصولنامې
یا کړنالرې ،نورم  ،کود او سټندرد پر بنسټ باید سرته ورسېږي  .قوانین  ،نورمونه  ،کودونه
او سټندردونه د هغه سرته رسیدلوڅېړنو او مخکنیو تجربو پر بنسټ ،چې د ډاډمنتیا لپاره
د یو لړ مقررو ټولګه تنظیموي  ،چې هر انجنیر وکولی شی چې مناسبې او وړ طرحې د
نورمونو  ،کودونو او سټندردونو د قوانینو  ،اصولو او پرنسیپونو د رعایت کولو په رڼا کې
په ډاډ منه توګه وړاندې کړي [.]26 : 9
د اوسپنیزوکانکرېټو د مقررو لومړنۍ ټولګه په ) (1904زکال کې د پروفیسور مورش
) (Professor Morshدالمان په اشتوتګارت پوهنتون کې خپره شوه  .همداراز د
اوسپنیزوکانکرېټو په اړه د طرحې دا ډول مقررې په ترتیب سره د ) (1907زکال څخه تر
) (1909زکال پورې د انګلستان  ،فرانسی  ،اطریش او سویس هیوادونو کې هم خپرې شوی
 .په امریکا کې په لومړی ځل په ) (1904زکال کې د اوسپنیزکانکرېټو د طرحې او محاسبې د
کودونو او سټندردونو په اړه د څلورو اړونده ادارو ګډه کمیټه جوړه شوه  .همداراز په
) (1910زکال په امریکا کې له اوسپنیـزوکانکرېټو څخـه د ګټې اخیستنې لپاره د ساختماني
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سټندرد مقرره ) (National Association of Cement Usersد سمنټود کارکونکو د ملي
ادارې  ،چې بیا وروسته د امریکا د کانکرېټو انستیتوت )(American Concrete Institute
یا ) (ACIپه ادارې باندې د بدلېدو وروسته ،خپره شوه  .په ) (1904زکال کې د
اوسپنیزوکانکرېټو د طرحې او محاسبې د کودونو او سټندردونو په اړه د څلورو اړونده
ادارو ګډه شوی دا کمیټه هم د امریکا د کانکرېټو انستیتوت ) (ACIادارې سره یو ځای
شوه  ،چې د اوسپنیزکانکرېټو د طرحې او محاسبې په اړه یې وروستنې راپور په ) (1916ز
کال کې خپور کړ .
په تیرو کلونو کې شپږ یا اووه کاله او په دې نژدې کلونو کې هر درې کاله وروسته د
) (ACI318کود او سټندرد اداره د کانکرېټي ساختمانونو لپاره د ودانیو د کود غوښتنو
اواړتیاو ) (Building Code Requirements for Structural Concreteتر عنوان الندې د
اوسپنیزکانکرېټي ساختمانونو یوه مقرره خپروي  .د دې کود او سټندرد ډېری تشریح او
توضیح د هغې په شرحه ) (Commentaryکې د اصلي کود اوسټندرد سره مل خپرېږي  .د دې
ادارې خپرونې په دې وروستنیو لسیزوکې )(ACI 381-02)، ACI 381-99 ،ACI 381-95
 (ACI 381-08)، (ACI381-05)،او ) (ACI 381-11خپرې شوې دي  .اوس مهــال د )(ACI
کـــود او سټنــدرد د نړۍ د ډېـــــری هــــــیـــوادونو لکـه د کانــاډا د کانکـــرېټــو کــود
) (Canadian Standard A23.3یــا ) ، (CSAد استــرالیـــا د کانکـــرېټــــو
کـــود) (Australian Standardیا ) ، (AS 3600د نیوزیلنډ د کانکرېټو کود  ،د التین امریکا
ډېری هېوادونو او د منځنې ختیځ په ځینو هېوادونوکې د کودونو او سټندردونو اساس او
بنسټ جوړوي .
د ) (ACI 318کود د اوسپنیز کانکرېټو د ساختمان بشپړه ځانګړتیاوو په هکله په الندې ډول
الرښووني کوي :
 -1په کانکرېټو کې د فوالدي سیخانو ځای په ځای کېدنې د کانکرېټو په واسطه پوښل شوې
یامحافظوي طبقه ) (Coverد ) (ACI 318کود د اصغري سټندرد له مخې په پام کې نیول
کېږي .
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 -2د کانکرېټو محاسبوی مقاومت ) (f’cد ) (ACI 318کودپه واسطه تعریف شوي دي  ،چې
باید د تهداب لپاره ) (17 MPaمیګا پاسکال او د ګاډرونو او پایو (ستنو) لپاره )(21 MPa
میګا پاسکال څخه باید لږ نه شي .
 -3په سیخبندۍ کې د اصغري فوالدو د تفصیل سټندردونه د ) (ACI 318کودسره سم
هرومرو باید وکارول شي .
 -4د ودانیو لپاره د عناصرو بشپړي خانګړتیاوی هم د ) (ACI 318کود له محتویاتو څخه
اقتباس او اخیستل کېږي .
 -5د جوړښت مشخصات او ځانګړتیاوې په ټیپیک ډول سره د پروژې د ساختماني ډیزاین
یا محاسبې د اسنادو او یا پالن د ترکیب په لومړۍ پاڼه کې ځای په ځای کېږي .
پــه امــــریکا کــــې پـــرتــه لـــه ) (ACI 318کـــــود اوســــټندرد څـــخـــه د امــــریــکا د
ســـاخــتــمـــاني انجـــــینرانـــــولــــــــپاره ټـــــولـــــنه /د ســــــاخــــتمانــــي انجـــــنیری انستیتوت
)(American Society for Civil Engineers/Structures Engineering Institute
یا) (ASCE/SEIد ودانیو او نورو ساختمانونو لپاره اصغري محاسبوي بارونو سټندرد
) (ASCE/SEI 7د ودانېو او نورو ساختمانونود محاسبې لپاره د اصغري بار غوښتنې
بـــرابـــــروي  ،ســـــربېره پــــــر دې د محـــــاسبې لپاره د کارېدونکو بارونو ترکیب هم د
)(ASCE 7سټندرد په واسطه برابرېږي .
په عمومي توګه ودانۍ د بېالبېل ډوله بارونو لکه د خپل وزن  ،د ودانۍ د اشغالوونکو
وزن ،د خاوری فشار ،هایدرولیکی فشار ،د باد بار  ،د زلزلې بار  ،د واورې بار او داسې نورو
بارونو الندې واقع کېږي  .له دې بارونو څخه ځیني کېداي شي د ډیزاین یا محاسبه کوونکو
انجنیرانو په واسطه پیداشي  ،لکه خپل وزن چې د ترکیبي اجزاؤ د حجمي وزنونو پربنسټ
پیداکېږي  .لکه د خاورې فشار د انجنیری اصولو له مخې د خاوری د خواصو د کارېدونکو
نسبتونو پر بنسټ پیداکېږي  ،د هایدرولیک بارونه کولی شو د انجنیری اصولو او طریقو
مطابق پیداکړو ،سره له دې چې په ودانۍ کې د اشغالېدونکو بارونو (د ژوندې بار له مخې )
 ،دباد بار  ،د زلزلې بار او همدانګه د واورې بار محاسبه کول د محاسبه کوونکی یا ډیزاین
انجنیر په وړاندې یو ستونزمن کار دی  ،چې د پام وړ څېړنې ته اړتیا لري .برسېره پر دې،
محاسبه کوونکی یا دډیزاین انجنیر د اړین بار په اړه به په ډېرې اسانۍ سره ونه شي کړی چې
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یې په الس راوړي  .نو د همدې لپاره د ) (ASCE/SEI 7سټندرد د دوو موخو لپاره خدمت
کوي  .دا سټندردونه د دې بارونو په پیداکولوکې په پراخه پیمانه د محاسبه کوونکو
انجنیرانو سره مرسته کوي  ،د دې سټندردونو په واسطه محاسبه کوونکي انجنیران د
ژوندي بار ،باد،زلزلې او واورې بارونو د ښه قیمت په السته راوړلو کې پوره مرسته کوي .
همداراز د دې بارونو د قیمتونودپیداکولو لپاره د انجنیرانو ترمنځ د نظر دیووالې یوازېنې
حل کوونکي مرجع ده .
د ودانېو د محاسبې لپاره د بارونو یو ځای کېدنه کې ډېره مهمه ده ،چې هغه په ډېر
احتی اط  ،واقعي او علمي ډول سره انتخاب شي  .دا به له واقعیته لیري وي ،چې د ودانۍ
لپاره وزنونه فرضي قبول شي  ،لکه ژوندی بار په بشپړ ډول ونېول شي ،دباد بار په جدا ډول
(لکه د تند بار په ډول ونېول شي)  ،د زلزلې بار په جدا ډول (د قوی زلزلې په ډول) او د واورې
بار بشپ ړ د خاوری له پاسه او د اوبو فشار دا ټول بارونه پر یوه مهال په پام کې ونېول شي .
ځکه نو د ) (ASCE/SEI 7سټندردپه واقعي ډول سره د ودانېو په پام کې نیولوسره د بارونو
یو ځای کېدنه تعریفوي  ،خو په ټیپیک ډول د زلزلې او د باد بارونه هم په کې شاملیږي .
همدانګه د بارونو د بحرانې یو ځای کېدنې د پیداکولو په اړه د دقیقو علمي اصولی
پرنسیپونو پر بنسټ د احصائیوي محاسبو په کارولو سره ځېنې بارونه ډېریږي او ځېنې نور
بارونه لږ یا کمیږي .
همدارنګه د ودانیو نړیوال کود او سټندرد ) (International Building Codeیا )(IBC
د دې کود په لړ لیک کې د بېال بېلو مأخذونو څخه راټول شوي  ،د ودانېو د کود غوښتنې ځای
په ځای شوي دي  ،چې په کې د ) (ASCE/SEI 7سټندرد ،د امریکا د موادو د ازمایښتونو
ټولنه ) (American Society for Testing of Materialsیا ) (ASTMسټندرد ،د (ACI
) 318کـود (American Institute for Steel Constructions) ،د فــوالدي ساختمانـونـولپاره
د امـریــکا انستیتوت یــا) ، (AISCد معمــورې ټـــــولــــــنې د ) (The Masonry Societyیـــا
) (TMSســـټندرد (Occupational Safety and Hazards Administration) ،د
وظـــــیفـــــوی ډاډمـنتــیــــا او د خـــطــــــرونــــو ادارې یا ) (OSHAاو نوري ګډون لري.
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په دې درسي کتاب کې د اوسپنیزکانکرېټي عناصرو محاسبه او ډیزاین د ودانېو
نړیوال کود) (IBCله مخې سرته رسیدلی دی  .همداراز د ودانېو د محاسبې لپاره کېدای
شي له بېال بېلو کودونو او سټندردونو څخه کار واخېستل شي  ،خو د دې درسي کتاب
بنسټېز مأخذ د ) (ACI318کود دی  .په ځینو مرحلو کې د ودانېو د نړیوال کود) (IBCسر
بېره د محاسبو د الښه بشپړېدنې لپاره نورو مأخذونو او منابعو ته اړتیا پېښېږي  .د مثال په
ډول په ځینو کې محاسبوي بارونه نه دي شامل  ،دا به ښه وي چې د محاسبوي بارونو د
پیداکېدنې لپاره په کې د د ودانېو نړیوال کود) (IBCپر ځای د ) (ASCE 7سټندرد څخه
ګټه واخې ستل شي  .د امریکا متحده ایاالتونو په ټولو ایاالتونواو ځېنې نورو هېوادونو کې
د ودانېو نړیوال کود) (IBCد نوروکودونو لپاره د مورني کود په ډول کارول کېږي  .په هر
اړخېزه او بنسټېزه توګه د ودانېو نړیوال کود) (IBCد ودانېو له پاره د تندو بادونو ،قوی
زلزلو  ،ډېرې توخې او په ډېرې سړې هوا کې د بېالبېلو محاسبو شرایط د پوښښ الندې
راولي [. ]7 : 6
د امریکا د موادو د ازمایښتونو ټولنه ) (ASTMسټندرد د موادو ځانګړتیاوی او د
ازمایښتونو کړنالرې او طرېقې د خپل پوښښ الندې نیسي  ،خو د ساختمان په تحلیل یا
محاسبې او ډیزاین یا د کانکرېټو د مخلوط د طرحی محاسبی سره سر او کارنه لري  .لکه چې
څرګنده ده د ) (ASTMسټندرد د موادو لکه پورټلند سمنټو  ،دلویو ډکوونکوانتخابولواو
سورت کولو ،د کوچنېو ډکوونکو اتنخابولو او سورت کولو  ،د کانکرېټو د عالوه کوونکو
او همداراز د فوالدي سیخانو مشخصات او ځانګړتیاوی برابروي  .د موادو پر مشخصاتو او
ځانګړتیاو سربېره په ) (ASTMسټندردکې د ازمایښتونو د سټندرد طرېقې او د موادو د
ازمایښت د عملیو اجراء کول شامل دي ،چې مواد د سټندرد د غوښتنې سره سم یې پرتله
کوي ،کوم چې د اوسپنیزکانکرېټو لپاره د موادو ټیپیکي ځانګړتېاوې ولري  ،څو د هغې له
مخې د کانکرېټو مواد باید د ) (ASTMسټندرد سره سم او برابر وي .
ښایي پوښتنه وشي  ،که چېرې په ودانۍ کې ټول اټکل شوي بارونه پر یوه مهال عمل
وکړی  ،څه به پېښ شي ؟ کله چې ودانۍ د دغه بارونو لپاره نه وی محاسبه شوی  ،نو په یقینې
توګه دا به له منځه ځی او ویجاړیږی به ،خو سره له دې که چېرې د محاسبې پر مهال نورې
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ډاډمنتیاوې او اطمنانیت په پام کې نیول شوی وي  ،نو کېدای شي چې ودانۍ په بشپړه توګه
ویجاړه نه  ،بلکه په پاېله کې یې عمر راکم شي [.]30 : 5
هـــــمـــدارنګـــه ســـــربـــېــره لـــــــــــــه ) (ACI Codeکــود څــخــه د الرو ،لـــویـــــو الرو او
ډګــــرونــو لــپــاره د اوســپنـیـــزکانــکــرېټــو مشخــصـــات او ځــــانــګـــړتــــیـــاوې د لــــویــــو
الرود حــــالـــت او تـــرانسپــــورت

لـــــپــاره د امــــــریـــــــکا یــــي ټـــــولـــــنـــې اداره

)(American Association of State Highway and transportation Officials
یا ) (AASHTOاو ) (American Railway Engineering Associationد امریکا د
اورګاډوانجنیري ټولنې یا ) (AREAپه واسطه د الرو  ،سرکونو  ،هوایې ډګرونو او د
اورګاډو د الرو په انجنیري کارونو کې د اوسپنیزکانکرېټو د کارېدنې لپاره توضیح او
تشریح شوي دي [. ]7:7
اروپـــایــي هېــــــوادونــــه د کانــکـــرېټــــو او اوسپنیـــــزوکانکرېټــو د طـــرحـــې او
محاسبې لپاره هـــم اوس مهال د ځــــانګړو کودونو او سټندردونو کمیټې ،د کانکـــــرېټو
لپاره د اروپا نړیواله کمیټه ) (Committee Eru-International du Betonیا ) (CEBاو د
) (The Federation International de la Precontrainteیا ) (FIPدوو کمیټو په ګډه په
) (1978زکال کې د کانکرېټو کود اوسټندرد د کانکرېټو د ساختماني عناصرو موډل
) (Model for Concrete Structuresیا ) (CEB-FIBتر عنوان الندې د اوسپنیزکانکرېټي
عناصــــرو د طـــــرحې د یــــو کــــولو لپاره خپره کړه  ،چې بیا ځلې په ) (1990زکال کې خپره
شوه [.]11 : 3
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لـــــــنــډیـــز
اوسپنیزکانکرېټ ساختماني ماده ده  ،چې د کانکرېټو او فوالدي سیخانو د یوځای
کېدنې څخه په الس راځي  .اوسپنیز کانکرېټ په عادي اوسپنیزکانکرېټو او د مخکنیو
متشنج شویو اوسپنیزکانکرېټو وېشل کېږي  .هغه ودانۍ او عناصر چې د عادي
اوسپنیزکانکرېټو څخه جوړېږي  ،په درېو ډولونو وېشل کېږي  :یو ریخت اوسپنیزکانکرېټي
ودانۍ او عناصر چې ټولې اجزاوي یې په ساحه کې قالب بندي ،سیخبندي او کانکرېت ریزي
کېږي  .خو هغه اوسپنیزکانکرېتي ودانۍ او عناصر چې د هغوې اجزاوي قسماد په ساحه کې
او ق سماد په فابریکو او تولیدي مرکزونو کې جوړېږي د مختلطو اوسپنیزکانکرېټي ودانیو
او عناصرو په نوم نومول کېږي  .خو هغه اوسپنیزکانکرېتي ودانۍ او عناصر چې د هغوې
اړونده ټولې اجزاوي په فابریکو یا تولیدي مرکزونو کې جوړېږي او بیا په ساحه کې د هغوي
اتصال او نښلېدنه تر سره کېږي د فابریکه یې اوسبنیزکانکرېتي ودانیو او عناصرو په نوم
نومول کېږي .
مخــکني متشنج شوې اوسپنیزکانـــکـــرېټ د مخکـــنیو کششي قــوود واردېدنې (Pre-
) Tensionedاو وروستــه دکششي قــوو د واردېدنـې ) (Post-Tensionedله امله د
تشنجاتو د را پیداکېدنې په پاېله کې جوړېږي .
په نړیواله کپه د اوسپنیزکانکرېټو کارېدنه اوږد تاریخي پس منظر لري  ،چې په کې د
تاریخ په اوږدو کې د کانکرېټو او په کانکرېټو کې د فوالدي سیخانو د یو ځای کارولو د
پرمختګ او پر خپل مهال د نړۍ د بېالبېلو هېوادونو عالمانوڅېړنې او الس ته راوړنې سرته
رسیدلی دي  .چې د دې په پاېله کې اوسپنیزکانکرېټ په هره برخه د کارېدنې له مخې په
بشپړه ډاډمنتیا سره د هغې د محکمیت استوارۍ په پام کې نیولو سره د بېالبېل ډوله ودانیو
او ساختمانونو لپاره کارول کېږي .
اوسپنیزکانکرېټ ګټرتیا او نیمګړتیاوي لري  ،چې په ټوله کې یې هغه څه نیمګړتیاوې
یې چې لریی تر ډېره بریده رفع شوي دي  ،نو له دې امله ګټورتیاوي یې ډېري دي  .نو ځکه هم
د ودانیو ساختمانو په جوړلو کې ترې ډېره ګټه اخیستل کېږي .
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همداراز د اوسپنیزکانکرېټو د ترکیبي موادو د ازمایښت او د اوسپنیزکانکرېټو د
محاسبو لپاره یو لړ قوانین او مقررې شته  ،چې د اوسپنیز کانکرېټي ساختمانونو د عناصرو
او اجزاوو محاسبې او طرحې د هغې پر بنسټ تر سره کېږي .
د اوسپنیزوکانکرېټو د محاسبې او تحلیل لپاره د نړۍ په بېالبېلو هېوادونو کې د خپلو
ځانګړو کمیټو  ،ټولنو او سټندرد ادارو په واسطه د څېړنو او الس ته راوړنو په هکله خپلې
خپرونې کوي  ،چې د اوسپنیزکانکرېټو د محاسبې او تحلیل لپاره ترې د کودونو او
سټندردونو په څېر محاسبه کوونکې انجنیران ګټه اخلي  .د دې درسي کتاب بنسټ د امریکا
کانکرېټو انستیتوت کود او سټندرد ) (ACI Codeجوړوي  ،چې ټولې محاسبې او طرحې د
همدې کود پر بنسټ تر سره کېږي .
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پـــــوښـــــــتنـې
 -1اوسپنیز کانکرېټ څه ته ویل کېږي؟
 -2د کومو اړتیاو له مخې په اوسپنیزکانکرېټو کې کانکرېټ او فوالد یو ځای کارېږي ؟
 -3د تیارېدنې له مخې اوسپنیزکانکرېټ په څو دولونو وېشل کېږي ؟
 -4عادي اوسپنیزکانکرېټ کوم ډول اوسپنیزکانکرېټ دي ؟
 -5مخکني متشنج شوي اوسپنیزکانکرېټو ته ولې مخکني متشنج شوي اوسپنیزکانکرېټ
ویل کېږي ؟
 -6مخکني متشنج شوي اوسپنیزکانکرېټ له عادي اوسپنیزکانکرېټو څخه څه توپیر لري؟
 -7په مخکنیو متشنج شویو اوسپنیزکانکرېټو کې مخکنۍ واردېدونکي کششي قوه څه ته
ویل کېږي ؟
 -8په مخکنیو متشنج شویو اوسپنیزکانکرېټو کې وروستنۍ واردېدونکي کششي قوه څه
ته ویل کېږي ؟
 -9اوسپنیزکانکرېټي عناصر او ودانۍ په څوډوله جوړېږي د هرې یوې په اړه یې څرګندونې
وکړئ ؟
 -10د اوسپنیزو کانکرېټو اجزا په خپل منځ کې څه همعږي (سازګاري) لري ؟
 -11دکانکرېټو او فوالدي سیخانو نښلېدنه څه اغېزه لري  ،په اړه یې څرګندونې وکړئ؟
 -12د کانکرېټو او فوالدي سیخانو د تودوخې غځیدنه او افقي نسبتي اوږدېدنه څه اغېزه
لري ؟ په اړه یې څرګندونې وکړئ .
 -13اوسپنیزکانکرېټ کومې ګټورتیاوې لري ؟
 -14اوسپنیزکانکرېټ کومې نیمګړتیاوې لري ؟
 -15کود یا سټنډرد څه ته ویل کېږي ؟
 -16د ) (ACIکود په اړه خپلې څرګندونې وکړئ ؟
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دویــم فــــصل
داوسپنیزو کانکرېټولپاره مـــواد
)(Materials for Reinforced Concrete
 -1.2پــــــــــېـــژنــــــــدنــــه )(Introduction
لکه په لومړي فصل کې چې تشریح شو ،اوسپنیزکانکرېټ د کانکرېټو او فوالدي
سیخانو یو ځای کارېدنې څخه په الس راځي  ،نو له دې کبله اړینه ده چې په ترتیب سره د
کانکرېټو او فوالدي سیخانود خواصو او ځانګړتیاوو په هکله مالومات حاصل کړو.
کانکریټ د ډبرې په څېر یوه غیر متجانسه ساختماني ماده ده  ،چې د سمنټو)(Cement
 ،دلویو) (Coarseاو کوچنیو ډکوونکوموادو ) ،(Fine Aggregatesاوبو او کېمیاوي
عالوه کوونکو) (Chemical Admixturesد مناسبې یو ځای کېدنې څخه په بېالبېلو
ابعادو(اندازو) او شکلونو جوړیږي  .د کانکرېټواصلی حجم ډکوونکي مواد جوړوي ،
سمنټ او اوبه دکېمیاوي تعامل په پایله کې د خمیرې په ډول ډکوونکي موادو پوښي او هغه
د ډبرې په څېر کلکوي [. ]2 :5
کانکرېټ په اصــــل کې یوه پارچه ایزه کتله ده  ،چې بنســــټیز ترکیبوونکي مواد یې د
کانکرېټو د حجم له مخې په الندې ډول دي :
 - 1پورتلنډ سمنټ ) ،(Portland Cementد کانکرېټو د حجم د ) (7%سلنې څخه تر )(15%
سلنې پورې جوړوي.
 - 2اوبه د کانکرېټو د حجم د ) (14%څخه تر ) (21%سلنې پورې جوړوي .
 - 3ډکوونکي مواد ) ، (Aggregatesد کانکرېټو د حجم د ) (65%سلنې څخه تر )(70%
سلنې پورې جوړوي  .ډکوونکي مواد په دوه ډولونو وېشل کېږي  :کوچنی ډکوونکي موادیا
شګه ) ، (Fine Aggregates or Sandد کانکرېټو د حجم د ) (24%سلنې څخه تر )(30%
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سلنې پورې جوړوي او) (Coarse Aggregatesلوي یا غټ ډکوونکي مواد لکه ماتې شوې
ډبرې یا کریړ یا جغل  ،د کانکرېټو د حجم د ) (31%سلنې څخه تر ) (51%سلنې پورې
جوړوي .
کانکرېټ په بنسټیزه توګه دچسپېدونکې یا نښلوونکې مادې چې د سمنټو خمیره
نومېږي او د کانکرېټو د حجم له ) (10%سلنې څخه تر ) (30%سلنې پورې جوړوي  ،بندو
شوېو دانو یا ډکوونکو موادو ،چې د کانکرېټو د حجم له ) (65%سلنې څخه تر ) (85%سلنې
پورې جوړوي او د هوا تشه  ،چې د کانکرېټو د حجم د ) (100%سلنې انډولتیا له مخې ،
حجم جوړوي او تشکیل مومي[. ]15 : 19
بندونکي یا د سمنټو خمیره د پورتلنډ سمنټو او اوبو له یو ځای کېدنې هغه بڼه او حالت
دی  ،چې د کیمیاوي تعامل یا هایدریشن په واسطه رامنځته کېږي  .ډکوونکي مواد د
بېالبېل ډوله دانو ګډولو یا مخلوطولو څخه په الس راځي  ،چې په دوو کټګورېو کوچنی
ډکوونکو (شګه) او لوي یا غټ ډکوونکي (ماتې شوې ډبرې یا کریړ یا جغل) وېشل کېږي .
هر یو ترکیبوونکی

د کانکرېټو د خواصو په طرحه او محاسبه

وړتیا ) ، (Workabilityمقاومت ) ، (Strengthپایښت

یانی کاري

) (Durabilityاو اقتصاد

) (Economyکې ځانګړي او مهم رول لوبوي [ .]6 : 10په الندینې ( - 2.1شکل) کې د
کانکرېټو ترکیبوونکي ښودل شوي دي .

 - 1.2شکل  :د کانکرېټوترکیبوونکي [. ]7 : 10
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په ( -1.2شکل) کې لیدل کېږي  ،هغه تشې (خالیګاوې) چې د غټو ډکوونکو ذرو ترمنځ
شته  ،د شګې او سمنټو د خمیرې (مسالې) د مخلوط په واسطه ډکېږي او هغه تشې
(خالیګاوې) چې د شګې د ذرو تر منځ شته د سمنټو د خمیرې په واسطه ډکېږي  ،نو ځکه
کانکرېټ د سورت شوېو څو ډوله موادو د مخلوطېدونکواو ګډوونکو په څېر ښکاري  ،چې
د هوا د لږې تشې په شتون کې جامد مواد د یو شکل په ډول په خپل منځ کې په بشپړه توګه
رانغاړي .
د سمنټو خمیره د کانکرېټو اجزاء یو بل سره نښلوي  ،چې د پورتلنډ سمنټو او اوبو د
غبرګون یا تعامل له مخې سرته رسیږي  .پورتلنډ سمنټ یو ډول پوډر دي چې د چونې ډبرو او
مټېنې خاورې ) (Clayپخولو څخه حاصلیږي او د ذرو اندازه یې د) (10µmمایکرون متر
څخه تر ( )60 µmمایکرون مترو پــورې یا د ) (0.4 x 10-3inانپـو څخـه تــر(( 2.4 x 10-3
انپـوپـورې وي  .کلسیم سلیکا ] [(CaO)n.(SiO2)mد سمنټو بنسټېزه تر کیبوونکی برخه
ده  ،چې د کلسیمو  ،سلیکاتو او په ترتیب سره د چونې ډبرو او مټېنې خاورې ) (Clayڅخه
الس ته راځي  .پورتلنډ سمنټ له اوبو سره یو ځای د کیمیاوي تعامل په پایله کې چې
هایدریشن نومېږي  ،د سمنټو خمیره جوړوي .
)[(CaO)n.(SiO2)m + LH2O → P(CaO).Q(SiO2).R(H2)) + S[Ca(OH)2]……….(1.2
پورتلنډ سمنټ  +اوبه ← هایدریشن شوې د سمنټو خمیره (کلسیم هایدرایت  +هایدریشن شوې چونه )

د سمنټو خمېر ې د انډول له مخې کلسیم سلیکات هایدرایت ) (60%) (CSHسلنه د
هایدرایت شوې چونې نژدې ) (25%سلنه د سمنټو د خمیرې د ټول حجم برخې برابروي
،همدارنګه د سمنټو د خمیرې او د کانکرېټو د مقاومت

) (Strengthاو

پایښت ) (Durabilityلپاره ) (CSHبنسټېزه مرستندویه دي  .د چونې هایدرایت د )(CSH
په پرتله د سمنټو د خمیرې نسبتأ کمزوري ترکیبوونکی دی او د سمنټو د خمیرې د مقاومت
) (Strengthاو پایښت) (Durabilityلپاره ډېر زیانمن دي [.]7 : 10
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 - 1د کانکرېټو مرحلي یا حالتونه )(Phases of Concrete
د شکل جوړېدنې له مخې کانکرېټ د درېو مرحلو یا حالتونو څخه تیرېږي :
الف  -د کانکرېټو تازه حالت ) : (Fresh State of Concreteپه وچو ګډ شوېو یا
مخلوط شویو ترکیبي اجزاوو و کې د اوبو له اچولو سره سم دا مرحله یا پړاو پېلېږی اوکله
چې پورتلنډ سمنټ او اوبه سره یو ځای شي نو په پایله کې یې د دوې تر منځ هایدریشن
پیلېږی .
د کانکرېټو په تازه مرحله یا پړاو او حالت کې په پورتلنډ سمنټو کې د اوبو له اچولو
سره سم  ،په لومړی ځل د هغې جوش خوړلو ) (Settingته پاملرنه کېږي  .کله چې هایدریشن
روان وي  ،نو تازه کانکرېټ د دې وړتیا لري  ،چې مواد یې په ډېره اسانۍ سره اخیستل
کېدای شي  ،لیږدول کېدای شي ،ځای په ځای کېدای شي ،بڼه اوشکل ورکول کېدای شي ،
چې کلک او هوار شي  .په ټولیزه توګه د تازه کانکرېټو دارنګه خواص د کاري وړتیا
) (Workabilityاو سیال یا بهېدونکی حالت ) (Fluidityپه نوم یادېږي  .تازه کانکرېټ د
جوړېدنې په موده کې په قالبونو کې په مناسب ډول د سیالیت وړتیا لري  ،نو له دې امله دا
پالستیکي مواد  ،په ډې ښه ډول په قالبونو کې اچول کېږي او په پایله کې کانکرېټ له
سختېدنې څخه وروسته د قالب شکل اختیاروي  .که چېرې د کانکرېټو په ترکیب کې غوړې
اوبه شتون ولري  ،نو د اوبو مقدار او اندازه ورسره ډېریږي  ،چې په دې پایله کې د کانکرېټو
کاري وړتیا ) (Workabilityاو سیالیت ) (Fluidityډېرېږي  .په تازه کانکرېټو کې د ډېر
مقدار اوبو په کاریدنې سره کېدای شي  ،د هغې په قالب کې شکل نیونه ) (Plasticityلږه
کړي  ،نو اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره د ترکیبوونکو متجانس مخلوط برابر کړو.
په قالب کې د شکل نیونه او پالستیکي ت ) (Plasticityاونښلېدنه یا چسپناکۍ
) (Stickinessلپاره اړتیا ده  ،چې د کانکرېټو ترکیبوونکي په مناسب او وړ ډول ګډ او
مخلوط شي  .له دې څخه دا پایله په الس راځی  ،چې د کانکرېټو په ترکیب کې داوبو مقدار
او اندازې کنترولول ډېر اړین او مهم دي .
ب  -د کانکرېټود هایدریشن او د اوبو د تبخیرولو حالت  :د کانکرېټو ځای په ځای
کېدنې کې د هایدریشن اود اوبو تبخیر د اوږدېدنې له مخې  ،په تدریجي توګه کاري وړتیا
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له السه ورکوي  .د جوش خوړلو مرحلې په موده کې  ،د کانکرېټو سمون او تشکیلېدنه غېر
عملي او نه کېدونکې ده او په عمومي توګه د ټیټې کاري وړتیا له مخې نه کېدونکي ده اود
سختو شویو موادو په خواصو ممکن منفې اغېزه وکړي  .په دې مرحله کې د کانکرېټو
مقاومت یا ټیټ وي او لږ اختالل د سختو شوېو کانکرېټود دایمی ویجاړېدنې یا بې بڼې
کېدنې (د شکل تغیر) دپیښدنې المل کېږي .
ج -د کانکرېټو د سختېدنې حالت  :د کانکرېټو سختېدنه مستقیمأ د جوش خوړلود
مرحلې له پاې ته رسیدلو څخه وړاندې پیلیږی .کانکرېټ د سختېدنې په مرحله کې د دې توان
(وس) لري چې د بېروني تشنجاتو په وړاندې د مقاومت درجه لوړه کړي  .سخت شوي
کانکریت سره له دې چې تر اته وېشت ) (28ورځو پورې له رسیدلو څخه وړاندې یا وړاندې
نه وي پاخه شوي (وخت ته نه وي رسیدلي)  ،خو په دې حالت کې کولی شي د محاسبوي
تشنجاتو په وړاندې مقاومت وکړي او خپله دنده په بشپړه توګه سرته ورسوي [. ]8 : 10

 - 2د کانکرېټو د اوبو او سمنټو نسبت
)(Water / Cement Ratio of Concrete
کانکرېټ په عمومي ډول داوبو اوسمنټو د نسبت ) (W/Cله مخې محاسبه کېږي .د
) (1.2معادلې د کیمیاوي تعامل د بشپړولو لپاره اړینه ده ،چې د اوبو او سمنټو نسبت
) (W/Cمقدار له ) (20%سلنې څخه تر ) (22%سلنې پورې ونیول شي  .خو په عمل کې د
کانکرېټودبهېدنې وړتیا ) (Flowabilityد ډېرښت په واسطه دبشپړي کاري وړتیا
) (Workabilityد اسانتیاوو لپاره د اوبو او سمنټو نسبت ) (W/Cله ) (50%سلنې څخه تر
) (80%سلنې تر بریدپورې دی [. ]417 : 12
په پورتلنډ سمنټو کې د اوبو شتون او ډېروالی د هایدریشن د اړتیا پورې اړه لري  ،خو
بیا هم تبخیر په کانکرېټي عناصرو او ساختمانونو کې تشې (خالیګاوې) او درزونه منځته
راوړي  .په کانکرېټو کې د تشو (خالیګاو) او درزونو شتون د هغې خواص زیانمنوي او د ا
تشې (خالیګاوې) او درزونه د متمرکز و تشنجاتو له منځته راتللو المل کېږي  ،چې په پایله
کې یې کانکرېټ ژر ماتېدونکي او مقاومت یې کمزوری کېږي  .په ځینو حالتونو کې لیدل
کېږي چې د کانکرېټو فشاري مقاومت د کومې اغېزې الندې نه وي راغلی  ،خوکششي
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مقاومت د درزونو او تشو (خالیګاو) له امله په ناڅاپي ډول کمېږي  .نو ځکه د ژر ماتېدونکو
موادو لپاره معموا بنسټیز خواص د هغې د فشاري مقاومت له مخې ټاکل کېږي  .درزونه د
کششي او فشاري تشنجاتو له اغېزو الندې بشپړ بېالبېل خواص لري ( - 2.2شکل)  .کله چې
درزونه تش مازی د فشار الندې وي  ،نو درزونه په چټکۍ سره پرانستل کېږي  ،خو د کشش
الندې د لوړو تشنجاتو له امله له درزونو سره کږېږي [. ]8 : 10

 -2.2شکل :د کشش او فشار الندې د درز شوېو کانکرېټو خواص [.]9 : 10

 - 3د کانکرېټو د تشې (خالیګاو) سیستم
)(Void System of Concrete
په تازه او سختو شویو کانکرېټو کې د جامدو ترکیبوونکو برسېره تشې او
خــــالـــیګاوې هم شتون لري  ،چې دا تشې (خــالــیګاوې ) په دوو سیستمونو کې یو له بل سره
تـــوپېــــر کـــــېږي  :هغـــه سیســـتم چــــې تشې او خــــالـــــیګاوې یــــو له بل سره نښلوي
) (Interconnected Voids Systemاو هغه سیستم چې تشې (خالیګاوې) یو له بل سره
بېلوي ) . (Isolated Voids Systemهغه سیستم چې تشې او خالیګاوې یو له بل سره نښلوي
په درېو ډولونو ترکیبیږي :
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 -1د ) (CSHد الیو ترمنځ تشې اوخالیګاوې )، (Interlayer Voidsچې په ټیپیک ډول ډېر
ې کوچنۍ وي او د کانکرېټو خواص اغېزمن کوي .
 -2ویښته ډوله تشې او خالیګاوې ) ، (Capillary Voidsچې د هایدریشن د اړتیا له مخې
په پورتلــنډ سمنټو کې د اوبو د اچـولو په موده کې  ،په تازه کانکـرېټو د مخلوط په
جوړولوکې د تبخــېر له امله پیداکېږي  .ویښته ډولـه تشې اوخالیــګاوې د بڼې له مـخې
نامـنطمې وي  ،چــې اوږدوالـی یـــې د ) (10-6mمـترو څـخـه تـر ) (10-3mمـتــرو پــورې یـا د
) (4 x 10-5inانـپو څـخـه تـر ) (4 x 10-2inانپو پورې او کپه ) (Sizeیې د کانکرېټو د
کیفیت پورې تړلې وي  .په ټیپک ډول دا تشې (خالیګاوې) د کانکرېټو مقاومت )(Strength
او نفوذ مننې ) (Permeabilityلپاره ډېرې زیانمنې دي  .ویښته ډوله تشې (خالیګاوې) د
نورمالو شرایطو الندې د اوبو په واسطه ډکېږي  .په ویښته ډوله تشو (خالیګاو) کې د اوبو د
تبخیر په پایله کې چې د سمنټو په خمیره او په کانکرېټو کې د انقباض ) (Shrinkageاو
انقباضی درزونو ) (Shrinkage Crackingد پیداکېدنې المل کېږي  .نو په کانکرېټو کې د
انقباض د اغېزو د مخنیوي لپاره د فوالدي سیخانو کارول ډېر اغېزمن عمل دی  .د مخکنېو
درزونو چې د و چېدنې انقباض له امله د کانکرېټو نه بېلېدونکی خاصیت دی  ،چې د هغې
په جوړښتي خواصو څرګنده اغېزه لري .
 -3د هواد پټو (محرمانه) تشو ) (Entrapped air Voidsشتون د کانکرېټو د نښلېدونکو
تشو (خالیګاو) سیستم ،یو بل ډول تشه (خالیګاه) ده  ،چې د تازه کانکرېټو د مخلوطېدلو
په موده کې د نابشپړه تپک کولو له امله هوا یا اوبه پټوي  .دا ډول تشې (خالیګاوې) د تازه
کانکرېټو د ښه تپک کیدلو په واسطه کمېږي  .پټ (محرمانه) د هواتشې (خالیګاوې) د
کانکرېټو د مقاومت ) (Strengthاو نفوذ مننې ) (Permeabilityلپاره ډېرې زیانمنې دي
کولې شو چې د کانکرېټو دکارونې په واسطه یې دا نیمګړتیا لږه کړو .د ( - 3.2شکل) په
کانکرېټو کې د جامدو موادو او تشو (خالیګاو) کپه ) (Sizeانځوروي [. ]9 : 10
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 - 3.2شکل په کانکرېټو کې د جامدو موادواو تشې کپه [. ]10 : 10

د تشې (خالیګاه) دویم سیستم په کانکرېټو کې د هوا د تشې (خالیګاه) ځانګړي
سیستم دی  ،چې په قصدي او اګاهانه ډول په تازه کانکرېټو کې د هوا د دننه کوونکي عامل
په واسطه هوا ورکول کېږي (په اوبو کې حلېدونکي پوډر ور ګډېږي )  ،چې په پایله کې یې ،
د سمنټو په خمیره کې هوا د پوکاڼیو په ډول بېلېږي  ،چې اندازه یې د ) (50µmمایکـرون
متروڅخه تـر ) (200µmمایکـرون مترو پـورې وي  .له کانکرېټو څخه د هوا وتنه ډېره ګټوره
ده  ،دا ځکه چې د اوبو د کنګل نېونې له امله د پړسېدنې په وړاندې خوندي کېږي  .کله چې
نښلېدلې تشې (خالیګاوې) د کانکرېټو د مشبوع کېدنې په موده کې په چټکۍ سره د اوبو
په واسطه ډکې شي (لکه د باران د اوب په واسطه) هوا وتل د پوکاڼېو په ډول پاتې کېږي ،
چې په پایله کې له هوا څخه په پراخه پیمانه تشېږي  .کله چې اوبه د کنګل نیول و له امله
پړسیږی او د هوا پوکاڼۍ پیداکېږي  ،چې له امله یې اضافي ځای (خالء)  ،ممکن د پوره
ساحې لپاره الره هواره کړي او په پایله کې د کانکرېټو د ماتېدنې او ددرزونو دپیداکیدلو
المل کېږي  ،چې د هغې د قوي له امله په کې فاصلی راپیداکېږي  .د ننه هوا د کانکرېټو په
مشبوع کېدنه کې د ډېرو اوبو له امله هغه تشې او درزونه چې مخکې د کنګل نیولو د
پړسېدنې له اغېزې پیداشوي وو ،له منځه ځي  .د کنګل نیول و د دوران ډېرېدنه په کانکرېټو
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کې د هغې د بشپړه ټوټه ټوټه کېدلوالمل کېږي  .د هوا وتل  ،په سړه هوا کې د کانکرېټو په
تکراري ډول د کنګل نیول و او ویلې کیدلو د دوران په وړاندې د خــوندي کــېدلو ډېره ښه
طریقه ده  .د( - 4.2شکل) د غځېدنې او پړسېدنې له امله د اوبو د کنګل نیول و په وړاندې د
اوبو د وتلود رول شیما ښیې  .د کانکرېټو څخه د هوا ویستنه کیدی شي  ،چې د کیمیاوي
حملود پراخېدو په وړاندې د خوندې کېدنې لپاره هم وکارېږي  .ویښته ډوله تشې
(خالیګاوې) نا منظمه بڼه لري ،خو د هوا په وتلو سره تشې (خالیګاوې) ګرده بڼه نیسي  ،چې
د کانکرېټو له پایښت سره مرسته کوي  ،سره له دې چې د هوا په وتلو سره دهوا تشه د
کانکرېټو مقاومت او منفذ مننه ویجاړوي [. ]10 : 10

 -.2 4شکل  :د غځېدنې او پړسېدنې له امله د اوبو د کنګل نیول و په وړاندې د اوبو د وتلود
رول شیما[.]11 : 10
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 - 4دکانکرېټو انتقالې ناحیه یا ساحه
)(The Transition Zone of Concrete
د تازه کانکرېټو د مخلوط کېدنې په موده کې  ،ډکوونکي یوه اندازه لمدیږی
(مرطوبېږی)  ،چې د جذب ظرفیت ) (Absorption Capacityورته ویل کېږي  .دمخلوطېدنې
په موده کې که د ډکوونکو په واسطه د اوبو جذبولوته پاملرنه ونه شي  ،نو له دې امله د تازه
کانکرېټو کاري وړتیا سره کومه مرسته نه شي کېدلی  .که چېرې د اوبو په ګډولو یا
مخلوطولو کې د ډکوونکو په واسطه د اوبو جذبولوته د تازه کانکرېټو د ډېرې اړینې برخې
په توګه پاملرنه ونه شي او هغه د کانکرېټو د مخلوط د طرحې او محاسبي په موده کې منظم
) (Adjustشي [. ]9 : 14
که د ډکوونکو د ترکیبي لمدبل له امله د ټیټ جذب ظرفیت په حالت کې اوبه ور ډېري
شي او یا هم کله چې مخلوط یا ګډې شوې اوبه د ډکوونکود ډېر لمدبل له امله د اوبو د
ډېرجذب ظرفیت په حالت کې اوبه ور څخه لږې شي  ،نو په تازه کانکرېټو کې د ګډو شوېو
اوبو جمع د ډکوونکو رطوبت یا لمدبل انډول په تازه کانکرېټو کې د ګډېدونکواوبو اړتیا
جمع د ډکوونکو د جذب ظرفیت سره مساوي کېږي  .له دې ډول پاملرنې او احتیاط له مخې
د ډکوونکو لمدبل او اوبو جذبول به په تازه کانکرېټو کې د اوبو ګډول یا مخلوطول کوم
اختالل را پیدا نه کړي او په پایله کې د تازه او سخت شویو کانکرېټو د خواصو څخه ځېنې
ممکنه اغېزې له منځه وړي  .د ډکوونکو د جذب ظرفیت د لمدبل شرایط تعریفوي ،کله چې
دهر ډکوونکو ذرو یا بڅرکو ،ټولې دننه تشې (خالیګاوې) د اوبو په واسطه ډکې شي  ،سره
له دې چې بیرونۍ سطحې یې وچې وي  ،د کانکرېټو د ډکوونکو د جذب ظرفیت په ټیپیک
ډول سره د مشبوع شوې حالت څخه ،چې سطحې ته انتقالېږي  -5.2( .شکل د کانکرېټو د
ډکوونکو د لمدبل بېالبېل ډولونه ښیې .
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 - 5.2شکل  :د کانکرېټو د ډکوونکو د لمدبل شرایط [.]12 : 10

په همدې ډول په کانکرېټو کې د اوبو مقدار او اندازه د تبخیر او پورتلنډ سمنټو د
هایدریشن له امله کمېږي ،د تازه کانکرېټوپه ګډولو یا مخلوطولوکې دسمنټو خمیره د
وچېدنې په ډېروالي سره او د اوبو جذب چې ډکوونکي یې لري یا د ډکوونکو په واسطه د
جذب شویو اوبو ته ډېره پاملرنه په کارده  .د اوبو د جذب دا بدلون او اوښتون هغه وخت
پیښېږي ،کله چې کانکرېټ ال تازه وي او په ځای په ځای ساحه کې په کې اوبه ډیرېږي یا د
اوبو او سمنټو نسبت ) (W/Cمستقیمأ د ډکوونکو د ذرو یا بڅرکو په چاپیر کې  ،په
ځانګړي توګه د غټو یا لویـو ډکوونکو په ذرویا بڅرکو کې  ،چې د لوي والې کپه ) (Sizeیې
د ډکوونکو په دې ډول ساحه کې د اوبو او سمنټو نسبت ) (W/Cله امله د سمنټو د خمیرې د
جوړښت او د ډکوونکو تر منځ اړیکې ډېرې کمزورې وي  ،چې همدا ډول ساحه د
انتقالېدونکې ساحې ) (Transition Zoneپه نوم یادېږي  .دا ځکه چې په دې ساحه کې د
ډکوونکو ذرو یا بڅرکو او د سمنټو خمیرې تر منځ انتقالې اړیکي شتون لري  ،چې د دې
ساحې ضخامت په ټیپیک ډول سره ) (50µmمایکرومترو او یا ) (2x10-6inانپو په اندازه
وي  .بله پدیده یا پېښه ) (Phenomenonچې د انتقالې ساحې ) (Transition Zoneد
رامنځـــته کـــېدنې المل کېږي  ،او له امله یې د سمنټو خــمیره (د ســـمنټو درنده خـــــمیره
 )Bulk Cement Pasteد خپل حالت په پرتله کمزوری کېږي ،د دې له امله د ډکوونکو ذرو
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سطحې یا دیوال د اغېزې له مخې په نسبتي توګه پورتلنډ سمنټو دذرو د پنډ څخه یوه برخه
ایله کېږي یا بېلېږي ،په دې ساحه ګوټې ) (Localizedکې د اوبو او سمنټو نسبت )(W/C
په نسبتي توګه د پورلنډ سمنټو د پنډ څخـه د یــوې برخې د ایــله کېدنې یا بېلېدنې د ډېــرښت
په پایله کې د تشو (خالیګاو) په لوړ نسبت او په لــوړ مقــدار د کلسیم هایدرواوکسایــد
) (Calcium hydroxideپه انتقــالـې ساحه کې متمرکز کېږي لکه په الندې ( - 2.6شکل) کې
چې ښـودل شوي دي [. ]6-12 : 10

 - 6.2شکل :د کانکرېټو انتقالې ساحه[. ]12 : 10

 -5د کانکرېټو ترکیبي اجزاء )(Concrete Ingredients
د کانکرېټو د مخلوط په طرحې او محاسبه کې  ،په لومړی قدم کې اړینه ده چې
دترکیبي اجزاؤ مناسب او وړ غوراوي یا انتخاب د غوره او وړ تناسب د انتخاب له مخې و
شي  .د کانکرېټو ترکیبي اجزاؤ مخلوط د مریکا د ازمایښت اودموادولپاره ټولنې
) (American Society for Testing and Materialsیا ) (ASTMد سټندرد له مخې سرته
رسیږي  .د ) (ASTMسټندردڅخه د انحراف په پایله کې د کانکرېټو خواص (مقاومت
 Strengthاو پایښت ) )Durabilityکیفیت خرابېږي [.]41 : 1
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د کانکرېټو لپاره ډکوونکي د) (ASTMستټندردله مخې  ،سورت شوي
) (Gradationډکوونکي چې د سمنټو خمیرې په وړ الــقلې چــاپیریال (د سمنټو خمیرې
 PH = 12 – 14پورې وي که په پورتلنډ سمنټو کې سودیم اوکساید شتون ولري) کې او د
بیروني اغېزو لکه د کنګل نیول و او ویلې کیدلو  ،د ګاډو د ټایرونود سولېدنوپه وړاندې
پایښت ولري او همدارنګه د کیمیاوي حملو لکه د سلفاتو او داسې نورو حملو په وړاندې
مقاوم وي  ،کارېږي  .بر سېره پردې د ) (ASTMسټندرد د کانکرېټو د مخلوط د طرحې او
محاسبي لپاره د ډکوونکو حجمې وزن  ،کثافت  ،لمدبل او جذب ظرفیت د پیداکولو لپاره
اړین ې الري او طرېقې ښیې  .په ترتیب سره د کانکرېټو ترکیبي اجزا په الندې ډول تر مطالعي
الندې نیسو :

 -2.2سمنټ او د هغې اجزاووي )(Cement and Cement Components
سمنټ د اوومو یاخامو غوره شویو مسالو مخلوط دی  ،چې په ډېره ښه توګه ژرنده یا
میده شوی  ،په ټاکلي مخلوط سره په کورو کې د ویلې کېدنې تر تودوخې (نژدې تر 1500ºC
درجې سانټیګریډ ) پورې پخېږي  ،تر څو چې د پام وړ کېمیاوي ترکیب په الس راوړي  .بیا
وروسته د دې پخوالي څخه حاصل شوی لوټې په بشپړه توګه پوډر کېږي  ،تر هغې چې سمنټ
په الس راوړل شي  .د اوبو سره د سمنټو د ترکیب له اغېزې کېمیاوي فعل او انفعال سرته
رسیږي او سمنټ د ډبرې یا تیږې په څېر په سخت او کلک جسم بدلېږي  ،چې دې کېمیاوي
فعل او انفعال ته هایدریشن ) (Hydrationیا اوبه ورکوونه ویل کېږي[. ]25 : 14
هغه اوومې یا خامې مسالې چې د سمنټو په جوړونو کې ترې ګټه اخیستل کېږي د
چونې ډطره یا تېګه  ،سمنټي ډبره یا تېګه ،د سیندني حیواناتو چونه ډوله پوستونه  ،مارن ،
مټېنه خاوره ،شیست ،شګه ،سلیکان او د اوسپنې ډبرې یا تېګي دي  ،چې دا مواد په بشپړه
توګه د پوډرو په ډول میده کېږي او په یوه ټاکلې نسبت سره یو له بل سره مخلوط او ګډېږي
 ،چې د دې کار لپاره دوې وچې او لمدې طرېقې کارېږي په وچې طرېقې سره د مسالې ژرنده
کول او ګډول په وچه توګه سرته رسیږي او لمدې طرېقې سره مساله په لوند او مرطوب ډول
ګډېږي او بیا ژرنده کېږي  .د دې (د دواړو طریقو) څخه وروسته په هغه کورو کې چې د
تودوخې اندازه یې د ) (1,400 ºCدرجې سانټیګریډ څخه تر) (1,650ºCدرجې سانټیګریډ
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پورې وي ځای په ځای کېږي  ،چې د دې تودوخې له امله ځانګړي فعل او انفعال سرته رسیږي
او په پایله کې د سمنټو لوټې تولیدېږي ،چې دا دسمنټو لوټې د کلنکر په نوم یادېږي  .د دې
څخه وروسته کلنکر سړېږي او بیا په ژرندو کې په پوډرو بدلېږي او بیا د دې لپاره چې د
سختېدنې یا جوش خوړلو وخت یې منظم شي ګچ ورسره ګډوي  ،چې په پایله کې الس ته
راغلي پوډر د پورټلنډ سمنټو په نوم یادېږي  .دا پوډر تر دې اندازه کوچنۍ ذرې لري چې کولی
شو د ) (No. 200غلبېل څخه چې د سوریو اندازه یی ) (75 µmمایکرون متره ده  ،تیرېږي .
حاصل شوی سمنټ په ) (50 kgکیلوګرامه بوریو کې اچول کېږي او د کاریدنې ځای ته
لېږدول کېږي [. ]6 : 4
سمنټ دکانکرېټو مهمه ترکیبي کېمیاوي ماده ده ،چې په خپل ترکیب کې الندیني
منرالونه لري :
 .1ترای کلسیوم سلیکېت

])[Tri - Calcium Silicate (3CaO. Si CeS

 .2ډای کلسیوم سلیکېت

][Di - Calcium Silicate (2CaO. SiO2) - C2S

 .3ترای کلسیوم الیومینت ][Tri- Calcium Aluminates (3CaO. Al2O3) - C3A
 .4تیترا کلسیوم الیومین فریت
[Tetra-Calcium Alumina Ferrite (4CaO.Al2O3.Fe2O3) - C4AF
دپورتلنډ سمنټو په ترکیب کې په فیصدۍ سره الندې مواد ګډ وي :
 .1چـــونـه )Lime (CaO

(60 – 67) %

 .2سلیکان اوکساید )Silica (SiO2

(17 – 25)%

 .3الیومین اوکساید )Alumina (Al2O3

(3 – 8)%

 .4اوسپنې اوکساید )Iron Oxide (Fe2O3

(0.5 – 6)%

 .5مګنیزیوم اوکساید )Manganisia (MgO

(0.1 – 4)%

 .6سلفر ترای اوکساید )Sulphur Tri - Oxide (SO3
 .7القلي (سوډا او پوتاشیم) )Alkalis (Soda & Potash

(1 – 2.75)%
(0.5 – 1)%

د پورتلنډ سمنټو لپاره د اوبیزو  -سمنټو اصطالح ډیره مشهوره ده  ،ځکه چې
سختېدنه یي که د اوبو الندې هم موجود وي له اوبو سره د کېمیاوي تعامل په پایله کې سرته
رسیږي  .د پورتلنډ سمنټو څخه د هر ډول کانکرېټي ساختمانونو په جوړولو کې ګټه اخیستل
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کېږي  .خو د ځانګړو فزیکې او کېمیاوي خواصو دالسته راوړنې لپاره بېال بېل ډول پورتلنډ
سمنټ تولیدېږي  ،چې د هر هیواد د سټندرد له مخې ځانګړي نومول شوي دي [.]8,9 : 16
د ) (ASTMسټندرد له مخې پورتلنډ سمنټ د) (ASTM C-150پر بنسټ په الندینیو
بېالبېلو ډولونو وېشل شوي دي :
 (Type - I) -1پورتلنډ سمنټ سمنټ ) : (Ordinary Portland Cementا ډول سمنټ دعادي
کاریدونکي پورتلنډ دي .
 (Type - IA) -2پورتلنډ سمنټ ) : (Air-Entraining Portland Cementدا ډول سمنټ
عادي کاریدونکي هوا ویستوونکي پورتلنډ سمنټ دي .
 (Type - II) -3پورتلنډ سمنټ ) : (Modified Portland Cementمعتدل کیمیاوي مقاوم
(د سلفاتو د حملي او د القلی ډکوونکو د غبرګون یا عکس العمل په وړاندې مقاوم)
پورتلنډ سمنټ دي .
 (Type - IIA) -4پورتلنډ سمنټ ) : Air-Entraining Modified Portland Cementمعتدل
کیمیاوي مقاوم (د سلفاتو د حملي او د القلی ډکوونکو د غبرګون یا عکس العمل په
وړاندې مقاوم) هوا ویستوونکي پورتلنډ سمنټ دي .
 (Type - III) -5پورتلنډ سمنټ ) : (Rapid-hardening Portland Cementژر مقاومت الس
ته راوړونکي او سختېدونکي پورتلنډ سمنټ دی .
(Type-IIIA) -6پورتلنډسمنټ ) :(Air-Entraining Rapid-hardening Portland Cementژر
مقاومت الس ته راوړونکي یا سختېدونکي او هوا ویستوونکي پورتلنډ سمنټ دی .
 (Type - IV) -7پورتلنډ سمنټ ) : (Low heat Portland Cementټېته تودوخه لرونکي
پورټلند سمنټ دي چې د هایدریشن تودوخه یې ټیټه ده .
 (Type - V) -8پورتلنډ سمنټ ) : (Sulfate-Resisting Portland Cementد سلفاتو په
وړاندې لوړ مقاوم پورتلنډ سمنټ دي .
 -9سپین ) (Whiteپـورتلنډ سمنټ  :د ښایست او ښکال لپاره کارېدونکي پورتلنډ سمنټ دي.
سربېره پر دې د پورتلنډ سمنټو په ډول کې د ) (Aحرف په ښودلو سره په هغې کې د هوا
د ویستنې عامل ښیې  ،په سوړ چاپیریال کې چې کنګل نېونه او ویلې کېدنه په تکراري ډول
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سره سرته رسیږي ،د بېلګې په توګه د ) (Type-IAډول پورتلنډ سمنټ ،چې عادي پورتلنډ
سمنټ دي  ،په هغو سیمو کې چې د دې ډول حالت سره د ساختمانونو په جوړښت کې مخامخ
کېږي ډېره ګټه اخیستل کېږي  .دویم ډول ) (Type-IIAډول یا ټېت القلي پورتلنډ سمنټ دي
 ،دا ډول پورتلنډ سمنټ د کیمیاوي حملو (په ځانګړي توګه د سلفاتو حملو) په وړاندې
معتدل مقاومت لري او د دې ډول دسمنټوپه ترکیب کې لږ مقدار سوډیم اوکساید شتون
لري  ،چې په ټیپیک ډول سره د سمنټو د خمیرې د القلي کېدنه ډېروي  .د سوډیم اوکسایدو
د مقدار ډېرښت د پورتلنډ س منټو او د ډکوونکو تر منځ د ښه او اغېزمن کیمیاوي تعامل او
غبرګون المل کېږي [. ]64,65 : 17
دا باید په یاد ولرو چې د اوبو او سمنټو نسبت ) (W/Cټیټه اندازه د کانکرېټو مقاومت
او پایښت لپاره ډېره اغېزمنه ده  .په هر ترتیب د ډاډمن پایښت لپاره ډېره پاملرنه اړینه ده ،
سربېره پر دې  ،د دې لپاره چې د اوبو او سمنټو نسبت ) (W/Cلږه شي  ،د کیمیاوي عالوه
کوونکو او یا د ځانګړو سمنټو څخه ګټه اخیستل کېږي .
د سمنټو دګټې واخستتنې څخه مخکې  ،سمنټ په ګودامونو کې ځای په ځای کېږي .
ددې لپاره چې سمنټ خراب نه شي باید په داسې ګودامونو کې وساتل شي  ،چې د باران ،
باد او لندبل یا رطوبت څخه په بشپړه توګه خوندي وي او د ګودامونو فرش وچ  ،د لندبل
عایق او سمنټ د لرګېنو تختو له پاسه کېښودل شي  ،چې د فرش څخه د(  ) 150mmملي
مترو نه تر د(  ) 200mmملي مترو پورې لوړ او د دیوالونو څخه باید د) (450mmملي مترو
څخه تر ) (600mmملي مترو پورې فاصله ولري  .دسمنټو بورۍ بایدداسي ځای په ځای شي
،چې عرض یې څلور بورۍ یادرې متره او لوړوالي یې د اتو بوریو څخه ډیر نه شي ]. [32:18
کله چې د اړتیا پرمهال دپام وړ ډول سمنټ نه پیداکېږي  ،کېدای شي چې داړتیا وړ
ک یفیت د السته راوړنې لپاره  ،د هماغه کیفیت پیداکوونکو کیمیاوي ګډوونکو او عادي
پورټلنډسمنټو د یو ځای کېدنې څخه د پام وړ سمنټو ځانګړتیاوې لرونکي کانکریټ حاصل
کړو [.]9 : 13
دسمنټو کیفیت د ښوکانکرېټود تولید او جوړونې لپاره ډېر اړین دي  ،نو الزمه ده چې
د سمنټو کیفیت کنترول شي  .همداراز د سمنټو د کیفیت د څرګندولو لپاره یو لړ ازمایښتونه
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او تحلیلونه په البراتوارونو کې ترسره کېږي  ،تر څو د پام وړ کانکرېټو د جوړونې و غوښتنو
په هکله ډاډمنتیا حاصله شي  .نو د دې موخې د السته راوړنې لپاره د سمنټو د کېمیاوي
ترکیب تحلیل او فزیکي تحلیل او ازمایښتونه سرته رسیږي .

 -1سمنټو کېمیاوي تحلیل )(Chemical Analysis of Cement
د سمــنټو د کېمیــاوي تحـــلیل لـــه مخې د سمــنټو د کیمیـــاوي تـــرکـــیبي اجـــزاوو
مقـــدار او انـــدازه ټـــاکل کــــېږي  .پـــــه دې تحـــلیل کې د چــــونــې د مشبوعیت فکټور
) (Lime saturation factorیا ) (Silica Modulus)،( (L.S.Fیا ) ( (S.Mسلیکا موډل او
المونیم موډل )(Alumina Modulusیا) (A.Mپیداکېږي  .د پورته یاد شویو ترکیبي اجزاوو
مقدار او اندازي د فیصدۍ له مخې په ( -1.2جدول) کې ښودل شوي دې .
 -1.2جــــدول  :پـــه پـــورټلنــــډ سمنټــــو کې د ترکیبــــي اجــــزاوو مقدار په فیصدۍ سره[.]253 : 17
د پورټلنډ سمنټو ترکیبي اجزا

په سمنټو کې یې په سلنې سره اندازه

SiO2

20 – 23

Al2O3

4–8

Fe2O3

3–5

CaO

57 – 63

MgO

 6.0 maxاعظمي

SO3

1–3

Na2O + K2O

0.5 - 1.3

CI

 0.05 maxاعظمي

IR

 4.0 maxاعظمي

د سمنټو خواص د کېمیاوي ترکیبي اجزاوو د اندازې پورې اړه لري :
)C3S = 4.07 (% CaO - % CaO2) - 7.6 (%SiO2) - 6.718 (%Al2O3) - 1.43(% Fe2O3
)- 2.85 (%SO3
)C2S = 2.87(%SiO2) - 0.75 (%C3S
)C3A = 2.65 (Al2O3) - 1.692 (%Fe2O3
)C4AF = 3.043 (%Fe2O3
 S = SiO2, A = Al2O3, F = Fe2O3او C = CaO
دلته :
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په ( -2.2جدول) کې د سمنټو خواص د ترکیبي اجزاوو د منرالونو له مخې واضح شوي دي :
 - 2.2جــــدول په سمنټو کې د منرالونو اندازه او خواص [.]242:17
د کتلې فیصدي

نـــوم

مرسته کول

منرالونه

()%

Name

Contribution

Minerals

30 – 55

ترای کلسیم سلیکات

ژر سختېږي

آالیت

Tricalcium Silicate

Early Strength

)Alite (C3S

ډای کلسیم سلیکات

په ارامه سختېږي

بیالیت

Dicalcium Silicate

Later Strength

)Belite (C2S

20 – 45

د بهېدنې حالت
5 – 12

6 – 14

ترای کلسیم المونات

په ارامه سختېږي

Tricalcium Aluminate

Fluxing Phase
Later Strength

تترا کلسیم المونات

بهېدنې حالت

Tetracalcium
Aluminate

Fluxing Phase

الیومینایت
)Aluminite (C3A

فیرایت
)Ferrite (C3AF

په سمنټو کې د چونې د مشبوعیت فکټور ) (Lime saturation factorیا ) (L.S Fدالندیني
( )2.2فورمول په واسطه پیداکېږي :
)................................................. (2.2

Ca−0.7SO3
2.8SiO3 + 1.18 Al2 O3 + 0.65Fe2 O3

= L.S.F

په سمنټو کې د چونې د مشبوعیت فکټور ) (Lime saturation factorیا )(L.S F
اندازه باید د) (0.66څخه تر ) (1.02حدونو پورې وي .
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 -3.2جدول  :د ) (ASTM C-150سټندرد له مخې د پورټلند سمنټو الزمي کېمیاوي ځانګړتیاوې [. ]9 : 4
ګڼه

د پورټلنډ سمڼتو ډولونه

کېمیاوي ځانګړتیاوې

د ازمایښت سټندرد

I, IA

II, IIA

III, IIIA

IV

V

1

( C3Sد سمنټو دوزن په سلنه) کې

اعظمي مجازي مقدار

-

-

-

35.00

-

C 150

2

( C2Sد سمنټو دوزن په سلنه) کې

اعظمي مجازي مقدار

-

-

-

40.00

-

C 150

3

( C3Aد سمنټو دوزن په سلنه) کې

اعظمي مجازي مقدار

-

8.00

15.00

7.00

5.00

C 150

4

)(2C3A + C4AF) (C4AF + C2F
(د سمنټو دوزن په سلنه) کې

اعظمي مجازي مقدار

-

-

-

-

25.00

C 150

اعظمي مجازي مقدار

3.00

3.00

3.00

2.50

3.00

C 114

د سره کېدو له امله د وزن لږوالی
5
(د سمنټو دوزن په سلنه) کې
د پاتې شوي نامحلول مقدار
6

اعظمي مجازي مقدار

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

C 114

(د سمنټو دوزن په سلنه) کې
7

( SiO2د سمنټو دوزن په سلنه) کې

اصغري مجازي مقدار

-

20.00

-

-

-

-

8

( Al2O3د سمنټو دوزن په سلنه) کې

اصغري مجازي مقدار

-

6.00

-

-

-

C 114

9

( Fe2O3د سمنټو دوزن په سلنه) کې

اصغري مجازي مقدار

-

6.00

-

6.50

-

C 114

10

( MgOد سمنټو دوزن په سلنه) کې

اصغري مجازي مقدار

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

C 114

SO3
(د سمنټو دوزن په

که C3A ≤ 8%

اصغري مجازي مقدار

3.00

3.00

3.50

2.30

2.30

C 114

سلنه) کې

که C3A > 8%

اصغري مجازي مقدار

3.50

-

4.50

-

-

C 114

11
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 - 2د سمنټوفـــــزیکي خواص )(Physical Properties of Cement
د ساختماني سټندردونو له مخې د سمنټو فزیکي خواص د سمنټو د کیفیت او
قبلیدني سره مستقیم مالومات برابروي  .دسمنټو په فني ځانګړتیاوو کې د دواړو فزیکي
خواصو او کېمیاوي ترکیب لپاره دیو لړ محدودیتونو یادونه کېږي  .د اهمیت په درک کولو
سره یوڅه فزیکي خواص د سمنټو د ازمایښتونو دپاېلود تفسیر سره مرسته کوي  .د سمنټو
د فزیکي خواصو ازمایښتونو څخه دسمنټو دخواصو د ارزونې لپاره په کارېږي  ،دا ځکه
چې د کانکرېټو مشخصات او ځانکړتیاوې د سمنټو د خواصو پورې محدودېږي  .دسمنټو
د ) CSA A456- (ASTM C 183په مطابق نمونې اخیستل کېږي اود هغې له مخې یې
ازمایښتونه تر سره کېږي [.]68 : 1
د سمنټو فزیکي خواص د رطوبت اغېزه ) ، (Effect of Humidityد تودوخې اغېزه
) ، (Effect of Temperatureد سمنټو میده والی یا ظرافت )، (Fineness of Cement
دسمنټو د اوبو اړتیا ) ، (Consistency of Cementد سمـــــنټو د جـــــوش خوړلو موده
)، (Setting Timeد ) (Compressive Strength of Cementسمنټو فشاري مقاومت  ،د
سمنټو انبساطي اندازې ) (Soundness or Expansion Measurementاو د هایدریشني
تودوخه ) (Heat of Hydrationپورې اړه لري  .چې د پورتنیو ازمایښتونو له مخې کولی شو
د سمنټوفزیکي خواص وپېژنو ،د یاد شویو ازمایښتوڅخه په الندې ډول یادونه کېږي :
الف -د رطوبت اغېزه ) : (Effect of Humidityد سمنټو په هایدریشن او د فشاري
مقاومت په زیادښت کې رطوبت ژوره اغېزه لري  .نو د دې لپاره الزمه ده  ،چې د سمنټو د
رطوبت دڅرګندونې لپاره اړینه ده ازمایښتونه یا تجربې اجراشي  ،ځکه چې د سمنټو دښه
سختیدلو او جوش خوړلو لپاره الزمه ده  ،چې په لومړنیو څلورویشت ساعتونو کې لږ تر لږه
باید (  ) 90%لندبل یا رطوبت ولري او دسمنټو نمونه باید په  (27± 2)°Cتودوخه کې په
اوبو کې ډوبه وساتل شي .
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ب  -د تودوخې اغېزه ) : (Effect of Temperatureلوړه تودوخه د سمنټو د
سختید و اندازه لوړوي او ډیره سختیدنه رامنځته کوي او ټیټه تودوخه د سمنټو د
سختیدلو اندازه راټیټوي  .سره له دې چې د تودوخې په لوړیدلو سمنټي نمونې دمتراکم
کېدلو له اثره د ایسارې شوې هوادغځیدنې المل کېږي  ،چې د سمنټو هایدریشن پڅوي ،
خو د سمنټو فشاري مقاومت زیادښت مومي او په پایله کې د سمنټو وروستنی یا اخري
فشاري مقاومت لوړیږي  .د سمنټو په سختیدنه کې ټیټه تودوخه مثبته اغېزه کو ي  ،خو د
نه جوش خوړلو له امله د سمنټو سختیدنه په ډیره موده کې سرته رسیږي [. ]45 : 1
ج  -د سمنټو میده والی )  : (Fineness of Cementتر څو چې د سمنټود ذرو د سطحې
سره هایدریشن پیلېږي  ،نو د سمنټو دا ټوله سطحه د هایدریشن لپاره تیار مواد دې  ،نو له
دې امله هایدریشن د سمنټو د ذرو پورې اړه لري  ،هر څومره چې د سمنټو د ذرو میده والی
) (Finenessلوړ وي په هماغه اندازه د سمنټو سختېدنه ژر حاصلېږي  .میده والــی او
ظرافت د سمنټو ډېر اړین خاصیت دی  ،چــې د ) (ASTMاو ) (British Standardیـا )(BS
د غوښتنــو له مخې په ) (m2/kgسره د مشخصې سطحې لپاره پیداکېږي  .واګنر تربیډیمیتـر
) (Wagner Turbidimterهغه طریقه ده چې په مستقیمه توګه د سمنټو د ذرو اندازه
مالوموي  ،چې د ) (ASTM C 115-93په واسطه مشخصه او ځانګړي شوی ده ،چې د
سټـــوکــــس قـــانـــون ) (Stocke’s Lowپر بنسټ والړه ده  .همــــدارنګــــه د سمنټو مشخصه
او ځـــــانګړي سطحه دهواد نفوذ مننې طرېقې ) (Permeability Methodیا د لیې )(Lea
او نورس ) (Nurseطرېقې په و اسطه پیداکېږي ،چې د ) (BS 4550کود د) (1978زکال پــه
) (3.3بـرخې کې تشریح او واضح شــوی ده  .د دې طرېقې پرمختللې حالت ددبلین دهواد
نفوذ مننې طرېقې ده  ،چې د ) (ASTM C 204-92کود کې یې بشپړه وضاحت شوی دی .
د سمنټو د میده والی د څـــرګنـــدولــو لپاره الزمه ده  ،چې د وچــو شویــو سمنټو نمــونه
د  (27±2)°Cتــودوخــې په شرایطــو کې دبلین دهــواد نفــوذ مننې طــریقــې په و اسطه سرته
رسیږي  .په لومړی قدم کې د سټندرد نمونې د کتلې اندازه د ( )2.3فورمول په واسطه
پیداکېږي :
)W = ρV (1 – e) …………………………….. (3.2
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دلته :
 - ρد موادو کثافت دی  ،چې دعادي پورټلنډ سمنټو لپاره) ( ρ = 3.15kg/m3نیول
کېږي .
 - Vدسمنټو حجم دی .
 - eد تل تخلخل (منفذونه) دي .
منفذ لرونکې ډکه شوې حجره د متراکم شوي نل یا مونو کرومتر تیوب سره د
) ( Monocrometer tubeمونوکرومتر لرونکې تیوب سره نښلول کېږي  ،چې په یو ځل
تخلیه کېږي او د مایع د جریان موده د یوي مشخصې او ځانګړي فاصلې لپاره اندازه کېږي
 .داازمایښت د نمونې لپاره په ځانګړو شرایطو کې تکراریږي او همدا وزن په ټولو
ازمایښتونو کې استعمالیږي [ . ]35 : 20
د سمنټو د ظرافت یا میده والی د پیداکولو لپاره د ( )2.4فورمول څخه استفاده کېږي:
).................................................... (4.2

دلتـــه :
 - Teپه ثانیې سره د ازمایښتي نمونو لپاره موده ده.
 - Seد ازمایښتي نمونو مشخصه سطحه ده .
 - Ssد سټندرد نمونو مشخصه سطحه ده .
 - Tsپه ثانیې سره د سټندرد نمونو لپاره موده ده .
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 -7.2شکل  :د بلین د هوا د نفوذ مننې آله ).(Blain’s air permeability Apparatus

د  -د سمنټو د سټندرد خمیرې لپاره د اوبود اړتیا
)(Consistency of standard paste
د سمنټو دخمیرې لپاره د اړینو اوبو د پیدا کولود ازمایښت لپاره د ویکیټ آلې
) (Vicat Apparatusڅخه کار اخیستل کېږي  ،چې د ) (10mmملي متره یا ) (3/8 inانپه
قطر لرونکې پلنجر ) (Plungerد خپل وزن له امله دسمنټو په خمیره کې د ښکته کېدنې یا
ډوبېدنې له امله بیداکېږي  .کله چې ستنه د سمنټو په خمیره کې دننه کېږي  ،نو د اوبو مقدار
د وچو سمنټو د وزن له ) (26%سلنې څخه تر ) (33%سلنې پورې په پام کې نیول کېږي .
دا ازمایښت دخالصو سمنټو اود اوبوڅخه د جوړې شوې خمیرې  ،چې دوچو سمنټو
د وزن له ) (26%سلـــنې څخه تر ) (33%سلنې پــه وزن په کې اوبــه ګــډې شوې وي  ،په
 (27± 2)°Cدرجې سانټیګریډتودوخې او  (65±5)%سلنې لند بل یا رطوبت کې سرته
رسیږي  .دسمنټو دا جوړه شوې خمیره په منظمه توګه په پوره غور او دقت سره په ویکیټ
قالب ) (Vicat mouldکې اچول کېږي  .د دې ازمایښت د اجرا کولو لپاره د ویکیټ آله چې
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په هغې کې پلنجر ) ، (Plungerچې په قالب کې اچول شوې خمیرې کې په تد ریجي توګه
ښکته کېږي  .کله چې پلنجرد قالب د ښکته څخه د) (5mmملي مترو څخه تر ) (7mmملي
مترو پورې په ژوروالي کې ودریږي  ،دا ازمایښت تر هغه پورې تکراریږي  ،تر څو مطلوبه
موخه الس ته راوړل شي  ،نو د دغه حالت له مخې د سمنټو د خمیرې د برابرولو لپاره د اوبو
د اړتیا فیصدي ټاکل کېږي .

 - 8.2شکل  :د ویکټ آله )(Vicat Apparatus

هـ  -دسمنټو د سختېدو (جوش خوړلو) وخت ): (Setting Time

د سمنټو د

سختېدنې یا جوش جوړولو وخت  ،هغه موده ده چې په هغې کې د سمنټو خمیره کلکېږي .
څرګنده ده چې سختېدنه یا جوش خوړل د سمنټو خمیره د مایع حالت څخه کلک حالت ته
اړوي  .په بنسټیزه تــوګه د سمنټــې خمیرې سخــتېدنه او جـــوش خــوړل المل په سمــنټو کې
د ) (C3Aاو ) (C3Sد شتـــون او په سمنټــې خــمیره کې د تـــودوخــې د را پیداکېدنې پورې
تړلی دی  ،چې لومـړنۍ سختېــدنه یـا جـوش خــوړل ) (Initially Settingډېــر ژر رامنځته
کېدونکي تودوخې او وروستنۍ یا نهایې سختېدنه یا جوش خوړل ) (Finally Settingد
نهایې تودوخې په رامنځته کېدنې پورې اړه لري  .لومړنۍ او وروستنۍ یا نهایې سختېدنه
او جوش خوړل باید د هغې سختېدنې او جوش خوړلو سره چې ځینې مهال د اوبو په ګډولو
سره په څو دقیقو کې د دروغجنې سختېدنې یا جوش خوړلو المل رامنځته کېږي  ،توپیر
شي [. ]33,34 : 16
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د سمنټو د خمیرې د لومړنۍ او وروستنۍ سختېدنې یا جوش خوړلووخت د ازمایښت
لپاره سمنټ د اوبو سره د نورماله اوبواړتیا د ( ) 85%سلنې په اندازه مخلوط کېږي او د
اوبو د ګډولو سره سم د سمنټو د خمیرې سختېدنه پیلېږي  ،د سمنټو د خـمیرې قالب باید
د(  ) 90%سلنې څخه په لږ رطوبت کې ونه ساتل شي  .د سمنټو د خمیرې لومړنۍ او نهایې
سختېدنه یا جوش خوړل د ویکټ آلېپه واسطه ازمیښت او پیـــــداکـــــــېږي  .دویکیټ
ستنې)  (Vicat needleچې ) (1mmملي متره یا ) (0.04 inانپه قطر لري  ،لومړنۍ
سختیدنه (جوش خوړلو) ازمایښت او وروستنۍ یا نهایې سختیدنې (جوش خوړل) د
وخت د ازمایښت لپاره دایروي حلقه تړل کېږي  .هغه مهال چې په هغې کې ستنه د قالب د
الندینۍ خوا څخه  (5 ± 0.5)mmملي متره حساب شي ،د سمنټود لومړنۍ سختېدنې
(جوش خوړلو) وخت ازمایښت ) (Initially setting time testلومړنۍ سختېدنې (جوش
خوړلو) موده ورته ویل کېږي او هغه وخت چې په هغې کې په ویکیټ آلي په ستنه کې د تړل
شوي دایروي حلقې په خمیره کې نه د ننه کېږي  ،د سمنټو وروسنتی یا نهایې سختیدنه یا
د جوش خوړلو وخت ) (Finally setting time testورته ویل کېږي  .د پورتنلډ سمنټو
لومړنۍ سختېدنه د ) (ASTM C 150-92سټندرد له خوا اصغري وخت ) (60 minدقیقې
ښودل شوی دی  .همدارنګه د پورټلنډ سمنټو لپاره د وروستنې یا نهایې سختېدنې وخت د
) (BSکود په واسطه ) (10 hoursساعتونه  ،چې د ) (ASTMیا امریکایې کود او سټندرد
په واسطه هم ) (10 hoursســاعتـــونــه ښــودل شــوی دی  ،خــو یــوه بـله طریقه چې دګیلمور
طرېقې ) (Gillmore Methodنومېږي او دامریکایې ) (ASTM C 266-89سټندرد په
واسطه یې څرګندونه شوی ده ،د سمنټو خمیرې لومړنۍ او وروستنۍ سختېدنه ازمېیل
کېږي .
د سمنټو د خمیرې د لومړنۍ او وروستنۍ سختېدنې د وختونواړیکې د الندیني
فورمول په واسطه قایمېږي :

 Initially time inلومړنی وخت په دقیقې [  (Final Time in min) = 90 + 1.2ورستنې وخت
)min]……………………………………………………………..(5.2
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پورتنې فورمول د لوړ المونیم لرونکو سمنټو لپاره نه کارېږي  .دا چې تودوخه د سمنټو
په خمیرې اغېزه کوي  ،نو له دې امله د لومړنۍ او وروستنۍ سختېدنې د وختونود د
پیداکولو لپاره د سمنټو خمیرې تودوخه د ) (20 ± 2º Cدرجې سانټیګریډیا)(68 ±4ºF
درجې فارنهایټ پورې اوپه ) (65%سلنه اصغري لندبل یا رطوبت کې او همدارنګه د سمنټو
خمیره په ) (20±1ºCدرجې سانټیګریډ یا ) (68 ± 2º Fدرجې فارنهایټ تودوخې او )(90%
سلنه اعظمي لندبل یا رطوبت کې باید وساتل شي [. ]34 : 16

و -د سمنټو د صحت او درستوالي ازمایښت
)(Soundness of Cement
د سمنټي خمیرې لپاره ډېر درستوالی د دې لپاره اړین دی  ،چې په سختیدنه کې په
یو وار سره په حجم کې ډېر بدلون و نه زغمي  .د دې محدودیت المل هغه ماتېدنه ،
ویجاړېدنه او درزونه دي  ،چې د سمنټو د خمیرې د انبساط یا غځېدنې ) (expansionاو
په هغه ځای کې چې دانبساط یا غځېدنې امکان نه وي را پیداکېږي  .دا ډول غځېدنه د
ازادې چونې  ،منګنیز او کلسیم سلفاتو د غبرګون له امله پېښېږي  ،چې له دې امله هغه
سمنټ چې دارنګه خاصیت لري ،نادرسته ګڼل کېږي .
په کانکرکې ازاده چونه د نورو ترکیبي اجزاوو و سره د دننني کرستال شوي په حالت
کې شته وي  ،نو په پایله کې هادرایت ډېر پڅېږي او د ازادو کلسیمو د اوکساید کېدنې له
امله د حجم په پرتله یې حجم ډېرېږي  .ازاده چونه د سمنټو د کېمیاوي تحلیل له مخې نه
پیداکېږي  ،دا ځکه کله چې سمنټ اتموسفیر سره په لوڅ حالت کې دسلیکټونو قسمي
هایدریشن له امله د کلسیم اوکساید) (CaOاو کلسیم هایدرواوکساید] [Ca (OH)2چې
تعامل یې نه وي کړی یو له بله یې توپیرکېدنه نا ممکنه ده  .د منګنیزم اوکساید د اوبو سره
د تعامل په پایله کې ) (CaOته ورته عمل کوي او د کرستال کېدنې له امله یې حجم ډېرېږي
 ،چې همدا د سمنټو د سالمتیا او درستوالی د خرابېدو المل کېږي  .د غځېدنې درېیم المل
د کلسیـــــم سلـــــفــات دي  ،چـــې د اضــــافـــي ګپو څخه د کلسیم سولفوالومینات
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) (Calcium Sulphoaluminateپه جوړېدنې سره  ،چې د ) (C3Aد ترکیب سره نه یو ځای
کېږي و سمنټ خرابوي . ]20 : 2[.
لیپاټلیر) (Le Chatelier’sد انګلستان ) (BS 4550سټندرد په درېیم ه برخه کې د
ازادې چونې پر لوري د سمنټو د سالمتیا او درستوالي نه شتون چټکه پلټنه تشریح کړې ده
د لیپاټلیرغځیدنې ) ( Le-Chatelier Expansionپه میتود ازمایښت د سرته رسولو
لپاره ) (100grګــرامه سمـنټو نمونه د همدې سمـنټو دسټندرد اوبو د اړتیا په ( ) 78%سلنه
اوبو سره د) (3minدقېقو څخه تر ) (5minوخت پورې ګډېږې  .دا سمنټي خمیره په
لـــــیپاټلــــیرقالـــب )( Le-Chatelier mouldکې ځای په ځای کېږي او په قالب کې له
پاسنۍ خوا څخه متراکمېږي  .د سمنټې خمیرې د متراکم کیدلو لپاره د قالب د پاسه د شیشه
یې تختې د پاسه د ( ) 100grګرامه په اندازه وزن داسې ایښودل کېږي  ،چې د اوبو په د ننه
کې د(  ) 24ساعتونو لپاره په  (27 ± 2)°Cدرجې سانټیګریډتودوخه کې ساتل کېږي  ،چې
د ( )24ساعتونو له بشپړیدلو وروسته له اوبو څخه وېستل کیږې او اندازه یې اخیستل
کېږي  .بیا دا سمنټي خمیره په همدې قالب کې د یوڅو ساعتونو لپاره په جوش شویو اوبو
کې چې د تودوخې اندازه یې د (  ) 100°Cدرجې سانټیګریډڅخه لږه نه وي ایښودل کېږي .
له یوڅو ساعتونو څخه وروسته له اوبو څخه وېستل کیږې او د ســړېدلـو (د خوني د تودوخې
تر درجو پورې) څخه وروسته یې تر منځ فاصله اندازه کیږې  ،چې په پایله کې باید د دي
اندازو ترمنځ توپیر د(  ) 10mmملي متروڅخه ډېر نه شي  .که چېرې د غځېدنې اندازه د
ټاکلې اندازې څخه ډېره شي نود اوو ورځو لپاره په ازاده هوا کې د سمنټو دهوارولو څخه
وروسته دا کړنه بیاځلې تر سره کېږي  .دا عملیه څو ځلې تکرارو او د دې تو پیر اندازه یې
باید چې د ( )6mmملي مترو څخه ډېر نه شي .
د ) (CaOاو ) (MgOله امله د سمنټو د خرابوالې د ټاکنې لپاره  ،چې د سمنټو په
اومو یا خامو موادو کې د منګنزم اوکساید نه شتون ډېر لږ پېښېږي د )(ASTM C151-84
سټندرد) (Autoclave Testد اتوکالو ازمایښت ځانګړي او مشخص کړی دی .
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 -9.2شکل  :د لیپاټلیرآله ). ( Le-Chatelier Apparatus

د اوتو کلیو غځیدنې ) ( Autoclave Expansionپه میتود ازمایښت د سمنټو نمونه
د سمنټو دسټنــــدرد اوبـــــو اړتیا په (  ) 100%سلـــنې اوبـــو ســـره د) (3 minدقېقـو څـخـه
تـر ) (5minوخت پورې ګډېږې  .دا برابره شوې سمنټې خمیره په اوتو کلیوقالب
) (Autoclave Moldکې  ،چې ټول اوږدوالې یې ( ) 280mmملي متره او اغېزمن اوږدوالې
یې ( )250mmملي متره دی  ،ځای په ځای کېږي  .د ا سمنټي خمیره په قالب کې له پاسنۍ
خوا څخه متراکم کېږي  ،چې د دې متراکم کیدلو لپاره د قالب له پاسه د شیشه یې تختي د
پاسه د(  )100grګــــرامـــو په اندازه وزن داسې ایښودل کېږي  ،چې د اوبــو پـــه دننـــه کــــې
د( )24ساعتونو لپاره په  (27 ± 2)°Cتودوخه کې ساتل کېږي  .د (  ) 24ساعتونو له
بشپړیدلو څخه وروسته د اوبو څخه ایستل کیږې او اندازه یې اخیستل کیږې  .بیا دا
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سمنټي خمیره په همدې قالب کې د یو ساعتونو لپاره په جــوش شــویــو اوبـــو کې چې د
تـودوخې اندازه یې د(  ) 216°Cلږه نه وي د ) (2MPaمیګاپاسکال تر فشار الندې ساتل
کېږي  ،بیاله یو ساعتونو څخه وروسته د اوبو څخه وېستل کیږې او د سړېدلو(د خوني د
تودوخې تر درجو پورې) څخه وروسته یې تر منځ فاصله اندازه کیږې  ،د ا عملیه څو ځلې
تکــراریږي او د الندیني ( )6.2فورمول په واسطه د اوتو کلیو غځیدنې فیصدي ټاکل کېږي:
)x 100 ............(6.2

X2 −X1 x 0.02
250

= د اتوکلیو غځېدنه )(Autoclave Expansion

دلته :
 - X1لومړنې اوږدوالی دی .
 -X2وروستنې اخرنې اوږدوالی دی .
پایله باید چې داوږدېدنې یا غځېدنې اندازه داصلي اوږدوالي انادزې د( )0.8%
سلنې څخه ډیره نه شي او که چېرې د غځېدنې اندازه د ټاکلې اندازې څخه ډېره شي ،نود
اوو ورځو لپاره په ازاده هوا کې د سمنټو دهوارولو څخه وروسته دا کړنه بیاځلې تر سره
کېږي [.]34 : 16
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 -10.2شکل  :د اوتو کلیو آله ). ( Autoclave Apparatus
 -4.2جدول  :د ) (ASTM C-150سټندرد له مخې د پورټلند سمنټو الزمي فزیکي ځانګړتیاوې [. ]10 : 4
ګڼه

د ازمایښت

د پورټلنډ سمڼتو ډولونه

فزیکي ځانګړتیاوې

II

I

III

IV

V

سټندرد

دتوربودی

1

مخصوصه سطحه

امتر

)(m2/kg
(اصغري مجازي مقدار)

ازمایښت
د هوا د

160

160

280

280

-

-

160

280

160

280

C 115

C 204

نفوذ

2

3

4

د اتوکالو په طرېقه د

اعظمي
ازمایښت

غځېدنې ازمایښت

مجازي

(په سلنې)

مقدار

د ویکا د ازمایښت په

اصغري

طریقه لمړنۍ سختېدنې

مجازي

وخت دغځېدنې
ازمایښت په
د ویکا
دقېقه)
طرېقه (په
سختېدنې
نهایې

مقدار
اصغري
مجازي

وخت غځېدنې

مقدار

(په دقېقه)
د هوا دمقدار انډول

اصغري

5

مجازي

0.80

0.80

45

45

6.25

6.25

12

12

0.80

45

6.25

12

0.80

45

6.25

12

0.80

45

6.25

12

C 151

C 191

C 191

C185

(دحجم په سلنه کې)
مقدار

نوټ  :د ) (IA, IIAاو ) (IIIAډول سمنټو لپاره د هوا دمقدار انډول (دحجم په سلنه
کې) په اصغري توګه ) (16%سلنې پورې او اعظمي توګه تر ) (22%سلنې پورې بدلون
مومي .
ز -دسمنټو دفشاري مقاومت ) : (Compressive Strength of Cementد سمنټو
د سختېدنې میخانیکي مقاومت په هغومره موادو پورې اړه لري ،چې له هغو څخه جوړېږي
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 .دا د تعجب خبره ځکه نه ده چې د سمنټو ټول مشخصات او ځانګړتیاوې د ازمایښتونو له
مخي څرکندېږي .
د مسالې یا کانکرېټو مقاومت د سمنټې خمیرې د سریښناکۍ یا چسپاناکۍ پورې تړلی
دی  ،چې د ډکوونکو ذرې سره نښلوي او د ډکوونکو د ذرو ترمنځ یې مقاومت ډاډمن کوي
[.]53 : 17
فشاري مقاومت د دسمنټو د نوعیت او په دقیقه توګه په هغې دترکیب او نرمۍ پورې
اړه لري  ،چې د هغې له مخې د مقاومت اصغري حدټاکي  .خو ډېری د سمنټو تولیدونکي په
ډېره اسانۍ سره د ځانګړي شوې یا مشخص شوې اصغري مقاومت څخه د سمنټو په فني
ځانکړتیاوو کې زیادښت راولي  ،نو د دې له مخې باید داسې فرض نه شي چې د سمنټو په
مخلوط کې بې له نسبتونو له بدلون څخه  ،د دوه ډوله سمنټو چې لږ تر لږه یوشانته خواص
لري  ،یوشانته مساله او کانکرېټ جوړ او په الس راوړل شي  .نو د دې لپاره اړینه ده چې د هــر
ډول سمنټو فشاري مقاومت په ځانګړي توګه ازمایښت او مطالعه شي [. ]72 : 1
دهغه ستونزو له امله چې د سمنټو د سوچه او خالصې خمیرې په برابرولو او جوړولو
کې شتون لري ،نو ځکه د فشاري مقاومت ازمایښت مستقیمأ د سمنټو پر خمیره نه تر سره
کېږي  .په عامه توګه د سمنټو د فشاري مقاومت د ازمایښت کولو لپاره د موادو په ټاکلیو
نسبتونو د سمنټو  -شګې ) (Cement-Sandمساله یا کانکرېټ د سټندرد په شرایطو
برابرېږي او د هغې فشاري مقاومت ټاکل کېږي .
د سمنټو د فشاري مقاومت د پیداکولو لپاره د انګلستان سټندرد ) (BS 4550د دوو
طریقو توصیه کوي  ،لومړۍ د سمنټو او شګې څخه د تیارې شوي مسالې طریقه او دویمه
د سمنټو او د ډکوونکو د مناسب ترکیب څخه د برابرشویوکانکرېټو طریقه ده  .د دواړو
طریقو لپاره تیاره شوی مساله د سټندرد د الرښودونو له مخې ) (71mmملي متري مکعبي
نمونې تیارېږي او د ) (24 hoursساعتونو څخه وروسته ی د قالبونو څخه ایستل کېږي او
په اوبو کې ساتل کېږي او با الخره د لمدې سطحې په شرایطو کې ازمایښت کېږي  .څرنګه
چې د سمنټو او شګۍ څخه د جوړې شوی مسالې مستقیمأ د کانکرېټو فشاري مقاومت
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ښیې  ،نو له همدې امله په ) (1958زکال کې د کانکرېټو فشاري مقاومت وړاندیز شو او د
انګلستان سټندرد ) (BS 4550په درېیم ه برخه کې ثبت شو.
د امریکا سټندرد ) (ASTM 109-80د سمنټو او شګې ) (1 : 2.75په نسبت مخلوط
د ) (0.485د اوبو او سمنټو د نسبت ) ، (W/Cسمنټي مساله  ،چې په هغې کې سیندنۍ شګه
اچول شوی وي ) (51mmملي متره یا ) (2inانپه مکعبي نمونې جوړوي  .د مسالې ګډول او
جوړول د انګلستان سټندرد سره یو شانته په پام کې نیول کېږي  ،خو مکعبي نمونه په چونه
لرونکي د ) (23ºCدرجې سانټیګریډ یا ) (73ºFدرجې فارنهایټ تودواوبو کې د ازمایښت
تر مهاله ) (24hoursساعتونه ساتل کېږي او بیا د یې ازمایښت سرته رسیږي  .د مقاومت
غوښتنې اختیاري دي  ،نو د فشاري مقاومت بله طریقه د اصالح شوي مکعب طریقه ده چې
د ) (ASTM C349-82سټندرد په واسطه  ،چې د انحنایې منشور د مقطعي د ماتېدنې
لپاره کارېږي  ،چې د دې له مخې د ) (ASTMاو انګلستان د ) (BSسټندردونو په واسطه د
بېالبېلو سمنټو لپاره د اصغري مقاومت غوښتنې پ الندیني ( -5.2جدول) کې ښودل شوي
دي [.]53,54 : 17
 -5.2جدول  :د سمنټو د مقاومت لپاره د ) (ASTM C 150-92او ) (BS 12:1991سټندردونو غوښتنې
[.]35 : 16
اصغري فشاري مقاومت
Minimum Compressive Strength
امریکایې
) (ASTMC150-92سټندرد

د

دانګلستان ) (BS 12:1991سټندرد (مساله)

مسالې

(مساله)
نوعیت )(Type

عمر په

کالس )(Class

(ورځو)
I

IIA

52.5N

62.5R

42.5 N

42.5 R

32.5 N

32.5 R

Psi

MPa

Psi

MPa

Psi

MPa

Psi

MPa

Psi

MPa

Psi

MPa

Psi

MPa

psi

MPa

-

-

-

-

2900

20

2900

20

2900

20

1450

10

1450

10

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300

16

7

3200

22

4000

28

9100

62.5

7600

52.5

6200

42.5

6200

42.5

4700

32.5

4700

32.5

28
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دامریکایې ) (ASTM C 348-93سټندرد د الرښوونې له مخې په انحنا کې دسمنټو د
مقاومت د ازمایښت لولو لپاره د ) (40mm x 40mm x60mmابعادو ساده اتکاء لرونکي
نمونې د وایې په منځ کې ازمایښت  ،په داسې حال کې چې د موادو دګډولو یا مخلوط
کولو او د څارنې او اوبو پاشلو کړنه یې د فشاري مقاومت ازمایښت لپاره د نمونې په څېر
تر سره کېږي [.]35 : 16
 -6.2جدول  :د ) (ASTM C-150سټندرد له مخې د پورټلند سمنټو الزمي میخانیکي انګړتیاوې[. ]11:4
د ازمایښت

د پورټلنډ سمڼتو ډولونه
میخانیکي ځانګړتیاوې

ګڼه

I
د یوې ورځنۍ نمونې

اصغري

فشاري مقاومت

مجازي

) (N/mm2یا )(MPa

مقدار

د درې ورځنۍ نمونې

اصغري

فشاري مقاومت

مجازي

1

2
2

)  (N/mmیا )(MPa

مقدار

د اووه ورځنۍ نمونې

اصغري

فشاري مقاومت

مجازي

-

12.0
*10

II

-

10.0
*8

III
12
*10

24.0
*19

IV

-

-

V

سټندرد

-

8.0
C 109

3
2

4

)  (N/mmیا )(MPa

مقدار

د اته وېشت ورځنۍ

اصغري

نمونې فشاري مقاومت

مجازي

) (N/mm2یا )(MPa

مقدار

19.0
*16

-

17.0
*14

-

-

-

7.0

17.0

15.0

21.0

نوټ  :په جدول کې ښودل شوی فشاري مقاومت د لږترلږه څلورو نمونو منځنې فشاري
مقاومت  ،.همدارنګه د)*( نښې لرونکي فشاري مقاومت د هوا ایستوونکو سمنټومنځنی
فشاري مقاومت دی .
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 -11.2شکل  :د فشاري مقاومت د ازمایښت ماشین .

 -3.2ډکوونکي مواد )(Aggregates
ډکوونکي مواد دکانکرېټو د حجم د لورو برخو څخه درې برخې جوړوي  ،چې د
کانکرېټو د ډول له مخې له نورو ترکیبي اجزاوو سره مخلوطېږي او اندازه یې د ټولو
موادود) (60%سلنې څخه تر ) (75%سلنې پورې رسیږي ،نواړینه ده چې د کانکرېټو د
تیارولو لپاره د ډکوونکو موادو په ډول او کېفیت کې ښه پاملرنه وشي  .دا ځکه چې
دکارېدونکو ډکوونکو موادوډول او کیفیت بنسټیز اهمیت لري او د تازه او سخت
شویوکانکرېټو په خواصو ،د مخلوط په خواصو او اقتصادي لګښت کې د پام وړ اغېزه لري
 .داچې د کانکرېټو په جوړېدنه کې اصلي حجم ډکوونکي جوړوي او سمنټ د کېمیاوي فعل
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او انفعال له مخې هغه کلک نښلوې  ،خو د اقتصادي ارزښت له مخې دسمنټو قیمت د
ډکوونکو د قیمټ په پرتله ډېر دی  ،نو له دې امله د کانکرېټو په اقتصادي ارزښت کې هم
ډېر اغېزمن دي  .ډکوونکي نه یوازې له اقتصادي پلوه ګټور دي  ،بلکې له تخنیکي پلوه د
لوړې کاري وړتیا ،په لوی حجم د استوارۍ او د سمنټو د خمیرې لپاره د ښه هایدریشن په
حالت کې کلکه نښلېدنه هم ګټور تیا لري .
دډکوونکي خواص هغه تیږو او ډبرو ته ورته وي  ،چې د هغې د بېالبېل ډول پرسیس
یا عملیو څخه په طبیعي یا مصنوعي ډول حاصلېږي  .په ډکوونکو کې منرالونو شتون د
امریکایې سټندرد ) (ASTMد جیولوجیکي ازمایښتونو له مخې ثابت شوی دی  .په
ډکوونکو کې دسلیکا) (Silicaمنرالونه چې په ترکیب کې یې کواریز ) ، (Quartzاوپل
) ،(Opalکالسیوني ) ، (Chalcedonyترایډیمیت ) (tridymiteاو کریستوبالیت
) (Cristobaliteمنرالونه شته دي  .دفیرومګنیزیم ) (Ferromagnesiamمنرالونه  ،د
میکاسیوز ) (Micaceousمنرالونه  ،د د مټېنې خاوري ) (Clayمنرالونه  ،د زیوالیټس
) ، (Zeolitesد کاربونات ) (Carbonateمنرالونه  ،د سلفاتو ) (Sulfatesمنرالونه  ،د
ایرنسلفاتو ) (Iron Sulfateمنرالونه اود اوسپنې اوکسایدونه ) (Iron Oxidesشته دي
[. ]108-111 : 17
په عمومي ډول ډکونکي مواد په دوو طبیعي ( هغه ډکوونکي مواد چې په خوړونواو
سیندونوکې موجود دي ) او مصنوعي ( هغه ډکوونکي مواد دي  ،چې د کرش ماشینونو په
واسطه د ډبرو او کاڼو د میده کېدلو په پایله کې حاصلېږي ) په الندېنیو ډولونو پیداکېږي:
) - (aکوچني دانه ډکوونکي)  (Fine Aggregatesیا شګه)  : (Sandد کوچني دانه
ډکوونکو موادو ( شګې )چې په معمول ډول په طبیعي یا د ډبرو د ماتېدنې له امله
حاصلېږي  ،د دانو یا ذرو اعظمي لویوالی یې د ) (5mmملي مترویا ) (3/16 inانپو د څخه
لږ وي ،دامریکایې سټندرد ) (ASTMله مخې یې اندازه د ) (No.4غلبېل په کپه چې اندازه
یې ) (4.75mmملي متره یا ) (3/16inانپه کېږي  ،ثابته شوی ده .
) - (bغټ دانه ډکوونکي)  (Course Aggregatesیا جغل)  : (Gravelدلوی یا غټ دانه
ډکوونکو موادو یا کریړ (جغل) هغه دي چې د دانو یا ذرو د لویوالی اندازه یې د )(5mm
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ملي مترو څخه لویه ده او په معمولي توګه د ) (10mmملي مترو څخه تر ) (40mmملي مترو
پورې ده  .ځینې طبیعي کریړ (جغل) چې په خپل ترکیب کې کریړ او شګه لري و چې د هغې
څخه هم په ځېنو حالتونو کې د درستوالی له مخې ګټه اخیستل کېږي  .طبیعي کریړ معموا
د کانونو و خوړونو اوسیندونو څخه حاصلېږي همدارنګه د کرش ماشینونو په واسطه د
ماتو شویو تیږو اوډبرو څخه حاصل شوي کریړ (جغل) د کانکرېټود جوړولو لپاره په ډېره
پیمانه کارېږي[.]109 : 1
د ډکوونکو د کیفیت او خواصو څرګندولو لپاره د ) (ASTMسټندرد د بېالبېلو
الرښوودونو له مخې زمایښتونه تر سره کېږي  ،خو د ازمایښتونود تر سره کولو لپاره اړینه
ده ،چې د ډکوونکو نمونې هم د ) (ASTMد الرښوونو له مخې واخیستل ی شي  .دا ځکه
چې په ډېر حجم سره ډکوونکي د کانکرېټو جوړولو لپاره لېږدول کېږي  ،خوپه ټیپیک ډول
سره نمونې د هغوې د منځنې خواصو د څرګندولو لپاره په پام کې نیول کېږي  .ویلی شو چې
دارنګه نمونې د یوې ممثلې نمونې په توګه د بېالبېلو السته راوړنو د اټکلولو لپاره قبلېږي.
په ساحه کې د ازمایښتونو لپاره د نمونې اخیستل د هر حالت لپاره کېدای شي توپیر ولري
 ،خو په یاد باید ولرو چې اخیستل شوی نمونې د تجربو پر پاېله باید واقعي توګه د پام وړ
موادو د انبار تمثیل وکړي  .د ډکوونکو د ازمایښت لپاره د نمونود اصغري کتلې اخیستل
د) (BS 812سټندرد له مخې په الندیني ( -2.7جدول) کې د دانو یا ذرو د لویوالې پر بنسټ
ښودل شوی دي .
 -7.2جدول  :د ازمایښت لپاره د نمونود اصغري کتلې مقدار [.]112 : 17
د نمونود دانو یا ذرو اعظمي کپه یا سایز په

د ازمایښت لپاره د نمونو اصغري کتله په )(kg

)(mm
که د دانو یا ذرو کپه د ) (28mmملي مترو څخه
50
لوي وي
که د دانو یا ذرو کپه د) (5mmملي مترو او
25

) (28mmملي مترو تر منځه وي
که د دانو یا ذرو کپه د ) (5mmملي مترو څخه

13
کوچنۍ وي
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 -1د ډکوونکو میخانیکي خواص
)(Mechanical propeties of Aggregates
سره له دې چې بېالبېل ډول ازمایښتونه تر ډېره برېده د ډکوونکو کیفت څرګند او
مشخصوي  ،خو د کانکرېټو مقاومت اوپه هغې کې د مقاومت پوتنشیال اړیکې د
ډکوونکو د خواصو سره نا ممکنه دي او په حقیقت کې د ډکوونکو د دانو د خواصو انتقال ،
د جوړو شویو کانکرېټو خواصو ته ناشونی دی  .نو د ډکوونکو د کیفیت د الښې څرګندونې
لپاره اړینه ده  ،چې د هغې میخانیکي خواص په ترتیب سره په الندې ډول تر مطالعي الندې
ونیسو.
الف -نښلېدنه ) : (Bondد ډکوونکو بڼه ) (Shapeاو ترکیبي جوړښت ) (Textureدواړه د
کانکرېټو او په ځانګړي توګه د لوړمقاومت لرونکو کانکرېټو په مقاومت د پام وړ اغېزه
لري  ،خو د فشاري مقاومت په پرتله  ،په کږېدنه کې پر مقاومت باندې ډېره اغېزه کوي  .د
ډکوونکو د زېږ ترکیبي جوړښت په پایله کې د دانو یا ذرو او سمنټو تر منځ په پراخه کپه
نښلېدنه رامنځته کېږي  .په همدې ډول هرڅومره چې د ډکوونکو موادو سطحه په پراخه
کپه ناهواره او زاویه لرونکي وي په هماغه اندازه نښلېدنه په پراخه کپه تر سره کېږي  .خو
په ټوله کې د ډکوونکود دانو یا ذرو ترکیبي جوړښت یا اوبدنه داسې وي  ،چې د سمنټو
خمیرې ونه شي کړای چې د هغې د سطحې څخه تېر شي یا نفوذ وکړي  ،نو په پایله کې له
غوښتنې سره سمې نښلېدنې نه رامنځته کېږي  .نو له دې امله هغه دانې او ذرې چې هواره
یا صافه

) ، (Softنفوذ منوونکي ) (Porousاوغیرمتجانسه

منرالوژیکي

) (minralogically heterogeneousسطحه او جوړښت لري ،په پایله کې د پام وړ
نښلېدنې د رامنځته کېدو المل کېږي  .د ډکوونکو د نښلېدنې د کیفیت ټاکنه یو څه
ستونزمنه ده او د دې لپاره کوم د قبلېدنې وړ ازمایښتونه التراوسه هم نه شته  .په ټوله کې
ښه نښلېدنه هغه مهال رامنځته کېدای شي  ،چې د کانکرېټو په ماتې شوی نمونې د سمنټو
د خمیرې څخه پرجداشویو دانو سربېره څه شمېر د ډکوونکودانې هم د منځه ماتې شوي وي
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 .خو که چېرې د کانکرېټو په ماته شوي نمونه کې د ډکوونکو ډېرې دانې ماتې شوي وي  ،نو
دا د دې څرګندونه کوی چې په کانکرېټو کې د ډکوونکو دانې کمزورې دي .
ب  -مقاومت ) : (Strengthدا څرګنده ده چې د کانکرېتو فشاري مقاومت هیڅکله هم د
ډکوونکو د مقاومت څخه نه شي لوړېدلی ،سره له دې چې خپله د تیږو او یا ډبرو دماتېدنې
مقاومت ټاکنه هم اسانه کار نه دی  .یقینأ چې په کانکرېټو کې د ډکوونکویو څو کمزوري
دانې حتمي شته وي ،چې دهوا د تشوپه څېر یې د زغم مقاومت صفر وي .
د ډکوونکو د دانو یا ذرو د بېلګې په توګه د تیارېدونکو تیږو یا ډبرو د نمونو په
ماتېدنه کې مقاومت  ،د انبارشویو ډکوونکو د ماتېدنې قیمت او په کانکرېټو کې د
ډکوونکو د کړنې په اړه مالومات د غیر مستقیمو ازمایښتونو له الرې حاصلېږي  .د
ډکوونکو د تیارونکوډبرو یا تیږو د نمونو از مایښتونه ډېر لږ کارېږي  .خو باید پاملرنه
وشي  ،چې د دارنګه نمونو لپاره په ماتېدنه کې مناسب او وړ مقاومت د)(20MPa
میګاپاسکال یا ) (3,000 psiپونډ پر انچ مربع په حدونو کې دی  .سره له دې د ډېری ښو
ډکوونکو مقاومت د) (80MPaمیګاپاسکال یا ) (12,000psiپونډ پر انچ مربع حدونوپورې
هم ښودل شوي دي  .پاملرنه باید وشي  ،چې د ډکوونکو الزمي مقاومټ د معمولي
کانکرېټو دمقامت څخه باید لوړشي  ،دا ځکه چې هغه تشنج چې د ډکوونکو د یوې دانې پر
سطحه واردېږي کېدای شي دوارده فشاري تشنج څخه ډېر لوړ وي  .خو د بلې خوا هغه
ډکوونکي چې په منځنۍ یا ټیټه کپه مقاومت او ارتجاعیت مودول لري  ،کېدای شي د
کانکرېټو د سالمتۍ له مخې ارزښتمن وي  .د سمنټو په خمیرې دحجمي بدلون له امله د
هغه لږو تشنجاتو چې د لمدبل یا رطوبت او تودوخې له امله رامنځته کېږي کېدای شي چې
د مــتراکـــم کـــېدنې له کــــبله کلـــک ډکــــوونکي په خپل ګـــردچــاپیر کې د سمنټو په
خــمیره کــــې د درزونــــو د پیـــداکېدنې المل شي  .د ډکوونکو د ماتېدنې ضریب
) (Aggregates Crushing Valueیا ) (ACVازمایښت په انګلیسي ) (BS 812سټندرد
کې واضح شوی دی  ،چې دنه پېژندل شویو ډکوونکو د مقاومت د پېژندلو لپاره ډېر ګټور ې
الرښوونې په کې شوي دي .
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د پورتنې ازمایښت په سرته رسولو کې لومړی ډکوونکو د ) (12mmملي متره سوري
لرونکي غلبیل څخه تیر ېږي او بیا د ) (10mmملي متره سوري لرونکي غلبیل له پاسه
واچول کېږي  ،که چېرې د ډکوونکو دا اندازې نه وي  ،نو د نورو اندازه لرونکو ډکوونکو
څخه ګټه اخیستل کېږي  ،په پایله کې که چېرې د ډکوونکو د دانو اندازه هرڅومره د
سټندرد اندازې څخه درشته او زېږه وه په هماغه اندازه مقاوم او که د سټندرد اندازې څخه
لږه درشته یا زېږه وي په هماغه اندازه کمزوری مقاومت لري  .له ازمایښت څخه نمونې باید
په برښنایې داش ) (Ovenکې د ) (100ºCدرجې سانټی ګریډ څخه تر د ) (110ºCدرجې
سانټی ګریډیا د ) (112ºFدرجې فارنهایټ څخه تر د ) (230ºFدرجې فارنهایټ تودوخې
پورې وچ شي او د څلورو ساعتونو څخه وروسته وچه شوی نمونه په یوه فلزي استوانه یې
قالب کې اچول کېږي او د سټندرد د الرښوونې له مخې د یو میلې په واسطه متراکم کېږي ،
بیا وروسته یو فوالدي استوانه د ډکوونکو د دانو د نمونې له پاسه ایښودل کېږي او د پرس
ماشین په واسطه تر ) (400KNکیلونیوټنه یا ) (40 Tonټنه بار الندې نیول کېږي او بار په
تدریجې توګه د ) (10 minدقیقو په موده کې د نمونې له پاسه ډېرېږي  ،بیا وروسته بار د
نمونې څخه اخوا کېږي او د ډکوونکو نمونه د ) (2.36mmسوریو لرونکي غلبیل څخه
چاڼېږي  ،باید وویل شي چې د ډکوونکو لپاره د نمونې د دانو اندازه د ) (10mmملي مترو
څخه تر ) (14mmملي مترو پورې غوره کېږي  .د نـورو هر ډول د نمونې د دانو اندازې د
) (BS 812سټندرد د الرښوونې له مخې په پام کې نیول کېږي  .د تعریف په مطابق د غلبیل
څخه د تیرو شویو دانو او د ټولې نمونې د دانو د وزن نسبت دد ډکوونکو د دانو د ماتېدنې
ضریب په نوم یادېږي  .د ډکوونکو د ماتېدنې ضریب او فشاري مقاومت ترمنځ کومه روښانه
اړېکه التراوسه نه ده څرګنده شوې  ،خو د هغو ډکوونکو چې د دانو فشاري مقاومت یې
نسبتأ ټیټ وي د ماتېدنې ضریب یې لوړ وي  .د ډکوونکو د دانو چې د ماتېدنې ضریب یې
د ) (25څخه د ) (30تر منځ وي  ،د ماتېدنې دا ضریب کمزوری دي او د مقاومت د بدلونو په
وړاندې حساس نه دي  .دا دې مانا لري چې کمزوري ډکوونکي مخکې له دې چې بار خپل
نهایې حد ) (40 Tonټنه یا ) (400KNکیلونیوټنه تر ورسیږي  ،میده کېږي اږ میده شوي
دانې متراکمې کېږي او په پایله کې د لږکېدنې یا ماتېدنې ضریب په وروستیو مرحلو کې
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کمېږي  .د همدې دلیل له امله د ) (10%سلنې میده والی بل ډول ازمایښت  ،چې د )(BS 812
سټندرد کې توضیح او تشریح شوی دی  ،سرته رسیږي  .په دې ازمایښت کې دسټندرد پرس
په واسطه الزمي معال بار د ډکوونکو د دانو د ) (10mmملي مترو څخه تر )(14mm
متروپورې قطرلرونکو دانو کې د) (10%سلنې په اندازه کوچنۍ دانې ټاکل کېږي  .دا کار د
نمونې له پاسه د استوانه یې میلې پر مخ د بار دتدریجې ډېرېدنې سرته رسیږي  ،تر څو چې
په ) (10minدقېقو کې د الندېو مقدارونو په اندازه الندې تیرشي یا نفوذ وکړي  .د هغه
ډکوونکو لپاره چې ددانو څنډې یې بشپړه ګردې وي ) (15mmملي متره  ،د هغه ډکوونکو
لپاره چې ددانو څنډې یې ماتې وي ) (20mmملي متره او د هغه ډکوونکو لپاره چې دانې
یې منفذ لرونکې وي ) (24mmملي متره په پام کې نیول کېږي .
ج  -کلکوالی (د ضربې په وړاندې مقاومت) ) : (Toughnessد ډکوونکو کلکوالی
د ضربې پر وړاندې مقاومت دی ،چې په معمول ډول د ډکوونکو د دانو د ضربې د قیمت د
ټاکنې له مخې تعرفېږي  .په دې هکله بشپړه حال د ) (BS 812سټندرد کې ورکړل شوی دی،
چې کلکوالی د ماتېدنې د قیمت پورې تړلی دی او هم کېدای شي چې متبادل ازمایښت
ورته وکارېږي  .د ) (BS 812په ) (112 -91برخه کې د ډکوونکود دانو په مشبوعو او وچو
شرایطو کې ازمایښتونو هم لکه د ماتېدنې قیمت په شانته الرښوونه شوی ده  ،چې د
) (ASTMسټندرد همدې ته ورته ازمایښتونو الرښوونه کړی ده .
دا ازمایښت دیوه چکش د خپل وزن د ) (15ضربوچې په سلندري لوښي کې د
ډکوونکو له پاسه یې واردېږي سرته رسیږي  ،چې په پایله کې ډ ډکوونکو دانې ماتېږي او
بیا هغه له ) (2.3mmسوریو لرونکي غلبېل څخه تیروي  ،د ښه دقت لپاره دا عملیه دوه ځلې
تکرارېږي او په سلنې سره دهغې منځنې قیمت د نهایې پاېلې په توګه قبلېږي .
په سلنې سره د لږو شویو دانو له مخې ډکوونکي په الندې ډول د کانکرېټو لپاره
کارول کېږي :
هغه ډکوونکي چې د هغې دانې ) (25%سلنه لږې شوي وي  ،د هغه کانکرېټو لپاره چې
درنده دنده په غاړه لري  ،یانې په فرشونو کې کارېدونکو کانکرېټو کې ترې ګټه اخیستل
کېږي .
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هغه ډکوونکي چې د هغې دانې یې ) (30%سلنه لږې شوې وي  ،د هغه کانکرېټو لپاره
چې په فرشونو کې چې د لږې سولیدنې سره مخ وي په کارېدونکو کانکرېټو کې ترې ګټه
اخیستل کېږي .
هغه ډکوونکي چې د هغې دانې یې ) (45%سلنه لږې شوي وي  ،د معمولي کانکرېټو
کې ترې ګټه اخیستل کېږي .
دا د ننوتلو (داخلېدنې ژوروالی) اندازه د ) (No.8 ASTMسټندرد پر بنسټ د
) (2.36mmملي متره سوریو لرونکي غلبیل څخه د تیرېدنې مقدار د ) (7.5%سلنې څخه تر
) (12.5%سلنې پورې ورسیږي  ،سرته رسیږي  .که چېر ې ) (yد ) (xټنه اعظمي بار له امله د
میده والی واقعي په سلنې سره قیمت وي  ،نو د )

14 x
y+4

( بار ته اړتیا ده چې ) (10%سلنه

میده والی تولید کړي  .ځینې ډکوونکي په مشبوع او مرطوب حالتونو کې د ماتېدنې په
وړاندې ټیټ مقاومت لـــري  ،نو له همدې امله د ) (BS 812سټندرد د ډکوونکو نمونې د
) (12 hoursساعتونو مودې لپاره د ) (105ºCدرجي سانټیګریډ یا ) (221ºFدرجې
فارنهایټ تودوخې پورې په داشونو کې د وچولو الرښوونه کوي  .په پام کې باید ولرو چې د
ماتېدنې ضریب پرخالف هر څومره چې یې قیمت لوړ وي نو د لوړ فشاري مقاومت
ښکارندوي کوي .په پایله کې د ) (BS 882سټندرد د هغو ډکوونکو لپاره چې شطحه یې له
ډېرې شدېدې سولیدنې سره مخامخ وي اصغري بار ) (150KNکیلو نیوټنه یا ) (15Tonټنه
 ،د هغه ډکوونکو لپاره چې سطحه یې له معمولي سولیدنې سره مخامخ وي اصغري بار
) (50KNکیلو نیوټنه یا ) (5Tonټنه او باالخره هر ډول ډکوونکو لپاره اصغري بار )(100KN
کیلو نیوټنه یا ) (10Tonټنه توصیه کوي .
د -سختي (دسولیدنې په وړاندې مقاومت) ) : (Hardnessد ډکوونکو سختي د
سولیدنې پر وړاندې مقاومت دی ،چې د هغه کانکرېټولپاره چې په سرکونو  ،د
ساختمانونود فرشونوپه سطحو د تګ راتګ په ځایونو کې ترې کار اخیستل کېږي له مهمو
میخانیکي خواصو څخه شمېرل کېږی  ،چې ډېر اهمیت لري  .د ډکوونکوو د دانو سولیدنې
د ارزونو او ازمایښت طریقه د ) (BS 812سټندرد په واسطه په بشپړه توګه تشریح او توضح
شوی ده  .دا ازمایښت د ډکوونکو د دانو چې قـطر یې لــه ) (14mmملي متـرو څخه تــر
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) (20mmملي مترو پورې یا لــه ) (1/2 inانپــو څخه تــر ) (3/4 inانپو پورې وی  ،په یوه
مخصوص او ځانګړي لوښي کې د نښلوونکې مادې په واسطه په یوه طبقه کې ځای په ځای
کېږي او بیا وروسته د سټندرد ماشین په واسطه تیاره شوی نمونه سولول کېږي  .د څوځلې
سولیدنې څخه وروسته د سلنې له مخې د ماشین د سولیدنې په واسطه د لږ شوې مقدار
اندازه کېږي  ،د دې مقدار ډېروالی یا لوړوالی د سولیدنې پر وړاندې د ډکوونکو د دانو
کمزورتیا ښیې .
د( )ASTM D-5821سټندرد پربنسټ د الس انجلس ) (Los Angeleceازمایښت
چې د ډکوونکو د دانو دسولیدنې لپاره کارېږي  .دا طریقه یوه مناسبه طریقه ده چې  ،د
ډکوونکو د سختۍسربېره  ،د همدې ډکوونکو څخه د جوړ شویو کانکرېټوکې فشار او
کږېدنې یا انحناء په وړاندې مقاومت هم مالوموي  .په دې ازمایښت کې د ډکوونکو دانې
په یو سټندرد استوانه یې فوالدي لوښې کې چې په افقي ډول څرخېږي  ،اچول کېږي او د
هغې له پاسه فوالدي سټندرد ګلولې وراچول کېږي  .بیا استوانه یې فوالدي لوښي د
سټندرد د الرښوونې له مخې د څوځلو (په مشخص شمېر) لپاره تاوول کېږي  ،چې په پایله
کې د فوالدي ګلولې او د ډکوونکو یو له بل سره د لګېدنې له امله د ډکوونکو دانې کوچنۍ
کېږي او د پوډرو په څېر ترې ذرې بېلېږي  ،نو د ډکوونکو دمقدار دا لږېدنه اندازه کېږي او
په سلنې محاسبه کېږي  .د الس انجلس (ازمایښت د بېالبېل ډوله ډکوونکو لپاره کارول
کېږي  ،خو د ازمایښت لپاره د ډکوونکو او فوالدي ګلولې مناسب وزن او د څرخېدنې شمېر
د ) (ASTM C 131-81سټندرد د الرښوونو پر بنسټ ټاکل کېږي .
 -2فزیکي خواص) : (Physical propertiesد ډکوونکو د فزیکي خواصو د ارزونې
لپاره ډېری ازمایښتونه شته  .،خو په دې فصل کې د ډکوونکو هغه فریکي خواص چې د
کانکرېټو په خواصو پورې ډېر تړلي دي او د هغې اړونده ازمایښتونه تر مطالعي الندې
نیسو.
الف  -مخصوص وزن ) : (Specific gravityڅرنګه چې ډکووننکي په ټوله دواړه
نفوذمننونکي او بې له نفوذمننونکي سوریو څخه ترکیب شوي دي  ،خو د مخصوص وزن
اصطالح (کثافت) په ډېر دقت سره روښانه شي او د د مخصوص وزن د ټاکنې لپاره بېالبېلو
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طریقو څخه باید توپیر شي  .د ) (ASTM C127-93سټندرد پر بنسټ مخصوص وزن د
موادو د حجم په واحد)(mass of unit volumکې د کتلې (په هوا کې وزن) او د هماغه کتلې
داوبو سره د حجم په ټاکلې درجې تودوخه کې نسبت تعریف شوی دی .
مطلقه مخصوص وزن او د دانو یا ذرو کثافت پرته له سوریو څخه د جامدو موادو
دحجم پورې تړلی دي  ،له دې امله دغیر قابل نفوذ ( )Impereableمنفذونوپه ګډون څرګنده
مخصوص وزن او د ذرو یا دانو څرګنده کثافت دجامدو موادود حجم پورې تړلی ګڼل کېږي
 ،نه د وېښته ډوله سوریو پورې  .د کانکرېټو ټکنالوژۍ دنارملی غوښتنې له مخې د پام وړ
مخصوص وزن یا د پام وړ کثافت  ،په واقعي ډول سره په ) (24hoursساعتونو کې د
) (100ºCدرجې سانټیګریډ څخه تر ) (110ºCدرجې سانټیګریډ یا ) (212ºFدرجې
فارنهایټ څخه تر ) (230ºFدرجې فارنهایټ تودوخې پورې په داش کې د وچو شویو
ډکوونکو او ډکوونکود داوبو دحجم او د نفوذ وړنه منفذونو په ګډون کتلې د نسبت له
مخې تعرفیېږي  .د ویمي کتله د هغه مخصوص یا ځانګړي لوښي په کارېدنې سره چې تر یوه
ځانګړي او مشخصې اندازې پورې له اوبو څخه ډکېږي  ،اندازه کېږي  .دا طریقه د (ASTM
) C 128-93سټندرد له خوا د کوچنیو دانه لرونکو ډکوونکو لپاره تجویز شوي ده  .که چېرته
د داش په واسطه وچه شوی کتله په ) ، (Dپه مخصوص یا ځانګړي لوښي کې له اوبو څخه
ډکه شوی کتله په ) (Cاو په مخصوص لوښي کې د نمونې څخه پاسنیو اوبو سره کتله په )(B
ســــره وښـــــودل شـــي  ،نــــو د اوبـــو سره د هم حجمه ډکوونکو دانو کتله مساوي کېږي په
]) [D – (B – Cسره  ،نو په پایله کې د دانو یا ډکوونکو مخصوص وزن یا کثافت )(kg/m3
مساوي کېږي په :
)…………………………………………. (7.2

D
)D−(B−C

مخکني یاد شوي مخصوص لوښی چې په پیکنومتر ) (Pycnometerمشهور دی  ،د
یو لیټره جک سره چې په څوکه کې یو کوچنی سوری لرونکی سرپېپلې فلزمخروطي ډوله
سرپوښ لري لري  .پیکنومتر له اوبو څخه داسې ډک ساتل کېږي  ،چې هر مهال په دقیقه
توګه یو شانته او ثابت حجم باید ولري .
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د) (ASTM C 128-93سټنــدرد د لــویو ډکــوونکـو ) (Caors Aggraegatesد
مخصــوص وزن د پیــداکـولـو لـــــپاره د وایــر -باسکیټ یا د سیمي ټــوکــرۍ طــریـقـه
) (Wire-Basket Methodتوصیه کوي  .دا ځکه چې د پیکنومتر د طرېقې په واسطه د هغه
ډکوونکو چې په خپل ترکیب کې بېالبېل ډوله دانې یا ذرې ولري او دد انو یا ذرو د کثافت
قیمت یې سره توپیر ولري  ،ستونزمنه ده چې مخصوص وزن په الس راوړل شي  .د (BS
) 812په ) (107برخه کې د ) (63mmملي متره یا ) (2.5inchانپه او د ) (3mmملي متره یا
) (3/6 inchانپه تر منځ کپه دانو لرونکو ډکوونکو لپاره توصیه کې  ،خو د ) (20mmملي
متره یا ) (3/4inchانپه کپه پورې سره مساوي او یا کوچنیو دانو لرونکو ډکوونکو د
مخصوص وزن د پیداکولو لپاره د ګاز  -جک طریقه ) (Gas-Jac Methodتوصیه کوي .
د وایر -باسکیټ یا د سیمي ټوکرۍ په طریقه کې له ) (1mmملي مترو څخه تر)(3mm
ملي مترو یا له ) (0.04inانپو څخه تر) (0.12inانپو پورې سوری یا دریڅه لري  ،چې د
هغې څخه په سرپیپلې ټانک کې سیمي تله ځوړنده وي  .د ګاز  -جک طریقه کې د یوه پراخه
خوله لرونکی مخصوص لوښی چې له ) (1.0 litلیټرو څخه تر ) (1.5 litلیټروپورې ظرفیت
لري کارېږي  ،چې د شیشه یې پلیټ ) (Plateد ډسک ) (disckپه واسطه پوښل شوی وي  .د
دانو یا ذرو څرګند کثافت په ) (kg/m3په الندې ډول پیداکېږي :
)…………………………………………. (8.2

1000D
)D−(B−C

دلته ټول کارېدلي سمبولونه د ) (Bسمبول په استثنا چې په ټوکرۍ یا باسکیټ ظاهري
دکتلې (د ګاز -جک مخصوص لوښي کې کتلې) ده  ،چې په هغې کې د اوبو څخه د مشبوع
شویو دانو کتله شامله ده او د ) (Cد خالې یا تش باسکټ کې د اوبو سره کتله (دهغه ګاز-
جک د اوبو څخه ډک کتله ) ده  ،په فورمول کې د کتلې ټول قیمتونه په ګرام سره اندازه کېږي
د کانکرېټو په اړه ټولې محاسبې د ) (Saturated Surface-Dryډکوونکو دوچې
سطحې په مشبوع شویو یا ) (SSDشرایطو کې سرته رسیږي  ،دا له دې امله چې د ډکوونکو
په منفذونو کې اوبه د سمنټو سره په کېمیاوي فعل او انفعال کومه اغېزه نه لري او د
ډکوونکو د یوې برخې په توګه حسابېږي  .نو که په مشبوع حالت کې د ډکوونکو د نمونې
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کتله په ) (Aوښودل شي  ،نو ډکوونکو دوچې سطحې په مشبوع شویو یا ) (SSDشرایطو
کې مخصوص وزن د الندیني فورمول په واسطه پیداکېږي :
)…………………………………………. (9.2

A
)A−(B−C

په همدې ډول د ذرو حجمي کثافت ) (kg/m3مساوي کېږي په :
)…………………………………………. (10.2

1000A
)A−(B−C

د ډېری طبیعي ډکوونکو دانو مخصوص وزن یا کثافت د ) (2.6او ) (2.6تر منځ وي
 ،خو سپک او مصنوعي ډکوونکو دانې د پورتني محدود شوې اندازې څخه کله لږ او کله
ډېر مقدار لري  .سره د دې چې د ډبرینې مسالي د کیفیت د څرګندولو معیار نه دی  ،نو له دې
امله په ټو له کې دا پارامترونه نه ټاکل کېږي  .خو په ځیني حالتونه شته چې په مساله کې د
ډکوونکو د منفذ لرنې اغېزه لري او د هغې له امله بدلون مومي  ،نو د کانکرېټ ،د پایښتي
بنسټیزفکتور په توګه پېژندل کېږي .
ب  -حجمي کثافت ) : (Bulk Densityپه مټریک سیستم کې د موادوکثافت (په هوا
کې واحد وزن یا واحده کتله) په عددي لحاظ د مخصوص وزن سره مساوي دي  .سره له دې
چې مخصوص وزن یو نسبت دی اود کــثافت واحد کیلوګرام پر لیټر ) (kg/litښودل کېږي
 ،چې د اوبو مقدار لپاره ) (1.0 kg/litدی  .خو سره له دې هم په عملي کارونو کې کثافت په
کیلوګرام پر متر مکعب ) (kg/m3ښودل کېږي .

پـــه امـــریکایـــې سیستــم کې مطلقه

مخصوص وزن باید په ) (62.4 lb/ft3پونډ پر فوټ مکــعب کې ضرب شي  ،چې مطلقه
کثافت په الس راوړل شي .
دا مطلقه کثافت په حقیقت کې د دانویا ذرو حجم دی چې عمأل نا شونې ده چې د
ډکوونکو دانې یو له بل سره داسې متراکمې کړو چې د هغوې ترمنځ هوا شتون و نه لري  .نو
له دې امله کله چې د ډکوونکو حجمي مخلوط کارېږي  ،اړینه ده د حجمي کثافت  ،چې په
حقیقت کې دحجم په واحد کې د ډکوونکو واقعي کتله ده  ،و کارېږي  .دا کثافت د مخلوط
د مقدارونو او اندازو د بدلون لپاره د وزن څخه په حجم اوړي .
حجمي کثافت د ډکوونکو د دانو په اړخونو کې یو له بل سره د متراکم کېدنه د ذرو د
وېشنې او شکل پورې اړه لري  .نو له دې امله د ډکوونکو د دانو د ازماښت د سټندرد کېدنې
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لپاره باید د تراکم اندازه مشخصه شي  .د ) (BS 812ستندرد په ) (2:1975برخه کې دا ډول
ازمایښت په دوو بې له متراکم کېنې او متراکم کېدنې حالتونو کې بیان شوی دی  .په دواړو
حالتونو کې مشخصه او یا مخصوصه استوانه لوښي چې قطر او ارتفاع یې د ډکوونکو د
اعظمي قطر پورې تړلی ده او هم د ازمایښت د ډول سره بدلون مومي  ،غوره کېږي  .په بې له
متراکم کېدنې حالت په ازمایښت کې د وچو ډکوونکو دانې په ډېره ارامۍ سره په استوانه
یې لوښي کې اچول کېږي او بیا وروسته د یوې میلې درغړېدنې په واسطه هوارېږي او یو
مقدار د لوښې له سره تویېږي  .د متراکم حالت په ازمایښت کې مخصوص لوښي د ډکوونکو
د دانو څخه په درېو الیو کې ډکېږي او په هره الیه کې د ډکوونکو دانې د یوې ) (16mmملي
متره یا ) (5/6 inانپه قطر لرونکي میلې په واسطه په ټاکلې شمېر د متراکم کېدنې لپاره
وهل کېږي  ،بیا وروسته لکه د مخکې په شان د لوښي سره هوارېږي او اضافي مواد ترې
جدا کېږي  .په لوښي کې د ډکوونکو خالصه کتله د هغې د کپې پر حجم وېشل کېږي او په
پایله کې حجمي کثافت پیداکېږي  .بې له متراکم او متراکم حالتونو کې د ازمایښتونو په
پایله کې د حجمي کثافت اندازه په معموله توګه د ) (0.87او) (0.96تر منځ دی  .د (ASTM
) C 29-91aسټندرد د حجمي کثافت د پیداکولو لپاره همدا عملیه کاروي .
د مشبوع شوی وچې سطحې ) (SSDد شرایطولپاره حجمي مخصوص وزن په لرلو سره
د منفذ لرنې ضریب د الندیني ُورمول په واسطه پیداکېږي :
)(Bulk densityحجمي کثافت

)) ………(11.2داوبوکتله (  (Voids Ratio) = 1-ρ x unit mass of waterد منفذ لرنې نسبت

د منفذلرنې ضریب د لویو دانو لرونکو ډوکوونکو تر منځ تشې د ډکولو لپاره دمسالې
د اړین حجم ښوودنکی دی  .سره له دې هم د هغه ډکوونکو دانې یا ذرې چې سطحې اوبه
ولري لږ متراکم کېږي  .په حقیقت کې د لویو او کوچنیو ډکوونکو د دانو مخلوط اعظمي
حجمي کثافت هغه مهال حاصلېږي  ،چې د کوچنیو ډکوونکو دانو اندازه لږ تر لږه دټولو
ډکوونکو د وزن د ) (35%سلنې او ) (40%سلنې تر منځ وي  .په پایله کې د تشې هوا پاتې
حپم لږ تر لږه د سمنټو د خمیرې د حجم یا د سمنټو د مقدار ټاکوونکی دی ،چې د اقتصادي
پلوه ډېر اهمیت لري .
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ج  -منفذ لرنه او د اوبو جذب ) : (Prosity and Absorptionد ډکوونکو د دانو یا
ذرو منفذلرنه او د اوبو جذب د کانکرېټو او سمنټي خمیرې تر منځ په نښلېدنې  ،د کنګل
نیونې او اوبه کېدنې پر وړاندې د کانکرېټو په مقاومت  ،د کانکرېټو په کیمیاوي پایښت
 ،د کانکرېټو د سولیدنې او ماتېدنې پر وړاندې په مقاومت باندې اغېزه لري  .په ډکوونکو
کې د اندازو له مخې بېالبېل ډول منفدونه شتون لري  ،خو حتی کوچنی منفذ یې د سمنټو
په خمیره په دننه کې د لزجي منفذونو څخه هم لوی وي  .د ډکوونکو په دې منفذونو کې د
اوبو د نفوذ یا تېرېدنې مقداراو سرعت د سوریو  ،د نښلېدنې او د هغې د مجموعي حجم د
اندازې پورې اړه لري  .د ډکوونکو دانو منفذلرنه د صفر څخه تر ) (50%سلنې پورې بدلون
مومي  ،داچې دانې د کانکرېټو د حجم د ) (3/4برخه جوړوي  ،نو له دې امله د ډکوونکو دانو
منفذ لرنه  ،د کانکرېټو د ټول حجم په منفذلرنه کې شریک ګڼل کېږي  .د ډکوونکي هغه دانې
چې د هغې منفذونه له اوبو څخه ډک وي  ،د اشباع په حالت کې په وچې سطحې )(SSD
یادېږي  ،که چېر ې په دې حالت کې وچې دانې په معمولي وچه هوا کې واقع شي  ،یو څه
اندازه اوبه له هغوې څخه تبخیرېږي  ،چې په دې حالت سره وچې دانې په هوا کې رامنځته
کېږي  .که چېرې دانې په داش کې وچې شي  ،نو په هغې کې نور لمدبل یا رطوبت نه پاتي
کېږي  ،نو په دې حالت کې په داش کې وچې شوې دانې مغزي وچې شوې وي  .دا درې ډوله
حالتونه د هغه حالت سربېره چې دانې په بشبړه توګه لمدې او مرطوبې وي په الندیني (-2.12
شکل ) کې ښودل شوی دی .
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 -12. 2شکل  :د ډکوونکو د لمدېدنې شیماتیکه پېزندنه [.]68 : 16

په دواړو د وچې سطحې د اشباع او وچ شوی حالتونوکې د دانو د وزن په توپیر سره د
دانوپه واسطه د اوبو دجذب مقدار په داش کې تر ) (24hoursساعتونوپورې له وچېدنې
څخه وروسته په الس راځي  .د جذب شویو اوبو مقدار اود وچو شویو دانو د وزن نسبت په
سلنې سره د نمونې د اوبو جذب ښیې  .د ډکوونکو د دانو د جذبېدنې مقدار د ټاکنې لپاره
واقعي وخت د ) (24hoursساعتونو پر ځای د) (10 minدقیقو او) (30 minدقیقو تر منځ
په پام کې نیول کېږي  .سربېره پر دې که چېرې د ډکوونکو دانې په هوا کې وچې شوې وي ،
د جذب شویو اوبو مقدار به له مخکني حالت څخه لږ وي  .د ډکوونکو د دانو د اوبو د
جذبېدنې واقعي مقدار ،به د مخلوط لپاره د اړین مجموعي مقدار له مخې پیداکېږي  ،چې
داوبو او سمنټو له نسبت څخه په الس راځي  ،چې د هغې له مخې د کانکرېټو کاري وړتیا او
مقاومت کنترولېږي .
د  -د لمدبل یا رطوبت مقدار ) : (Moisture contentپه مخکنۍ برخه کې د اوبود
جذب مقدار یا اندازه هغه اوبو ته وویل شوه چې د ډکوونکو د دانو یا ذرو په واسطه
جذبېږي او هغه د وچې سطحې اشباع حالت ته ورسوي  .دلته د لمدبل یا رطوبت مقدار یا
اندازه هغه اوبو ته اطالق کېږي چې  ،سربېره پر د وچې سطحې په اشباع حالت کې اړینو
څخه په دانو یا ذرو کې شتون ولري  ،نو له دې امله په لمدو یا مرطوبو دانو کې د ټولو شته
اوبو مقدار د مجموعي جذب شویو اوبو او د لمدبل یا رطوبت د مقدار یا اندازې سره برابر
دی ( -2.12شکل وګورئ)  .هغه ډکوونکو چې دانې یې بې له پوښښه په ازادې هوا کې ځای
په ځای شوي وي  ،نو د باران په واسطه د هغې ذرې په پوره اندازه لمدېږي  ،چې تر ډېري
مودې پورې د هغې د سطحې پر مخ لمدبل او رطوبت پاتې کېږي  .دا مسئله په ځانګړي
79

توګه په کوچنیو ډکوونکو کې ډېره مهمه ده او محاسبو کې د مخلوط لپاره د اوبو ټول اړین
مقدار باید په پام کې ونیول شي  .هغه مقدار وزن ډېرې اوبه له مخلوط څخه لږې او د
ډکوونکي وزن د هغې د رطوبت یا لمدبل په معادل ورزیات شي  .لکه څرنګه چې د لمدبل یا
رطوبت مقدار د هوا په بدلون او له یوه ډیپو څخه د بل ډیپو په پرتله سره توپیر کوي  ،نو
باید چې په منظمه توګه اندازه شي .
د لمدبل یا رطوبت د اندازه کولو لپاره ډېرې طریقي شته  ،خو د نمونې په انتخاب کې
پوره دقت کېږي  ،تر څو نمونه د ټولو ډکوونکو دانو د خواصو استازیتوب و کړی شي  .د
) (BS 812سټندرد د ) (109:1990برخې د الرښوونې پر بنسټ په البراتوارونو کې د نمونې
ټول لمدبل یا رطوبت په داش کې د وچې شوی نمونې له مخې پیداکېږي  .که چېرې ) (Aد
لوښې وزن  (B) ،د لوښې او نمونې ګډ وزن او ) (Cد لوښې او د وچې شوی نمونې وزن وي ،
نو د ډکوونکو لمدبل یا رطوبت مقدار په سلنې مساوي کېږ ي په :
)x 100 ………………………………………….(13. 2

B−C
C−A

د ) (ASTM C70-79سټندرد دکـــړنـــالرې اوالرښـــوونې پـــر بنسټ د ډکــوونکـــو په
دانــوکې د لــــمدبل یا رطــــوبت په اوبـــو کې د ظاهري یاڅرګندو غیرمتراکمو ډکوونکود
ډوبې شوې کتلې د مخصوص وزن د پېژندنې پیداکېږي  ،دا ازمایښت د (Buoyancy
) meter testبیویانسي متر ازمایښت په واسطه که د نمونې کپه یا سایز د ډکوونکو د
مخصوص وزن په مطابق تنظیم شوی اود اشباع او د سټندرد نمونې وچه سطحه په اوبو
ډوبه شوي حالت کې وي ،کولی شو د لمدبل یا رطوبت مقدار د مستقیمې لوستنې له مخې
پیدا کړو  .دا ازمایښت په ډېره چټکۍ سره د لمدبل یا رطوبت مقدار ) (0.5%سلنې ته نژدې
ښیې .
اوس مهال د الکترونیکي اندازه کوونکو آلو په واسطه په ډېر منظمه توګه د
ډکوونکو د دانو د لمدبل یا رطوبت مقدار د هغوې په ډیپو ګانو کې په پرله پسې توګه
اندازه کېږي  .د دې ډول وسایلو کړنه د الکترونیکي مقاومت د بدلون یا د ډکوونکو د دانو
یا ذرو د لمدبل یا رطوبت دبدلو د ظرفیت پر بنسټ سرته رسیږي  .په ځینو پیمانه کوونکو
دستګاګانو کې د لمدبل یا رطوبت متر کارېږي او یا په اتوماتیک ډول ورسره نصب وي ،
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چې میکسر ) (Mixerکې د عالوه کوونکو اوبو مقدار تنظیموي  ،خو په دې حالتونو کې
تر اوسه له ) (1%سلنې څخه ډېر دقت نه دی حاصل شوی .
هـ  -د شګې حجمي انبساط یا پړسېدنه ): (Bulking of sandپه ځانګړي توګه په
شګو کې د لمدبل یا رطوبت شتون د هغې د پړسېدنې یا انبساط المل کېږي  ،چې د هغې
له امله یې د کتلې حجم ډېرښت مومي  ،دا د اوبو هغې نازکه الیې په پایله کې رامنځته
کېږي چې د شګو دانې یا ذرې د فشار په واسطه یو له بله بېلوي  .سره له دې چې د وزن له
مخې د مخلوط لپاره د شګو په مقدار کومه اغېزه نه لري  ،خو که د مخلوط طرحه او ډیزاین
د حجمي طیقې له مخې شوی وي  ،نو په هغه حالت کې دا پړسېدن یا انبساط د دې المل
کېږي  ،چې د شګې په لږ وزن سره د بیمانې حجم پوره کړي  ،نو له دې امله حجمي سیستم
به په عمل کې د غوښتنې سره سمه السته راوړنه ونه لري .
و -د ډکوونکو د حجم بدلون ) : (Volum Changes of Aggregatesد ډکوونکو
فزیکي المل د هغې د حجم بدلون دی چې د کنګل نیولو او د هغې اوبه کېدنې له امله
رامنځته کېږي  .د تودخې د درجې د ټیټېدنې او لوړېدنې او همدارنګه په پرله پسې توګه د
لمد ېدنې او وچېدنې له امله د ډکوونکو د دانود فزیکي شرایطو نا درسته بدلونونه د
کانکرېټو د موضیعي او ظاهري خرابېدنې او د سطحې درزونو المل کېږي .
د ) (ASTM C 88-90سټندرد کې د ډکوونکو نا مناسبوالې یا نادرستي د سلفاتو په
محلول کې د هغوې اچولو او بیا د وچولو او د دې علیې په تکرارېدنې سره ارزول کېږي ،
چې په نهایت کې د ډکوونکو د دانو یا ذرو د ماکینو کرسټالونو د فشار له امله د تخریب
المل کېږي  .د ډکوونکو د نامناسبوالې یا نادرستۍ درجه د پورتنۍ څو عملیو د سرته
رسولو څخه وروسته د ذرو د کموالې له مخې ټاکل کېږي  .په ځېنو نورو ازمایښتونو کې د
ډکوونکو دانې د کنګل نیولو او د هغې د اوبه کېدنې د پرله پسې توګه څو ځلې تکرارېدنې
له مخې ازمایښت کېږي  .پرهر حال په دې ټولو ازمایښتونو کې په کانکرېټو کې د ډکوونکو
واقعي حالت چې د سمنټو خمیرې له اغېزې رامنځته کېږي  ،نه حاصلېږي  .نو له دې امله د
ډکوونکو پایښت د وامداره ازمیښت دا واقیعیت څرګندولی شي .
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کله چې کنګل نیول ولیدل شي  ،نو د اوبو د یوځای کېدلو بحرانې شرایط او د بهېدلو
د مخنیوي الرې چارې باید په پام کې ونیول شي  ،ځکه په دې کړنې سره د ډکوونکو د دانو
په واسطه د اوبو د جذبېدنې او له هغوې څخه د اوبو د وتلو سرعت کنترولېږي .

 -3د ډکوونکو د تودوخې خواص
)(Thermal properties of Aggregates
د ډکوونکو د دانو درې مهم تودوخېز خاصیتونه د تودوخې انبساطي ضریب
) ، (Coeffecient of thermal expansionمخصوصه تودوخه ) (Specific heatاو د
تودوخې د هادیوالی ضریب ) (Thermal conductivity coeffeintتر ازمایښت الندې نیول
کېږي  ،چې له دې څخه دوه وروستنې خاصیتونه د کانکرېټو د کتلې لپاره د پام وړ
خاصیتونه دي  ،چې له هغې لپاره عایق کېدنه اړینه ده  ،خو په عادي ساختمانو کې یې دومره
اړینه نه ګڼي  .د ډکوونکو د تودوخې انساطي ضریب د کانکرېټو لپاره د معادل قیمت
ټاکوونکی دی  ،خو په مخلوط کې د ډکوونکو په ترکیب او په ټوله کې د مخلوط په تنـاسب
یـا نسبتونو اغېزه کــوي  .که چېرته د ډکوونکو او د سمنټو د خــمیرې د تــودوخــې د
انبساطــي ضریبــونوتر منځ تــوپیــر له ) (5.5 x 10-6 per ºCپــر سانټیګریډ درجــې یا (3.0
) x 10-6 per ºFپـر فارنهایټ درجې څخه ډېر وي  ،نو د السته راغلوکانکرېټو پایښت د
کنګل نیونې او اوبه کېدنې د پام وړ اغېزې الندې راځي  .د ډکوونکو او د سمنټو د خمیرې
د تودوخې دانبساطي ضریبونوترمنځ لږ توپیر چې په احتمالي توګه د ) (4 ºCسانټیګریډ
درجې څخه تر ) (60ºCسانټیګریډ درجې یا د ) (40ºFفارنهایټ درجې څخه تر)(140ºF
فارنهایټ درجې پورې دومره مهم او اغېزمن نه دی  ،دا ځکه چې د کانکرېټو د انقباض او
څکېدنې (خزش) په واسطه سمونو مومي  .النــدېنې ( -8.2جدول) ښیې چې د کانکرېټــو
لپاره له بېالبېلو عامو ډبرو یا تیږو څخه تولـیدېدونـکو ډکــوونکو د تودوخې انبساطي
ضریب د ) (5.0 x 10-6 per ºCپر سانټیګریډ درجې او د ) (13.0 x 10-6 per ºCپر
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سانټیګریډ درجې یا) (3.0 x 10-6 per ºFپر فارنهایټ درجې اود ) (7.0 x 10-6 per ºFپر
فارنهایټ درجې تر منځ بــدلــون مومي  .د پـــورټلــند سمنټو دهایدرایت شوې خمیرې د
تــودوخې انبساطــي ضریب له ) (11.0 x 10-6 per ºCپر سانټی ګـــریډ درجــــې څخه تر
) (16.0 x 10-6 per ºCپر سانټی ګریډ درجې یا له ) (6.0 x 10-6 per ºFپر فارنهایټ درجې
څخه تر د ) (9.0 x 10-6 per ºFپر فارنهایټ درجې پورې بدلون مومي  ،چې دا مقدار د سمنټو
خمیرې د اشباع د درجې پورې تړلې ده .
 -8.2جدول  :د بېالبېل ډول ډبرو د تودوخیز انبساط خطي ضریبونه [.]71 : 16
د تودوخیز انبساط خطي ضریبونه
د ډبرو ډولونه
)(Rock Types

)(Thermal coefficient of linear expansion
10-6/ºC

10-6/ºF

ګرانیت )(Granite

له ) (1.8څخه تر ) (11.9پورې

له ) (1.0څخه تر ) (6.6پورې

دیوریت  ،اندزیت

له ) (4.1څخه تر ) (10.3پورې

له ) (2.3څخه تر ) (5.7پورې

)(Diorite, Andeite
ګابرو  ،بزالت  ،دیاباز

له ) (3.6څخه تر ) (9.7پورې

له ) (2.0څخه تر ) (5.4پورې

)(Gabro, Basalt, Diabase
شګلنه ډبره )(Limestone

له ) (4.3څخه تر ) (13.9پورې

له ) (2.4څخه تر ) (7.7پورې

دولومیت )(Dolomite

له ) (6.7څخه تر ) (8.6پورې

له ) (3.7څخه تر ) (4.8پورې

چونه یی ډبره )(Limestone

له ) (0.9څخه تر ) (12.2پورې

له ) (0.5څخه تر ) (6.8پورې

چرت )(Chert

له ) (7.4څخه تر ) (13.1پورې

له ) (4.1څخه تر ) (7.3پورې

مرمر )(Marble

له ) (1.1څخه تر ) (16.0پورې

له ) (0.6څخه تر ) (8.9پورې

 -4په ډکوونکو کې خاورې او نور میده مواد
)(Clay and other fine materials in Aggegates
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خاوره اونور میده مواد په معموله توګه د ډکوونکو دانې پوښي او له همدې کبله د
سمنټو د خمیرې او ډکوونکو د دانو تر منځ په نښلېدنې بده اغېزه کوي  .سربېره پر دې د
ډکوونکو د تولید لپاره د تیږو یا د ډبرو ماتوونکي ماشین په واسطه حاصلې شوې خاورې
او ګردونه هم دا اغېزه لري  .نو له دې امله په ډکوونکو کې د خاورې او ګرد مخنیوي کېږي
 ،دا ځکه چې د ډکوونکو سطحې اندازه د دې موادو په شتون سره ډېرېږي او په پایله کې
په مخلوط کې د دانو یا ذرو د لمدلو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا پېښېږي  ،چې د ډېرو په شتون
کې حاصل شوي کانکرېټ کمزورې کېږي .
د ) (BS 882-1992سټنډرد په ډکوونکو کې د خاورې او میده موادو اندازه په الندې
ډول محدودوي :
 .1د ماتو شویو تیږو یا ډبرو د وزن ) (16%سلنه میده دانې ( د فرشونوجوړولو
کانکرېټو لپاره  8%سلنه په پام کې نیول کېږي .
 .2په ډکوونکو کې د ټولو ماتو شویو تیږو یا ډبرو د وزن ) (11%سلنه .
 .3د ماتو شویو تیږو یا ډبرو ،له ښه میده شوي کریړ یا جغل څخه د قسمأ ماتو شویویا
بې له ماتېدنې شګو کې د وزن ) (4%سلنه .
 .4د نه مات شویو  ،قسمأ ماتو شویو یا مات شوی کریړ یا جغل د وزن ) (2%سلنه .
په دې اړوند د) (ASTM C 33-92aسټنډرد توصیه هم تر یو څه برېده د انګلستان د
سټنډرد سره یو شانته ده  .خو د سولیدنې الندې کانکرېټو او د نورو کانکرېټو تر منځ یو
یوپیر قایلېږي  .د سولیدنې الندې کانکرېټو لپاره د ) (75μmمایکرون متر یا )(No. 200
غلبیل څخه تېر شي او دکوچنیو ډکوونکو یا شګې د وزن د ) (3%سلنې په اندازه محدود
شي  .په داسې حال کې چې د نورو هر ډول کانکرېټو لپاره تر ) (5%سلنې پورې مجاز دی .
په هر ډول کانکرېټو کې د لویو ډکوونکو لپاره دا قیمت ) (1%سلنې په اندازه محدود شوی
دی  .په همدې سټندرد کې په کانکرېټو کې د لوټو او د ماتو شویو دانو مقدار په کوچنیو
ډکوونکو یا شګې کې ) (3%سلنه او په لویو ډکوونکو کې په ترتیب سره له ) (3%سلنې
څخه تر ) (5%سلنې پورې د سولیدنې الندې او نورو هر ډول کانکرېټو لپاره په پام کېږي
نیول کېږي .
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 -5په ډکوونکو کې د مالګو ککړتیا )(Salt contamination in aggregates
هغه شګې چې د سیند ،خوړ  ،بحر او یا د بحیرې له غاړې څخه واخیستل شي په خپل
ترکیب کې یو لړ مالګې لري  ،چې د تازه اوبو د مینځلو په واسطه له منځه ځي  .هغه شګه
چې د خوړونو او سیندونو د اوبو د لوړې سطحې له نښه شویو برخو څخه اخیستل کېږي ،
ځانګړي پاملرنه غواړي  ،دا ځکه چې په هغې کې په لوړه کپه مالګې (ځینې مهال د دې
ترکیبي مالګو کپه د شګې د وزن له  6%سلنې څخه لوړېږي) ګډې وي  .د دې له امله په
اوسپنیزکانکرېټو کې د زیان کپه لوړېږي او ممکن پایله یې د فوالدي سیخانو د زنګ
خوړنې المل شي  ،خو په ټوله کې د سیند یا د خوړ د تل شګه چې د اوبو په واسطه مینځل
شوي هم وي  ،په خپل ترکیب کې د کیفیت د زیانمن کېدنې مالګې نه لري .
د ډکوونکو دانو په ترکیب کې د مالګو شتون بله اغېزه له هوا څخه د اوبو جذبول دي
 ،چې د ښورې په شکل د کانکرېټو پر مخ په سبین رنګ په ډول ښکاري .

 -6د ناپاکۍ له امله د ډکوونکونامناسبوالې یا نا سالمي
)(Unsoudness due to impurities of aggregates
د ډکوونکو په دانو یا ذرو کې دوه ډوله نامناسبوالې یا نا سالمي په سترګو کېږي  :یو
یې هغه دی ،چې د تداوم د نه شتون له امله نه شي کولی خپل مناسبوالې یا سالمي وساتي
او بل هغه چې د کنګل نېونې یا د اوبو سره د تماس له امله د حجمي بدلون له اغېزې ماتېږي
او له منځه ځي  .پستې تیږې ) (Shaleاو نورې هغه دانې یا ذرې چې ټیټ کثافت ولري د
نامناسبو یا ناسالم ډکوونکو دانو یا ذرو څخه شمېرل کېږي  ،همدارنګه نرم مواد لکه د
خاورو ډ لرګیو او سکرو لوټې د کانکرېټو د پوټکې پوټکې کېدنې المل کېږي  .د دې ډول
موادو په زیات شتون سره (د ډکوونکو د دانو د وزن له  2%سلنې څخه تر  5%سلنې پــورې)
د کانکرېټو په خــواصــو بــده اغېزه کېږي  ،چې په هــغــه کانکــرېټو کــې د ســولیدنې پــه
وړانــدې ځایونو کې ترې ګټه اخیستل کېږي بـایــد ونــه کارېــږي  .د )(ASTM C 123-92
سټنډرد په ډکوونکو کې د سکرو او د نورو هغه موادو چې ټیټ کثافت ولري شتون  ،اندازه
او مشخصوي  .میکا ) (Mecaاو د ګپو ډبرو دانې یا ذرې او هرډول سلفایتونه (لکه د
اوسپنې پیریت  Iron pyriteاو مارکاسیټ  )Marcasiteباید د ډکوونکو دانو یا ذرو په
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ترکیب شتون ونه لري او که شتون ولري باید چې ونه کارول شي .همدارنګه د ډکوونکو په
ترکیب کې د هغه مواد شتون چې د سمنټو پر فعل او انفعال باندې اغېزه لري باید مخنیوی
وشي او هغه معلق (پوسیده او نباتي ) مواد چې په ځانګړي توګه په شګو کې په سترګو
کېږي د اوبو په واسطه د مینځلو له مخې باید د منځه یوړل شي  .د )(ASTM C 33-92a
سټنډرد د نامناسبو یا ناسالمو دانو یا ذرو مجازي اندازه په الندې ( -9.2جدول) کې ښودلې
ده .

 -9.2جدول  :په ډکوونکو کې د نامناسبو یا ناسالمو دانو یا ذرو مجازي اندازه [.]74 : 16
د وزن په سلنې سره د ترکیب اعظمي مقدار
د دانو یا ذرو ډولونه

)(Maximum contenet, percent of mass

)(Types of particales
په کوچنیو ډکوونکو کې
ماتېدونکي دانې یا ذرې
)(Friable particles

3.0

په لویو ډکوونکو کې
د چرت په ګډون له ) (3.0څخه
تر ) (10.0پورې

نرمې دانې یا ذرې

-

له ) (3.0څخه تر ) (10.0پورې

سکاره )(Coal

له ) (0.5څخه تر ) (1.0پورې

له ) (0.5څخه تر ) (1.0پورې

)(Soft particles

هغه چرت چې تجزیه کېږي
(Chert that will readily
)disintegrate

-

له ) (3.0څخه تر ) (8.0پورې

 -7د غلبیل په واسطه د ډکوونکو تحلیل )(Sieve Analysis of Aggregates
د ډکوونکو د یوې نمونې د دانویا ذرو په یوه اندازه وېشل د غلبیل د تحلیل عملیې
په واسطه سرته رسیږي  ،چې موخه یې د ډکوونکو دغوره شوې نمونې د دانوپه بېالبېلو
اندازو او کپه درجه بندي کول او وېشل دي  .د دانو درجه بندۍ لپاره د ډکوونکو وچه شوې
نمونه له پاسه څخه ښکته لوری ته د بېالبېل سوریو لرونکو غلبیلونو د لړزېدنې په پایله
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کې له غلبیلونو څخه تیرېږي او د هر غلبیل پر مخ د پاتې شویو دانو اندازه او مقدار ټاکل
کېږي  .د یادولو وړ ده چې د غلبیل پر مخ د پاتې شویو دانو اندازه د همدې غلبیل د سوریو
له اندازو څخه لوی او د پاسني غلبیل د سوریو له اندازو څخه کوچنۍ وي  .په (-2.10
جدول) او( -2.11جدول) کې د) (BS812او) (ASTM C 136 – 92سټنډردنو په واسطه د
کارېدونکو غلبیلونو کپه او اندازې ښودل شوي دي  .د یادولو وړ ده چې ) (5mmملي متره
یا ) (3/16 inانپه یا ) (No.4د ) (ASTMسټنډرد د الرښوونې له مخې د لویو او کوچنیو
ډکوونکو تر منځ د وېشنې لیکه او خط دی .
 -10.2جدول  :د ) (ASTMاو ) (BSسټندردونو کې دکارېدونکو غلبیلونو د سوریو اندازې [.]75 : 16
لوی ډکوونکي
)(ASTM
د غلبیل اندازې

)(BS
د غلبیل اندازې

پخوانۍ اندازې

)(mm

)(in

75.0
63.0
50.0

3.0
2.5
2.0

37.5

1.5

1 in

25.0

1.0

1.0 in

19.0

0.75

in

12.5

0.50

in

-

-

9.5

0.374

پخوانۍ اندازې

)(mm

)(in

3.0 in
2.5 in
2.0 in

75.0
50.0

3.0
2.0

37.5

1.5

1 in

-

-

-

1
2

3
4
1
2

in

3

20.0

0.786

-

-

14.0

0.551

10.0

8

0.393

3.0 in
2.0 in
1
2

in

3
4

in
in

1
2
3
8

 - 11.2جدول  :د ) (ASTMاو ) (BSسټندردونو کې دکارېدونکو غلبیلونو د سوریو اندازې [.]75 : 16
کوچني ډکوونکي
)(ASTM
د غلبیل اندازې

)(BS
د غلبیل اندازې

پخوانۍ

پخوانۍ

په )(mmیا)(μm

په )(in

اندازې

په )(mmیا)(μm

په )(in

4.75mm

0.196

No.4

5.0mm

0.196

in

2.36mm

0.0937

No.8

2.36mm

0.0937

No.7

1.18mm

0.0469

No.16

1.18mm

0.0469

No.14
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اندازې
3
16

600μm

0.0234

No.30

600μm

0.0234

No.25

300μm

0.0117

No.50

300μm

0.0117

No.52

150μm

0.0059

No.100

150μm

0.0059

No.100

 -8د ډکوونکو دمیده والی ضریب )(Fineness modulus of aggregates
په ( -12. 2جدول) کې د غلبیلونو په واسطه د ډکوونکو د دانه بندۍ پایلې ښودل شوي
دي  ،په دې جدول کې دویم ستون کې دهغه دانومقدار چې د غلبیلونو پر مخ پاتې شوي دي
او په درېیم ستون کې هغه دانې د غلبیلونو پر مخ د پاتې شویو دانو د مقدار سلنه ښودل
شوی ده  .له غلبیلونو څخه د تېرو شویو دانو مقدار په سلنې سره له ښکته څخه پورته لوری
ته دسلنې په ډېرېدنې (یوسلنې په دقت) محاسبه کېږي او پایله یې په څلورم ستون کې
لیکل کېږي  .چې د دې سلنې له مخې د دانو د دانه بندۍ محني ترسیمېږي  .د دانه بندۍ د
منحني په ترسیم کې په عمودي محور له هر غلبیل څخه د تېرو شویو دانو د مقدار سلنه او
په افقي محور د دانو اندازې په لــــوګارتمي مقــیاس ښـــودل کېږي او له ( -12. 2جدول)
څخه په ( -13.2شکل) کې ښودل شوی منحني په الس راځي .
 -12. 2جدول  :د ډکوونکو د غلبیل تحلیل [.]154 : 17
په سلنې
په سلنې پاتې
د غلبیل کپه

پاتې شوی مقدار

)(Sieve size

)(Retained mass
)(gr

مجموعي تېر

په سلنې مجموعي پاتې شوی

شوی مقدار

شوی مقدار

مقدار (cumulative

(Retained
)percentage

(Cumulative
Percentage
)passing

)percentage Retained

)(2

)(3

)(4

)(5

10mm

0

0.0

100

0

No.4

5.mm

6

2.0

98

2

No.8

2.36mm

31

10.1

88

12

BS

ASTM
)(1
in

3
8

88

No.16

1.18mm

30

9.8

78

22

No.30

600μm

59

19.2

59

41

No.50

300μm

107

34.9

24

76

No.100

150μm

53

17.3

7

93

< No.100

<
150μm

21

6.8

-

مجموعه = 246

مجموعه = 307

د میده والی ضریب = 2.46
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 -13.2شکل :د ډکوونکو د دانو یا ذرو د دانه بندۍ منحني [.]155 : 17

د غلبیل د تحلیل له مخې د یوه ځانګړي ضریب یا فکتور په الس راوړل کېږي  ،چې د
میده والی ضریب ) (Fineness modulusیا ) (FMپه نوم یادېږي  ،چې په امریکایې
سټندردونو کې کارېږي  .په حقیقت کې دسټندرد غلبیلونو پر مخ دډکوونکو د پاتې شویو
دانو د مجموعي او په ) (100باندې د وېشلو په پایله کې په الس راځي  .د سټندرد غلبیلونو
په لړ کې په هغه کپه غلبیلونه شتون لري چې د پخوانیو غلبیلونو د کپې دوه برابره د
سوریو اندازې لري  ،د دې غلبیلونو دسوریو اندازې په ترتیب سره ) (150μmمایکرون
متره (300μm)،مایکرون متره او) (600μmمایکرون متره  (1.18mm) ،ملي متره ،
) (2.36mmملي متره او ) (5mmملي متره دي او همدارنګه د ) (ASTMسټندرد له مخې په
) (No. 100نمـبر  (No. 50) ،نمـبر  (No. 30) ،نمـبر  (No. 16) ،نمـبر  (No. 8) ،نمـبر
او ) (No. 4نمـ بر او تر دې لوړ سورې لرونکو شته غلبیلونوپورې ښودل شوي دي  .دا باید
په یاد ولرو چې  ،کله چې د ډکوونکو په نمونې کې ټولې هغه ذرې یا دانې چې اندازه یې له
) (600μmمایکرون متریا د ) (ASTMسټندرد له مخې له ) (No. 30نمبر څخه لویه وي ،
نو په ) (300μmمایکرون متر یا له ) (ASTMسټندرد له مخې په ) (No. 50نمبر غلبیل کې
 ،چې له ) (600μmمایکرون متریا د ) (ASTMسټندرد له مخې له ) (No. 30نمبر غلبیل
څخه پورته واقع وي ،په سلنې سره پاتې کېږي  ،باید د ) (100سره برابروي  ،.همدا مقدار
باید له ) (600μmمایکرون متریا د ) (ASTMسټندرد له مخې له ) (No. 30نمبر غلبیل
څخه هم تېر شي  .د بېلګې په توګه د پو رتنې ( -2.12جدول) په ) (5ستون کې د ډکوونکو
په الس راغلی میده والی ضریب ) (FM = 2.46دی  ،چې د دانه بندۍ منحني یې په (-13.2
شکل) کې ښودل شوی دی .
معموا د ډکوونکو میده والی ضریب ) (FMد کوچنیو ډکوونکو لپاره محاسبه
کېږي ،خو کله د لویو ډکوونکو لپاره هم محاسبه کېږي  .په ټیپیک ډول سره د ډکوونکو
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میده والی ضریب ) (FMله ) (2.3څخه تر ) (3.0پورې بدلون مومي  ،خو د ډېروالي اندازه
یې د دانو یا ذرو لویوالی ښیې  .د ډکوونکو د میده والی ضریب پوهېدنه د دې لپاره اړینه
ده  ،چې د دانو یا ذروپه اندازو کې د ډېر لږ بدلون له امله کېدای شي د تازه کانکرېټو کاري
وړتیا اغېزمنه کړي .

 -9د ډکوونکو د دانه بندۍ اړتیا )(Grading requirements of Aggregates
مونږ ولیدل چې په څه ډول د ډکوونکو نمونه دانه بندي کېږي  ،خو دا مو تر اوسه نه ده
جوته کړې  ،چې د ډکوونکو د دانو یا ذرو دانه بندي د ښو کانکرېټو د السته راوړلو لپاره
مناسب دي او که نه  .په لومړۍ مرحله کې د ډکوونکو دانه بندي ) (Gradingد کانکرېټو د
کاري وړتیاد اغېزمنتیا له امله ډېره مهمه ده  ،سره له دې چې د کانکرېټو مقاومت ور پورې
اړه نه لري  .خو لوړ مقاومت هغه مهال حاصلېږي چې د اعظمي متراکم کېدنې په کارېدنې
السته راوړونکي مخلوط کافي کاري وړتیا ولري  .په واقیعیت کې د داخلي متقابل عمل له
امله د کانکرېټو کاري وړتیا دایډیالي یا خیالي دانه بندي په شتون کې نه اغېزمنه کېږي .
دا فکټورونه د ډکوونکو د دانو د هغه سطحې مساحت دی و چې دټولو جامدو دانو د
لمدولو لپاره د اړین واوبو مقدار ټاکي اود هغې په اړونده نسبي حجم کې شاملېږي چې د
ډکوونکو په واسطه اشغالېږي اوپه دانو کې د بیلولو هڅه کوي او په مخلوط دکوچنیو
دانود سلنې په مقدار وي .
په لومړي قدم کې د د ډکوونکو د دانو یا ذرو د سطحې مساحت تر مطالعې الندې
نیسو .د ټاکلي مقاومت او پایښت د السته راوړنې لپاره په مخلوط کې د اوبو او سمنټو
نسبت ) (W/Cمحدودېږي  .له بلې خوا په همدې مهال د سمنټوکافي خمیره باید شتون ولري
 ،تر څو د ډکوونکو دانې په بشپړه توګه وپوښي  .نو له دې امله د دانو د مخصوصې سطحې
په کمېدنې سره د سمنټو د خمیرې مقدار او په پایله کې د مخلوط لپاره د اوبو اړ ېن مقدار
کمېږي  .د ډکوونک و د دانو مخصوصه سطحه  ،د ټولو دانو او د هغې د حجم له نسبت څخه
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حاصلېږي  .د یوې دانه بندي شویو ډکوونکو مخصوصه سطحه او دانه بندي یو له بل پورې
تړلې وي او د ډکوونکو د دانو د لویالي په حالت کې مجموعي مخصوصه سطحه کمه وي ،
چې په دې حالت کې د مخلوط لپاره د اړین و اوبو مقدار هم کمېږي  .د اوبــو د مقــدار د
اټکلــولو لپاره د مخصوصي سطحې په کارولو کې د میده ذرو (د  150μmمایکرون متر یا
د  ASTMسټندرد د  No.100څخه کوچنۍ) د شتون له امله یوڅه ستونزې رامنځته کېږي
او د روغنیاتوپه ډول د لویو دانو په پرتله لږو اوبو ته اړتیا لري  ،نو له دې امله د ډکوونکو
مخصوصه سطحه د کاري وړتیا د مقدار او اندازې په پیداکېدنه کې د تیر استنې سره مخ
کېږي .
د ډکوونکو د دانو نسبي حجم په کاري وړتیا کې هم اغېزمن دی  ،د اقتصاد له پلوه
دانې چې هر څومره ډېر نسبي حجم اشغال کړي  ،د سمنټي خمیرې په پرتله ارزانۍ تمامېږي
 .که چېرته د ډکوونکو د دانو اعظمي حجم  ،د اعظمي مخصوص وزن پر بنسټ یا د دانو یا
ذرو د وېشنې پر بنسټ د دانو تر منځ د تشې د اصغري کېدنې له مخې وټاکل شي  ،نو په
پایله به د هغه الس ته راغلي تازه کانکرېټو سخت او کاري وړتیا به یې لږه وي  .د کانکرېټو
کاري وړتیا هغه مهال لوړېږي چې د ډکوونکو( د شګو او کریړ) تر منځ تشې (خالء) د
سمنټو خمیرې په واسطه ډکې شي .
درېیم فکتور یا المل په کانکرېټو کې د ډکوونکو د دانو یو له بله جدا کېدنې ته هڅه
او میالن دی  .هر څومره چې د ډکوونکو په یوه نمونه کې د لویو دانو تر منځ د تشې دبېالبېلو
اندازه لرونکوکوچنیو ډکوونکو په واسطه په ډېره اسانۍ سره سرته رسیږي  ،په همدې
شانته په وچ حالت کې کوچني ډکوونکو له تشو څخه په ډېره اسانۍ سره جدا کېدنې او
بیرون وتلو ته هڅه او میالن لري  ،نو همدا سمنټې خمیره او مساله ده چې د هغوې د
جداکېدنې او بیرون وتلو څخه مخنیوی کوي  ،تر څو په پایله کې د قبلېدنې وړ کانکرېټ په
الس راشي .
د کانکرېټو په کارې وړتیا د ډکوونکو څلورم المل یا فکتور د ) (300μmیا د
) (ASTMسټندرد د ) (No. 50غلبیل له اندازې څخه د میده مسالې شتون دی چې د
کانکرېټو د مناسبې کاري وړتیا لپاره باید د مخلوط دننه دکوچنو ذرو(د  125μmمیکرون
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متره یا د  ASTMسټندرد له  No.120نمبر غلبیل څخه کوچنیو) ذرو حجم د الندیني (-13.2
جدول) څخه اخیستل کېږي  .په پورته توګه د یادو شویو میده انو یا ذروپه مطلق حجم کې
سمنټ  ،هر ډول ډکوونکي او نیمایې د هوا پوکاڼۍ شاملی وي  ،چې کېدای شي د میده
دانو یا ذرو سره معادل په پام کې نیول شي او اړینه ده چې د میده دانو یا ذرو په حجم کې
حساب شي .

 -13.2جدول  :دکانکرېټو د حجم په سلنې کې د میده دانه ډکوونکو شتون [.]79:17
د ډکوونکو اعظمي کپه

د کانکرېټو د حجم د سلنې له

)(Maximum aggregate size

مخې د میده دانو مطلقه حجم

په )(in

په )(mm

(Absolute volume of fines
as fraction of volume of
)concrete

0.315

8

0.165

0.630

16

0.140

1.260

32

0.125

2.480

63

0.110

 -10د ډکوونکو اعظمي کپه او سایز )(Maximum aggraegate size
مخکې ترې یادونه وشوه چې د ډکوونکو د دانو د قطر په لویوالي سره د هغې د وزن په
واحد کې د سطحې د لمدېدنې لپاره د اوبو مقدار کمېږي  .نو له دې امله د کانکرېټو په
مخلوط کې د کاري وړتیاد بډاینې مشخصېدنې له مخې څرګندېږي  ،چې د مخلوط د اوبو
اوسمنټو د نسبت ) (W/Cمقدار کمېږي او په پایله کې دکانکرېټو د مقاومت په لوړېږې .
خو سره له دې هم د دانو د اعظمي قطر د اندازې او کپې لپاره د اوبو د اړتیا د کمېدنې له
امله محدودیت شته  ،چې د هغې څه یې لویوالی نه یوازې داچې ګټور نه دی  ،بلکې د
ډکوونکو د ډېرو لویو دانو شتون د نښلېدنې د ټېتېدنې او یو له بل څخه د جداکېدنې له امله
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زیانمن هم دي  .د کانکرېټو په مخلوط کې د دې ډول دانو کارول  ،کانکرېټو غیر متجانس
کوي او په پایله کې یې مقاومت لږوي .
د دانو یا ذرو د اندازود لویوالي معکوسه اغېزه په یوه ځانګړي برید کې ده  ،دا ځکه
1

چې د دانو یاذرو د قطر لویوالی تر ) (40mmملي مترو یا ) (1 inانپو پورې  ،د اوبو د
2

کمېدنې له امله د کانکرېټو په مخلوط کې ګټور تمامېږي .
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 -14.2شکل :دکانکرېټو په ) (28ورځنې فشاري مقاومت د ډکوونکود اعظمي کپې داغېزې
منحني [.]79 : 16

د ډکوونکو د ډېرولویو دانو لپاره د دوو متضادو اغېزو تر منځ انډول اوتعادل لکه
څنګه چې په ( -2.14شکل) کې ښودل شوي دي  ،په مخلوط کې د سمنټو د مقدار پورې اړه
لري  .د بېلګې په ډول د لږ ضخامت لرونکو کانکرېټو لپاره  ،چې په هغې کې د سمنټو مقدار
) (170kg/m3یا ) (280lb/yd3وي  ،د ډکوونکو د دانو قطر تر ) (150mmملي مترو یا )(6in
انپو پورې ګټور دی  .خو له دې سره سره هغو کانکرېټو کې چې د ساختمانونو د عناصرو په
جوړښت کې کارېږي  ،د عناصرو د ابعادو او اندازو د محدودیت او د کانکرېټو او فوالدي
سیخانو د سطحې تر منځ د فاصلو په پام کې نیولو له امله یي د ډکوونکو د دانو اعظمي قطر
1

له ) (25mmملي مترو څخه تر ) (40mmملي مترو پورې یا له ) (1.0inانپه څخه تر )(1 in
2

انپو پورې محدودېږي  .د انګلستان په سټندرد کې د ډکوونکو د دانو اعظمي قطر باید
چې د سیخانو تر منځ د افقي فاصلې څخه د ) (5mmپه اندازه لــږه وي او د هغوی تر منځ د
2

عمودي فاصلې څخه باید چې د ) ( په اندازه لږه وي [. ]60-84:16
3

 -4.2اوبــــــــــه )(Water
اوبه د کانکرېټو په جوړولو کې یوه مهمه او اړینه ماده ده  ،چې له سمنټو سره د
کېمیاوي تعامل د سرته رسیدلو لپاره کارېږي  ،د اوبو له شتون څخه پرته نه شو کولی چې
کانکریټ جوړ کړو  .هغه اوبه چې د کانکرېټو دجوړولو لپاره کارېږي  ،باید د ټولو هغو
زیانمنو موادو څخه چې د کانکرېټو او فوالدو لپاره زیانمن وي  ،لکه غوړي  ،تېزاب ،
قلویات  ،مالګې  ،نور اضافي عضوي او غیرعضوي موادو څخه دکانکرېټو په جوړولو کې
ترې ډډه وشي  .هغه ناخالصه اوبه چې په هغې کې د زیانمن موادو مقدار د مجازي اندازې
څخه ډېره وي  ،ممکن د کانکرېټو د سختیدو ( جوش خوړلو) په موده کې ،په مقاومت او
دوام یا پایښت ) (Durabilityبده اغېزه وکړي  .د کانکرېټو دجوړولو لپاره معموا له هغو
اوبو څخه ګټه اخیستل کېږي  ،چې په خپل ترکیب کې یې دجامدو موادو اندازه له مجازي
حد څخه ډېره نه وي  .هغه اوبه چې دڅښلو وړ دي ،ډیرې مناسبې دي  ،خو هغه اوبه چې د
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څښلو وړ نه دي هم کولی شو  ،چې د کانکرېټو دجوړولو لپاره ترې ګټه واخلو ،په دي شرط
چې :
) - (aد اوبو مقدار د کانکرېټو د ترکیبي نسبت له اندازې څخه باید نه لږ او نه ډیر شي .
) - (bدکانکرېټو د نمونې د درې ورځني  ،اووه ورځني او ) (28ورځني فشاري مقاومت له
هغو اوبو څخه د جوړو شویو کانکرېټو د درې ورځني  ،اووه ورځني او ) (28ورځني فشاري
مقاومت لږ تر لږه د  (90)%سلنې څخه کم نه شي .
د اوبو دنده د کانکرېټو په مخلوط کې په الندې ډول خالصه کېږي :
) -(aداوبو په اچولو باید ډکوونکي مواد اوبلن شي .
) -(bداوبو په اچولو باید د سمنټو سره د کېمیاوي تعامل په پایله کې جوړه شوې خمیره د
ډکوونکو موادو چاپیریال ښه احتواء کړي .
) -(cد اوبــو په اچــولو سره باید سمنټي مـواد د ډکوونکو موادو په سطحه کې واقع شي
[. ]37: 18
که چیرې داوبو په کېفیت کې پاملرنه ونه شي او نامناسبې اوبه وکارول شي  ،کېدای شي
چې الندینۍ ستونزي پیداکړي :
 -1د سمنټو دسختیدو (جوش خوړلو) وخت ته بدلون ورکوي .
 -2دکانکرېټو مقاوت کموي .
 -3په کانکرېټو کې ځای په ځای شوي سیخان خوړل کېږي اوپه تدریجي ډول له منځه ځي .
 -4د کانکرېټو په پاسنۍ سطحه لکې پیداکېږي .
 -5د کانکرېټو د مخلوط د جوړولو لپاره مناسبې اوبه الندینۍ ځانګړتیاوې لري :
 -6اوبه باید تیزابي او قلوي نه وي ). (5 < PH < 8.5
 -7په اوبو کې د جامدو ذرو اندازه باید له  (0.1 – 0.2)%سلنې څخه ډېره نه شي .
 -8په اوبو کې د محلولي موادو اندازه باید له  (0.1-3.5)%سلنې څخه ډېره نه شي .
 -9په اوبو کې د کلورینو دایونونو اندازه باید له  (0.0.5 - 1)%سلنې څخه ډېره نه شي.
 -10په اوبو کې دسلفاتو اندازه باید له  (0.1- 0.3)%سلنې څخه ډیره نه شي .
 -11په اوبو کې د قلویاتو اندازه ) (Na2O + 0.658 K2Oباید له ) (0.6%سلنې څخه لږه وي.
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د سیندونو رواني اوبه زیاتره په خپل ترکیب کې تر ) (3.5%سلنې پورې مالګې او د
کلورینو او سلفاتو ایونونه لري  .دا اوبه کولی شو چې د عادي کانکرېټو لپاره استعمال کړو
 ،خو د اوسپنیز کانکرېټود جــوړولــو لپاره د استعمال څخه وړاندې باید ازمایښت شي
[.] 15-58 : 7
 -1د اوبو پاشل ) : (Curing of waterهغه اوبه چې د کانکرېټو مخلوط لپاره مناسبې
وي  ،هغه اوبه د کانکرېټو د پاشلو لپاره هم مناسبې ګڼل کېږي  .داچې په اوبو کې د
اوسپنیزو موادو شتون د کانکرېټو پر سطحه د لکو او داغونو المل کېږي او دا عمل هغه
مهال  ،چې اوبه د کانکرېټو پر سطحه په ورو جریان کوي او تبخیریې ډېر چټک وي ،
څرګندېږي [. ]93 :3
په هغه حالتونو کې چې اوبه په ظاهري ډول کانکرېټو ته کوم اهمیت نه لري یانې داچې
هغه اوبه چې د کانکرېټو د مخلوط د کارېدنې له وړ کیفیت څخه ټیټې وي  ،د کانکرېټو له
پاسه د پاشلو لپاره مجاز دي  .په ټوله کې د ساختماني مقررو له خوا داسې توصیه او
الرښوونه کېږي  ،هغه اوبه چې د کانکرېټو له پاسه د پاشلو او د سختېدنې لپاره کارېږي
باید چې هغه مواد ونه لري چې د سختو شویو کانکرېټو په سطحه بده اغېزه وکړي  .د بېلګې
په توګه هغه او به چې په ازاده توګه په خپل ترکیب کې کاربن ډای اوکساید ) (CO2ولري د
کانکرېټو پر مخ اغېزه کوي  .د هغه خالصو اوبو جریان چې د کنګل د ویلي کېدنې څخه
راپیداکېږي  ،یو لږ مقدار کاربن ډای اوکساید ) (CO2لري  ،چې له امله یې د کانکرېټو پر
مخ یا سطحه کلسیم هایدرواوکساید  Ca (OH)2حلېږي او په پایله کې د کانکرېټو
دسطحې د سولیدنې المل کېږي  ،همدارنګه د سیند اوبه هم که په داسې حالت کې واقع شي
ممکن په اوسپنیزکانکرېټي عناصرو کې د فوالدي سیخانو د خوړنې او زنګ وهلو المل
شي [. ]21-90 : 16
 -2د اوبو ازمایښتونه ) : (Tests of waterپه کانکرېټوکې د اوبو د مخلوط لپاره د
ارزونې په موخه هغه کارېدونکې ساده او اسانه طریقه د شکمنو او مناسبو اوبو ( کله  ،کله
مقطري اوبه هم کارېږي ) په واسطه د تیارې شوې مسالې د سمنټو د سختېدنې موده او د
مکعبي نمونې مقاومت ازمایښت کول دي  .د ) (BS314:1980سټندرد په پورتني ازمایښت
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کې د کانکرېټو مقاومت بدلون تر ) (10%سلنې په اندازه مجاز ګڼي  .د دې ډول
ازمایښتونو سپارښتنه دهغه اوبو لپاره کېږي  ،چې د هغې په اړوند هیڅ ډول مخکني کوم
مالومات شتون ونه لري او د هغه اوبو لپاره چې په هغې کې د محلول شویو موادواندازه
له ) (2000ppmاو د کاربوناتي او بې له کاربوناتي د القلیو اندازه یې له ) (1000ppmڅځه
لــوړه وي  .همداراز کلـــه چې د داسې اوبو سره مخ کېږو  ،چې په هغې کې غیر منحل جامد
مواد شتون ولري  ،همدا ډول ازمایښتونه تر سره کېږي  .د دې لپاره چې دکانکرېټو د
سطحـې له پاســه د کارېــدونکو د زیان څخه ډاډمن شو ،چې د کانکرېټــو پر سطحــه کومه
لکــه نه پیداکوي  ،نو اړینه ده چې پورته یاد شوي ازمایښتونه د اوبو لپاره باید ترسره شي
[. [182,183:17

 -5.2کیمیاوي ګډوونکي مواد )(Chemical Admixtures
کله  ،کله د کانکرېټوپه مخلوط کې د ځانګړو او مخصوصو سمنټو پر ځای  ،د دې
امکان شته چې د کېمیاوي ګډوونکي او معمولي سمنټ وکارېږي او د هغې خواصو ته د
غوښتنې سره سم بدلون ور وبخښي  .د کانکرېټو د مخلوط په ترکیبي اجزاؤ کې بېال بېل
ډوله کیمیاوي ګډوونکي کارېږي  ،چې په ټیپیک ډول سره د کانکرېټو خواص ښه کوي .
داډول ګډوونکي هم د ) (ASTMسټندرد الندې راځي  .ډېر عام کیمیاوي ګډوونکي په
لنډه توګه په دې برخه کې په الندې ډول د کتنې الندې نیسو :

 -1دسختیدو (جوش خوړلو) سرعت ورکوونکي)(Accelerating Admixtures
دجوش خوړلو چټکوونکوکیمیاوي ګډوونکي  ،چې د کانکرېټو د ژر جوش خوړنې
او سختېدنې لپاره کاریږی  .همدارنګه د دې لپاره جوش خوړل سست شي نود کیمیاوي
ګډوونکو څخه ګټه اخیستل کېږي .
د دې لپاره چې کانکریټ ژر سخت شي دا ډول کېمیاوي عالوه کوونکو کارول کېږي .
) (CaCl2په کانکرېټو کې چې د تودوخې درجه یې له ) (2 C°سانټي کریډ درچې څخه تر (4
) C°سانټي کریډ درچې پورې وي  ،دژر سختیدو لپاره کاریږي  ،په هغو کانکرېټو کې چې
په هغې کې فوالدي سیخان اچول کېږي اندازه یې دسمنټو د وزن تر ) (0.5 %سلنې پورې او
پرته له فوالدي سیخانو څخه یې اندازه د سمنټو د وزن تر ) (2%سلنې پورې نیول کېږي .
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 -2دسختیدو یا جوش خوړلود سرعت کموونکي)(Retarding Admixtures
د دې لپاره چې کانکریټ ژر سخت نه شي  ،دا ډول کېمیاوي عالوه کوونکو کارېږي
 .ددې کېمیاوي موادو په عالوه کولو سره د کانکرېټو دهایدریشن تودوخه محدودېږي  .له
دې موادو څخه په ګټې اخیستنې سره د ډېر حجم کانکریټ اچولو کې د تودوخې له امله د
تشنج را کمېدنه او هم په توده هوا کې د کانکرېټو د هایدریشني تودوخې د اندازه را کمېدنه
سرته رسیږي  .د شکری او له هغې څخه د ترکیبي موادو څخه د دړې ډول ګډوونکو لپاره
ګټه اخیستل کېږي  ،که چیرې دسمنټو د وزن د  (0.05)%په اندازه شکره له کانکرېټو سره
یو ځای شي نو د کانکرېټو سختېدنه څلور ساعته ځنډېږي .

 -3د اوبو کموونکي ګډوونکي )(Water-Reducing Admixtures
د دې لپاره چې د کانکــرېټــو د اوبو او سمنټو نسبت بدلون ونه مومي او د سلــمپ
اندازه یې ډیره شي  ،ددې ډول کېمیاوي ګډوونکو څخه ګټه اخیستل کېږي  .ددې ډول
موادو په حیث د الین سلفونیک اسیدو ) ( Lignsulfunic acidsاو دهغې د مالګو ،
دهایدرواکسیالت کاربوکسیلیت تیزابونو )  ( Hydroxylated carboxylic acidsاو
دهغوي د مالګو څخه ګټه اخیستل کېږي [.]243-265 :17
د اوبو کموونکي کیمیاوي ګډوونکو ) (Plasticizer Chemical Admixturesپه
واسطه په کانکرېټو کې د اوبو د کمېدنې له مخې د ساختمانونو کې په اړینو برخو کې کاري
وړتیا لوړیږی  .دا ډول ګډوونکي هغه وخت د کانکرېټو د کاري وړتیا د لوړولو لپاره کاریږی
 ،چې د اوبو او سمنټو نسبت ) (W/Cپه نه شتون کې د کانکرېټو خواص زیانمن کېږي  .د
اوبو کموونکي کیمیاوي ګډوونکو د کانکرېټو د غوښتنې له مخې د کار و وړتیا د اړتیا
لپاره تر ) (10%سلنې پورې کموي  .په لوړ مقدار د اوبو کمونکي کیمیاوي ګډوونکي د
) (Superplasticizersپه نوم یادېږي  ،چې د کانکرېټو وړتیا د غوښتنې له مخې تر )(30%
سلنې پورې کموي .

 -4دهوا کموونکې ګډوونکي ) (Air-Entraining Admixtures
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د هوا ویستوونکي ) (Air Entrainingکیمیاوي ګډوونکي  ،چې د کانکرېټو د سمنټو
خمیرې څخه د هوا د پو کاڼیو په ډول بېلېږي او په پایله کې هغه د تکرارېدونکی کنګل نیول
و او ویلی کېدلو د دوران په وړاندې مقاومت لوړوي  .د هوا وېلې شوې پوکاڼۍ د کنګل له
امله د اوبو د خپرېدنې د مخنیوي لپاره کار کوي  ،همدارنګه د دې له امله په څرګنده توګه
کانکرېټ د ویجاړېدنې څخه محفوظ پاتې کېږي  .د دې جدا شوېو هوا پوکاڼېو په واسطه په
حیرانوونکي ډول له اوبو څخه ډکېږي او د دې الرې کانکرېټ تل محفوظ پاتې کېږي .
د دې ډول کېمیاوي عالوه کوونکو څخه په کانکرېټو کې د هوا د اندازې کمېدلو لپاره ګټه
اخیستل کېږي  ، .د دې ډول کېمیاوي عالوه کوونکو څخه د استعمال په پایله کې کانکرېټ
د کنګل او سړو  ،دسلفایتونو او د سختیدو په وخت د څکېدنې (خزش) په وړاندې مقاومت
لوړوي  .دا ډول مواد د حیواناتو دغوړو او د ونو د شیرې او کېمیاوي موادو له یو ځای کېدو
څخه جوړېږي  ،چې په کانکرېټو کې د سمنټو د وزن د ) (0.05%سلنې په اندازه زیاتولو سره
له ) (4%سلنې څخه تر )(8%سلنې پورې هوا ویستونکې پوکاڼۍ په کانکرېټو کې
پیداکوي [.]28,43:20

 -5نور ګډووني ) (Other Admixtures
نور ډولونه کیمیاوي ګډوونکي  ،چې په کانکرېټو کې دخوړنې ) (Corrosionڅخه
مخنیوي کوي او په کانکرېټو کې په عام ډول سره کارېږي .
بل ډول په کانکرېټو کې ګډوونکي کورنۍ منرالې ګډوونکي دي  ،چې په هغې کې
د ډبروسکروڅخه جوړه شوې ایره ) ، (Fly Ashسلیکا ایره ) ، (Silica Fumeسالک
) (Slaggاو نور پوسوالنونه ) (Pozzolansشامل دي  .ټول پوسوالنونه د کانکرېټو سره د
تعامل او غبرګون المل کېږي  ،کوم چې ) (Amorphous Silicaغیربلوري سلیکاپوسوالن
د سمنټو خمیرې د کلسیم هایدرو اوکسایدو سره تعامل کوي او په پایله کې کلسیم
سلیکیت هایدرایت ) (CSHچې په الندې ډول ښودل شوي دي په الس راځي :
)K [(SiO2) m + L [Ca (OH) 2+ M (H2O) → K (CaO).L (SiO2).M (H2O
غیر بلوری سیلیکیت +کلسیم هایدرواوکساید  +اوبه ← کلسیم سلیکیت هایدرایت )(CSH

ځکه نو پوسوالنونه د کمزورو کلسیمو د قوي او ځواکمنو ) (CSHپه عوض کېدنې سره د
کانکرېټو مایکرو جوړښت ښه کوي .
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د ډبروسکروڅخه جوړه شوې ایره ) (Fly Ashپه ټیپیک ډول سره د کانکرېټو کاري
وړتیا لوړوي  ،خو له دې سره سره د سلیکا ایره ) (Silica Fumeد کانکرېټو د کاري وړتیا
ویجاړوي  .د پوسوالنونو محدود ډولونه د کانکرېټو په کیمیاوي مقاوم کېدنې ممکن بده
اغېزه وکړی .
کېمیاوي عالوه کوونکې هغه مواد چې له کانکرېټو سره ګډېږي ،د کانکرېټو د
ځانګړو شرایطو الندې  ،د هغې خواصو ته ښه والی ورو بښي او د سمنټو مصرف کم کړي.
سره له دې چې کېمیاوي عالوه کوونکې دقیمت او ارزښت له مخې ګران دي  ،خو ددې
په وړاندې د کار وړتیا لوړوي او په پایله کې د کانکرېټو د لیږدونې او اچونې په وخت کې د
کارګرانوشمېر کموي  ،له بلې خوا د کانکرېټو کیفیت لوړوي  ،چې په پایله کې د سمنټو
مقدار کمیږي  ،نو ویلی شو چې د کېمیاوي عالوه کوونکوموادو په اچولو سره د تیارو
شویو کانکرېټو قیمت او ارزښت کمېږي [. ]3-61 : 7

 -6.2تازه کانکرېټ او د هغې خواص )(Fresh Concrete and Properties
د کانکرېټو د د ترمیبي اجزاوو د مطالعي څخه ورورسته  ،په دې برخه کې د تازه
کانکرېټو خواص تر مطالعی الندې نیسو .تر کومه چې د سختو شویو کانکرېټو خواص لکه
مقاومت  ،حجمي پایښت او دوام د تازه کانکرېټو د تراکمیت پورې اړه لري  ،نو اړینه ده چې
د تازه کانکرېټو کاري وړتیا ) (Workabilityباید داسې وي  ،چې وکړی شو هغه په بشپړه
توګه متراکم کړو او همدارنګه وکړی شو چې د هغه پرته له دې چې ذرې یې یوله بله جداشي
ولېږدوو او په قالبونو کې یې ځای په ځای کړو[. ]85 : 2
 -1د کانکرېټو کاري وړتیا ) : (Concrete Workabilityد دقیق تعریف له مخې د
تازه کانکرېټو کاري وړتیا هغه مقدارداخلي ګټور کار دی  ،چې د بشپړه متراکم کېدنې لپاره
اړین دی  .داخلي ګټور کار چې د کانکرېټو د فزیکي خواصو څخه شمېرل کېږي او هغه کار
او انرژي ده چې د کانکرېټو د جوړونکو ذرو په داخلي اصطکاک باندې د غلبي لپاره اړینه
ده  .ه مدارنګه دېرې انرژۍ ته اړتیا ده چې تر څو د کانکرېټو او د قالبونونو ترمنځ د فوالدي
سیخانو پر سطحې اصطکاک هم غلبه ومومي  .نو له دې امله د پورتنې تعریف پر بنسټ په
عملي بڼه د کاري وړتیا اندازه کول ډېره ستونزمنه ده او که اندازه کېږي  ،نو دا اندازه کېدنه
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به د یوې ځانګړي طرېقې په واسطه د قبلېدنې وړ وي نو د کانکرېټو د کاري وړتیا داندازه
کولولپاره کومه ځانګړي طریقه نه شته چې د هغې په واسطه په مستقیمه توګه اندازه شي .
الندینۍ طرېقې چې د کانکرېټو د کاري وړتیا د اندازه کولو لپاره کارېږي  ،د مطالعي
الندې نی ول کېږي  ،خو یوازې په ځانګړو شرایطو کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي[ 15 :
. ]14
الف  -د سلمپ ازمایښت ) : (Slump testد تازه کانکرېټو غوره کاري وړتیا د ښو او
بریالیو ساختمانونو د جوړولو لپاره مهم او بنسټېز اصل دی  .د کانکرېټو کاري وړتیا په
لومړي قدم کې د ګډوشویو اوبو د اغېزې الندې راځي  .سره له دې چې د ګډوونکو اوبو
ډېرېدنه د سختو شوېو موادو په خواصو بده اغېزه کوي  .د دارنګه اغېزو د تشو
(خالیګاوو) د حجم د ډېرېدنې او د تبخیر شویو اوبو د ډېرېدنې له امله څرګندېږي[. ]1: 3
د کانکرېټو د مخلوط په طرحه او محاسبه کې د مطلوبه السته راوړنو لپاره د اوبو د
ګډولو یا د اوبو او سمنټو نسبت ) (W/Cپه واسطه انډول کېږي  ،چې په پایله کې یې غوره
او ګټوره کاري وړتیا حاصلېږي او پرته له هغې د پخو او وخت ته رسېدلو کانکرېټو
مقاومت په څرګنده توګه زیانمنوي  .د کانکرېټو سلمپ یا تحرک ) (Concrete Slumpد
) (ASTM C 143سټندرد په واسطه ځانګړي او مشخص شوي دي  ،چې په عامه توګه د
اټکل شوي کاري وړتیاد حاصلولو لپاره کارېږي  .د سلمپ قطۍ ) (Slump Coneاو
ټپوونکی میله ) ، (Tamping Rodچې په ( -2.15شکل) کې ښودل شوې ده  .د سلمپ د
ازمایښت لپاره کارېږي  .د سلمپ قطۍ چې مخروطی شکل لري  ،لوړوالی یې )(12inانپه
یا )(300mmملي متره  ،پاسنی قطر یې )(4inانپه یا ) (100mmملي متره او قاعدې یا
الندینۍ برخې قطر یې )(8inانپه یا )(200mmملي متره دي  ،چې په قاعده کې د پښو د
کلکولو لپاره دوه فلزي ټوټې لري او د نیولو لپاره په تنه کې دوه دستګیرونه لري  .د سلمپ
ازمایښت کړنالره په ( -2.16شکل) کې ښودل شوې ده  .د سلمپ ازمایښت دستګاه د پښو
د فلزی ټوټو له پاسه والړه وي  ،چې قطۍ په خپل ځای کلکه نیولې وي  .د ټپوونکی میلې
اوږدوالی )(24inانپه یا ) (600mmملي متره دی  ،قطر یې )(5/8inانپه یا )(16mm
ملي متره دی  .د سلمپ قطۍ لمدېږی او د نمجن یا مرطوب نه جذبیدونکي سطحې له پاسه
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ځای په ځای کېږي  ،بیا دستګاه د پښو فلزي ټوټو په واسطه درول کېږي او درېو الیو کې له
تازه کانکرېټو څخه ډکېږي  .د هرې الیې ضخامت نژدې د سلمپ قطۍ د ټولې ارتفاع یا
لوړوالي د ) (1/3برخې په اندازه وي  .د هرې الیه ) (25ځلې د ټپوونکی میلې په واسطه ټپول
کېږي  .د ټپوونکی میلې ګوزارونه باید په یو شانته د الیې ټولې سطحې له پاسه دارنګه چې
میله په الیه ننوتلې ښکاره نه شي  .د پاسنۍ الیې لپاره تازه کانکرېټ باید مخکې د ټپولو
څخه په قطۍ کي ډېرۍ شي  ،د ټپونې په پایله کې د تازه کانکرېټو ډېرۍ د قالب له پاسه
ډېرېږي ال هم باید ټپوونه تر هغه جاري وساتل شي تر څو دا ډېرۍ له منځه الړي شي  .بیا
وروسته دستګاه خوځول کېږي او په عمودي ډول قطۍ د دوو دستګیرونو څخه په نیولو
سره د  (5 ± 2)Secثانیوپه وخت کې پورته کېږي  .قالب د سلمپ کېدونکو تازه کانکرېټود
مخروط تر څنګ ایښودل کېږي او ټپوونکی میله د په افقی ډول د قطۍ او تازه کانکرېټو د
مخروط له پاسه نیول کېږي او د هغې له مخې د سلمپ اندازه کېږي ،په قطۍ کي د غځېدلې
یا غوڅ شوېو کانکرېټو د سلمپ پایله غلطه وي او هغې ته باید اعتبار ور نه کړل شي  .په
ټیپیک ډول سره که د سلمپ اندازه د ) (1inانپه څخه تر ) (2inانپویا د ) (25mmملي متره
څخه تر ) (50mmملي متره پورې وي  ،نو د کانکرېټو کاري وړتیا د منلو وړ ده  ،که د سلمپ
اندازه د) (3inانپه څخه تر ) (4inانپو یاد ) (75mmڅخه تر ) (100mmملي متره پورې
وي ،نو کانکرېټ منځنۍکاري وړتیا لري  ،که د سلمپ اندازه د د) (5inانپه څخه تر )(6in
انپو یاد ) (125mmڅخه تر ) (150mmملي متره پورې وي  ،نو دکانکرېټو کاري وړتیا ښه
ده  ،که د سلمپ اندازه د ) (7inانپو څخه تر ) (8inانپو یا د ) (175mmملي متر څخه
تر) (200mmملي متره پورې وي ،نو د کانکرېټو کاري وړتیا ډېره ده او که د سلمپ اندازه
د )(8inانپه یا ) (200mmملي متره څخه ډېره وي نو کانکرېټ بهېدونکی حالت
اختیاروي ،چې د متجانس مخلوط او ممکن د ځانګړي مخلوط طرحې او محاسبې د اړتیا
لپاره ترې ګټه واخیستل شي [. ]13-15: 10
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 - 15.2شکل :د سلمپ قطۍ [. ]15 : 10
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 - 16.2شکل :د سلمپ د قطۍ په واسطه د ازمایښت کړنالره [. ]16 : 10

1

3

 -14.2جدول  :په کانکرېټو کې د ) (19-38 mmملي متر یا ) (4 - 12 inانپو اعظمي قطر پورې
ډکوونکو لپاره کاري وړتیا ،سلمپ او تراکم ضریب [.]99 : 17
د کاري

سلمپ

وړتیا درجه

په )(mm

د تراکم
په

دکوم ډول کانکرېټو کارول مناسب دي
ضریب

)(mm
د هغه سرکونواو الرو لپاره چې د قوي ماشینونو
په واسطه متراکم شوی وي  ،له دې بریده لوړ
ډېره ټیټه

0 – 25

0-1

0.78

ټیټه

25 -50

1-2

0.85

کاري وړتیا لرونکي مخلوطونه ،په ځانګړو
شرایطو کې کېدای شي چې کانکرېټ د السي
ماشین په واسطه متراکم ولړزول شي .
د هغه سرکونواو الرو لپاره چې د السي وسایلو
په واسطه متراکم کېږي  ،د لوړ کاري وړتیا په
محدودیتونو سره دا ګروپ کولی شي چې د
ډکوونکوګردي یا غیرمنظمي داني وکاروي  .د
ډېر حجم لرونکو تهدابونو لپاره پرته له لړزې او
د لږحجمه اوسپنیزکانکرېټو لپاره لړزه په پام کې
نیول کېږي .
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تر یوه بریده ټیټه کاري وړتیا ګروپ د هوارو
پوښښ تختو چې د الس په واسطه متراکم شوی
وي چې مات شوي ډ کوونکي په کې کارېږي ،
منځنی

50 - 100

2-4

0.92

لوړ

100 – 175

4–7

0.95

همدارنګه معمولي اوسپنیزکانکرېټ لپاره چې
د الس په واسطه متراکم شوی وی او د هغه
مقطعو لپاره چې ډېر فوالد ولري لړزول کېږي .
د هغه مقطعو لپاره چې په هغې کې په ډېر حجم
فوالدشتون ولري  ،د لړزولو لپاره مناسب نه دي .

ب  -د تراکم د ضریب یا فکتور ازمایښت ) : (Compacting factor testسره له
دې چې تر اوسه بشپړه اړین تراکم ته د السر سي ،چې په مستقیمه توګه د کانکرېټو د کاري
وړتیا د اندازه کولو لپاره د منلو وړ طریقه وي  ،نه ده پېژندل شوي  ،خو د تراکم ضریب هغه
طریقه ده چې د هغې له مخې د مخلوط د تراکم درجه  ،په معکوس ډول د سټندردي کار په
واسطه په الس راوړل کېږي  ،نو له دې امله د ازمایښت وړ طریقه ګڼل کېږي .د متراکمیت یا
تراکم درجه ته د متراکمیت یا تراکم فکتور یا ضریب ویل کېږي  ،چې د مخصوص وزن یا
کثافت د نسبت په واسطه اندازه کېږي  ،چې د ازمایښت په واسطه د السته راغلي واقعي
مخصوص وزن یا کثافت او د هماغه کانکرېټو د بشپړه تراکم کالت کې د مخصوص وزن یا
کثافت د نسبت په پایله ټاکل کېږي  .پــورتني ازمـــایښت چې د تـراکم ضریب یــا فکــتور
ازمـــایښت بانــدې مشهـــور دی  ،د انګلــستان د ) (BS 1881ســـټندرد د )(103:1993
بــرخــې په واسطــه پیشنهــاد او بیا د امریــکا د ) (ACI 211.3-75سټندرد یا کود په واسطه
خپور شو .
د تراکم ضریب پیداکولو طریقه کې هغه دستګاه کارېږي  ،چې د دوو ناقصو
مخروطونو او یوې استوانې څخه جوړه شوی ده او یو دبل له پاسه موقیعیت لري او دواړه
مخروطونه په الندینۍ برخه کې د روازې په پام کې نیول شوی دی چې په ( -2.17شکل) کې
106

ښودل شوي دي او داخلي سطحې یې د اصطکاک د کمولو لپاره صیقل او ښوی شوي دي .
په لومړي قدم کې پاسنی مخروط په ډېره ارامۍ سره د کانکرېټو څخه ډکېږي  ،خو په دې
مخروط کې د تراکم لپاره کار سرته نه رسیږي .بیا وروسته د مخروط الندینۍ دروازه
خالصېږي او کانکرېټ دویم مخروط ته چې د لومړي مخروط څخه یو څه کوچنی دی ،
تویېږي او اضافي کانکرېټ د مخروط دپاسني سرڅخه بیرون تویېږي او د سټندرد سره
سم یوه اندازه کانکرېټ په هغه کې پاتې کېږي  .بیا د دویم مخروط دروازه خالصېږي او په
استوانه یې لوښي کې کانکرېټ تویېږي او اضافي مساله د استوانې د پاسنۍ سطحې څخه
لیري او سطحه پاکه او هوارېږي  .د استوانې د حجم په لرلو سره د کانکرېټو مخصوص وزن
محاسبه کېږي او د تراکم ضریب د دې مخصوص وزن او د کانکرېټو د بشپړه تراکم حالت کې
مخصوص وزن د وېشلو په پایله کې په الس راځي  .په بشپړه تراکم حالت کې د کانکرېټو
مخصوص وزن دکانکرېټو څخه د پاسنۍ استوانې د څلورو الیو په ټپولو او یا د هرې الیې
په لړزولوسره  ،په ډکولو پیداکېږي  .همدارنګه کولی شو چې د مخلوط د جوړونکو موادو
مطلق حجم او په بشپړه تراکم حالت کې مخصوص وزن هم په الس راوړو[.]191,192 : 17

 -17.2شکل :د تراکم ضریب دستګاه [.]192 : 17
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ج  -د ویبی ازمایښت ) : (Vebe testدا ازمایښت د لومړي ځل لپاره د یوه سویډنې وی
 .باهرنر ) (V. Bahrnerله خوا وړاندیز او د انګلستان په )(BS1881سټندرد او د امریکا
په )(ACIکود او سټندرد کې ځای په ځای شو  .په ( -2.18شکل) کې په دیاګرامتیکي ډول
ښودل شوی دویبی دستګاه ) (Vebe apparatusکې سټندرد سلمپ قطۍ په یوه استوانه
یې لوښي کې چې قطر یې ) (240mmملي متره یا ) (9.5inانپه او ارتفاع یې )(200mm
ملي متره یا ) (8inانپه ده ځای په ځای کېږي  .د سلمپ سټندردي قطۍ د مخکنۍ طرېقې
په ډول د کانکرېټو څخه ډکېږي او د تراکم څخه وروسته سلمپ اندازه کېږي  .بیا شفافه پاڼه
چې وزن یې نژدې ) (2.75kgکیلوګرامه یا ) (6 lbپونډه دی د کانکرېټو له پاسه ځای په
ځای کېږي  .په همدې مهال دلړزونکي مېز په واسطه چې د دستګاه سره نښتی دی  ،د
) (50Hzهرتسه په فریکونسۍ لړزه ورکول کېږي  .په دې حالت کې استوانه او له هغې څخه
الندې پاڼه د ) (±0.35 mmملي مترو په اندازه په عمدي لوري حرکت کوي .
بشپړه تراکم هغه مهال رامنځته کېږي  ،کله چې شفافه پاڼه د کانکرېټو په واسطه
بشپړه وپوښل شي او د کانکرېټو په سطحه ټوله تشه فضاء له منځه الړه شي  .دا حالت په
سترګو مشخصېږي او په پایله کې ممکنه ده چې خطاء هم په کې شتون ولري  .نو د دې خطاء
د لږولو او منځه وړلو لپاره د مودې سره د پاڼې د حرکت د ثبتولو لپاره د اتوماتیک سیستم
وکارول شي  ،خو دا سیستم الهم نه دی سټندرد شوی .
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 -18.2شکل :دویبی ) (Vebeدستګاه [.]194 : 17

په دې ازمایښت کې دارنګه فرضېږي چې د بشپړه تراکم لپاره اړینه انرژي په حقیقت
کې د کانکرېټو د کاري وړتیا پورې تړلې وي او کولی شي چې د الزمې مودې د اندازه کولو
لپاره دا کړنه بیان شي  .د کانکرېټو د حجم بدلون اصالح کېدنه  ،مخکې له لړزې څخه د
کانکرېټو د حجم بدلون ) (V2او وروسته د لړزې څخه د کانکرېټو د حجم بدلون ) ، (V1نسبت
V2

) ( د اندازه کولو د مودې او وخت د ضربېدنې له مخې حاصلېږي  .د ویبی )(Vebe
V1

ازمایښت طریقه په ځانګړي توګه د وچ مخلوط لپاره یوه ښه ازمایښتي طریقه ده  .په دې
طریقه کې هغه خطاء چې د تراکم فکتور په ازمایښت کې د مخروطونو د جدار سره د نسبتأ
وچو کانکرېټو له امله رامنځته کېږي  ،په پام کې نه نیول کېږي  .د دې طریقي بله ښېګڼه په
دې کې ده چې د ازمایښت پر مهال د کانکرېټو د ځای په ځای کېدنې طریقه په بشپړه توګه د
پرتلې وړ ده[.]120 : 16
د  -د بهېدنې مېز ازمایښت ) : (Flow table testدا ازمایښت په اوسني وخت کې
په ډېره پراخه کپه کارېږي  ،په ځانګړي توګه د هغه کانکرېټو چې د سوپرپالسټیسیز
) (Superplasticizingکیمیاوي ګډونکی په واسطه بهــېدونکــي شــوي وی ،د ازمــایښت
لــــپاره ترې ډېره ګټه اخیستل کېږي  .په الندیني ( -2.19شکل) کې ښودل شوی آله یا
دستګاه د څلورو لرګېنوتختو چې د فلزي تختې په واسطه چې ټول وزن یې )(16kg
کیلوګرامه یانژدې ) (35 lbپونډه دی پوښل شوی ،جوړه شوی ده  .دا تخته په اوږد لوری
د اساس د تختی سره نښتې ده او هره یوه تخته یې ) (700mmملي متره یا ) (27.6inانپه ،د
مربعه په ډول ده  .پاسنۍ تخته کېدای شي چې خالصه شی  ،ځکه چې خالصي څنډې یې
) (40mmملي متره یا ) (1.6inانپه لوړې دي  .د تختې په منځ کې د مخروط د ځای په ځای
کېدنې لپاره  ،د اندازه کولو په خاطر ځانګړي نخښې شته .
د مېز پاسنۍ تخته لمده یا مرطوبه کېږي اود کانکرېټو څخه ډک ناقص مخروط چې
ارتفاع یې ) (200mmملي متره یا ) (8inانپه  ،دالندینۍ قاعدې قطر یې ) (200mmملي
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متره یا ) (8inانپه او د پاسنۍ قاعدي قطر یې ) (130mmملي متره یانژدې ) (5inانپه
دی ،پرې ایښودل کېږي او د سټندردي لرګینې میلې په واسطه په ارامۍ سره متراکم کېږي.
مېز اود قالب دپاسنۍ او ګردچاپېره له پاکولو څخه ورسته قالب د ) (30secثانیو په موده
کې په ډېره ارامۍ سره اوچتېږي  .هغه مهال د مېز د مخ تخته ) (15ځلې اوچتېږي او د مېز
پر مخ غورځېږي  ،هر ځل اوچتېدنه باید ) (4secثاني کې وخت ونیسي  .د دې کړنې په پایله
کې کانکرېټ د تختې پر مخ خپرېږي او د تختي دواړو موازي څنډو ته د خپرېدنې اعظمي
اندازه د متر په واسطه اخلو،د دواړو اندازو منځنې قیمت د ملی متر تقریب سره د کانکرېټو
بهېدنه څرګندوي  .د کانکرېټو د بهېدنې د ) (400mmپه اندازه منځنۍ اود ) (500mmپه
اندازه اعظمي کاري وړتیا ښیې  .په دې ازمایښت کې باید چې کانکرېټ متجانس او
نښلېدونکی وي او له دې څخه پرته د پام وړ مخلوط لپاره دا ازمایښت مناسب ازمایښت نه
دی[.]103 : 16

 -19.2شکل :د بهېدنې مېز ازمایښت دستګاه [.]103 : 16

هـ  -د توپ د تېرېدنې (نفوذ) ازمایښت ) : (Ball penetration testدا ډېر ساده
ساحوي ازمایښت دی  ،چې بنسټ یې د نیم کوره یې فلزي توپ چې قطر یې ) (152mmملي
متره یا ) (6 inانپه او وزن یې ) (14kgکیلوګرامه یا ) (30 lbپونډه دی او په کانکرېټو کې
د خپل وزن له امله ننوزي  ،جوړوي  .دا ازمایښت په لومړی ځل د کیلي ) (Kellyپه واسطه
وړاندې شو  ،نوله همدې امله د کیلي توپ ) (Kelly ballپه نوم یادېږي  ،چې په الندیني
( -20.2شکل) کې ښودل شوی دی .
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 -20.2شکل :کیلي توپ ).]104 : 16[(Kelly Ball

د ا ازمــایښت څخه لکــه د سلمپ د ازمایښت په شانته د ساختمان د جوړېدنې په ځای
کې د کانکـــرېټــــو د کاري وړتیـــا د څـــرګندولو لپاره سرته رسیږي  .دا ازمایښت په
) (ASTM C 360-92سټندرد کې توصیه شوی دی او په انګلستان کې هم د دې سټندرد د
الرښوونې له مخې سرته رسیږي  .د کیلي توپ ازمایښت د ډېرو ښېګڼو په لرلو سره کېدای
شي چې د سلمپ په ځای وکارېږي  ،دا ځکه چې دا ازمایښت ډېر ساده او په چټکۍ سره
سرته رسیږي او بله داچې کېدای شي  ،دکانکرېټو د لېږدونې حالت په السي کراچیو او د
قالب پر سر هم سرته ورسیږي[.]103,104 : 16
و  -د ازمایښتونو پرتلنه ) : (Comparison of testsدا باید وویل شي چې په پیل
کې د بېالبېلو کاري وړتیاود ازمایښتونود پایلو تر منځ د اټکل په خالف نه شو کولی چې
یو شانته والی پیداکړواو دا په دې دلیل چې هر یو ازمایښت د کانکرېټو خواص د بېالبېلو
شرایطو الندې اندازه کېږي .
د تراکم فکتور هغه ازمایښت دی چې د کاري وړتیا سره معکوسه اړیکه لري او حال
داچې د ویبی ) (Vebeازمایښت په کاري وړتیا پورې مستقیمأ تابع دی  .د ویبی )(Vebe
ازمایښت د کانکرېټو خواص د لړزې الندې اندازه کوي  ،خو د تراکم فکتور د هغې په پرتله
د ازادې غورځېدنې یا بې له لړزې څخه شرایطو کې اندازه کېږي  .الندېني ( -2.21شکل) د
ویبی ) (Vebeازمایښت او تراکم فکتور ازمایښت تر منځ اړیکې ښیې  .خو دا اړیکې یوازې
د مخلوط لپاره تیارې شوي دي  ،دې اړیکي ته باید اهمیت ورنه کړل شي  ،دا ځکه چې ډېری
فکتورونه لکه د ډکوونکو د شکل او اوبدنې (بافت) چې په هغې کې بند شوي وي او د
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مخلوط خواص اغېزه لري  .د ځانګړو مخلوطونو لپاره د تراکم او سلمپ تر منځ هم مشخص
شوی دی  ،خو دا اړیکې هم د مخلوط د خواصو تابع دی .

 -21.2شکل :د ویبی )(Vebeوخت او تراکم ضریب یا فکتور ترمنځ اړیکې [.]105:16
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په الندیني ( -22.2شکل) کې د تراکم فکتور  ،ویبی ) (Vebeمودې او سلمپ تر منځ
اړېکه ښودل شوې ده .
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 -22.2شکل :د بېالبېل ډکوونکو او سمنټو نسبتونود مخلوطونو لپاره د کاري وړتیا د
ازمایښتونو عمومي بېلګه [.]106 : 16

لکه څرنګه چې مخکې ترې یادونه وشوه چې د کاري وړتیا د السته راوړنې لپاره نهایې
ازمایښت نه دی توصیه شوی  .نو د دې دلیل له مخې تر اوسه پورې د مخلوط د عیني او
ظاهري کاري وړتیا د ارزونې لپاره د دسپنې او ګل مالې کارېږي  .خو په دې کار کې تجربه
ډېره مهمه ده او د عیني کتنې له مخې مخلوط په ډېره چټکۍ او اسانۍ سره ارزول کېږي .

ز  -د کانکرېټو کثافت ) : (Density of fresh concreteد کانکرېټود کارې وړتیا
په اندازه کولو یا پیداکولو کې دا اړینه ده چې په مخلوط کې د ها د اندازې د مالومولو
سره پر یوه مهال دمتراکم شویو تازه کانکرېټو کثافت ټاکل کېږي .کثافت په ډېره اسانۍ
سره دمتراکم شویو تازه کانکرېټو د وزن کېدنې له مخې چې په یوه سټندردي لوښي کې چې
وزن او حجم یې مشخص وي  ،پیداکېږي  .د ) (ASTM C 132-92سټندرد کې د ازمایښت
دا طریقه تشریح او توضیح شوې ده  .که چېرې د کانکرېټو کثافت ) (ρمالوم وي  ،نو د
کانکرېټو حجم کولی شو د هغه د ترکیبي موادو د وزن یا کتلې له مخې پیداکړو  .د کانکرېټو
هرې پیمانې لپاره السته راوړنه کولی شو د یوې پیمانې د اندازو او مقدارونو له مخې د
کانکرېټو د مخلوط څخه پیداکړو .
که د مخلوط په یوه پیمانه کې د اوبو  ،سمنټو  ،کوچنیو ډکوونکو او لویو ډکوونکو
وزنونه په ترتیب سره په ) (Af) ، (C) ، (Wاو ) (Acوښودل شي  ،نو د یوې پیمانې له مخې د
متراکــم شویو تازه کانکرېټــو حـجــم د الندیني فــورمول په واسطه پیداکېږي[: ]107 : 16
)………………………………... (13.2

C+ Af +Ac +W
ρ

=V

همدارنګه د سمنټو ترکیب (د کانکرېټو په واحد حجم کې د سمنټو وزن ) د الندیني
فورمول په واسطه بیداکولی شو[: ]107 : 16
)……………………..……….. (14.2
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Af +Ac +W
V

=ρ-

C
V

 -2د کانکرېټو فشاري مقاومت )(Compression Strength of Concrete
د کانکرېټو فشاري مقاومت تر اوسه هم دډېرو مهمو خواصو څخه شمېرل کېږي  ،سره
له دې چې په عمل کې په ډېرو نورو حالتونو کې د کانکرېټو نورو خواص لکه پایښت  ،نفوذ
مننه او حجمي پایښت ډېر اهمیت لري  .خو د کانکرېټوفشاري مقاومت د کانکرېټو د کیفیت
عمومي شیما څرګندوي  ،چې د سمنټو د خمیرې د جوړښت سره مستقیه اړیکه لري
[. ]102,109 : 16

الف  -د سټندرد کانکرېټو فشاري نمونې
)(Standard Concrete Compression Samples
د مخکنیو بحثونو څخه جوته شوه ،چې د کانکرېټو په کششي مقاومت او فشاري
مقاومت کې ددرزونو او تشو (خالیګاوو) اغېزه په نسبتي توګه سره ډېرلږ توپیر لري  ،لکه
څنګه چې فشاري مقاومت دسختو شویو کانکرېټو د سټندرد کیفیت د کنترول د کړنالرې
په ډول کارېږي  ،چې د ) (ASTM C 39سټندرد په واسطه په تفصیل سره تشریح شوی دی.
د کانکرېټو فشاري مقاومت ممکن د استوانه یې یا مکعبي نمونو پر بنسټ محاسبه
شي[. .]15 : 10
د ) (ASTMسټندرد د کانکریتو فشاري مقاومت ازمایښت د هغه استوانه ئی نمونو
له مخې  ،چې قطر یې )(6inانپه یا ) (150 mmملي متره او ارتفاع یې )(12inانپه یا (300
) mmملي متره وي  ،مشخصېږي  .د دې لپاره داسې استوانوي پالستیکي قالب چې د ننه
اندازه یې د نمونې د کپې سره یو شانته وي تیارېږي  .دتازه کانکرېټو مخلوط په استوانوي
قالب کې په درېیو الیو کې چې هره الیه یې )(4inانپه یا ) (100mmملي متره ضخامت لري،
اچول کېږي او هره الیه یې د )(24inانپه یا ) (600mmملي متره اوږدې میلی په واسطه
چې قطر یې )(5/8inانپه یا ) (16 mmملي متره دی  ،د ښه کلکوالی تر السته راوړنې پورې
وهل کېږي  .دارنګه کلکوالی ډېر مهم دی  ،چې د هغې له امله د کانکرېټو د دنننۍ هوا تشې
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(خالیګاوې) کمېږي  .په ډېر مقدار سره د دنننۍ هوا ویستنه د مقاومت د کمېدنې المل
کېږي  ،چې په اړه یې مخکې په تفصیل سره بحث وشو[. ]29:5
د یادولو وړ ده چې د کانکرېټونمونې باید د هر ټایم کانکرېټو جوړېدنې څخه لږ تر لږه
یونمونه واخیستل شي  ،خو د کانکرېټو د جوړېدنې ټایم باید په هیڅ وجه د )(50 yd3
یاردمکعب یا ) (32.2 m3متر مکعب څخه ډېر نه شي [. ]425 : 8
تازه کانکرېټ په پالستیکي استوانوي قالب کې د ) (24hoursساعتونو لپاره د
سطحې لمدبل د تبخیر او د وختني انقباض د درزونو (پالستیکي درزونو) د مخنیوي لپاره
ساتل کېږي  .پالستیکي استوانوي قالب د کانکرېټو د بشپړه مقاومت د حاصلولو (په
ټیپیک ډول سره د  24ساعتونو ) څخه وروسته لیري کېږي  .د کانکرېټو سټندرد اوبو پاشل
د ) (28ورځو لپاره په ) (100%سلنه لمدبل او ) (77°Fدرجې فارنهایټ یا) (25°Cدرجې
سانټی ګرید تودوخه کې ساتل شوي وي ،چې د سمنټو د هایدریشن لپاره غوره شرایط دي،
سرته رسیږي  .د اوبو پاشلو شرایط او د هغې موده د پروژې د انجنیر د هدایت او الرښوونې
او د پروژې په شرایطو پورې اړه لري  .د دې لپاره چې د کانکرېټو فشاري مقاومت منځنۍ
پایله په احصائیوي توګه په الس راوړو  ،د ) (ASTMسټنډرد د مقررې له مخې د کانکرېټو
درې سټندردي فشاري نموني د هرې مخلوط شوې پیمانې له مخې جوړو[.]15 : 10
همدارنګه د کانکرېټو فشاري مقاومت د مکعبي نمونې په واسطه چې ابعاد یې
) (150mmملي متره وي  ،چې کټ مټ د استوانه یې نمونې په ډول د تازه کانکرېټو څخه
ډکېږي او بیا په هماغسې شرایطو کې د ) (28ورځو لپاره ساتل کېږي اوبه پایله کې یې
فشاري مقاومت د ازمایښت په واسطه څرګندېږي  .په پورتنیو ابعادو د استوانه یې نمونې
څخه په الس راغلی فشاري مقاومت  ،د مکعبي نمونې دیادو شویو ابعادوڅخه په الس
راغلي فشاري مقاومت د ) (80%سلنې په اندازه وي ) (f’c ≈ 0.80 f’cuدلته ) (f’cد استوانه
یې نمونې څخه په الس راغلی فشاري مقاومت دی او ) (f’cuد مکعبي نمونې څخه په الس
راغلی فشاري مقاومت دی  .خو که د مکعبي نمونې ابعاد ) (200 mmوي نویې فشاري
مقاومت د استوانه یې نمونې د فشاري مقاومت د ) (83%سلنې ) (f’c ≈ 0.83 f’cuپه اندازه
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وي  .خو سره له دې د سپکو کانکرېټو لپاره د مکعبي او استوانه یې نمونو څخه حاصل
شوو فشاري مقاومتونو اندازې تقریبأ یو شانته وي [. ]28 : 7
د کانکرېټو په ترکیبي اجزاوو کې د احصائیوي بدلون او اوښتون له امله د ترکیبي
اجزاوو د تناسب  ،مخلوطېدنې  ،او اوبو پاشلو له مخې دوه ډوله فشاري مقاومت پېژندل
کېږي  .د اړتیا او غوښتنې له مخې فشاري مقاومت ) (f’rqاو محاسبوي فشاري مقاومت
) . (f’cد اړتیا او غوښتنې له مخې فشاري مقاومت ) (f’rqد موادو د انجنیر په واسطه کارېږي
 .د اړتیا او غوښتنې له مخې فشاري مقاومت ) (f’rqد انتخاب شویو ترکیبي اجزاوو او
موادو د مخلوط تناسب  ،مخلوطېدنې او اوبو پاشلو د طرېقې د انتخاب په واسطه په الس
راځي  .د اړتیا او غوښتنې له مخې فشاري مقاومت ) (f’rqد کانکرېټو د درېیوسلنډري
تیارو شویوسټندرد نمونو د ازمایښت د پاېلو منځنی فشاري مقاومت دی  .د کانکرېټو او
محاسبوي فشاري مقاومت ) (f’cد ساختمانونو د عناصرو او ټول ساختمان د محاسبي
لپاره کارېږي  .محاسبوي فشاري مقاومت ) (f’cپه ټیپیک ډول  ،د غوښتنې له مخې د
فشاري مقاومت ) (f’rqپه پرتله په عمومي ډول ) (10%سلنه لږ وي  ،چې په نسبتي توګه د
احصائیوي محاسبې  ،د ترکیبي اجزاوو

د مخلوطېدنې  ،د مخلوطېدنې تناسب ،

همدارنګه د ساختمان او د اوبو پاشلو د طرېقې له مخې محاسبه کېږي  .د دې درسي کتاب
په راتلونکو برخو کې د کانکرېټو محاسبوي فشار ته ډېره مراجعه کېږي او ټولي محاسبي د
محاسبوي فشاري مقاومت ) (f’cله مخې سرته رسیږي[. ]16 : 10

ب  -د کانکرېټو د فشاري تشنجاتو  -نسبتي اوږدوالی خواص
)(Compression Stress – Strain Behavior of Concrete
فرض کوو چې د کانکرېټو د مخلوط طرحه او محاسبه بریالۍ ده  ،چې د کانکرېټو
نهایې فشاري مقاومت د محاسبوي فشاري مقاومت سره یو شانته دی  .د دې درسي کتاب
د راتلونکو برخو په ډول ) (f’cنهایې فشاري مقاومت د کارېدنې لپاره غوره او ټاکل شوي
دي  .دا اړینه ده چې درک شي ،چې د کانکرېټو ) (Compression Stress – Strainفشاري
تشنجاتو  -نسبتي اوږدوالی خواص د هغې د جوړښت لپاره په کارېږي[.]19 : 19
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( - 2.23شکل) تر فشاري تشنجاتو الندې د کانکرېټو د خواصو ځانګړتیاوې ښیې .
لومړنۍ لیکه ) ، (Initial Linearچې په لومړي حالت کې تشنجات د ) (f’c/3په اندازه شي،
نو ارتجاعي مرحلې ته د رسېدلو حالت ښیې  .د هغې په تعقیب مرحلې د لیکې په څېر نه ده،
چې د فشاري تشنجاتو تر څوکې پورې  ،چې د) (f’cپه اندازه ده او په هغې کې نسبتي
اوږدېدنه ) (Strainنژدې ) (0.002ته رسیږي  .د ویجاړېدنې مرحله ) (Failure Stageکې د
کانکرېټو اصغري ماتېدنه په کې هم ور شاملېږي اونسبتي اوږدېدنه ) (Strainنژدې
) (0.003او) (0.0035تر منځ وي .

 - 23.2شکل :د کانکرېټو د تشنجاتو -د نسبتي اوږدېدنې ) (Stress-Strainخواص[. ]17:10
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( - 24.2شکل) کې د کانکرېټوفشاري تشنجاتو  -نسبتي اوږدېدنې خواصو بدلون ،
د کانکرېټو د نهایې فشاري مقاومت ) (f’cد بدلون له امله ښودل شوي دي  .دا جوته ده چې
د کانکرېټو د ټولو ډولونو د نهایې تشنجاتو یا مقاومت لپاره نسبتي اوږدېدنه یا شکل
بدلون نژدې ) (0.002دی  .سربېره پر دې ،لوړ مقاومت لرونکي کانکرېټ نه د عادي
کانکرېټو په پرتله ډېر ماتېدونکي دي  .په لوړ مقاومت لرونکو کانکرېټو کې د ویجاړېدنې
مرحله ) (Failure Stageد عادي کانکرېټو په پرتله یو څه اندازه په ناڅاپي توګه او نوره په
تدریجي توګه رامنځته کېږي  ،نو ځکه د لوړ مقاومت لرونکو کانکرېټو لپاره په ټیپیک
ډول سره لوړ محافظوي ضریب په پام کې نیول کېږي [. ]17,18: 10

) -(aد بارونو الندې دکانکرېټو د تشنجاتو -د نسبتي اوږدېدنې منحني [.]18 : 10
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) -(bد لنډې مودې بارونو الندې دکانکرېټو د تشنجاتو -د نسبتي اوږدېدنې منحني
 - 24.2شکل :د کانکرېټو د تشنجاتو -د نسبتي اوږدېدنې خواص ]. [40:7

 -7.2د کانکرېټو د ارتجاعیت ستاتیکی مودول
)(Concrete Static Modulus of Elasticity
سره له دې چې کانکرېټ ارتجاعي ماده نه ده  ،خو په عمومی توګه  ،کله چې د فشار
الندې تشنجات د) (f’c/3څخه ښکته یا ټیټ وي  ،نو کانکرېټ په ارتجاعی حالت کې په پام
کې نیول کېږي  .د کانکرېټو فشاري خواص په همدې نیمه ارتجاعي ساحه کې  ،د
ارتجاعیت ستاتیکی مودول په تجربوي ډول اندازه یا پیداکېږي  .په ټیپیک ډول سره د
الندېنیو تجربوي معادلو په واسطه د کانکرېټو د فشاري مقاومت ) (f’cپر بنسټ کولی شو
چې د ارتجاعیت مودول په الس راوړو  .د معمولي کانکرېټو لپاره چې که حجمي وزن )(Wc
یی د ) (1,500 kg/cm2کیلوګرام پر سانتي متر مربعه څخه تر د ) (2,500 kg/m3کیلوګرام
پر سانتي متر مربعه پورې وي  ،نو د) (15.2معادلې په واسطه پیداکېږي [. ]44,45: 6
د معمولي کانکرېټو حجمي وزن د ) (2,300 kg/ m3کیلوګرام پر سانتي متر مربعه
وي د )(2.16معادلې په واسطه پیداکېږي .
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)Ec = 0.043(Wc) 1.5 √f′c (kg/cm2) …………………………. (15.2
)Ec = 4,700√f’C (kg/cm2) ……….....………..…………….. (16.2
که چېرته د کانکرېټو حجمي وزن په امریکایې سیستم ) (pcfپونډ پر فوټ مکعب
وي  ،نو دارتجاعیت مودول یې د ) (15’.2او ) (16’.2معادلو په واسطه پیداکېږي .
)Ec = 57,000√f’C (psi) …………… ……….……..……….. (15’.2
)Ec = (Wc)1.5 x 33 x √f’C (psi) .….………………………….. (16’.2

دلته :
 - Ecپه فشار کې د کانکرېټو د ارتجاعیت ستاتیکي مودول دی .
 -f’cد کانکرېټوفشاري مقاومت دی په ) (kg/cm2او ). (psi
 - Wcد کانکرېټو حجمې وزن دی په )(lb/ft3یا ). (kg/ m3
دا باید په یاد ولرو چې د)’ (2.15او )’ (2.16معادلې په هغه حالت کې صحیح دي  ،چې
یوازې د امریکایې واحداتو څخه ګټه اخیستل شوې وي  ،د) (2.15معادله ډېره مشهوره
معادله ده  .د کانکرېټو د ازتجاعیت مودول معموا د ) (ASTM C 469سټندرد له مخې په
تجربوي ډول پیداکېږي [. ]19 : 10
همدارنګه د هغو ساختمانونو لپاره چې د زلزلې او یا د ضربه یې بارونو د اغېزې
الندې واقع کېږي  ،دهغې لپاره د کانکرېټو ډینامیکي ارتجاعیت مودول په پام کې نیول
کېږي  .دا مودول دیو ډېر کوچني شکل بدلون یا نسبتي اوږدېدنې پورې اړه لري چې په
تقریبي ډول د لومړني ستاتیکي ارتجاعیت مودول (هغه مماسي شیبي لیکه چې تشنجاتو-
نسبي اوږدېدنې یاد شکل بدلون د منحني په مبداء کې ترسیمېږي) پورې اړه لري  .د
کانکرېټ وډینامیکي ارتجاعیت مودول د ټیټ  ،منځنې او لوی مقاومت لرونکو کانکرېټو
لپاره د کانکرېټود ستاتیکي ارتجاعیت مودول څخه په ترتیب سره د ) (20%سلنې،
د ) (20%سلنې او د ) (20%سلنې په اندازه ډېر په پام کې نیول کېږي .
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د کانکرېټو د کږېدنې ارتجاعیت مودول د کانکرېټي مقطعي د سختۍ پر بنسټ ټاکل
کېږي او کولی شود یو ساده اتکاء لرونکي ګاډر د بارېدنې په منځنۍ برخه کې د ازمایښت
له مخې د الندینۍ معادلې په واسطه پیداکړو[: ]46 : 7
)……………………………………….. (17.2

PL3
48Iy

=E

په پورتنې فورمول کې :
 - Lد ګاډر اوږدوالی دی .
 -Pد ګاډر په منځنۍ برخه کې متمرکز بار دی .
 -Iد ګاډر د مقطعې د انرشیا مومنټ دی .
 -yد ګاډر د وایې د منځنۍ برخي اوږدوالی دی .
 - 8.2د کانکرېټو د پواسون ضریب یا نسبت ) : (Poisson’s Ratioکله چې
د کانکرېټو یوه استوانه یې نمونه د فشار الندې واقع شي  ،د نمونې د اوږدوالي د لنډېدنې
او د محوري فشاري شکل بدلون د راپیداکېدنې سره پر یوه مهال د نمونې د اړخونو پر لوري
حجم ډېرېږي  .نو د اړخونو د شکل بدلون او د محوري فشاري شکل بدلون نسبت د پواسون
ضریب یا نسبت په نوم یادېږي  ،دا ضریب د لوړ مقاومت لرونکوکانکرېټو لپاره د )(0.11
تر بریده او د ټیټ مقاومت لرونکو کانکرېټو لپاره د ) (0.21تر بریده وي  ،خو د کانکرېټو
لپاره د منځني او مناسب پواسونو ضریب له ) (0.15څخه تر ) (0.17پورې په پام کې نیول
کېږي .

 -9.2د کانکرېټو کششي مقاومت )(Tensile Strength of Concrete
د کانکرېټو کششي مقاومت پیداکول ډېر ستونزمن دي  ،دا ځکه چې د کانکرېټو
کششي مقاومت د فشاري مقاومت په پرتله په نسبتي توګه ډېر کوچنی قیمت لري  .برسېره
پر دې ،په کانکرېټو کې د مایکرو درزونو د شتون له امله د ځایې تشنجاتو د حساسیت په
پایله کې چې د ځاني کلکوالی المل کېږي  ،د کانکرېټو د نمونود ویجاړېدنې په عمومي
توګه د همدې ځانې کلکوالی له امله پېښېږي .د ) (ASTMسټندرد په واسطه د کانکرېټو
کششي مقــاومت په درېیــو طــریقــو پیــداکېــږي  ،چــې د هغــې د جـــوړښــت په کار اچــولــو
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پـورې اړه لــري  .ددې طــریـقــو په واسطــه کــــولـــی شـــو مـستـــقیـــم کشــشــي مقـــاومــت
) ، (Direct Tensile Strengthچوونکې کششي مقـاومـت )(Splitting Tensile Strength
او د کږېدنې یا انحنایې مقاومت ) (Flexural Strengthیا ) (Modulus of Ruptureد
شلېدنې یا ویجاړېدنې مودول پیداکړو  .د دې هر ډول ازمایښتونو طرېقې په الندې ډول په
لنډه توګه توضیح او تشریح کېږي .

 -1د کانکرېټو مستقیم کششي مقاومت )(ASTM C 192
)The Direct Tensile Strength of Concrete (ASTM 192
د کانکرېټو په خښته ډوله نمونه کې د مستقیمې کششي قوي چې عرضاني بحرانې
مقطعه د ) (1in x 1inیا ) (25 mm x 25 mmپه اندازه  ،لکه چې په ( - 2.25شکل) کې
ښودل شوي ده  ،د عمل کولو له اغېزې پیداکېږي  .کوچنۍ اندازه لرونکی نمونه  ،په (2.25
 شکل) کې نمونې له امله  ،مستقیم کششي مقاومت په عمومې ډول په مسالې (بې له غټوډکوونکو کانکرېټ) یا د سمنټو خمیره بې له ډکوونکو څخه پلې کېږي  .په تجربوي ډول
سره د کششي مقاومت د پیداکولو لپاره نهایې بار د نمونې په واسطه متحمل کېږي  .نهایې
اعظمي بار ) (Pmaxد نمونې په بحراني عرضي مقطعه وېشل کېږي  .د ) (2.18معادله یوه
تجربوي معادله ده چې په ) (MPaسره او )’ (2.18معادله په ) (psiسره په ټیپیک ډول د
مستقیم کششي مقاومت د پیداکولو لپاره ترې استفاده کېږي  .مستقیم کششي مقاومت د
کانکرېټو  ،مسالې یا د سمنټو خمیرې  ،د فشاري مقاومت پر بنسټ په الندې ډول پیداکیږ
ي:
)fc = 0.465 √f’C , (MPa)……..………………..(18.2
)fc = 5.6 √f’C , (psi)……………………..……..(18’.2
دلته :
 -fcد کانکرېټو  ،مسالې یا د سمنټو خمیرې مستقیم کششي مقاومت دی .
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 - 25.2شکل :د مستقیم کششي مقاومت د ازمایښت طریقه[. ]19 : 10

 - 2د کانکرېټو د چاودېدنې کششي مقاومت )(ASTM C 496
)(The Splitting Tensile Strength of Concrete
دا طریقه په استوانوي کانکرېټي نمونې چې په افقې ډول پرته وي او د دوو متقابلو لورو
د بار الندې واقع شي  ،لکه د ( - 2.26شکل) په شانته سرته رسیږي .د دې ازمایښت لپاره
استوانوي نمونه ) (4in x 8inیا ) (100 mm x 200 mmابعاد ولري  ،کارېږي  .د نمونې
په بحراني مقطعې کې د تشنجاتو عمل چې په ( - 2.26شکل) کې ښودل شوي دي  .د نمونې
د مقطعې له پاسه او الندې فشاري تشنجات  ،د نمونې د مقطعې په منځنۍ برخه کې د
کششي تشنجاتو په پرتله ډېر ښکاري  .سره له دې چې نمونه په کشش کې له کاره لوېږي ،
ځکه چې کانکرېټ په کشش کې کمزوری او په فشار کې ځواکمن او قوي دي  .د )(19.2
معادلې په واسطه کولې شو د کانکرېټو چاودېدونکې کششي مقاومت محاسبه کړو.
)fct = 2Pmax/πDL…………………(19.2
دلته :
 - fctپه چاودېدنه کې د کانکرېټو کششي مقاومت دی .
 - Pmaxد نمونې له پاسه عامل اعظمي بار دی .
 - Dد نمونې قطر دی .
 - Lد نمونې اوږدوالی دی .
د ) (20.2معادله یوه تجربوي معادله ده  ،چې (دامریکایي واحدونو لپاره په
کارېږي) په ټیپیک ډول سره د فشاري مقاومت پر بنسټ د کانکرېټو چاودېدنه کې کششي
مقاومت قیمت د پیداکولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي .
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)fct = 0.473√f’C , (MPa)……………………..(20.2
)fct = 5.7√f’C , (psi)…………………………..(20’.2

په عمومی ډول سره په چاودېدنه کې د کانکرېټو کششي مقاومت د کانکرېټو د
جوړښت په کارولو کې حقیقت ته نژدې کششي مقاومت دی[. ]19,20 : 10

 - 26.2شکل :په چاودېدنه کې د کششي مقاومت د ازمایښت طریقه ده[. ]20 : 10

 -10.2په کږېدنه (انحناء) کې د کانکرېټو کششي مقاومت )(ASTM C 78
The Bending Tensile (Flexure) Strength of Concrete
د کانکرېټو دا ډول مقاومت د کانکرېټي ګاډر په انحناء کې د څلورو نقطو څخه (1/3
نقطه) کې د بار د عمل الندې پیداکېږي [.]63 : 8
په کږېدنه انحناء کې د دې ازمایښت لپاره د ګاډر نمونه ) (12inانپه یا ) (300 mmملي
متره وایه او خیالي ابعاد یې) (4in x 4in x14inانپه یا )(100mmx100mmx350mm
ملي متره پورې وي  ،چې په ( - 2.27شکل) کې ښودل شوي دی  .د ) (Pبار اعظمي قیمت
هغه دی چې د هغې له اغېزې کانکرېټي نمونه په الندینۍ برخه کې درز پیداکېږي ،یا هغه
برخه چې هلته ډېر کششي تشنجات رامنځته کېږي  .د جامداتو میخانیک پر بنسټ هغه
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اعظمي انحنایې تشنجات (کششي یا فشاري) چې په نمونه کې رامنځته کېږي  ،کولی شو
د ) (21.2معادلې په واسطه پیداکړو :
)fr = Mmax/S = Mmax/(bh2/6) = Pmax . L/(bh2) …………..(21.2

دلته :
 - frپه انحناء کې د کانکرېټو مقاومت یا په شلېدنه کې د کانکرېټو مودول دی .
 - Mmaxد نمونې په واسطه متحمل کېدونکی اعظمي انحنایې مومنټ دی .
 - Pmaxد نمونې په واسطه متحمل کېدونکی اعظمي بار دی .
 - bد نمونې عرض دی .
 - hد نمونې ارتفاع ده .
د ) (21.2په معادله کې فرض شوې ده  ،چې په خطي ارتجاعیت برخه کې تشنجات
د مقطعې په ټولو خواو کې وي وېشل کېږي ،یوازې د کانکرېټو د غېر خطي خواصو له امله
قوی بیا وېشل کېږي  .دا دواړه فرضي دقیقې نه دي  ،که چېرې د کانکرېټو د شلېدنې مودول
) (Modulus of Ruptureلپاره د قیمتونوپایلې په اټکلې توګه وي .
د ) (22.2معادله یوه تجربوي معادله ده  ،چې په ) (MPaسره اود ) (22’.2په )(psi
سره په ټیپیک ډول د فشاري مقاومت پر بنسټ و د کانکرېټو ،مسالې او د سمنټو دخمیرې
د شلېدنې مودول ) (Modulus of Ruptureد پیداکولو لپاره ترې استفاده کېږي[.]21: 10
)fr = 0.623 √f’C , (MPa)………………………..(22.2
)’fr = 7.5√f’C , (psi).…………………………..(2.22
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 - 27.2شکل :دکږېدنې یا انحنایې مقاومت د ازمایښت طریقه[. ]21 : 10

 -11.2د کانکرېټو د مخلوط طرحه او محاسبه )(Concrete Mixed Design
د کانکرېټو د مخلوط طرحه او محاسبه دارنګه تعریفېږي  :د کانکرېټو لپاره دمناسبو
ترکیبي اجزاوو غوره کول او داقتصادي کانکرېټو لپاره د هغوی د نسبي مقدار ټاکل چې
د ځانګړو خواصو لکه کاري وړتیا  ،مقاومت او پایښت لرونکي وي .
مخکې دکانکرېټو په خواصو اغېزمن الملونه په کافي اندازه د مطالعي الندې ونیول
شو ،خو په دې برخه کې هغه مهم الملونه چې د کانکرېټو د مخلوط د طرحې او محاسبې په
کړنه کې کارېږي  ،د اوبواو سمنټو نسبت اعظمي اندازه ،د سمنټو اصغري مقدار ،اصغري
مقاومت ،د کاري وړتیا اصغري اندازه ،د ډکوونکو د دانو اعظمي قطر او په یوه محدوده
کې په سلنې سره د هوا شتون مشخصولو څخه عبارت دي .
د معمولي کانکرېټو او د درندو کانکرېټو د مخلوط طرحه او محاسبه دامریکا
کانکرېټو انستیتوت ) (ACI 211.1-91کود د الرښوونې پر بنسټ سرته رسیږي  .خو په
دې برخه کې یوازې د معمولي کانکرېټو د مخلوط طرحه او محاسبه د ) (ACIاو )(BS
ستندردونو پر بنسټ سرته رسیږي .
هغه فکتورونه چې د مخلوط په طرحه کې په پام کې نیول کېږي په لنډه توګه د مطالعي
الندې نیسو :
 .1د اوبو او سمنټو نسبت ) : (Water- Cement Raioبهتره ده چې د ورکړل
شوي منځني مقاومت ته د رسېدنې لپاره د اوبو اوسمنټواړین نسبت  ،د مخکنیو مشابهو
یا یو شانته اجزاووڅخه دجوړو شویو مخلوطونو لپاره د السته راغلو اړیکو له مخې و ټاکل
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شي اود سرته رسیدلو ازمایښتونو دترکیبي اجزاوو مخلوط د واقعي مسالې چې په
جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي دترکیبي اجزاوو د مخلوطونو لپاره مشخصېږي  .د
ازمایشي مخلوط لپاره د اوبو او سمنټواټکلي نسبت د بېالبېلو سمنټو لپاره کولی شو د
( -2.15جدول) -2.16( ،جدول) او ( -2.28شکل) څخه په الس راوړو ،چې د )(ACI Code
او ) (BSسټندرد په واسطه توصیه شوي دي  .د نور ډولو سمنټو لپاره د اوبو اوسمنټو نسبت
د ازمایشي مخلوطونو د جوړونې له مخې وټاکل شي  .دمخلوط د طرحې لپاره د انګلیسي
طرېقې په کارونه کې اړینه ده  ،چې د لویوډکوونکو ډول  ،د سمنټو ډول اومنځني مقاومت
ته درسېدنې عمر ،د اوبو اوسمنټو نسبت ) (0.50په پام کې نیولو سره منځنی مقاومت
د( -2.16جدول) څخه اخیستل کېږي  .د جدول څخه دا اخیستل شوی قیمت د(-2.28
شکل) کې په ښودل شویومنخني ګانوکې چې په هغې کې د مقاومت د بدلون یوه منحني د
اوبو او سمنټو د نسبت پر وړاندې ترسیمېږي  .د منځني مقاومت لپاره د اوبو او سمنټو ازاد
نسبت کولی شو د دې منحني څخه وټاکو[.]377-382:16

 -15.2جدول  :د ) (ACI 211.1-91کود او سټندرد له مخې داوبو او سمنټو د نسبت منځني مقاومت
تر منځ اړیکي [.]379 : 16
د ) (28ورځنې منځني فشاري مقاومت

د اوبو اوسمنټو اغېزمن نسبت د وزن له مخې

MPa

Psi

هوا لرونکی کانکرېټ

بې له هوا کانکرېټ

45

-

-

0.38

-

6, 000

-

0.41

40

-

-

0.43

35

5, 000

0.40

0.48

30

-

0.46

0.55

-

4, 000

0.48

0.57

25

-

0.53

0.62

-

3, 000

0.59

0.68
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20

-

0.61

0.70

15

-

0.71

0.80

-

2, 000

0.74

0.82

یادونه  :منځني اته وېشت ورځني فشاري مقاومت د استوانه یې نمونو له مخې
اخیستل شوي قیمتونه دي  ،چې په نمونو کې د ډکوونکو د لویو دانو قطر د)(20mm
ملي مترو څخه تر ) (25mmملي مترو پورې ،په کانکرېټو کې د هوا مقدار لږ او
پورتلنډ سمنټ په کې کارېدلي دي .

 -16.2جدول  :د ) (ACI 211.1-89کود او سټندرد له مخې داوبو او سمنټو د نسبت منځني مقاومت
تر منځ اړیکي [.]380 : 16
د ) (28ورځنې منځني فشاري مقاومت

د اوبو اوسمنټو اغېزمن نسبت د وزن له مخې

MPa

Psi

هوا لرونکی کانکرېټ

بې له هوا کانکرېټ

-

4, 500

-

0.38

30

-

-

0.40

-

4, 000

0.35

0.44

25

-

0.39

0.50

-

3, 500

0.40

0.51

-

3, 000

0.46

0.58

20

-

0.49

0.60

17

-

0.54

0.66

-

2, 500

0.54

0.67
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 -17.2جدول :د ) (BS 1986سټندرد د ) (0.50داوبو او سمنټو دازاد نسبت په لرلو سره اټکلي منځني
مقاومت تر منځ اړیکي [.]380 : 16
د کانکرېټو فشاري مقاومت په ])[MPa (psi

د ډکوونکو
د سمنټو ډول
ډول

عادي پورتلنډ

بې له ماتېدنې

درې ورځني

اوه ورځني

) (28ورځني

) (91ورځني

)22(3,200

)30(4,400

)42(6,100

)49(7,100

سمنټ )(I
دسلفاتو ضد
پورتلنډ سمنټ
)(V
ژر سختېدونکي

مات شوي

بې له ماتېدنې

)36(5,200

)27(3,900

)54(7,800

)49(7,100

)56(8,100

)48(,7000

)37(5,400

)29(4,200

)55(8,000

)43(6,200

)34(4,900

پورتلنډ سمنټ
)(III

مات شوي

)61(8,900

 .2دسمنټو ډول ) : (Type of Cementد بېالبېلو ډولونو سمنټو د خواصو په اړه
مخکې بحث وشو ،خو د سمنټو د ډول غوراوی داړین مقاومت د سختېدنې په درجې ،
دکیمیاوي حملو احتمال او د تودوخې په پاملرنې پورې اړه لري .
 .3پایښت ) : (Durabilityد چاپېریال سخت شرایط د اوبو او سمنټو د نسبت د
جدی کنترول او څارنې ایجاب کوي  .څرنګه چې دا نسبت د سمنټو د خمیرې او کانکرېټو د
پایښت بنسټیز المل دی ،نو سربېره پردې د فوالدي سیخانو بشپړه پوښل هم اړین دي  .د
) (ACI 318-89کود د الرښوونې له مخې په جدولونو کې د معمولي کانکرېټو لپاره د اوبو
او سمنټو اعظمي نسبت اندازه او د سپکو دانو لرونکو کانکرېټو لپاره داصغري مقاومت
اندازه مشخصه شوې ده  ،دا ځکه چې په سپک دانه لرونکو کانکرېټو کې د ازادو اوبو او
سمنټو نسبت ډېر ډاډمن نه وي .
 .4کاري وړتیا او د اوبو مقدار) : (Workability and waer quantityلکه
مخکې چې ترې یادونه وشوه د کانکرېټو خواص د لېږدونې او اچولو پر مهال هم ډېر د
اهمیت وړ دي  ،چې په دې مرحله کې د مهمو خواصو څخه یو هم د کانکرېټو کاري وړتیا ده.
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د کانکرېټو اړینه کاري وړتیا د دوو الملونو پورې تړلې ده  :لومړنی المل یې د عناصرو
د مقطعې ابعاد او فوالدي سیخانو تر منځ فاصله ده او دویم المل یې تراکم طریقه ده .
څرګنده ده کله چې د عنصر مقطعه نرۍ او پیپلې وي اویا نور داسې حالت شتون ولري نو
اړینه ده چې د کانکرېټو کاري وړتیا باید چې لوړه وي  ،د دې لپاره چې دمنطقي سختېدنې
لپاره بشپړه تراکم حاصل شي  .همدارنګه که فوالدي سیخان یو له بل سره ډېر نژدې واقع وي
 ،نو د کانکرېټ اچولو او تراکم عملیه ستونزمنه کوي  ،نو باید چې په دې حالت کې کانکرېټ
لوړه کاري وړتیا ولري  ،د کانکرېټو د مخلوط په طرحه او محاسبه کې د ساختماني عناصرو
دا ځانګړتیاوې په پام کې نیول کېږي .
کله چې د کانکرېټو کاري وړتیا وټاکل شوه  ،کولی شو د هغې له مخې د مخلوط لپاره
د اوبو مقدار په اټکلي ډول د سټندرد د الرښوونکو جدولونو څخه وټاکو.

 -18.2جدول :د ) (ACI 211.1-91سټندرد په واسطه د بېالبېلوډول ساختمانونو لپاره توصیه شوي
سلمپ اندازې [.]383 : 16

د سلمپ ) (Slumpاندازه
د ساختمان ډول
په )(mm

اوسپنیزکانکرېټې دیوالونه

20 – 80

په )(in

1–3

او تهدابونه
اوسپنیزکانکرېټي تهدابونه
20 – 80

1–3

بندونه اودیوالونه
اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونه
20 – 100

1–4

اودیوالونه
د ساختمان ستنې (پایې )

20 – 100
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1–4

مخنې کارونه او د پوښښ
20 – 100

1–3

تختې
په لوی حجم کانکرېټ
)(Mass concrete

20 – 80
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 -19.2جدول  :د ) (ACI 211.1-91سټندرد په مطابق د ډکوونکو د دانو د اعظمي قطر پر بنسټ د بېالبېلو کاري وړتیاوو له مخې د مخلوطېدونکواوبو
مقدار [.]384 : 16
داوبو مقدار په ) kg/m3 (lb/yd3د ډکوونکو د لویو دانو پربنسټ
کاري وړتیا د هوا په شتون
کې

10mm
3

)( in
8

12.5mm
1

)( in
2

20mm
3

)( in
4

25mm
)(1 in

45mm
1

)(1 in
2

50mm
)(2 in

70mm
)(3 in

80mm
)(6 in

بې له هوا کانکرېټ
سلمپ :
)30-50mm (1 -2 in

)205(350

)200(335

)185(315

)180(300

)160(275

)155(260

)145(220

)125(190

)80-100mm (3 - 4 in

)225(385

)215(365

)200(340

)195(325

)175(300

)170(285

)160(245

)140(210

)150-180mm (6 - 7 in
په سلنې سره د شته هوا اټکل

)220(410

)230(385

)210(360

)205(340

)185(315

)180(300

)170(270

-

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0.3

0.2

شوی اندازه
هوا لرونکی کانکرېټ
سلمپ :
)30-50mm (1 -2 in

)180(305

)175(295

)165(280

)160(270

)145(250

)140(220

)135(205

)120(180

)80-100mm (3 - 4 in

)200(340

)190(325

)180(305

)175(295

)160(275

)160(245

)150(225

)135(200

)215(365
)150-180mm (6 - 7 in
په سلنې سره ټوله توصیه شوی هوا

)205(345

)190(325

)185(310

)170(290

)170(270

)160(260

-

مالیم شرایط

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

منځني شرایط

6.0

5.5

5.0

4.5

4.5

4.0

3.5

3.0

سخت شرایط

7.5

7.0

6.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0
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یادونه  :دهغه کانکرېټو لپاره چې په هغې کې د ډکوونکو د دانو کپه د ) (40mmملي
1

مترویا) (1 inانپوڅخه لوی وي د سلمپ ازمایښت پــر بنسټ چې د ) (40mmملي مترو
2

1

یا) (1 inانپوڅخه لوی دانو یا ذرو د لمدې چاڼېدنې په واسطه لیري کېږي اود سلمپ
2

قیمت پیداکېږي .
داوبو مقدار له ) (70mmملي مترو څخه تر) (150mmملي مترو یا) (3 inانپوڅخه تر
) (6 inانپو پورې لویو دانو لپاره ددانو منځنی اندازې له مخې د لوی دانو څخه تر کوچنیو
دانو پورې په پام کې نیول کېږي .
 .5د ډکوونکو ټاکنه ) : (Selection of Aggregtesلکه مخکې چې ترې یادونه
وشوه  ،چې د ډکوونکو لویه دانه د عنصر د عرضاني مقطعې او د سیخانو تر منځ فاصلې له
مخې ټاکل کېږي  .د یادولو وړ ده چې د کانکرېټو د خواص د ډکوونکو د دانو د )(40mm
1

ملي مترو) (1 inانپو څخه په ډېرېدنې سره بهتري نه مومي  ،نو له دې امله د لویو دانو
2

کارېدنه ګټوره نه ده .
سربېره پر دې د لویو دانو کارېدنه په دې مانا ده چې د ډکوونکو د ساتلو لپاره په
پراخه کپه ګدام ته اړتیا ،وي او په پایله کې د مخلوط عملیه بیپلې کوي  .په کوچنیو
مخلوط ماشینونو کې دا عمل د کانکرېټو د تیارولولپاره غیر اقتصادي دی  ،خود لوی
حجم کانکرېټو په تیارولو کې غیر اقتصادي نه تمامېږي .
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 -20.2جدول  :د ) (ACI 211.1-91سټندرد په مطابق د کانکرېټو په یوه واحد حجم کې دلویو ډکوونکو
وچ حجمي وزن [.]393 : 16

د کانکرېټو د حجم په واحد کې د شګې د میده والی ضریب
د ډکوونکواعظمي کپه

) (FMلپاره د لویو دانو وچ حجم

په )(mm

په )(in

2.4

2.6

2.8

3.0

10

3
8

0.5

0.48

0.46

0.44

12.5

1
2

0.59

0.57

0.55

0.53

20

3
4

0.66

0.64

0.62

0.60

25

1

0.71

0.69

0.67

0.65

40

1

0.75

0.73

0.71

0.69

50

2

0.78

0.76

0.74

0.72

70

3

0.82

0.80

0.78

0.76

150

6

0.87

0.85

0.82

0.81

1
2
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 -21.2جدول  :د ) (ACI 211.1-91سټندرد په مطابق دتازه کانکرېټو لومړنی اټکل شوی کثافت (حجمي
وزن) [.]393 : 16
دتازه کانکرېټو لومړنی اټکل شوی کثافت (حجمي وزن)
د ډکوونکواعظمي کپه
د هوا په شتون کې
په )(mm

په )(in

lb/yd3

Kg/m3

lb/yd3

3
8
1
2
3
4
1

3,690

2,285

3,840

2,235

3,760

2,315

3,890

2,280

3,840

2,355

3,960

2,315

3,900

2,375

4,010

40

1
2

1

2,355

3,960

2,420

4,070

50

2

2,375

4,000

2,445

4,120

70

3

2,400

4,040

2,465

4,160

150

6

2,435

4120

2,505

4,230

10
12.5
20
25

Kg/m3

بې له هوا

2,190

 -1.2مثال  :د یوې ودانۍ داخلي پایې یا ستنې ته د داسې کانکرېټو اړتیا ده  ،چې اته وېشت
ورځنې فشاري مقاومت یې ) (20 MPaمیګا پاسکال یا ) (2900 psiپونډ پر انچ مربع وي
 ،الزمه ده چې د شلو پاېلو څخه دیوې یا په منځنۍ توګه دوه پایلي مشخصې شوې وي .د
ستنې یا پایې د عرضاني مقطعي د ابعادو او د سیخانو تر منځ فاصلې له مخې سلمپ
) (50mmملي متره یا ) (2inانپه او د ډکوونکو د دانو اعظمي قطر ) (20 mmملي متره یا
3

) ( inته اړتیا ده  .دواړه کوچني او لوي ډکوونکي دانه بندي د )(ASTM C 33-92a
4

سټندرد په مطابق دي او د کوچـنیو ډکـوونکــو د میــده والـي ضـریب ) (FM = 2.60دی  .د
ډکــوونکـو لـومـړنیـو ازمـــایښتونو ښـــــودلې ده چـــــې د دواړو ډکوونکو مخصوص وزن
) (SSD = 2.65ده او د لمدبل یا رطوبت اندازه یې لږه ده  .د لویو ډکوونکو حجمي وزن
) (1,600 kg/m3یا ) (100 lb/ft3دی  .د کانکرېټو د ترکیبي اجزاوو و مقدار په ترتیب سره
په الندې ډول محاسبه کېږي :
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(الف)  -دا چې بیرون کوم ځانګړي شرایط نه شته  ،نو معمولي پورتلنډ (لومړي ډول) سمنټو
پرته له د داخلي هوا څخه کارېږي .
(ب)  -د مخکنیو تجربو له مخې کانکرېټ د مشخص او ځانګړي ) (25 MPaمیګا پاسکال
یا ) (3600 psiپونډ پر انچ مربع فشاري مقاومت په پام کې نیول شویو موادو سره یو شانته
 ،چې د شلو سټندردو سلندرونو ازمایښت پایلې (د یوه یا په منځنۍ توګه د دوو سلنډرون)
معیاري انحراف ) (3.5 MPaمیګا پاسکال یا ) (500 psiپونډ پر انچ مربع دی  .د اړین
مقاومت د کموالي احتمال د شلو څخه په یوه نمونه کې دي  ،نو له همدې امله احتمالي
ضریب ) (1.64په پام کې نیول کېږي  .سره له دې چې د شلو ازمایښتونو پایلې شته ،خو
سټندرد انحراف د ) (1.08ضریب په اندازه ډېرېږي  ،نو اړین منځنی فشاري مقاومت په
الندې ډول پیداکېږي :
)fm = fck + kϭn ……………………………………….(23.2
په پورتنې فورمول کې :
 -fckدفشاري مقاومت ( ) 20 MPaدی .
 -Ϭسټندرد انحرافي فکتور ))3.5MPa( (Standard deviation factorدی .
 -kمناسب احتمالي ضریب ) (The appropriate probaility factor) (1.08دی.
 -nسټندرد انحرافي د زیادښت ضریب )(Standard deviation increasing factor
) (1.64دی .
)fm = 20 + (1.64 x 3.5 x 1.08) = 26 MPa (3800 psi
د ( -15.2جدول) څخه داوبو او سمنټو نسبت ) (W/C = 0.60قبلوو  .دا باید په یاد
ولرو چې په ( -15.2جدول) کې هم داوبو او سمنټو نسبت ) (W/C = 0.60ورکړل شوی
دی .
(ج)  -د ( -19.2جدول) څخه د بې له هوا کانکرېټو د اوبو مقدار د سلمپ د )(50mm
3

ملي متر یا ) (2 inانپه اندازې او د دانو د اعظمي قطر ) (20 mmملي متره یا )( in
4
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انپه پر بنسټ ) (185kg/m3یا ) (315 lb/yd3په اندازه اخیستل کېږي  ،همدارنګه د
بندې شوی هوا مقدار په اټکلي توګه ) (2%سلنه قبلېږي .
(د)  -به کانکرېټو کې د سمنټو اړین مقدار مساوي کېږي په :
)= 308 kg/m3 (519 lb/yd3

185
0.6

داوبومقدار

=
داوبواوسمنـونسبت
3

(هـ)  -د لویو ډکوونکودانو د اعظمي قطر ) (20 mmملي متره یا ) ( inانپه او د
4

کوچنیو ډکوونکو د میده والي ضریب ) (FM = 2.6پر بنسټ د( -2.20جدول) څخه
د کانکرېټوپه یوه واحد حجم کې د لویو ډکوونکو وچ حجم ) (0.64 kg/m3اخلو  .نو د
کاري وړتیا لرونکو کانکرېټو لپاره د لویو ډکوونکو مقدار مساوي کېږي په :
)0.64 x 16000 = 1024 kg/m3 (1725 lb/yd3
د دې لپاره چې د د لویو ډکوونکو د جذبېدنې ډېره لږه ده نو په پام کې نه نیول کېږي  ،نو
له دې امله د ) (SSDله مخي د وزن دپیداکولو کې اصالح ته اړتیا نه لیدل کېږي .
(و)  -اوس د کوچنیو ډکوونکو مقدار کولی شو د د وزني طرېقې له مخې په الس راوړو.
د ( -12.2جدول) څخه د بې هوا کانکرېټو حجمي وزن چې په هغې کې د لویو دانو قطر
3

) (20 mmملي متره یا ) ( inانپه وي  (2355 kg/m3) ،یا )(3960 lb/yd3اټکل کېږي.
4

همدارنګه د الندیني فورمول په واسطه هم کولی شو د کانکرېټو حجمي وزن اټکل کړو:

𝛾

)(kg/m3) … ρ = 10 γa (100 – A) + C (1 − 𝑎 ) – W (γa -1)…….... (24.2په
𝛾

)) – W (γa -1)…. (24’.2

𝑎𝛾
𝛾

(lb/yd3) …ρ = 16.85 γa (100 – A) + C (1 −په

په پورتنې فورمول کې :
 -γaد لویو او کوچنیو ډکوونکو مرکب منځنی حجمې وزن ) (SSDدی ،چې د
ازمایښت په پایله کې په الس راځي .
 - Aپه سلنه د هوا ترکیب شوي مقدار دی .
 - Cپه ) (kg/m3یا ) (lb/yd3د سمنټو مقدار دی .
 -γد سمنټو حجمي وزن دی  ،چې د پوتلنډ سمنټو لپاره ) (3.15په پام کې نیول کېږي .
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 - Wپه ) (kg/m3یا ) (lb/yd3د ګډوونکو اوبومقدار دی .

)) – 185 (2.65 -1

2.65
3.15

ρ = 10 x2.65 (100 – 2) + 308 (1 −

)ρ = 2292 kg/m3 (3861 lb/yd3
پـــه الس راغــلــي قــیمـــت د اټکلی جدول څخه اخیستل شوی ) (2355 kg/m3یا
) (3960 lb/yd3قیمت څخه لږ دی  ،نو له دې امله د جدول څخه اټکل شوی قیمت قبلوو
او کانکرېټو د حجمي وزن د لومړني اټکل شوي قیمت له مخې د کانکرېټو د حجم په
واحد کې د کوچنیو ډکوونکو وزن په الندې ډول په الس راوړو :
)+ 10A)]……… (25.2

Ac

C

(kg/m3) …… Af = γf [1000 − (W + +په

γ
γc
Ac

)+ 0.27A)] ……..… (25’.2

γc

C

(lb/yd3) …… Af = γf [27 − (W + +په
γ

په پورتنې فورمول کې :
 -Acپه ) (kg/m3یا ) (lb/yd3د لویو ډکوونکو مقدار دی .
 -γfد کوچنیو ډکوونکوظاهري مخصوص وزن ) (SSDدی .
 -γcد لویو ډکوونکوظاهري مخصوص وزن ) (SSDدی .
])+ 10 𝑥2

1024
2.65

+

308
3.15

Af = 2.65x [1000 − (185 +

)Af = 824 kg/m3(1388lb/yd3
(ط)  -د ) (SSDپر بنسټ د ټولو موادو وزن په الس راوړو  ،خو د ډکوونکو لپاره لمدبل
یا رطوبت د لږړوالی له امله د انصراف په حالت کې نور اصالحاتو ته اړتیا نه لیدل
کېږي .
(ی)  -د کانکرېټو په یو متر مکعب کې په کیلوګرام یا په یاردمکعب کې په پونډ سره
د ټولو ترکیبي موادو وزن په الندې ډول اټکلوو:
= ) (Cementسمنټ

)308 kg (519 lb

) (Fine aggregate) = 824 kg (1,388 lbکوچني ډکوونکي یا شګه
)1,024 kg (1,725 lb

= ) (Coarse aggregateلوی ډکوونکي
= ) (Added waterیوځای شوې اوبه

)185 kg (315 lb
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)2,341 kg (3,947 lb

( ک) -

= ) (Totalمجموعه

په پورتنیو نسبتونو یو ازمایشي مخلوط د ) (0.02m3متر مکعب یا

)(0.026lb/yd3پونډ پر یاردمکعب کانکرېټو لپاره تیار شو  ،چې د یاد شوي حجم
کانکرېټو لپاره ) (3.7 kgاوبه په پام کې نیول شوې وي  ،چې په پایله کې یې سلمپ ډېر لږ
و  .نو له دې امله الزمه ده چې د ډاډمنې کاري وړتیا لرونکي مخلوط د السته راوړنې لپاره
داوبو مقدار ته تر ) (4 kgیا ) (8.8lbپورې زیادښت ورکړو  ،چې په پایله کې یې د کانکرېټو
سلمپ ) (25 mmملي متره یا ) (1 inانپه او حجمي وزن یې ) (2,320 kg/m3یا (3,909
) lb/yd3شي  ،نوله دې امله به دکارېدونکو موادو مقدار مساوي شي په :
= ) (Cementسمنټ

)6.16 kg (13.35 lb

) (Fine aggregate) = 16.48 kg (36.26 lbکوچني ډکوونکي یا شګه
)20.48 kg (45.06 lb

= ) (Coarse aggregateلوی ډکوونکي

)4.00 kg (8.80 lb

= ) (Added waterیوځای شوې اوبه

)47.12 kg (103.67 lb

= ) (Totalمجموعه

دپاسني مجموعي وزن له امله د کانکرېټو ټول حجم د )= 0.0203 m3 (0.0266yd3

47.12
2,320

(

سره مساوي کېږي  .نو د د کانکرېټو د یو واحد حجم لپاره د اوبواړین مقدار مساوي کېږي
په )= 197kg/ m3

4.0

( یا ) (332 lb/ yd3سره  .سره له دې هم د اوبو دا مقدار یا وزن د

0,0203

ســــره باید ) (6kg/m3یا ) (10 lb/yd3ور ډېرشي  ،ځکه چې ) (50 mmملي متره یا )( 1.0 in
انپه سلمپ د ازمایشي مخلوط په واسطه حاصل نه شو  ،ځکــه نــو د ګــډېدونکــو اوبـــو
مقــدار د کانکرېټو د جوړوونکي مخلوط لپاره مساوي کېږي په (197 + 6 = 203 kg/m3) :
یا ) (341 lb/yd3سره  .د اوبو او سمنټود ثابت نسبت له امله داوبو د مقدار د ډېرېدنې سره
د سمنټو مقدار هم ډېرېږي  ،چې مساوي کېږي په = 338 kg/ m3) :
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203
0,6

( یا )(569 lb/ yd3

سره .له کومه ځایه چې کانکرېټو د ازمایشي مخلوط کاري وړتیا ډاډمنه په الس راشي  ،نو
د کانکــــرېټو د حجـــــم په واحــــد کې د لویو ډکوونکو دانو مقدار مساوي کېږي په :
)= 1,009 kg/ m3

20.48
0.0203

( یا ) (1,697 lb/ yd3سره  .همدارنګه د کانکرېټو د حجم په واحد

کې د کوچنیو ډکوونکو مقدار د بیا محاسبه کولو لپاره  ،کولی شو چې د کانکرېټو حجمي
وزن ) (2,320 kg/m3یا ) (3,909 lb/yd3قبول کړو چې د ازمایشي مخلوط د محاسبې په
پایله کې حاصل شوی و  .د وزن طرېقې په کارولو سره د کوچنیو ډکوونکو مقدار مساوي
کېږي په :
)2,329 – (203 + 338 + 1,009) = 770 kg/m3 (1,295 lb/yd3
په پایله کې د کانکرېټو په یو متر مکعب (پونډ پر یاردمکعب) حجم کې د ترکیبي
موادو مقدار په الندې ډول حاصلېږي :
= ) (Cementسمنټ

)338 kg (569 lb

) (Fine aggregate) = 770 kg (1,295 lbکوچني ډکوونکي یا شګه
)1,009 kg (1,697 lb

= ) (Coarse aggregateلوي ډکوونکي

)203 kg (341 lb

= ) (Added waterیوځای شوي اوبه

)2,320 kg (3,902 lb

= ) (Totalمجموعه

 -12. 2د کانکرېټو انقباض )(Shrinkage of Concrete
انقباض یا دکانکرېټو د حجم کمېدنه ده  ،د سمنټو خمیرې د جوړېدلو پر مهال د جذب
شویو اوبو له السه ورکولو ته ویل کېږي  .په کانکرېټوکې انقباض څلورو ډولونو
پالستیکي انقباض  ،ګونجي کېدنې انقباض  ،د وچېدنې انقباض او کاربوناسیوني
انقباض وېشل کېږي[. ]3 : 15
د کانکرېټو د سختېدلو له امله د تدریجي تبخیر  ،ویښته ډوله تشو او خالیګاو ،د
اوبو وتل او وچېدنې انقباض په پاېلې کې د کانکرېټو کپه یا سایزکمېږي  .کله چې
کانکرېټ تازه وي او په هغې کې انقباض څرګند شي  ،نو دې ته د کانکرېټو پالستیکي
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انقباض ویل کېږي  ،او کله چې په سخت شویو کانکرېټو کې انقباض څرګند شي  ،هغې ته د
وچېدنې انقباض) (Drying Shrinkageویل کېږي  .د پالستیکي انقباض په وړاندې د
ساتنې لپاره اړینه ده  ،چې تازه کانکرېټ ښه ځای په ځای شي  ،کلک یا ښه ټپک
شي،سطحې یې ښې هوارې شي  ،اوبه پرې په پرله پسې په منظم ډول وپاشل شي او په
ځانګړي توګه د ډېري تودوخې  ،باد او د لمر د مستقیمو وړانګو الندې د شتون له امله د
اوبو د چټک تبخیر څخه یې په ښه طریقه مخنیوی وشي  .دارنګه ساتنه په ټیپیک ډول سره
د اوبو د پاشلو په واسطه سرته رسیږي  .د سختو شوېو کانکرېټو لپاره د وچېدنې انقباض
په عمومی توګه د ) (600μmمایکرون متر څخه تر ) (800µmمایکرون متر پورې او
نسبتي اوږدوالی یې ) (0.06%سلنې دڅخه تر) (0.08%سلنې پورې وي  .د وخت پر بنسټ
د کانکرېټو د وچېدنې انقباض توضیح په ( - 2.28شکل) کې ښودل شوې ده  .د دې لپاره
چې د کانکرېټو د وچېدنې انقباض راکم کړو  ،نو الندینۍ پاملرنې باید په پام کې ونیول
شي :
 .1په کانکرېټو کې د ګډېدونکو اوبو کمول .
 .2په ښې طرېقې د اوبو پاشلو سرته رسونه (لږ تر لږه تر اوو ورځو پورې د اوبو پاشلو
په واسطه لوند ساتل) .
 .3د ښو او با کیفیته ډکوونکو کارول  ،هم کولی شي چې په کانکرېټو کې انقباض راکم
کړي .
 .4د کانکرېټو د ښه مخلوط د طرحی کارول پرته له دې چې د سمنټو خمیرې مقدار ډېر
شي (د ترکیب ی اجزاوو د مقدار ډېرېدنه هم د انقباض المل کېږي) [. ]11:15
 .5د ساختماني درز کارول (د دې سره د مقطعې ارتفاع کمیږی) ،په همدې ډول د
ساختماني درز په واسطه  ،انقباضی درزونه محدود اوکنترولېږي .
 .6د انقباضي سیخانو ځای په ځای کولو په پایله کې یې د انقباضي درزونو عرض او
ډېرېدنه کمېږي .
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د پالستیکي انقباض او وچېدنې انقباض په وړاندې د محاسبې او ډیزاین نه شتون
او د جوړېدنې په نه پاملرنه کې موازي درزونه نژدې د) (250mmملي متره په فاصله د
پوښښ تختو او نورو هوارو کانکرېټو په کارولو کې په پام کې نیول کېږي[. ]22 : 10

 - 28.2شکل :د وخت په پام کې نیول و سره د کانکرېټو د وچېدنې انقباض توضیحات [. ]22 : 10

د ګونجي کېدنې انقباض ) (Autoggenous shrinkageځانګړي ډول انقباض دی ،
چې په هغې کې کانکرېټ اوبه د سمنټو د هایدریشن له امله د السه ورکوي او په ډېره
اسانۍ سره د سختېدنې د انقباض څخه توپیر کېدلی نه شي  .د دې ډول انقباض اندازه ډېره
لږه وی او د شکل بدلون اندازه یې د ) (50 x 10-6څخه تر) (100 x 10-6پورې محدودېږي .
د یادولو وړ ده  ،که چېرې کانکرېټ د سمنټو د هایدریشن په مرحله کې په پرله پسې توګه
ډېر له اوبو سره وساتل شي  ،نه یوازې داچې دا ډول انقباض نه پیداکېږي  ،بلکې د یو ډول
انبساط چې سمنټ یې د اوبو د جذب په پایله کې کوي  ،چې د پړسېدنې یا تورم
) (Swillingورته ویل کېږي رامنځته کېږي .
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د وچېدنې انقباض هغه انقباض دی  ،چې په سختو شووکانکرېټو کې د سمنټو
خمیرې څخه د جذب شویو اوبو د وتلو(په هغه چاپیریال کې چې لمدبل یې د  100%سلنې
څخه په نسبي توګه لږ وي) په پایله کې رامنځته کېږي .
کاربوناسیوني انقباض،هغه انقباض دی،چې په هواکې دکاربن ډاي اوکسایدو
) (CO2په شتون کې د سمنټو په هایدریشن کېدنې په پایله کې په کانکرېټو کې را
پیداکېږي [. ]61-67 : 7

 -13.2د کانکرېټو څکېدنه یا خزش )(Creep of Concrete
له جوش خوړلو څخه وروسته  ،برسېره پرانقباض دکانکرېټودسوریو (منفذونو) څخه
اوبه وځي او د بېروني فشار په واسطه چوي (درز کېږي)  ،چې په پایله کې تشنجات د اندازو
(ابعادو) د انقباض المل کېږي  ،چې دا پېښه (پدېده) د څکېدنې ) (Creepیا د پالستیکي
بهېدنې ) (Plastic Flowپه نوم یادېږي  .یـــا هـــم د یــوې مــادې د شــکل بـــدلون دوخت په
اوږدوکې د ثابت تشنجاتو په شتون کې د څکېدنې یا خزش په نوم یــادېــږي[. ]10 : 15
څکېدنه د کانکرېټو مایکرو جوړښت ویجاړوي  ،چې په پایله کې د کانکرېټو د
فشاري مقاومت ) (f’cد کمښت المل کېږي  ،چې دا کمښت کېدای شي  ،چې تر )(25%
سلنې پورې لوړ شي  .د څکېدنې له اغېزې د کانکرېټو د اخرنې شکل بدلون (فشاري نسبتي
اوږدېدنه  ) Compression Strainکېدای شي د لومړني شکل بدلون د دوو څخه تر درې
برابره پورې وي  .د څکېدنې له امله د شکل بدلون د څو کلنو په اوږدو کې پیښېږي ،خو په
لومړې کال کې له بارېدنې څخه وروسته د ټولې څکېدنې د ) (80%سلنې پورې رسیږي  .د
بار د لېری کېدنې څکېدنې نسبتي اوږدوالی یا د شکل بدلون )(Strain or Deformation
په ټیپیک ډول سره نه جبران کېږي  ،سره له دې چې په کانکرېټو کې د ارتجاعی شکل بدلون
) (Elastic Deformationجبران کېږي  .د ( -2.29شکل) په کانکرېټو کې د فشاري تشنجاتو
له امله د څکېدنې پېشه څرګندوي .
د څکېدنې ) (Creepد کمېدنې لپاره یو لړ پاملرنې په الندې ډول توصیه کېږي :
 .1مخکې له بارېدنې څخه په پوره او وړ توګه د اوبو پاشلو بشپړول ( لږ تر لږه د اوو
ورځوپورې د اوبو پاشلو په واسطه لوند ساتل)  ،د اوبو پاشلو د مودې اوږدېدنه اود عمر د
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ډېرېدنې سره د کانکرېټو مایکرو جوړښت بشپړ (وخت ته رسیږي) او د څکېدنې په وړاندې
له ځانه وړتیا ښیې .
 .2دلوړ مقاومت لرونکو کانکرېټو کارېدنه  ،د عادي کانکرېټو په پرتله د ښه مایکرو
جوړښت له امله  ،یې د څکېدنې اندازه لږه وي .
 .3په کانکرېټو کې د ګډېدونکو اوبو کمولو په پایله کې تشې (خالیګاوې) او مایکرو
درزونو یا کوچنیو درزونو پیداکېدنه کمېږي .
 .4د ښه او با کیفیته ډکوونکو کارول  ،ممکن په کانکرېټو کې د څکېدنې ښه مخنیوی
و کړي.
 .5د کانکرېټو د ښه مخلوط د طرحې کارول پرته له دې چې د سمنټو خمیرې مقدار ډېر
شي (د ترکیب ی اجزاؤ مقدار هم د په څکېدنه اغېزه کوي ).
 .6د فوالدي سیخانو کارول د کانکرېټي عناصرو د څکېدنې اغېزه کموي .
د تودوخې په لوړېدلو او د لمدبل په کمېدلو سره ،د څکېدنې او انقباض حالت ډېر
خرابېږی  ،دا ځکه چې د اوبو د تبخیر لپاره شرایط برابر وي[. ]23 : 10

 - 29.2شکل :د کانکرېټو په فشاري خواصو د څکېدنې اغېزه [. ]23 : 10
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 -14.2فوالدي سیخان )(Reinforcing Steel Bars
لکه مخکې ترې یادونه وشوه  ،چې په کشش کې د کانکرېټو د کمزورۍ له امله د
فوالدي سیخانو کارېدنه د کانکرېټي مقطعو د استحکام المل کېږي  .هغه فوالد چې د دې
موخې لپاره په کانکرېټو کې ځای په ځای کېږي  ،ګرده عرضاني مقطعه لري  ،چې فوالدي
سیخان ورته ویل کېږي .فوالدي سیخان د تولید له مخې په توده او سړه طریقه تولیدېږي .
فوالدي سیخان د ظاهري شکل له مخې په ښوی سیخانو ) (Mild Reinforcementاو رخې
لرونکو سیخانو ) (Deformed Reinforcement or steel barsوېشل کېږي  ،چې په
سیخانو کې رخې او نا هواري د کانکرېټو سره د ښې نښلېدنې لپاره په پام کې نیول کېږي .
ښوی سیخان هغه سیخان دي  ،چې سطحه یې هواره او صافه وي او رخداره سیخان هغه
سیخان دي  ،چې سطحه یې ناهواره او رخې ،رخې وي [.]43,44: 5
اوس مهال عمألداوسپنیز کانکرېټوعناصرو په جوړښت کې د ښویوسیخانو کاریدنه
ډېره کم رنګه شوي ده  ،د ښویو سیخانو پر ځای د رخې لرونکو سیخانو څخه اوس مهال د
اوسپنیزکانکرېټي ساختمانونوپه جوړښت کې د سیخبندۍ لپاره ډېره ګټه اخیستل کېږي .
د کانکرېټو او سیخانو ترمنځ نښلېدنه له درېیو الملونو له امله سرته رسیږي :
 .1کیمیاوي نښلېده ) (Chemical Bondچې د سمنټو د خمیرې د القلې مادې او
فوالدو د تعامل یا غبرګون له امله را منځته کېږي .
 .2فزیکې نښلېدنه ) (Physical Bondچې په کانکرېټو کې د اصطکاک او کلکوالې
له امله را منځته کېږي .
 .3میخانیکي نښلېدنه ) (Mechanical Bondیا چنګک کول  ،چې په پایله کې یې
کانکرېټ د سیخانو د رخو په واسطه نښلي  .د رخې لرونکو سیخانو چې سطحې
شکل یې بدلون لري د کانکرېټو او سیخانو د میخانیکي نښلېدنې اغېزمنتیا
لوړوي [. ]11 : 15
میخانیکي نښلېدنه په ټیپیک ډول سره د فوالدي سیخانو او کانکرېټو تر منځ د پام
وړ او ډاډمن بدلون راوړي  ،چې د ساختماني ډیزاین او محاسبي سره مرسته کوي  .سره له
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دې چې کیمیاوي او فزیکي نښلېدنه  ،د ساختماني ډیزاین او محاسبي سره د پام وړ
ډاډمنتیا نه رامنځته کوي  .د ښوی سیخانو چنګک کول پخوانۍ طریقه ده  ،چې د فوالدي
سیخانو په چنګک کولو سره د میخانیکي فعالیت ښکارندوینه پرې کېدله  .په (-2.30
شکل) کې د رخې لرونکو فوالدي سیخانو سکیچ ښودل شوې دی  .د رخې لرونکو فوالدي
سیخانو په واسطه سیخبندي کول د ) (ASTM A 615سټندرد د الرښوونې له مخې سرته
رسیږي ،چې د ښې نښلېدنې په پایله کې کېدای شي  ،د کانکرېټو او فوالدي سیخانو ترمنځ
مقاومت پیاوړی شي [. ]24 : 10

 - 30.2شکل :د رخې لرونکو فوالدي سیخانو شیماېز دیاګرام [. ]24 : 10

 -1دفوالدي سیخانو طبقه بندي
)(Reinforcing Steel bars classification
فوالدي سیخان په بېالبېلو هېوادونو کې په بېالبېلو سټندردونو تولیدېږي او په هر
سټندرد کې د فوالدو د میخانیکي خواصو پر بنسټ بېالبېل ډول طبقه بندي شوی ده  .د
بېلګې په توګه په امریکایی سیستم کې د ) (ASTMسټندرد په مطابق په څلورو کارکونو
او یا ګریډونو ) (Gradesچې په تسلیمېدنې ) (yieldکې د هغوې مقاومت ښایي په الندېنیو
مشخصاتو او ځانګړتیاوو تولیدېږي :
(الف)  -د ) (ASTM A615په مطابق  :دا سټندرد د اوسپنیز کانکرېټي ساختمانونو
لپاره د هغه رخې لرونکواو هوارو یا صافو کاربن لرونکو فوالدي سیخانو مشخصات او
ځانګړتیاوی څر ګندوي  .په دې ځانګړتیاو او مشخصاتو کې د عامو کارېدونکو
سیخانـوپه اړه څــرګندونې شوي دي  ،چې قــطرونه یې د ) (10mmملــــي متره څـخــه تــر
) (57 mmملي متره یا د ) (No.3یا ) (#3یانی درېیم نمبر سیخ )in
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3
8

( انپه څخه تر )(#18

2

یانی اته نمبر سیخ ) (2 inانپوپورې په ) (60Gradeګریډ یا مارک چې په تسلیمېدنه کې
8

یې مقاومت ) (60,000 psiپونډ پر انچ مربع یا ) (60ksiکیلوپونډ پر انچ مربع او یا هم (420
) MPaمیګا پاسکال  ،د ) (19mmملي متره څخه تر ) (57mmملي متره یا د )(No.6
یا ) (#6یانی درېیم نمبر سیخ )in

3
8

( انپه څخه تر ) (#6یانی درېیم نمبر سیخ )in

6
8

(

انپوپورې په ) (40 Gradeګریډ یا مارک چې په تسلیمېدنه کې یې مقاومت )(40,000 psi
پونډ پر انچ مربع یا ) (40 ksiکیلوپونډ پر انچ مربع او یا هم ) (280 MPaمیګا پاسکال او
د ) (10mmملي متره څخه تر ) (19 mmملي متره یا د ) (No.6یا ) (#6یانی درېیم نمبر سیخ
6

2

8

8

) ( inانپه څخه تر ) (#18یانی درېیم نمبر سیخ ) (2 inانپوپورې په ) (75 Gradeګریډ
یا مارک چې په تسلیمېدنه کې یې مقاومت ) (75,000 psiپونډ پر انچ مربع یا )(75 ksi
کیلوپونډ پر انچ مربع او یا هم ) (525 MPaمیګا پاسکال تولیدېږي  .چې میخانیکي
خواص یې په ( -2.22جدول) کې ښودل شوي دی .
(ب)  -د ) (ASTM A 706په مطابق  :دا سټندرد د اوسپنیز کانکرېټي ساختمانونو
لپاره د د ټیټ الیاژ شویو فوالدو رخې لرونکواو هوارو یا صافو سیخانو مشخصات او
ځانګړتیاوی څر ګندوي .په دې ځانګړتیا او مشخصاتو کې د سیخانو په ځانګړو حالتونو
کې لکه د ولدنګ وړتیا ،د کږېدنې وړتیا او نرمۍ او شکل بدلېدنې مننې په هکله الرښونه
او توصیه شوی ده [.]43 : 8
په ( -2.22جدول) کې دښودل شویو ) (A 706سیخان د ) (A 615په پرتله په
ویجــاړېدنه یا تخــریب کې ډېر غځــېږي او د کـږېدنې په ازمــایښت کې دېر کلک او محکم
دي  .د ) (ACI Codeد ) (21.2.5.1برخې د الرښوونې له مخې د ) (A 615سیخان کېدای
شي چې د ځانګړو اړتیاو لپاره وکارېږي  ،خو ) (A 706سیخان د زلزلې قوو په وړاندې
غوښتنو د پوره کولو لپاره کارېدلی شي .په ) (A 706سیخانو کې د کاربن  ،منګنیز،
فاسفورس و سلفرو او سلیکانو مقدار محدود دی  ،چې د کاربن مقدار تر ) (≤ 0.55%سلنې
پورې محدودېږي  .دا ډول سیخان له ) (10mmملي متره څخه تر ) (57 mmملي متره یا د
) (No.3یا ) (#3یانی درېیم نمبر سیخ )in

3
8

( انپه څخه تر ) (#18یــانی درېیم نمبر سیخ
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2

) (2 inانپوپورې په ) (60Gradeګریډ یا مارک چې په تسلیمېدنه کې یې مقاومت
8

) (60,000 psiپونډ پر انچ مربع یا ) (60ksiکیلوپونډ پر انچ مربع او یا هم ) (420MPaمیګا
پاسکال پورې تولیدېږي .
(ج)  -د ) (ASTM A 996په مطابق  :دا سټندرد د اوسپنیز کانکرېټي ساختمانونو
لپاره د د ریل او اکسل فوالدو رخې لرونکواو هوارو یا صافو سیخانو مشخصات او
ځانګړتیاوی څر ګندوي  .په دې ځانګړتیاوو او مشخصاتو کې هغه سیخان چې د ریل
دپټلیو او همدارنګه دریل په ټایرونو کې کارېدلو فوالدو څخه تولیدېږي  .دا ډول سیخان
په نرمۍ یا د شکل دلېدنه مننې او کږېدنې کې دد ) (A 615سیخانوپه پرتله کمزوري دي ،
له همدې امله د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې په اوسپنیزکانکرېټي ساختمانونوکې په
ډېره پراخه کپه نه کارېږي .
په ټوله کې د اوسپنیزکانکرېټي ساختمانونود سیخبندۍ لپاره د مارک یا ګریډ له
مخې څلور ډوله سیخان ) (60 Grade) ، (50 Grade) ، (40 Gradeاو )(75 Grade
کارېــــږي ،چې په تسلیمېدنه یا سیالیت ) (yieldحالت کې یې مقاومتونه په ترتیب سره
) (40 ksiکیلوپونډپر انچ مربع یا ) (280 MPaمیګا پاسکال  (50 ksi) ،کیلوپونډپر انچ
مربع یا ) (350 MPaمیګا پاسکال (60 ksi) ،کیلوپونډپر انچ مربع یا ) (520 MPaمیګا
پاسکال او ) (75 ksiکیلوپونډپر انچ مربع یا ) (525 MPaمیګا پاسکال کېږي  .خو د دې
یادشویو سیخانو څخه د) (60 Gradeګریډ چې د تسلیمېدنې یا سیالیت ) (yieldحالت کې
یې مقاومت ) (60 ksiکیلوپونډپر انچ مربع یا ) (520 MPaمیګا پاسکال دی ډېر په پراخه
کپه د اوسپنیزکانکرېټي ساختمانونو لپاره کارېږي  .خو که چېرې دا ډول سیخان په
ســـاختمــاني ساحـو کې نه پیـداکېږي بیا د نورو ډولو سیخانو څخه ګټه اخیستل
کېږي[. ]100-109 :21
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()a

)(b

 - 31.2شکل :فوالدي سیخان ) -(aپه مټریک ) (SIسیستم د سیخ ښودنه  -(b) .په امریکایې سیستم د
سیخ ښودنه [. ]107 : 21

 - 32.2شکل :رخې لرونکي فوالدي سیخان [. ]44 : 6

د ) (ASTM A 615اود )(ASTM A 706سټندرد پر بنسټ په ( -2.23جدول) کې
ښودل شوي سیخان په یوولس کپو او سایزونو پیداکېږي  .چې د فوالدي سیخانو قطر په
) (SIیا په مټریک سیستم کې په ) (mmملي متراوپه امریکایې ) (USسیستم کې د
150

) (ASTMستندرد له مخې په ) (inchانچ چې د ) (1/8 inانپه د ضرب له مخې پیژندل کېږي.
لکه ) (10mmملي متره یا ) (No.3یا ) (#3یانې درېیم نمبر سیخ چې قطر یې  (3/8)inانپه
دی  .همدارنګه

په اوسپنیزکانکرېټي ساختمانونو کې کارېدونکي فوالدي

سیخانوتولیدپه ) (ISیا په مټریک سیستم کې تر ) (40 mmملي متر قطر پورې او په
امریکایې سیستم کې د ) (ASTMستندرد له مخې چې لکه ) (No.11څخه تر) (No.14او
تر) (No.18پورې ټوپ وهل شوي دی ،خو د ) (12,13, 15,16او ) (17نمبر قطرونوڅخه
ګټه نه اخیستل کېږي  .سره بېره پر دې ،د قطر له مخې د هر اندازه سیخ مساحت هم په (-2.22
جدول) کې دهغې د شکل بدلون په اړه مالــومــاتـــو ســـره ښـــودل شـــوي دي  .پــه دغــه
مــالــومــاتــو کې د هغوې ترمنځ فاصله  ،لــــوړوالی او دهغوې د رخــو ډول هــم شامــل
دي[. ]24 : 10
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 -22.2جدول  :د ( )ASTM A615او( )ASTM A615سټندرد د غوښتنې له مخې د سیخانو میخانیکي خواص لنډیز [. ]108 : 21
د ) (ASTM A 706په

د ) (ASTM A 615په مطابق فوالدي سیخان

مطابق فوالدي سیخان

د سیخانو میخانیکي خواص
40 Grade
Psi
MPa

60 Grade
Psi
MPa

75 Grade
psi
MPa

60 Grade
Psi
MPa

کششي اعظمي مقاومت

490

70,000

630

90,000

700

100,000

560

80,000

تسلیمېدنې اصغري مقاومت

280

40,000

420

60,000

525

75,000

420

60,000

تسلیمېدنې اعظمي مقاومت

-

-

-

-

-

-

546

78,000

په سلنې سره په ) (200mmملي متره یا ) (8 inانپو اوږدوالی اندازه کې اصغرې غځېدنه
)No.3(10 mm

11

11

9

9

-

-

14

14

)No.4 and No.5 (13 mm and 16mm

12

12

9

9

-

-

14

14

)No.6 (19 mm

12

12

9

9

7

7

14

14

)No.7 and No.8 (22 mm and 25mm

-

-

8

8

7

7

12

12

)No.9, 10 and No.11 (28mm, 32mm and 35mm

-

-

7

7

6

6

12

12

)No.14 and No.18 (44 mm and 57mm

-

-

7

7

6

6

10

10

د کږېدنې ازمایښت لپاره کوچني قطر لرونکي سیخان .دلته ) (dد سیخانو نومینالی قطر دی
)No.3, 4 and No.5 (10mm, 13mm and 16mm

3.5d

3.5d

3.5d

3.5d

-

-

3d

3d

)No.6 (19 mm

5d

5d

5d

5d

5d

5d

4d

4d

-

-

5d

5d

5d

5d

4d

4d

-

-

7d

7d

7d

7d

6d

6d

-

-

9d

9d

9d

9d

8d

8d

)(22 mm and 25mm

No.7 and No.8

)No.9, 10 and No.11 (28mm, 32mm and 35mm
)(44 mm and 57mm

No.14 and No.18
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 -23.2جدول  :د ( )ASTM A615غوښتنې له مخې د سیخانو ځانګړتیاوې [. ]5 : 11
دشکل د بدلون له مخې غوښتنې
Deformation Requirement
اعظمي
اعظمي
اعظمي
منځنۍ
تشه
منځنۍ
Max. Gap
ارتفاع
فاصله
)(in
Max.
Max. Ave
Ave
Spacing
Height
)(in
)(in

مساحت
2

مساحت
2

) (in

) (cm

د سیخانو
قطر)(in

قطر
)(mm

نمبر
Bar No.

0.14

0.015

0.26

0.11

0.785

3/8

10

3

0.19

0.020

0.35

0.20

1.131

½

12

4

0.24

0.028

0.44

0.31

2.011

5/8

16

5

0.29

0.038

0.52

0.44

2.545

6/8

18

6

0.33

0.044

0.61

0.61

3.142

7/8

20

7

0.38

0.050

0.70

0.79

4.909

1

25

8

0.43

0.056

0.79

1.00

6.158

1 1/8

28

9

0.49

0.064

0.89

1.27

8.042

¼1

30

10

0.54

0.071

0.99

1.56

10.20

1 3/8

35

11

0.65

0.085

1.19

2.25

15.20

¾1

44

14

0.86

0.105

1.60

4.00

22.00

¼2

56

18

همدارنګه د روسي سټندرد له مخې سیان په څلورو کالسونو )(A- ، (A-II) ،(A-I
) (A-V) ، (A-IV)، IIIاو ) (A-VIوېشل شوي دي ،په یاد شویو کالسونو کې د )(A-I
کالس سیخان ښوی سیخان دي او نور کالسونه رخې لرونکي سیخان دي  ،چې میخانیکي
خواص یې په الندیني ( -2.24جدول) کې ښودل شوي دي[.]49 : 9
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 -24.2جدول  :د روسی سټندرد له مخې د تولیدېدونکو سیخانو میخانیکي خواصو لنډیز [.]949 : 9
په ) (%سلنې د تخریب
د تسلیمېدنې مقاومت

د تسلیمېدنې مقاومت

) (fyپه )(MPa

) (fuپه )(MPa

A-I

230

380

25

A-II

300

500

19

A-III

400

600

14

A-IV

600

900

8

A-V

800

1,000

7

A-VI

1,000

1,200

6

د فوالدي سیخانو ډول

پر مهال د نهایې شکل
بدلېدنه

په روسیه کې د تولیدېدونکو فوالدي سیخانو سټندرد قطرونه په ترتیب سره د ملي
متر د اندازې له مخې په 22mm ،20mm ،18mm ،16mm ،14mm ،12mm ،10mm
 50mm ،40mm ،38mm ،36mm ،34mm ،32mm ،30mm ،28mm ،25mm ،او
 60mmدي[.]49 : 9
په اوسپنیزکانکرېټو کې سر لرونکي فوالدي سیخان د )(ASTM A 970/970M-06
ستنډرد له مخې په ) (ACI 318-08کود کې په پام کې ونیول شو .سر لرونکې فوالدي
سیخان دفوالدي سیخانو دچنګک په شانته د پراختیا یا غځېدنې او مقاومت لپاره په پام
کې ونیول شي  .په ( -13.32شکل) کې د ) (ACIکود د غوښتنې له مخې سرلرونکي سیخان
) (Headed barښودل شوي دي  .د رخې لرونکي سیخانو د نښلیدنې یا اتصال لپاره ،کوږ
شوي سر پوښ د ولډنګ یا د بخۍ په واسطه تیارېږي  ،نو له دې امله د شکل د بدلون څخه
مخنیوي کېږي  .د ) (ACIکودالرښوونه کوي ،چې د دې ډول مخنیوي اوږدوالې باید چې
د) (2dbڅخه ډېر نه شي ،همدارنګه د سرپوښ شوي سیخ زغموونکې خالص مساحت باید

154

چې د )(4Abڅخه لږ نه شي  ،دلته )(dbاو) (Abپه ترتیب سره د سرپوښ شوي سیخ قطراو
مساحت دی [. ]23 : 13

 - 33.2شکل :سر او رخدارلرونکې فوالدي سیخ [. ]23 : 13

 -2دفوالدي سیخانومقاومت او شکل بدلون یا نسبتي اوږدېدنه
)(Reinforcing Steel bars strength and strain
د فوالدي سیخانو د مقاومت او شکل بدلون یا نسبتي اوږدېدنې ځانګړتیاوي او
مشخصات د تشنجاتو -نسبتي اوږدېدنې منحني له مخې  ،چې د فوالدي سیخانو د نمونې
د کششي ازمایښت له امله په الس راځي  ،ټاکل کېږي  .په ټیپیک ډول سره په (- 2.33
شکل) کې د فوالدود تشنجاتو  -نسبتي اوږدوالی ) (Stress – Strainمنحنی ښودل شوي
ده[. ]27 : 19
همدغه راز په ( - 2.33شکل) کې ساده شوي دیاګرام د فوالدو د تشنجاتو  -نسبتي
اوږدوالی څخه ترکیب مومي  .د فوالدو د تشنجاتو  -نسبتي اوږدوالی د ساده شوي
155

دیاګرام د ارتجاعي او په بشپړه توګه د پالستیکي موادو د محاسبې پېپلتیا تر ډېره بریده
راکمېدنه څرګندوي  .په ټیپیک ډول سره د فوالدو د سیالیت (تسلیمېدنې ) تشنجات
) (Yield Stressیا ) (fyد تجربو له مخې د نسبتي اوږدوالې ) (Strainپه سختېدنه کې د
نهایې تشنجاتو ) (Ultimate Stressیا ) (fuپورې په سر کې واقع وي  .په ساده شوي
دیاګرام کې فوالد د سیالیت یا تسلیمېدنې څخه وروسته د فوالدو په پاتې کېدنه کې د
سیالیت یا تسلیمېدنې تشنجات نومېږي  .په دارنګه ساده کېدنه کې ممکن په محاسبه او
ډیزاین کې ډېره کوچنۍ خطاء رامنځته شي  ،خو سره له دې ډول خطاء هم محفوظ وي  .په
عمومي ډول سره د فوالدو د تشنجاتو  -نسبتي اوږدوالی د ساده شوي دیاګرام د اوسپنیز
کانکرېټو د محاسبي لپاره کارېږي  ،چې د امریکا د کانکرېټو انستیتوت )(ACI Code
کود په واسطه قبول شوې دی .
په ( - 2.33شکل) کې :
 - fy .1د فوالدو دسیالیت یا تسلمېدنې مقاومت دی .
 - fu .2د فوالدو نهایې تشنجات دي .
 - ES .3د فوالدو دارتجاعیت مودول ) (Modulus of Elasticity of Steelدی  ،چې
د) (0.2x106MPaمیګاپاسکال یا ) (29x106 psiسره مساوي کېږي .
.4

 (Yield Strain of Steel) - εy = fy/ESدفوالدو د سیالیت یا تسلیمېدنې نسبتي
اوږدوالی دی .

 - εr .5دفوالدو د نسبتي اوږدوالی شلېدنه ده  ،کله چې کششي ویجاړېدنه ېیښه شي.
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 - 34.2شکل :د فوالدو د ) (Stress – Strainدیاګرام دی[. ]25 : 10

د( - 34.2شکل) څخه څرګندېږي  ،چې په ټیپیک ډول سره د فوالدو د تسلیمېدنې یا
سیالیت حد ) (Yieldد نسبتي اوږدوالي ) (Strainله ) (3%سلنې څخه تر ) (5%سلنې پورې
ادامه پیداکوي او په کشش کې د فوالدو تر شلېدنې ) (Ruptureد نسبتي اوږدوالي
) (Strainد )(15%سلنې څخه تر ) (20%سلنې پورې ساحه نیسي .پر رخې لرونکو سیخانو
157

سربېره په کانکرېټو کې د سیخانو اچولو لپاره د ولډنګ شوېو سیمانو جالیو (Welded
) Wire Fabricیا ) (WWFڅخه هم کار اخیستل کېږي  .د ا ډول جالۍ د پوښښ تختو
) (Slabsکې ډېري کارېږي .
ولــډنګ شـویــو سیمانــو جـالـۍ یا ) (WWFد دوو الیو څخه چې یو په بل د عمود وي
د سړو کش شوېو سیمانو څخــــه جــوړیږی  ،چې د سیـالیـت یا تسلیمېــدنې مقـاومت
) (Yield Strengthیې د ) (518 MPaڅخه تر ) (550 MPaیاد )(75 ksiکیلو پونډ پر انچ
مربع څخه تر )(80 ksiکیلو پونډ پر انچ مربع پورې دی او د تقاطع په نقطه کې ولډنګ کېږي
 .دولډنګ شویو سیمانو جالۍ کېدای شي د ښویو یا رخې لرونکو سیمانو څخه جوړي شي
 ،په جالی و کې سیمان او دهغې تر منځ فاصله د محاسبي او ډیزاین د غوښتنو او اړتیاو له
مخې ټاکل کېږي  .دولډنګ شویو سیمانو جالۍ په ( -2.33شکل) کې ښودل شویو جالیو په
ځېر په هوار یا رولې جالیو په ډول جوړېږی او د کار ساحې ته لیږدول کېږي  ،چې په عمومي
توګه د پوښښ په تختو او هوارو کارونو کې ترې ګټه اخیستل کېږي  .د ولډنګ شوېو
سیمانو جالیو ډولونه الندینۍ ځانګړتیاوې لري :
)a x b – Sc x S’d …………………………… (26.2
دلته :
 aاو  - bپه ترتیب سره د اوږد لورې او لنډ لوري دسیمانو تر منځ فاصلې دي  ،چې په عمومي
ډول سره دا فاصلي) (150 mmملي متره یا ) (6 inانپه اویا ) (100 mmملي متره یا)(4 in
انپه نیول کېږي .
 Sاو ’ - Sپه ترتیب سره د اوږد لورې او لنډ لورې دسیمانوځانګړتیاوي ښیې  ،چې دوه ډوله
د ) (Wاو ) (Dځانګړتیاوې  ،په ترتیب سره ښویی او رخې لرونکې پرې توپیر کېږي.
 cاو  - dپه ترتیب سره د اوږد لورې او لنډ لورې دسیمانو د عرضي مقطعي مساحت دی ،چې
په ) (mm2ملي مترمربع یا په ) (in2انچ مربع سره ښودل کېږي .
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 - 25.2جدول :د ولډنګ شوېو سیمانو جالیو ) (WWFعمومي اندازي او ډولونه[.]27:10
د فوالدو مساحت
)Steel Area (in2/ft
د اوږد لوري سیمان
متقابل لوري سیمان
Transverse

Longitudinal

د رخې لرونکو سیمانوولډنګ
شوې جالۍ
WWF deformation

 Rollsرولي
0.028

0.028

6 x 6 – W1.4 x W1.4

0.040

0.040

6 x 6 – W2 x W2

0.058

0.058

6 x 6 – W2.9 x W2.9

0.080

0.080

6 x 6 – W4 x W4

0.042

0.042

4 x 4 – W1.4 x W1.4

0.060

0.060

4 x 4– W2 x W2

0.087

0.087

4 x 4 – W2.9 x W2.9

0.120

0.120

4 x 4 – W4 x W4

 Sheetتختي
0.058

0.058

6 x 6 – W2.9 x W2.9

0.080

0.080

6 x 6 – W4 x W4

0.110

0.110

6 x 6 – W5.5 x W5.5

0.120

4 x 4 – W4 x W4

0.120
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 - 35.2شکل :فوالدي سیخانو څخه جوړې شوی جالۍ [. ]44 : 6

160

لنــــــــډیــــــــز
په تېرفصل کې یادونه وشوه چې اوسپنیز کانکرېټ د دوو نورو ساختمني مادو
(کانکرېټو او فوالدي سیخانو) د یوځای کېدنې ځه حاصلېږي  .کانکرېټ یوه غیر متجانسه
ساختماني ماده ده  ،چې سمنټو  ،ډکوونکومواودو (کریړ یاجغل او شګې)  ،اوبو او د اړتیا
پرمهال د کیمیاوي عالوه کوونکو د منظم ترکیب څخه حاصلېږي .
د ښو ،ډاډمنو  ،مطلوبه او د کښه کیفیت لرونکو کانکرېټو د السته وړانې لپاره اړینه
ده  ،چې د هغې ترکیبي اجزاء ډاډمن او د ښه کیفیت لرونکي وي  .دکانکرېټو د ترکیبي اجزاو
څخه یو هم سمنټ دي  ،چې کیمیاوي ماده ده  ،چې د حاصلولو لپاره یې د کانکرېټو په
ترکیبي اجزاووکې سمنټ او د سمنټو اجزاوو  ،د سمنټو کېمیاوي تحلیل او د
سمنټوفـــــزیکي خواص مطالعه کېږي  .دسمنټو په فزیکي خواصو کې  ،په هغې د رطوبت
او د تودوخې اغېزه  ،د سمنټو میده والی  ،د سمنټو د سټندرد خمیرې لپاره د اوبود اړتیا ،
دسمنټو د سختېدو (جوش خوړلو) وخت  ،د سمنټو د صحت او درستوالي ازمایښت او د
سمنټو دفشاري مقاومت په هکله الزمه مطالع ترسره کېږي  .د هغې د ترکیبي اجزاو
کیمیاوي او فزیکي تحلیلونه او ازمایښتونه تر سره کېږي تر څو په پاېله کې یې مطلوبه
سمنټ د کانکرېټو د ترکیب لپاره په پام کې ونیول شي  .په کانکرېټو کې د سمنټو شتون د
هغه کیمیاوي فعل او انفعال لپاره دي  ،چې د اوبو د یو ځای کېدنې په پاېله کې یې د
ډکوونکو موادو پر چاپیرد کلکېدنې لپاره اړین دی .
د کانکرېټو دبل ترکیبي جز یانې ډکونکونکو مواد دي چې د کانکرېټو د اصلي حجم
جوړونکي دي  ،چې په دوو ډولونو د کانکرېټو د جوړولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي .
کوچني ډکوونکي او لوي ډکوونکي دي  ،چې په خپل مناسب او وړ ترکیب سره د کانکرېټو
د جوړېدنې لپاره کارېږي  .په کانکرېټو کې د ډکوونکو موادو لپاره اړینه ده چې د هغې د
میخانیکي خواصو  ،د نښلېدنې  ،د مقاومت  ،کلکوالي (د ضربې په وړاندې مقاومت)  ،د
سختۍ (د سولیدنې په وړاندې مقاومت) په هکله مطالعه تر سره شي  .همدارنګه د
ډکوونکو فزیکي خواصو په هکله چې په هغې کې مخصوص وزن  ،حجمي کثافت  ،منفذ
لرنه او د اوبو جذب  ،د لمدبل یا رطوبت مقدار  ،د شګې حجمي انبساط یا پړسېدنه او د
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ډکوونکو د حجم بدلون په اړه څرګندونې الزم دي  .په همدې شانته د ډکوونکو د تودوخې
خواص  ،په ډکوونکو کې خاورې او نور میده مواد ،په ډکوونکو کې د مالګو ککړتیا ،د
ناپاکۍ له امله د ډکوونکونامناسبوالې  ،د غلبېل په واسطه د ډکوونکو تحلیل  ،دمیده
والي ضریب ،د ډکوونکو د دانه بندۍ اړتیا او د ډکوونکو اعظمي کپه او سایز په هکله
اړین مالومات باید تر سره شي  .د ښه کیفیت لرونکو کانکرېټو د السته راوړنې لپاره اړینه
ده  ،چې د دواړو ډکوونکو د پورتنېو خواصو د څرګندولو لپاره د سټندردنو د الرښوونې
سره سم ازمایښتونه تر سره شي  ،تر څو د کانکرېټو د جوړېدنې سره سم ډکوونکي و کارېږي.
د کانکرېټو د مخلوط په جوړولو کې د سمنټو سره د کیمیاوي تعالونو د سرته رسولو
لپاره اړینه ده ،چې په الزمه اندازه اوبه واچول شي  .داچې اوبه د کانکرېټو د مخلوط د
جوړونې مهم او اړین ترکیبي جز دي  ،نو له همدې امله یې د کیفیت د څرګندولو لپاره اړینه
ده چې دکیمیاوي او فزیکي خواصو له پلوه بشپړه ډاډمنه وي  .نو له همدې د امله یې
سټندردونو د غوښتنې سره سم ازمایښتونه تر سره کېږي  ،تر څو د ښه کیفیت لرونکي
کانکرېټي مخلوط د السته راوړنې لپاره مطلوبه د ښه کیفیت لرونکي اوبه تیارې شي .
همدا راز په ځینو حالتونو کې د کانکرېټو د مخلوط د تیارولو لپاره اړینه برېښې چې
په هغې کې غوښتنې سره سم کیمیاوي عالوه کوونکي واچول شي  ،نو له دې امله د
تیارېدونکوکانکرېټو د مخلوط د غوښتنې له مخې د اړونده کیمیاوي عالوه کوونکو څخه
ګټه اخیستل کېږي .
د کانکرېټو د ترکیبي اجزاو د کیفیت د څرګندونې څخه وروسته  ،د دې موادو خواصو
د مطالعي له مخې د کانکرېټو د مخلوط طرحه او محاسبه ترسره کېږي  ،چې د مطلوبه
مقاومت لپاره دوزن اوبیا د حجم له مخې د پیمانې د تثبیتولو څخه وروسته د کانکرېټو د
ترکیبي اجزاوو اندازي ټاکل کېږي .
د کانکرېټو د تیارولو څخه وروسته د تازه کانکرېټو د کیفیت د څرګندولو لپاره
بېالبېل ډوله ازمایښتونه د ) (ASTMله مخې ترسره کېږي  .چې په دې فصل کې تازه
کانکرېټو او د هغې دخواصو چې په هغې کې د کانکرېټو کاري وړتیا ،د سلمپ ازمایښت،
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د تراکم ضریب یا فکتور ازمایښت  ،د ویب ازمایښت  ،د بهېدنې مېز ازمایښت  ،د
ازمایښتونو پرتلنې منحني اود تازه کانکرېټو په باره کې څرګندونې شوې دي .
د کانکرېټ د فشاري مقاومت له مخې په اوسپنیزکانکرېټی ساختمانونو کې
کارېږي ،نو دهغې د ښې څرګندونې لپاره د سټندرد کانکرېټو فشاري نمونو  ،د کانکرېټو
د فشاري تشنجاتو  -نسبتي اوږدوالي خواصو ،د کانکرېټو د ارتجاعیت مودول  ،د
کانکرېټو د پواسون ضریب یا نسبت په هکله او همدارنګه د کانکرېټو کششي مقاومت ،
د کانکرېټو مستقیم کششي مقاومت  ،په چاودېدنې کې د کانکرېټو کششي مقاومت او
په کږېدنه (انحناء) کې د کانکرېټو کششي مقاومت په اړه څرکندونې شوي دي .
ښه اولوړ کیفیت لرونکو کانکرېټو د مخلوط تیارولو لپاره اړینه ده  ،چې د کانکرېټو
د ترکیبي اجزاوو د مخلوط محاسبه او طرحه سرته ورسیږي  ،نو د همدې اړتیا له مخې په
دې فصل کې د کانکرېټو د مخلوط د طرحې او محاسبې په هکله بشپړه مالومات د یوه مثال
په حلولو سره ورکړل شوي دي .
همدارنګه د کانکرېټو د خواصو د څرګندولو لپاره اړینه ده  ،چې د هغې د کانکرېټو
انقباض او څکېدنې (خزش) په اړه مالومات ولرو  ،چې په دې فصل کې په دې هکله هم په
دې اړه څرګندونه شوې ده .
په اوسپنیزکانکرېټو کې فوالدي سیخان د عمده عنصر په توګه کارېږي  ،چې په دې
فصل کې د فوالدي سیخانو ،او د هغوي خواصو  ،دفوالدي سیخانو طبقه بندي او دفوالدي
سیخانومقاومت او شکل بدلون یا نسبتي اوږدېدنې د مطالعي الندې نیول شوي دي .
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پــــوښــــتـنې
 -1کانکرېټ څه ته ویل کېږي ؟
 -2په کانکرېټوکې د ترکیبي اجزاوو اندازه د کانکرېټو د حجم له مخې په سلنې سره
څومره دی ؟
 -3کانکرېټ په کومو مرحلو کې جوړېږي ؟
 -4د کانکرېټوپه مخلوط کې د اوبو او سمنټو نسبت څه اغېزه لري ؟
 -5په کانکرېټو کې تشې (خالیګاوې) سیستم په هکله څرګندونې وکړئ
 -6دکانکرېټو انتقالي ناحیه یا ساحه څه ته ویل کېږي ؟
 -7د سمنټو بنسټیزه اجزاوو ي کومې دي ؟
 -8سمنټو کېمیاوي تحلیل په هکله خپلې څرګندونې وکړئ؟
 -9د سمنټو د کیفیت څرګندولو لپاره د رطوبت  ،تودوخې او میده والی باید په کومو
حدونو کې محدود شوي وی ؟
 -10د سمنټو د خمیرې د اوبو اړتیا  ،د جوش خوړلو وخت  ،د سمنټو درستوالی او
فشاري مقاومت په څه ډول پیداکېږي ؟
 -11ډکوونکي مواد څه ته ویل کېږي او په څو ډوله دي ؟
 -12د ډکوونکو د کیفیت څرګندولو لپاره باید کوم میخانیکي خواص مطالعه شي ؟
 -13د ډکوونکو د کیفیت څرګندولو لپاره باید کوم فزیکي خواص مطالعه شي ؟
 -14د کانکرېټو د جوړولو لپاره د کوم ډول اوبو څخه باید ګټه واخیستل شي ؟
 -15د کانکرېټو کاري وړتیا څه ته ویل کېږي ؟
 -16د کانکرېټو د پواسون ضریب څه ته ویل کېږي ؟
 -17د کانکرېټو د ارتجاعیت مودل څه ته ویل کېږي ؟
 -18د کانکرېټو د مخلوط طرحه او ډیزاین په څه ډول سرته رسیږي ؟
 -19د کانکرېټو مارک یا ګریډ په څه ډول مالومېږي ؟
 -20د کانکرېټو فشاري مقاومت د څه لپاره مالومېږي ؟
 -21د کانکرېټو کششي مقاومتونه په کومو حالتونو کې مطالعه کېږي ؟
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 -22د کانکرېټو د تشنجاتو  -نسبتي اوږدېدنې (شکل بدلون) منحني په څه ډول ده ؟
 -23د کانکرېټو د سلمپ ازمایښت په څه ډول سرته رسیږي ؟
 -24د کانکرېټو د تراکم ضریب په هکله خپل مالومات څرګند کړئ ؟
 -25د کانکرېټو د بهېدنې مېز او ویبي ازمایښتونو په هکله خبل مالومات څرګند
کوئ؟
 -26په چاودېدنه کې د کانکرېټو کششي مقاومت ازمایښت په څه ډول سرته رسیږي ؟
 -27د کانکرېټو مستقیم کششي مقاومت په څنګه پیداکېږي ؟
 -28د کانکرېټو انقباض او څکېدنه (خزش) څه ته ویل کېږي ؟
 -29په کږېدنه یا انحناء کې د کانکرېټو مقاومت په څه ډول پیداکېږي ؟
 -30څه ډول سیخان په اوسپنیزکانکرېټی عناصرو کې کارېږي ؟
 -31دفوالدي سیخانود طبقه بندۍ په هکله خپلې څرکندونې وکړئ ؟
 -32د فوالدي سیخانو د مقاومت او شکل بدلون په هکله خپلې څرکندونې وکړئ ؟
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درېیــم فــــصل
داوسپنیز وکانکرېټو د محاسبې طرېقې او بارېدنه
)(Reinforced Concrete Design Methods and Loading
 -1.3پــــــېــژنـــــدنــــه )(Introduction
د ساختمانونو محاسبه او ډیزاین د ساختماني مقررو او قاعدو چې سټندرد یا )(Code
ورته ویل کېږي اود محاسبوي طریقو پربنسټ سرته رسیږي  .د ساختمانونو د محاسبې
لپاره قاعدې او طرېقې ځکه په پام کې نیول کېږي  ،چې ساختمان او د ساختمان ټول عناصر
په پوره او بشپړه ډاډمنتیا سره جوړ شي او د ګټې اخیستنې وړ وګرځي  .ساختمان باید د
څلورو بنسټیزو معیارونو له مخې ډاډمن وي  ،چې په الندې ډول ترې یادونه کېږي :
 -1مناسبوالی یا وړتیا ) :(Appropriatenessد ساختمانونو په جوړېدنه کې د ځایونو  ،وایو
 ،د پوښښ د ارتفاع  ،ټرافیکي تګ راتګ ته السرسې او داسې نورې غوښتنې باید د ګټې
اخیستنې پرمهال په بشپړه توګه تنظیموي  .ساختمان باید د هغې د چاپیریال او د ښکال له
پلوه بشپړه وړ او مناسب وي .
 -2اقتصادیتوب ) :(Economyد ساختمان د جوړېدلو مجموعي لګښت او قیمت باید د
جوړ ونکي د بودیجې (یانې د جوړونکي د بودیجې سره سم وی) څخه ډېر نه وي  .په واروار
سره د محاسبه کوونکو یا ډیزاین کاري ګروپ باید د ټول اقتصادي لګښت الرښوونه
وکړي.
 -3ساختماني بسیاینه ) :(Structural adequacyد ساختمان بسیاینه دالندېنیو دوو سترو
بڼو له پلوه په پام کې نیول کېږي :
(الف)  -ساختمان باید دومر مستحکم او ځواکمن یا قوی وي  ،چې د مخکني څخه په پام
کې نیول شوي بارونه په ډاډمنه توګه و زغمي .
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(ب)  -ساختمان باید د کړوپېدنې  ،کوږوالی  ،لړزې او درز تر هغه بریده وي چې د ګټې
اخیستنې پر مهال زیانمن نه شي .
 -4د څارنې او ساتنې وړتیا ) :(Maintainabilityساختمان باید داسې محاسبه او ډیزاین
شي  ،چــې د ګــــټې اخـــیستنې پر مهال یې د څـــارنې او ساتنې علـــیه ډېره ساده لـــږ لګښته
وي ]. [28:17

 -2.3د طرحې یامحاسبې موخي )(Objective of Design
د اوسپنیز کانکرېټي عنصر د محاسبې څخه موخه د هماغه عنصر د ښه محکمیت او لږ
ارزښت څخه عبارت دی  .په بنسټیزه توګه یو اوسپنیز کانکرېټي عنصر د دې لپاره محاسبه
کېږي  ،چې پوره کلکولې او محکمیت ولری یا د عاملو او وارده بارونو په وړاندې په هر
ډول شرایطو کې پوره محکمیت او پایښت ولری  .دالندېنیو دلیلونو له مخې د عناصرو د
دقیقې ارزونې شرایط ممکن نه دي :
 - 1د اوسپنیز کانکرېټي عناصرو یا یو عنصر له پاسه د وارده بارونو او د بارونو ویشنې
دقیقه وړاندوینه ممکن نه ده  ،ځکه چې د بارونو د بارونې د احتمال پورې اړه لري  .د ډېری
بارونه لکه د واورې  ،باد او زلزلې بارونه د ارقامو اواټکل یا تخمین له مخې په احتمالي
ډول ویشل کېږي  .دا ډول د بار د مقدار او ویشنې اټکل ممکن د هغه مقدار او ویشنې سره
چې په علمي ډول واقع کېږي  ،تو پیر ولري .
 - 2د مسالې مقاومت هم احتمالي ماهیت لري  ،د وړاند ویل شوي مقاومت نهایي مقدار د
ارقامو پر بنسټ او د هغې د ویشنې احتمالي حالت په هغه عنصر کې چې کارول شوي وي
ممکن د هغه په عمل کې د میخانیکې مشخصاتو او یا ځانګړتیاوو سره توپیر ولري .
 - 3د اوسپنیز کانکرېټي عناصرود تشنج اود مقاومت ټاکنه او تحلیل اصوالد د تیورۍ پر
بنسټ سرته رسیږي  ،خو ممکن په عمل کې په دې ډول نه وي  .دا مسئله هم د تشنج د واقعي
وړاند وینې شوي اندازې سره توپیر ښیي .
 - 4د اوسپنیز کانکرېټي عناصروجوړونه د انسانې تېروتنو له مخې لکه څنګه چې د تیورۍ
پر بنسټ په طرحه او ډیزاین کې په پام کې نیول شوي وي  ،سره سمه نه وي  .دا مسئله پر
اوسپنیزکانکرېټي عناصروکې ډیره پېښېږي .
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د پورتنیو مسئلو په پام کې نیولو سره د اوسپنیز کانکرېټي عناصرو د پوره محکمیت
د السته راوړنې لپاره با ید د بارونو اندازه تر یو څه حده لوړه او د مقــاومت انـــدازه یې یــو
څه حــده پورې ټیټه په پام کې و نیو ل شې ،تــر څو د اطـــمنانیت یا ډاډمـــنتیا ضــــریب
) (Safety Factorد یادو شویو شرایطو په وړاندې بشپړتوب ولري  .اوسپنیزکانکرېټي
عناصرود ځانګړتیاوو د ټاکنې لپاره د محاسبې دوړ طرېقې او د اطمانیت یا ډاډمنتیا
ضریب ټاکنه د محاسبې د طریقو څخه ده  ،چې په پام کې نیول کېږي .
هر څومره چې د اطمنانیت یا ډاډمنتیا ضریب لوړ وي هماغومره د اوسپنیز کانکرېټي
عناصرو د محکمیت اندازه لوړیږي  .کله چې د اوسپنیز کانکرېټي عناصرو د محکمیت د
لوړیدلو لپاره د لوړ اطمنانیت یا ډاډمنتیا ضریب کارېږي ،باید چې اقتصادې لګښت هم په
پام کې ونیول شي  ،نوله دې امله د اوسپنیز کانکرېټي عناصرو د محکمیت تر څنګ د لږ
لګښت مسئله هم په پام کې نیول کېږي  .چې په پایله کې د محکمیت او اقتصادې لګښت
ځانګړتیاو تر منځ وړ معادله طرحه او محاسبه باید سرته ورسیږي ]. [97-99:5

 -3.3د محاسبې مرحلې )(Design Process
د محاسبې مرحلې د پرله پسې  -تکرارې پریکړواو تصمیم نیولو مرحلو ته ویل کېږي ،
چې د الندېنیو درېو بنسټیزومرحلو کې سرته رسیږي :
 -1د مراجعه کوونکي یا مشتري د اړتیاوو او لومړیټوبونو پېژندنه :ټولې ودانۍ
او نور ساختمانونه د اړتیاوو د بشپړولو لپاره جوړېږي .دا ډېره مهمه ده چې د ساختمان یا
ودانۍ خاوند او ګټه اخیستونکي د پام وړ ودانۍ یا ساختمان په اړه پریکړو ،کیفیت او
خاصیت مسئلو کې باید ګډون ولري  ،دا ځکه چې په دې مسئلو کې وظیفوي اړتیاوي  ،د
ښکال اړتیاوي او بودیجوي اړتیاوي شاملې دي  .په وروستنۍ کې لومړنې قیمت او لګښت
 ،ګړندۍ جوړېدنه چې ژر خدمت کولو ته زمینه برابروي ،د څارنې او ساتنې اضغري لګښت
او داسې نور الملونه او فکتورونه په کې شامل دي .
 -2د پروژي د نظریي پراختیا :د مراجعه کوونکي یا مشتري د اړتیاوو او لومړیتوبونو
پر بنسټ یو لړ ممکنه نقشې برابریږي  .لومړنې اټکلي قیمت او لګښت یې محاسبه کېږي او
د سیستم نهایي ټاکنه او غوراوي  ،د دې پوښتنې چې ایابشپړه طرحه او ډیزاین د مراجعه
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کوونکي یا مشتري اړتیاو د اړینې بودیجي په شتون کې بشپړولی شي ؟ پر بنسټ سرته
رسیږي  .په عمومي توګه  ،هغه سیستمونه چې په نظریاتي لحاظ ساده وی  ،په هندسی او
تفصیلي لحاظ سټندرد وي  ،نو د ساختمان د جوړېدنې چارو ته یې دډېر اغېزمنه لګښت
په پام کې نیولو سره کټ مټ په پرله پسې توګه د سرته رسېدنې لپاره مجوز کېږي .
د دې مرحلې په اوږدو کې د ساختمان عمومي نظریه غوره کېږي  ،چې په دې کې د
مومنټونو  ،عرضي قوو او محوري قوو اټکلي تحلیل څخه تر د عناصرو لومړني ابعاد یا
کپه د هرې ممکنه شیما لپاره غوره کېږي  .کله چې دا سرته ورسیده  ،نو بیا ممکنه چې
اټکلي لګښت یا قیمت سرته ورسیږي او د ساختمان مرغوب سیستم غوره شي .
د ساختمان د طرحې د دې مرحلي په باور او ذمه وارۍ سره  ،د ډیزاین هغه معیار چې
د مناسبوالی  ،اقتصادیتوب او د څارنې او ساتنې وړتیا لپاره په یام کې دي  ،سرته رسیږي.
 -3د انفرادي یا ځانګړو سیستمونو طرحه او ډیزاین :کله چې بشپړه نقشې اود
ساختمان عمومي نظریه غوره شوه  ،نو ساختماني سیستم کېدای شي چې طرحه او ډیزاین
شي  .د ساختمان په طرحه او ډیراین کې درې مرحلې شاملې دي  .د لومړني طرحې یا ډیزاین
پر بنسټ  ،دویمه مرحله چې غوره کېږي  ،د ساختمان تحلیل له مخې په ساختمان کې
مومنټونه  ،عرضي قوي  ،څرخوونکي او محوري قوي پیدا او محاسبه کېږي  .چې په پایله
کې ځانګړې اجزاء او عناصر د بارونو د دې اغېزو په وړاندې مقاومت او وړتیا څرګندېږي .
همدا راز مناسبوالي ځینی مهال لکه د عناصرود ډیزاین په څېر  ،باید هم په ټولیزه توګه د
ښکالپېژندنې  ،د طرحې او ډیزاین د جوړولو وړتیا ،د میخانیکي او برښنایي سیستمونو
همغږي او د نهایي ساختمان پایښت په پام کې نیولو له مخې تحلیل شي  .د طرحې عملیي
نهایي مرحله د ساختمان د ترسیم اوځانګړتیاوو برابرول دي ]. 29:17

 - 4.3بارونه )(Loads
په ساختمانونو باندې عامل بارونه په درېیو بنسټیزو کټګوریو ویشل کېږي  :مړه بارونه
 ،ژوندي بارونه او د چاپیریال بارونه ]. [8-9 :14
په ټوله کې هغه بارونه چې اوسپنیز کانکرېټي ساختمانونه اغېزمن کوي  ،په الندې ډول
ترې یادونه کېږي :
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(الف)  -مړه یا دایمې او ثابت بارونه ) : Dead Loads (Dد ساختمان خپل وزن جمع د
ساختمان له پاسه په دایمي ډول عامل او پایېدونکو بارونوته ویل کېږي  .په دایمي
پایېدونکو بارونو کې دبېلېدونکو دیوالونو،دیوالونو  ،د دایمي میخانیکي تجهیزاتو،
دروازو  ،کړکیو ،پنلونه  ،مسطحو  ،کاشي  ،د بام پوښښ ،د دیوالونو پلستر او
هواریدونکي مواد ،ایرکندیشنرونه یاسړونکي او تودونکي تجهیزات او داسي نور شامل
دي  .مړ او یا دایمي او ثابت بارونه د محاسبه کوونکي انجنیر په واسطه د ودانۍ د ترکیبي
عناصرو له مخې د خپل وزن پر بنسټ پیداکېږي  .دعناصرو وزن د هغې د حجمي وزن او د
حجم د ضربېدنې په پایله کې په الس راځي .
(ب)  -ژوندي یا مؤقتي بارونه ) : Live Loads (Lد ودانۍ په وزن کې د خلکو په واسطه
اشغال شوي او نور ګرځنده وزنونه دژوندي بارونو په نوم یادېږي  .د ژوندېو بارونو
محاسبوي قمیت د دولتي کودونو په واسطه د ودانۍ د ډول پر بنسټ پیداکېږي  .د محاسبې
د ساده کولو لپاره د پوړ یا فرش په ساحه کې ژوندي بارونه دیوشانته بارشوی بار په څېر
ښودل کېږي  .په ټوله کې د ودانۍ ژوندي بارونه له هغه ژوندیو بارونو چې د کارېدنې له امله
په ورځو،ورځوپاتي کېږي او د هغه بارونو چې د لږې مودې لپاره پاتي کېږي  ،ترکیب مومي.
د ډېرې مودې لپاره پاتي کېدونکی ژوندي بار د ودانۍ په ژوندکې د پاتي کېدنې موده د
استوګنې او یا د اجارې او کرایه اخېستونکو د بدلېدنې  ،د دفترونو دتنظیمولو له امله د
بدلېدنې اویا هم د داسې نورو بدلېدنو له مله بدلون مومي  .ژوندي متمرکز بارونه هغه مهال
واقع کېږي  ،چې کله په دفترونو کې د مېلې اویا د غونډو لپاره په یوه ځای کې راټولیږي
اویا مواد په مؤقته توګه په یوه ځای کې ایښودل کېږي  .د ودانیو په کود کې بارېدنه د
ودانۍ په ژوند کې د دې بارونو اعظمي برید په کوچنۍ ساحه کې په پام کې نیول شوې دی،
چې په ( -3.5جدول) کې ښودل شوي دي  .کله چې د ودانۍ په ژوند کې د لنډې مودې ژوندي
یا مؤقتي بار بیا تنظیمیږي  ،نو د دغه برخې د وزن څخه په یوه اندازه ډېر په پام کې نیول
کېږي  .د مثال په توګه د استوګنې په ودانیو کې د ژوند کولو په ساحه کې ژوندي بار
) (40psfپونډ پر فوټ مربع یا ) (200 kg/m2کیلوګرام پر مترمربع اویا )( 20 KN/m2
کیلونیوټن پر مترمربع قبلېږي .
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 -1.3جدول  :د ) (ASCE/SEIپه واسطه د ژوندیو بارونو ځانګړتیاوې ]. [47:17
ژوندي وېشلې بار
ودانۍ او دهغې اړونده ځانګړتیاوې

ژوندي متمرکز بار

په

په

په

په

)(KN/m2

)(PSF

)(KN

)(lb

اپارتمان لرونکي ودانۍ
 -1شخصي خونې او دهلېزونه

2
5

 -2عامه خونې او دهلېزونه

40
100

-

-

اداري ودانۍ
 -1د انتظار خونه او د لومړي
پوړدهلېزونه
 -2اداري خونې
 -3د لومړي پوړ له پاسه دهلېزونه
 -4د دوسیو او کمپیوټر خونې باید
د

دروند

بار

انتظارکوونکو

لپاره
د

5

100

180

2,000

2.5
4

50
80

180
180

2,000
2,000

د

مسلک

پربنسټ محاسبه شي
د ښوونځیو ودانۍ
 -1درسي خونې
 -2د لومړي پوړ له پاسه دهلېزونه
 -3د لومړي پوړ دهلېزونه
زینې او د بېرون وتلو الرې

2
4
5
5

40
80
100
100

90
90
90
-

1,000
1,000
1,000
-

5

100

-

-

ګودامونه او ویرهاوسونه
 -1سپک
 -2درانه

6.25
12.5

125
250

-

-

مغازې
 -1ځمکنی پوړ
 -2پاسنی پوړونه
 -3عمده پلورنځایونه

5
3.75
6.25
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100
75
125

90
90
90

1,000
1,000
1,000

(ج)  -د بام ژوندي یا مؤقتي بار) : Roof Live Load (Lrد بام له پاسه ژوندي بارونه د
بامونو لپاره د خدمت کولو یا د ترمیمولو له امله د وزنونو څخه دي  .دا بار د کود په واسطه
مشخصېږي  .چې دا بار په پراخه پیمانه ) (20psfپونډ پر فوټ مربع یا )(100 kg/m2
کیلوګرام پر مترمربع اویا ) ( 10 KN/m2کیلونیوټن پر مترمربع قبلېږي .
(د)  -د واورې بار ) : Snow Load (Sد وارې بار المل د واورې وزن دی  ،چې اقلیي
شرایطو له مخې د بام په سر انبارېږي یاراټولېږی  .د واورې بار په ټیپیک ډول سره هم د کود
په واسطه د ښارونو او هېوادونه د ودانېو لپاره د خپلو مترولوژیکي او اقلیمي شرایطو له
مخې مشخصېږي .
(هـ)  -د باران بار ) : Rain Load (Rد باران بار المل د باران د اوبو وزن دی  .دباران بار او
وزن د ښارونو او هېوادونو د باران د اورښت د اندازې له مخې ټاکل کېږي .
(و)  -د خاورې فشار ) : Soil Pressure (Hافقې بار دی  ،چې د خاورې یا دساختمان په هغه
برخه کې چې د ځمکی د سطحې الندې وي ،د ځمکی الندې اوبو له امله را منځته کېږي  .د
خاورې فشار د محاسبه کوونکي انجنیر په واسطه د خاورې د مالوماتي ارقامو او د ودانۍ
د حالت پر بنسټ پیداکېږي .
(ز)  -د مایعاتو هایدروستاتیکي فشار ) :Hydrostatic Fluid Pressure (Fافقې بار دی ،
چې د مایعاتو د هایدروستاتیکي فشار له امله رامنځته کېږي  .دا بار هم د مایعاتو
میخانیک د علمي پرنسیپونو پر بنسټ پیداکېږي ]. [303,304: 9
(ح)  -د باد بار ) :Wind Load(Wهغه فشار چې دباد په واسطه واردېږي  ،دهغې د اړونده
سرعت د مربع پورې اړه لري  .دباد دسېلۍ له امله لړزېدنه دا کړنې تر سره کېږي :
 -1د باد د سېلۍ د طبیعي انرژۍ او د ودانۍ د بې ځایه کېدنې لپاره د اړینې انرژۍ تر منځ
اړیکي .
 -2دباد د سېلۍ د فریکونسۍ او د ودانۍ د طبیعي فریکونسی تر منځ اړیکې .
 -3د ودانۍ د باد پر وړاندې مخنیوی .
د باد د قوی له امله فشار عمومأ د کود او سټندرد په واسطه مشخصېږي او هیڅکله
باید په سیمو کې د ډېرې ډاډمنتیا لپاره د لوړ ځانګړې محاسبه شوي بار څخه لږ نه شي .
174

د ) (ASCE/SEIسټنډرد د توصیي له مخې په ودانیو باندې د باد فشار د درېیو طریقو په
واسطه محاسبه کېږي  :ساده کېدونکې طرېقه ) ، (Simplified procedureد ودانۍ تر
پنځو اویا له هغې د لږو پوړونو باندې دباد د لګېدنې د محدودیت د تحلیل طرېقه او هغه
چې په عرضي مقطعه کې باد بار پرې نه لګېږي ،دبړبړیکیو لګېدل یا د باد ګردلې ،د باد سره
په یوه لوري په منظمو ودانیو د محدودیت د باد دګردلې طرېقه د ودانیو کمپلکس لپاره
کارېږي  .مونږ باید تحلیلي طرېقې ته پاملرنه وکړو چې د هغې په واسطه دباد بار په ودانیو
محاسبه کړو .په تحلیلي طرېقې سره دباد فشار  ،په مقاوم سیستم د باد قوي د الندېني
فورمول په واسطه پیداکېږي :
)P = qGCp – qi(GCpi) ……………………………(1.3
دلته :
 - q = qzکه د باد د فشار سرعت د ځمکې د سطحې څخه دباد په لوري دیوال د ) (zپه ارتفاع
کې ارزول کېږي  .یا هم  - q = qhکه د باد فشار (راښکنه) د بام پر سر دباد پرلوري یا دباد
تر شا دیوالونو او اړخ دیوالونو لپاره ارزول کېږي  ،چې دبام ارتفاع د ) (hپه اندازه وي .
 -qiد ودانۍ د داخلي دیوالونو او بام داخلي فشار (راښکنه) دی  ،چې د دبام د اصلي
ارتفاع په لوړوالي کې ارزول کېږي .
د باد مجموعي فشار  ،دباد لوري ته مخامخ دیوالونو باندې د بېروني فشار او د باد تر
شا په دیوالونو د راښکنې فشارونو مجموعه ده  ،چې په لومړۍ دوره کې د ښې الس دیوال
فشار چې د ) (3.1معادلې په واسطه پیداکېږي جمع د دویمې دورې فشار) (Piچې د داخلي
فشار لپاره محاسبه کېږي  ،په الس راځی  .داخلي فشار ) (Piپه هره موده کې د ټولې داخلي
سطحې لپاره یو شانته دی  .نو داخلي فشار یا راښکنه د باد پر لوري داخلي دیوال  ،د باد د
لوري د شا داخلي دیوال د داخلي فشار او راښکنې سره د لوري په مقابل کې  ،سره مساوي
په پام کې نیول کېږي  .په پایله کې په باالمقابل دیوالونو باندې د باد داخلي قوه په پام کې
نه نیول کېږي  ،پرته له ځینو حالتونو څخه یوازې تر بیروني سطحې پورې  ،د اساسي باد د
قوي په وړاندې  ،په مقاوم سیستم کې مقاومت کوي  .په ) (3.1معادله کې اصطالحات په
الندې ډول تعریف کېږي :

175

محاسبوي فشار) : (Pمحاسبوي فشار په ) (KN/m2کیلونیوټن پر متر مربع یا ) (psfپه
پونډ پر فوټ مربع سره هغه معادل فشار یا راښکنه ) (Suctionدی  ،چې د پام الندې سطحې
له پاسه په عمودي ډول په عمل کولو فرضېږي .
د باد دسرعت فشار ) : (qد باد پر لوري دیوال د باد دسرعت فشار ) (qپه )(KN/m2
کیلونیوټن پر متر مربع یا ) (psfپه پونډ پر فوټ مربع سره  ،هغه فشار دی  ،چې د باد د
لګېدنې له امله په ځوړنده مخامخ هواره سطحه باندې پیداکېږي  ،چې فورمول یې په الندې
ډول دی :
)qz = 0.00256 KzKztKdV2I (psf) ………………….(2.3

په پورتني فورمول کې :
 -Vد باد د درېیو ثانیو د سېلۍ په ) (Mil/hourمیل پر ساعت یا ) (m/hourمتر پر ساعت
سره سرعت دی  ،چې د ځمکې د سطحې څخه د ) (33 ftفوټو یا ) (10mمترو په لوړوالي په
ازاده سیمه کې ( چې په ځینو کلنو کې له یوه څخه تر پنځوس ځلو پورې پېښېږي) په پام کې
نیول کېږي .
 - Kzد سرعت فشار د څرنګوالي ضریب دی  ،چې د ارتفاع په لوړېدنې سره ډېرېږي او د
سیمي د سطحې زیږوالی منعکسوي .
 - Kztتوپوګرافیکي ضریب دی  ،چې د غونډیو له سره څخه د باد دتېرېدنې د چټکتیا د
ډېروالي لپاره په پام کې نیول کېږي .
 - Kdد لوري د څرنګوالي ضریب دی  ،چې د مستطیلي ډوله ودانیو لپاره ) (0.85او د
دایروي ټانکونو او دې ورته ساختمانونو لپاره له ) (0.90څخه تر ) (0.95پورې نیول کېږي.
 -Iمهم ضریب دی  ،چې د ودانۍ د کارېدنې د ګټورتیا پورې تړلی دی  .چې دلومړۍ کټګورۍ
ودانیو لپاره ) ، (0.87د دویمې کټګورۍ ودانیو(نارمل ودانیو) لپاره ) ، (1.0د درېیمې
او څلورمې کټګورۍ ودانیو لپاره ) (1.15قبلیږي  .دا قیمتونه د بیا پېښېدنې د مودې
پورې اړه لري  ،چې یو په پنځه وېشت کلونو کې لومړۍ کټګوري ودانۍ دي  ،یو په پنځوسو
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کلونوکې دویمه کټګوري ودانۍ دي او یو په سلو کلونو کې درېیمه او څلورمه کټګوري
ودانۍ دي .
په هر موقعیت کې د باد سرعت دمطالعي الندې ساختمان سیمي د باد سره مخامخ
سطحې د زیږوالی له مله اغېزمن کېږي  .د ) (700 ftفوټو څخه تر )(1,500 ftفوټو یا د
) (210mمترو څخه تر ) (460 mمترو پورې د باد سرعت په یوه حالت (یو نواخت) وي  ،لکه
په الندېني ( - 1.3شکل) کې د ) (Kzضریب له مخې عمودي خطونو په واسطه ښودل شوي
دي  .د دې ارتفاع څخه ټیټ د باد سرعت کمېږي خوکه باد ډېر آله ګوله لرونکی او تند وي ،
نو په ښاري سیموکې یې اغېزه د کلیوالي سیمو په پرتله ډېره وي .

 -1.3شکل  :د بېـــالبېـــلو ســیمو لپاره دسرعت فشار د څرنګوالي ضریب )  ( Kzپروفیل دی ]. [51:17

177

 -2.3شکل  :په ودانیو کې دباد فشار او راښکنه ]. [52:17

په ( -2.3معادله) کې د ) (Kzضریب د ازادي سیمي سطحې لپاره د ) (zفوټه یا متره
تر ) (33 ftفوټه یا ) (10 mځمکي د سطحې پورته ارتفاع کې د باد د فشار پورې اړه لري  .د
) (ASCE/SEIسټنډرد د ) (Kzضریب لپاره جدولونه او معادلې ورکړي دي  ،چې د سیمو (
ښاري  ،کلیوالي او داسې نورو) او د پورتنۍ یادي شوي ارتفاع پورې اړه لري .
د اړخ دیوالونو ،شاتني دیوالونو او د بامونو د سطحې لپاره ) (qhثابته راښکنې (منفي
فشار) د ه  ،چې د ) (hپه کارونې سره دبام د منځنۍ ارتفاع سره مساوي کېږي .
د سېلۍ د غبرګون ضریب ) : (Gپه ( -3.1معادله) کې د سېلۍ ضریب ) (Gد باد او
ساختمان د ډینامیکي خواصو پورې اړه لري  .چې د ودانیو د تغیرمننې لپاره محاسبه کېږي
 ،د ډېری ودانیود کلکېدنې د هڅې لپاره دا ضریب د ) (0.85سره مساوي قبلېږي .
د داخلي فشار ضریب ) : (Cpکله چې باد د ساختمان څخه تېر شي  ،نوباد فشار په
مخامخ دیوال باندې مثبت فشار دی  ،خو د باد شاتنې دیوال ،اړخ دیوال اوپه بام باندې
منفي فشار (راښکنه) دی  ،لکه په ( -3.2شکل) کې چې ښودل شوې دی  .بشپړه فشار چې د
ساختمان په محاسبه اوډیزاین کې ترې ګټه اخیستل کېږي ،د( -3.1معادلې) په واسطه
پیداکېږي  .په دې معادله کې ) (Cpباد ته د مخامخ دیوالونو او باد ته د شاکړیو دیوالونو د
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فشار د ضریبونومجموعه یا توپیر دی  .چې د چپې خوا باد ته مخامخ دیوال د فشار لپاره د
) (Cpفشارضریب د ( -3.2شکل) له مخې د ) (Cp = + 0.80سره مساوي نیول کېږي او د
راښکـــنې لپاره د ښــي خوا دیــوال (بــاد ته شاکړي دیوال) لپاره د ) (Cpفشارضریب د (-3.2
شکل) له مخې د ) (Cp = - 0.50سره مساوي نیول کېږي  .دا دواړه سره جمع کېږي  ،چې په
پایله کې یې په چوکاټ باندې بار پیداکېږي ،ځکه چې دواړه یو شانته لوري لري  .د فشار د
توپیر قیمتونه د ) (ASCE/SEIسټندرد په واسطه ورکړل شوي دي  .چې په ټیپیک ډول سره
یې قیمتونه په (  -2.3شکل) کې ښودل شوي دي  ،چې د ودانیو لپاره شکل او تناسب
څرګندوي  .د مستطیلي ودانیو لپاره چې د باد یې په نرې لوري لګېږي  ،د باد د لوری څخه
د شاکړي دیوال د فشـــار ضـــریب یـــې لـــــه ) (Cp = - 0.5څخه تر ) (Cp = - 0.2پورې قبلیږي
]. [50-52:17
(ط)  -د زلزلې بـار ) :Seismic or Earthquake Load (Eد زلـــزلـــې پــه اړونــــدد (ACI
) Codeکود چې د ځمکې د لړزې له امله د پیداکېدونکې زلزلې عمل لپاره د ساختمانونو
دتحلیل په هکله څه نه دې مشخص کړي  .د زلزلې بار د ودانۍ د غوښتنې له مخې د
) (ASCE 7سټندرد پر بنسټ ددرېیو د) (Equivalent lateral forces procedureمعادل
افقي قووطرېقې،د ) (Model spectrum analysis procedureموډل سلسلې تحلیلي
طرېقې او د) (inelastic response history analysis procedureغیرارتجاعي غبرګون
تشریحي تحلیلي طرېقې ،پر مختللېو طریقو په واسطه په بشپړ تفصیل سره تحلیل او څېړل
کېږي  .د دې پیپلتیا له امله ټول هغه انجنیران چې محاسبه کوي ،د زلزلې د بار د پیداکولو
لپاره د ) (ASCE 7سټندرد او د نورو سټندردونو څخه کار اخلي .
په ) (1997زکال کې د ) (American earthquake design codeامریکا د زلزلې د
محاسبې کود د زلزلې بار) (Eپه دوو  ،افقي زلزلې بار ) (Ehاو عمودي زلزلې بار )(Ev
ووېشلو  ،چې د الندینیو فورمولونو په واسطه پیداکېږي :
)E = Eh + Ev ……………………………….. (3.3
)E = QE + 0.2SDSD ……………….……..…. (4.3
په پورتني فورمول کې :
 -QEد زلزلې قوي له امله د افقي بار اغېزه ده .
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 - Evد زلزلې قوي عمودي ترکیبي قوه ده ،چې د )(Ev = 0.2SDSDسره مساوي کېږي .
 - SDSد لنډې مودې د پام وړ محاسبوي تعجیل دی  ،دارنګه ) (0.2 secثانیو کې .
 -Dمړ یا دایمي بار دی .
په ټیپیک ډول سره د منظمو ودانیو لپاره چې د پوړونو شمېر یې تر شلو پوړونو پورې
رسیږي ،د سټندرد له مخې اجازه لري چي د)(Equivalent Lateral Force Method
معادلې افقي قووپه طرېقې محاسبه شي  .خو کله کله کېدی شي  ،چې د غیرمنظمو ودانیو
لپاره که چېرې د غیرمنظموالي ډول ته یې ځانګړې پاملرنه وشي دهمدې طرېقې په واسطه
محاسبه کېږي .
د زلزلې بنسټیزه عرضاني قوه د الندیني فورمول په واسطه محاسبه کېږي :
)V = CsW …………………… (5.3
په پورتني فورمول کې :
 - Csد ودانۍ لپاره د زلزلې د غبرګون ضریب دی .
 -Wد ودانۍ د زلزلې په واسطه اغېزمن شوی وزن دی .
د ودانۍ لپاره د زلزلې د غبرګون ضریب  ،د الندیني فورمول په واسطه پیداکېږي :
)…………………………. (6.3

SDS
R/I

= Cs

دلته :
 -SDSمحاسبوي غبرګون سلسله ده  ،چې د پریود ) (Tتابع دی .
 -Rد غبرګون ډېرېدونکي ) (Modificationضریب دی  ،چې د زلزلې د بار د کموالې لپاره
محاسبه کېږي .
 - Iد ودانیو او د هغې د خدمت کولو لپاره د زلزلې مهم ضریب دی .
د زلزلې په واسطه د ودانۍ اغېزمن وزن ) (Wد ) (ASCE 7سټندرد له مخې په الندې ډول
محاسبه کېږي :
)W =W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 ………………. (7.3
دلته :
 - W1سل سلنه بې له ضریبه مړ یا دایمي بار دی .
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 - W2دپارټیشن دیوال بار دی  ،چې د پارټیشنونو د وزنونو پر بنسټ نیول کېږي او اصغري
اندازه یې باید د ) (10psfپونډ پر فوټ مربع یا ) (50 kg/m2کیلوګرام پر متر مربع په پام کې
نیول کېږي .
 - W3د هغه ساحې بار دی  ،چې د ګودام لپاره کارېږي  ،چې وزن یې د بې له ضریبه ژوندي
بار ) (25%سلنه نیول کېږي .
 - W4که په محاسبه کې ) (30 psfپونډ پر فوټ مربع یا ) (150 kg/m2کیلوګرام پر متر مربع
ډېر شوې ښودل شوې وې بار وي ،خو مقدار یې باید په بام باندې د واورې د بې له ضریبه بار
د ) (20 %سلنې څخه لږ نه وي .
 - W5که کوم ټانک شتون ولري  ،دهغې بې له ضریبه مجموعي بار دی .
 - W6د دایمي ځای په ځای کېدونکو تجهیزاتو وزن دی .
د غبرګون  -ډېرېدنې ضریب ) (Response – Modification Factorیانې ) (Rد بې ځایه
کېدنې په وړاندې ،چې د غیرارتجاعي عمل انرژۍ له امله راپیداکېږي ،د ساختمان وړتیا
او د ساختمان دوړتیا د دوه برابرېدنې ښودونکی دی .
د ودانۍ پر ارتفاع د افقي قوو(بنسټیزي عرضاني قوو ) وېشنه  ،د هر پوړ په لوړوالي
کې تر بامه پوري سرته رسیږي  .افقي قوه د پام وړ پوړ لپاره د ) (xپه ارتفاع د الندیني فورمول
په واسطه پیداکېږي :
)Fx = VCvx …………………………………….. (8.3
دلته د ) (Cvxد الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :
)….……..…………………… (9.3

wx hxk
k
∑n
i=x wx hx

= Cvx

دلته :
) (wx) ، (Fxاو ) -(hxپه ترتیب سره د ) (xپه لوړوالي افقي قوه  ،وزن او ارتفاغ ده .
) (i = 1څخه تر ) (I = nپورې د لومړي پوړ څخه تر بامه پورې د پوړونو شمېر ښیي .
 - Kضریب دی  ،چې داړونده ساختماني پریود پورې اړه لري  .که چېرې ساختماني پریود
د ) (0.5 secثانیوسره مساوي یا ور څخه کوچني وو  ،نو ) (K = 1.0قبلیږي اوکه ساختماني
پریود د ) (2.5 secثانیوسره مساوي یا ور څخه لوي وو  ،نو )، (K = 2.0خو که ساختماني
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پریود د ) (0.5secثانیو او ) (2.5 secثانیو تر منځ واقع وي  ،په هغه حالت کې د ) (Kضریب
د ) (1.0او ) (2.0تر منځ د خطي انټرپولیشن په واسطه پیداکېږي .
د هر ) (xپوړ لپاره عرضاني قوه ) ،(Vxد هغه پوړ له پاسه د افقي قوو) (Fiد مجموعه
ده ،چې په الندې ډول ښودل کېږي :
)Vx = ∑ni=x Fi ……………………….………….. (10.3
کله چې په هر پوړ کې عرضاني قوه پیداشوه  ،نو د هغې له مخې د زلزلې قوه په الس
راځي ]. [1006-1011:17
(ی)  -د تودوخې یا د ځان ساتنې بار ) : Temperature or Restraining Load (Tد تودوخې
د بدلون له امله  ،د تجربو له مخې ممکن په ساختمانونو کې اضافي قوي رامنځته شي  ،نو
د محاسبې او ډیزاین پر مهال اړینه ده  ،چې پاملرنه ورته وشي  .د ودانېو نړیوال کود)(IBC
دا ډول ودانۍ مشخصې کړي دي  ،چې د هغې لپاره په اړینه محاسبه کې د دې بار د
پیداکـــولو لـــپاره طرېقې لري  ،چې د هغې له مخې په محاسبه او ډیزاین کې دا بار شاملېږي

]. [33,34: 7

 -5.3د اوسپنیزکانکرېټو د محاسبې طرېقې
)(Reinforced Concrete Design Methods
په ټیپیک ډول سره داوسپنیز کانکرېټي عناصرو او اجزاوو د طرحې او محاسبې
لپاره درې طرېقې شته  ،چې په ترتیب سره ترې په الندې ډول یادونه کېږي :

 -1د مجازي تشنجاتو طرېقه )(Allowable Stress Design
د مجازي تشنجاتو طرېقه ) ، (ASDچې دکاري یاد ګټي اخیستنې تشنجاتو طرېقې
) (Working Stress Designیا ) (WSDپه نــوم هم یادېږې  ،د اوسپنیز کانکرېټي عناصرو
د محاسبې ډیره پخوانۍ طرېقه ده  ،چې د شلمي پیړۍ په سر کې رامنځته شوه اود
)(1900زکال څخه تر ) (1930زکال پورې یوازې همدا طرېقې د اوسپنیزکانکرېټي عناصرو
د محاسبې لپاره کارېدله ].[40-46 :16

182

د تشنجاتو د کارېدنې طرېقه

د ساختماني موادو د خطي ارتجاعي خاصیت د

کړنالرې او د خدمتي یا کاري بارونو الندې د موادو د تشنجاتو د محدودېدنې په واسطه
داړینې خوندیتوالي یا ډاډمنتیا د فرضیي پر بنسټ والړه ده  .د کانکرېټو او فوالدي سیخانو
مجازي تشنجات د هغوې د ځانګړو مقاومتونو او د ډاډمنتیا یا خوندیتوب ضریب د نسبت
څخه په الس راځي  .د ډاډمنتیا یا خوندیتوب هغه ضریب دی ،چې په موادو کې د خدمتي
یا کارې بارونو الندې د موادو په خطي ارتجاعي حالت کې کاري تشنجات محدودوي .
دکانکرېټو او فوالدي سیخانو مجازي تشنجات  ،د هغوې دمشخصویا ځانګړتیاوو ،د
مقاومت او د ډاډمنتیا د ضریب د نسبت څخه په الس راځي  ،چې د هغې په واسطه په موادو
کې د ګټې اخیستنې یا خدمتي بارونو الندې کاري تشنجات محـــدودېــږي ،تـــر څـــو مــواد
په خــطي ارتجاعي مرحله کې پاتي شي ]. [33:15
همداراز دا طرېقه د ) (1956ز کال څخه مخکې د اوسپنیزکانکرېټي عناصرو د
محاسبې لپاره په ) (ACI 318ساختماني نورمونو او کودونو کې کارېدله  .چې د ) (1983ز
کال څخه را په دې خــوا بلــه طــریقــه د ) (Ultimate Design Methodنهایي بــار د محــاسبې
طـریقه په یاد شوې کود کې په پام کې ونیول شوه .
د مجازي تشنجاتو په طرېقه کې د تحلیل او محاسبې لپاره الندېنۍ مرحلې په پام کې نیول
کېږي :
(الف)  -بارېدنه ) : (Loadingپه دې طرېقه کې بارېدنه بې له ډاډمنتیا له ضریبه بارونو
پر بنسټ چې د ګټې اخیستنې یا د خدمت کولو بارونو په نوم یادیږي  ،سرته رسیږي .
دعنــاصرو له پاسه عمودي عامل یـا وارده بارونــه چې په ټولیزه توګه دایمې یا مړه بارونه
) ، (Dead Loadsژوندي بــارونــه ) (Live Loadsاود واورې بـارونــه ) (Snow loadsدي.
د عمودي یا قایمو بارونو بارېدنه په الندې ډول سرته رسیږي :
)( = D + L ……(11.3ژوندي بار) ( + Live Loadدایمي بار) Dead Load
)( = D + S ... (12.3دواورې بار) ( + Snow Loadدایمي بار) Dead Load
د پورنیو رابطو څخه مفهوم دا دی ،چې د عناصروله پاسه په بارېدنه کې دایمې یا مړه
بارونه اوژوندي یا مؤ قتو بارونه پرته له ډاډمنتیا له ضریبه سره جمع کېږي  .د بامونو د
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عناصرو لپاره د ژوندي یا مؤقتي او یا د واورې بار د ډیرې بحراني اغېزې له امله  ،ټاکل
کېږي .
د مجازي تشنجاتو په طرېقه کې عمودي یا قایم بارونه او جانبي یا اړخیزبارونه پرته
له ضریبه په ټولو ساختماني سټندردونو او کودونو کې په پام کې نیول کېږي  .خو مجازي
تشنجات په دې حالت کې د ) (33%سلنې په اندازه ډیر نیول کېږي  .د دې حالت بل مفهوم
دادی چې کولی شو بارونه ) (1/1.33 = 0.75په اندازه را کم کړو .په دې ډول د باد بار (Wind
) Loadاو د زلزلې بار ) (Earth quake Loadپر بنسټ دمجازي تشنجاتو د پیداکولو لپاره
الندېنۍ رابطې کاریږې .
)0.75 (D +L + W) ………………………………………… (13.3
)0.75 (D + L + E) …………………………………………. (14.3
د پورتنیو رابطو دا مفهوم دی  ،چې د باد او یا د زلزلې د بارونو څخه هریو بار د
عناصرو په هره برخه کې بحرانې اغېزه کوي  ،باید چې دا اغېزه په کې په پام کې ونیول
شي ].[1-11:8
(ب)  -د عناصرو تحلیل او په مقطعو کې د تشنجاتو ټاکل  :د عناصرو تحلیل او
تجزیه د خطې االستیکې (ارتجاعي) تحلیل یا تجزیې طرېقې پر بنسټ سرته رسیږي او د
هغې له مخې د هرې مقطعې لپاره داخلي قوي (د کوږوالی یا انحنایي مومنټ  ،عرضي قوي
 ،څرخېدنې یا تاوېدنې مومنټ او محوري قوي ) ټاکل کېږي ،چې په پایله کې د هرې مقطعې
لپاره اعظمي تشنجات پیداکېږي .
(ج)  -د سټندرد او ساختماني کودونوله مخې دمجازي تشنجاتو ټاکل  :په دې
مرحله کې د سټندرد او ساختماني نورمونو له مخې د عناصرو په محاسبه کې د وړ
اطمنانیت یا ډاډمنتیاضریب په ټاکلوسره د محکمیت الزم شرایط برابرېږي  .مجازي
تشنجات ) (fallowedد فوالدې سیخانو د تسلیمېدنې تشنجاتواو یا د کانکرېټو د اطمنانیت
یا ډاډمنتیا په ضریب ) (Safety Factorیا ) (SFپه وېشلو  ،ټاکل کېږي  .د اطمنانیت ضریب
ممکن له ) (1.5څخه تر ) (2.5پورې په پام کې ونیول شي ]. [10:12
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(د)  -د اوسپنیز کانکرېټي اجزاوو محاسبه  :اوسپنیز کانکرېټي اجزاووطرحه او
محاسبه په دې ډول سرته رسیږي  ،چې په هرې مقطعې کې رامنځته شوي اعظمي تشنجات
د مجازي تشنجاتو څخه کوچنی اویا ورسره مساوي وي .
)f service ≤ f allowed ………………………………..(15.3

په پورتنۍرابطه کې :
 - f serviceد خدمتي یا ګټې اخیستنې شرایطو الندې اعظمي تشنجات دي .
 -f allowedد خدمتي یا ګټې اخیستنې شرایطو الندې اعظمي مجازي تشنجات دي .
سره له دې چې د مجازي تشنجاتود محاسبې طرېقه ډیره ساده او اسانه ده  ،خو په
واقعي توګه د مسالې ظرفیت نه شې اټکلولی او په ډېری برخو کې د اطمنانیت یا ډاډمنتیا
ضریب د هغې داندازې څخه چې په پام کې نیول شوي وي ،ډېره لوړه وي .

 -2دنهایي بار یا د مقاومت د محاسبې طرېقه
)(Ultimate Load or Strength Design Method
د مقاومت دمحاسبې طرېقه

) (SDMچې د نهایي مقاومت د محاسبې د طرېقې

)(Ultimate Strength Design Methodیا )(USDMپه نوم هم یادیږې  ،د دې طرېقې له
مخې د هر عنصر د هرې مقطعې محاسبوي مقاومت  ،د مقطعې د الزمي مقاومت  ،چې دبار
او د ضریب له مخې محاسبه کېږي  ،څخه ډیر یا ورسره مساوي وي .
).......................... (16.3محاسبه شوي مقاومت ≤ د اړتیا وړ مقاومت )(U
په پورتنۍ رابطه کې محاسبوي مقاومت د ذاتي مقاومت او د مقاومت د کمیدونکي
ضریب ) (ϕد ضرب د حاصل په پایله کې په الس راځې ]. [57-63:3
)….. (17.3ذاتي مقاومت  ( ϕ) xد مقاومت کمیدونکی ضریب = محاسبوي مقاومت

په پورتنۍ رابطه کې د مقاومت کمیدونکی ضریب د یوه څخه کوچنی وي او د
الندېنیو مسئلو د جبران کېدنې لپاره په پام کې نیول کېږي :
(الف)  -په یوه عنصر کې د کارول شوي مسالې په مقاومت کې د بدلون له مخې د احتمالي
کمیدونکی مقاومت او د مقطعې د ابعادو لپاره .
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(ب)  -د محاسبې د معادلو دنه دقیقوالي لپاره .
(ج)  -د بار الندې عنصر د شکل منلو د درجې او د اړتیا له مخې د باور د وړتیا لپاره .
(د)  -د عنصر د اهمیت لپاره .
د ذاتي مقاومت څخه موخه د یو عنصر یا د عنصر دیوې مقطعې مقاومت دی  ،چې د
فرضیو او مقاومت د معادلو پر بنسټ د محاسبوي مقاومت د طرېقې په مرسته پیداکېږي ،
چې په هغې کې د مقاومت کمیدونکې ضریب په پام کې نه وي نېول شوی .
د څلوېښتوکلنو را په دې خوا د مقاومت محاسبوي طرېقې ته  ،دبار او مقاومت
فکتورونو د محاسبې طرېقه ) (Load and Resistance Design Methodیا ) (LRFDهم
ویل کېږي چې د اوسپنیز کانکرېټو د محاسبې لپاره ډېر ښه متود دی .
د مقاومت د محاسبې یا دبار او مقاومت فکتورونو د محاسبې طرېقې )(LRFD
بنسټېزه معادله په الندې ډول ده :
)ϕ Rn ≥ U ……………………………… (18.3
دلته :
 - Rnد عناصرو نومینالي مقاومت دی  .نومینالي اصطالح د پخوانه د محاسبه کوونکو
انجینرانو له خو د فرض کېدنې او د ساختمان د تحلیل په طریقو کې د انتخابېدنې پر بنسټ
نومول شوي ده  .د اوسپنیز کانکرېټو لپاره د محاسبې طرېقې د ) (ACI 318په کود کې
شاملي دي .
 - ϕد ظرفیت یا مقاومت د کمیدنې ضریب دی  .چې د نه اټکل کېدنې او د څرنګوالي لپاره
کارېږی .
 - Uد نهـایي یا اعظمي عامل او وارده بار دی ،چې د ) (ACI 318کوداو د )(ASCE 7
سټندرد په واسطه مشخصیږي .
 - Rnد کوږوالی یا انحنــایي مقاومت ارقام ښیي  ،د پایي محوري ظرفیت یا د ګاډر عرضي
مقــاومت  ،د مطالعي الندې ساختمان د خواصو او یا د عناصرو د بڼې پورې اړه لري .
د()ϕقیمت بدلون د بار د شرایطو پورې اړه لري  .د کوږوالی اوانحناء لپاره ( )ϕله )(0.83
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څخه تر ) (0.90پــــورې بــــدلــــون مـــومي  .د پرېکېدنې یا عرضی قوي ) (Shearلــپاره (ϕ
) = 0.75قبلیږي .
 -Uنهایي یا اعظمي عامل یا وارده بار دی  ،چې د کود له مخې پیداکېږي  .په معادلو کې
د( )Uلپاره  ،د بار د هرې تکرارېدنې او په بار کې د هرې اغېزې له مخې  ،په محاسبه کې د
کود دقت په پام کې نیسي ]. [103:6
د مقاومت محاسبې په طرېقه کې د تحلیل او تجزیي مرحلې په الندې ډول سرته رسیږي :
(الف)  -بارېدنه ) : (Loadingپه عناصرو باندې بارېدنه د ضریب سره د بارونو پر بنسټ
سرته رسیږې  .د امریکا د کانکرېټو انستیتو ت په سټندرد ) (ACI 318-08کې د (ACI
) 318-99په پرتله د بارېدنې په ترکېب کې د ضریبونو په پام کې نیولو سره او همدا راز د
احصاییوي تحلیل پر بنسټ د ساختماني عناصرو د بېالبېلو نهایي او اعظمي بارونو لپاره
د ) (ACI 318کودپه واسطه الندېنۍ معادلي ارایه کېږي :
)U1 = 1.4 (D + F) ………………………………………….. (19.3
)U2 = 1.2 (D + F + T) + 1.6 (L + H) + 0.5 (Lr or S or R) …. (20.3
)U3 = 1.2D + 1.6 (Lr or S or R) + (Lr or ± 0.8 W) ………… (21.3
)U4 = 1.2D ± 1.6 W + 1.0 L + 0.5 (Lr or S or R)...………… (22.3
)U5 = 1.2D ± 1.0 E + 1.0L + 0.2S …………………...……. (23.3
)U6 = 0.9D ± 1.6 W + 1.6 H ………………………………. (24.3
)U7 = 0.9D ± 1.0 E + 1.6 H ………………………………... (25.3
محتاط محاسبه کوونکي انجنیر د( )U1څخه تر ( )U7پورې د بارونو قیمتونه
محاسبه کوي او دهغې څخه لوی قیمت دهر ساختماني عنصر یا ودانۍ د محاسبې
(ډیزاین) او تحلیل لپاره قبلوي  .د محصلینو لپاره د تمرین په توګه الزمه د ه  ،چې د ()U
قیمتونه د بېالبېلو بارونو لپاره پیداکړي ].[7,8 : 1
په پورتنیو رابطو کې :
 - Uد ضریبونو سره د بارونو او دهغې اړونده داخلي قوواوکوږوالی یا انحنایي مومنټونو
د برداشت یا زغم او تحمل لپاره اړین مقاومت یا ترکېبي بار دی .
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 - Dدایمي یا مړ بار او دهغې اړونده داخلي قوي اوانحنایي مومنټونه دي .
 -Fد فشار او یاد وزن له امله بار دی او دهغې اړونده داخلي قوي اوکوږوالی یاانحنایي
مومنټونه دي .
 -Tد تودوخې  ،غځېدنې  ،د نا معادل نشست او په کانکرېټو کې د انبساط د جبران کولو
جمع کېدونکي اغېزه ده .
 - Lمؤقتي یا ژوندي بارونه او دهغې اړونده داخلي قوي اوکوږوالی یاانحنایي مومنټونه
دي.
 - Hد خاورویا په خاورو کې د اوبو یا د نورو موادو له اثره د وزن یا فشاربار او یا د هغې
اړونده قوي اودکوږوالی یا انحنایي مومنټونه دي .
 - Sد واورو بار او یا د هغې اړونده قوي اودکوږوالی یا انحنایي مومنټونه دي .
 - Rد باران بار او یا د هغې اړونده قوي اودکوږوالی یا انحنایي مومنټونه دي .
 - Wد باد بار او یا د هغې اړونده قوي اودکوږوالی یا انحنایي مومنټونه دي .
 -Eد زلزلې دبارونو او یا د هغې اړونده قوي اودکوږوالی یا انحنایي مومنټونه اغـــېزې دي.
د باد او زلزلې بار دوه ځلې په هره اړینه معادلي کې د خــــپلو مثبتو قیمتونو سره په
پام کې نیــول شـــوي دي او دباد او زلـــزلـــې منفي قـــیمتونه په مستقیمه توګه نه قــبلېږي
]. [104:6
د باد د بار د پیداکولو لپاره پخوا د باد د لوري ضریب په پام کې نه نیول کېده  ،خو
اوس په سټندردونو کې د احتمال له مخې د باد د لوري ضریب  ،د ) (2000زکال څخه
وروسته د باد دلوري لپاره ضریب ) (0.8په پام کې نیول کېږي  .مخکې د باد بار ) (1.3W
نیول کېده خو اوس د نــویــو ساخــتماني مقــررو  ،سټنـــدردونو او کـــودونو لــه مخې د بـاد
بار ) (1.3W/0.80 =1.625W=1.6Wنیول کېږي .
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له بلې خوا د زلزلې بار د نویو ساختماني مقررو  ،سټندردونو او کودونو له مخې )(1.4E
او ) (1.0Eنیول کېږي  .ژوندی بار کولی شو د ) (0.50ضریب په اندازه لږ کړو .خو د
پارکــینګونو او نورو هغه ځــایـونولپاره چې هلته ډیــره ګــڼه ګــوڼه وي یا دا چـې د مــؤقـتي
بـار انــدازه یــې د ) (480 kg/m2کــیلوګرام پــرمترمـربع یا ) (4.8KN/m2کیـلونیوټن
پرمتـرمـربـع  ،د هغې د بار اندازه نه کمېږي ]. [100-104:5
د مقاومت د محاسبې یا دبار او مقاومت فکتورونو د محاسبې طرېقه ) (LRFDکولی
شي  ،د تشنجاتو د کارېدنې طرېقې ) (WSDنیمګړتیاوې  ،چې مخکې ترې یادونه وشوه
بشپړوي  .په ځانګړې توګه ) (LRFDد ساختمان دخواصو په بدواو خرابو شرایطو کې یا د
ویجاړېدنې څرنګوالی د مطالعي الندې نیسي  ،تر څو د ودانۍ لپاره د دې له امله د نرمۍ
او ویجاړېدنې په هکله ډاډمن شي  .د ساختمان د محاسبې لپاره نرمه یا تدریجي ویجاړېدنه
نسبتاد د ناوړه (فاجعه انګیز) ویجاړیدنې پر نسبت ډېره سپارښتنه کېږي  ،د دې لپاره چې
ژوند خوندې شي او ودانۍ په راتلوونکي کې په بدواو خرابو پېښو کې ترمیم او خوندې
پاتې شي  .سربېره پر دې ،د مقاومت د محاسبې طرېقه مخکې له دې چې کانکرېټ ،
ارتجاعیت او ویجاړېدني ته نه وي رسیدلي  ،د اوسپنیزکانکرېټو واقعي السته راوړنې
څرګندوي  ،همدارنګه د ګټې اخیستنې یا خدمت کولو تحلیل په خپله د اوسپنیزکانکرېټو
د محاسبې پر نسیپ ډېر ښه بشپړوي ]. [63,64:10
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 - 2.3جدول  :په ساده شوي ډول د ) (ACI 318له مخې د بارېدنې ترکېب ]. [104:5

د بارېدنې ترکیب

بارونه

1.4D
1.2D + 1.6L

)1
)2

) - (bعمودي او د باد

1.2D + 1.6L + 0.80W
)1.2D + 1.0L + (1.6w or 1.3W
)0.9D + (1.6W or 1.3W

)3
)4
)5

) - (cعمودي او د زلزلې

)1.2D + 1.0L + (1.0E or 1.4E
)0.9D + (1.0E or 1.4E

)3
)4

) - (aعمودي بارونه

بارونه

بارونه

(ب)  -د عناصرو تحلیل او دکوږوالی یا انحنایي او داخلي قوو ټاکل  :د
عناصرو تحلیل او تجزیه د خطې االستیکې (ارتجاعي) تحلیل یا تجزیي طرېقې پر بنسټ
کېږي او د هغې له مخې د هرې مقطعي داخلي قوي (کوږوالی مومنټ  ،عرضي قوي ،
څرخېدنې مومنټ او محورې قوي ) ټاکل کېږي .
(ج)  -د مقاومت د کمښت ضریب )  ( ϕټاکل او د عناصرو د اجزاو محاسبه  :د
عناصرو د اجزاوو محاسبه هغه وخت سرته رسیږې  ،چې د ټولو قوو لپاره الندېنۍ رابطي
برقرار شي .
) ϕ Mn ≥ Mu ………………….…….. (3.26د کوږوالی مومنټ لپاره
) ϕ Vn ≥ Vu ………………………….… (3.27د عرضاني قوو لپاره
) ϕ Tn ≥ Tu…….…………….….. (3.28د څرخېدنې یا تاوېدنې لپاره
) ϕ Pn ≥ Pu……………………….…….... (3.29د محوري قوو لپاره
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په پورتنیو رابطو کې :
 Tn, Vn, Mnاو  Pnپه ترتیب سره د عنصر دمقطعي نومینالي کوږوالی یا انحنایي
مومنټ  ،نومینالي عرضي قوي  ،نومینالي څرخېدنې یا تاوېدنې مومنټ او نومینالي
محوري قوي دي  ،چې د مقاومت د محاسبې په طرېقه کې د فرضیو او معادلو پر بنسټ
پیداکېږي  .د مقاومت کمېدونکې ضریب )  (ϕد) (ACI 318له مخې د الندینې جدول څخه
اخیستل کېږي ]. [17 : 14
 - 3.3جدول  :د مقاومت کمېدونکې ضریب ) (ϕد ) (ACI 318له مخې ]. [106:5
د مقطعو په محاسبه کې د مقطعو حالت

د مقاومت کمېدونکې
ضریب )(ϕ

هغه مقطعي چې په کشش کې کارکوي

0.90

هغه مقطعي چې په فشارکې کارکوي

0.90

دپایو مقطعي چې په هغې کې مربعې  ،مستطیلې یا حلقوي ګژدمک
0.70
کارېدلې وي
دپایو مقطعي چې په هغې کې فنرې ګژدمک کارېدلې وي

0.65

هغه مقطعي چې په په قطع کېدنې (برش) او پیپش کې کار وکړي

0.75

د() ϕقیمت بدلون د بار د شرایطو پورې اړه لري  .د کوږوالی اوانحناء لپاره ( )ϕد
) (0.83څخه تر ) (0.90پورې بدلون مومي  .د پرېکېدنې ) (Shearلپاره )(ϕ = 0.75
قبلیږی]. [104-107:5

 -3په حــدې حالت کې د اوسپنیز کانکریټې اجزاو محاسبه
)(Limited State Design Method
په حدي حالت کې د اوسپنیزکانکرېټي اجزاوومحاسبه ) ،(LSDMد بار او مقاومت
د ضریب پر بنسټ د محاسبې د طرېقې ) (LRFDپه نوم هم یادېږې ،دا ځکه چې دا دواړه
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طرېقې د مقاومت محاسبوي طرېقې پرمختللی حالت دی او هم د دواړو لپاره یوشانته
بارېدنه لکه مخکې چې پرې بحث وشو یو شانته د بېالبېلو بارونو لپاره له ) (U1څخه تر
) (U7بارېدنې ترکیب پورې په پام کې نیول کېږي  .په دې طرېقې ،د شلمې پیړۍ په نیمایې
(یانې په 1960زکال) کې عمالد محاسبې پیل شوې ،خو په دې ورستیو کلونو کې د ډیرې
پاملرنې وړ ګرځېدلې ده اوپه ځانګړې توګه په اروپایي او کاناډا هیوادونو کې ډیره کارېږي
]. [54-56:15
د دې طرېقې د محاسبې په واسطه نه یوازې د اوسپنیزکانکرېټي عناصرو
دمحکمیت محاسبه تأ مینېږي  ،بلکې د ګټې اخیستنې په شرایطو کې یې هم محاسبې سرته
رسېږي  .لکه مخکې چې ترې یادونه وشوه ،چې دا طرېقه د نهایي مقاومت یا د مقاومت د
محاسبې د طرېقې پر مختللی حالت دی او بارېدنه یې کټ مټ د بار او مقاومت د ضریب پر
بنسټ د محاسبې د طرېقې ) (LRFDپه څېر تر سره کېږي  .مخکې د بېالبېلو بارونو لپاره
له ) (8.3معادلې څخه تر ) (14.3معادلې پورې  ،د بارونو ترکیب د هغې د عمل په توپیر
سره له ) (U1څخه تر ) (U7پورې په پام کې نیول کېږي ]. [29-31:11
په حدي حالت کې د اوسپنیزکانکرېټي عناصرو محاسبه تر ډیره حده د احتماالتو
پورې تړلې ده  ،چې د یو عنصر د ماتېدنې احتمال کېدای شي  ،چې د مقاومت ) (Rپه لږ
براورد  ،د بار داټکل ډیري اغېزې ) (Sاو د دې په ډاډ چې ) (R ≥ Sپه واسطه را کمې کړو
 .دا مفهوم د الندینۍ رابطې په واسطه ښودل کېږي ؛
)ϕRn ≥ αSn ……………………….. (30.3
په پورتنۍ رابطه کې :
) - (Rnنومینالي مقاومت دی  ،چې د عنصر د ابعادو او ځانګړتیاوو له مخې محاسبه کېږي.
)  - (ϕدمقاومت ضریب دی  ،چې د مقاومت د کمېدونکې ظرفیت یا د عامل ضریب په نو م
یادېږې ،چې تل د یو څخه کوچنې وي .
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) - (Snد ځانګړو بارونو پر بنسټ د بار نومینالي اغېزه ده .
) - (αضریب دې چې دیوه څخه لوي وي او د ) (Snپه ټاکلو کې د اضافه بارۍ وړتیا
منعکسوي .
کله چې ساختمان اویا د ساختمان عناصر او اجزاوي د کارېدنې لپاره ناوړه او یا
نامناسبه په پام کې ونیول شي ،نو ویل کېږي چې حدي حالت ته رسیدلي دی ].[17-18:14
او یا هم په بله بڼه د عناصرو لپاره حدي حالت  ،هغه حالت دی  ،چې دې حالت ته د رسېدلو
څخه مخکي عنصر اویا د عنصر یوه برخه خپله دنده او وظیفه په ښه توګه سرته رسوي  ،خو
هغه حالت ته د رسېدلو څخه وروسته عنصر ددې وړتیا ونه لري  ،چې خپله دنده او یا وظیفه
په ښه تو ګه سرته ورسوي  .حدي حالت په درېیو بنسټیزوګروپونو وېشل کېږي :
(الف)  -نهایې حدي حالت ) : (Ultimate Limited Stateدا حالت هغه مهال
رامنځته کېږي چې د ساختمان یوه برخه او یا ټول ساختمان د ویجاړېدنې اوتخریب سره
مخامخ شي  .ددې حالت د پېښیدنې احتمال ډېر لږ دي  ،دا ځکه چې د دې حالت په پېښیدنې
سره ټول ژوند او مالي لګښت له منځه ځي  .همدا رازنهایې حدي حالت هغه حالت دی  ،چې
د عناصرو او یا د هغې د یوې برخې د اعظمي بار وړنې ترحده یا بریده پورې اړه لري او
ممکنه ده ،چې د الندینیو حالتونو په یوه حالت کې واقع شي:
 -1د تعادل له منځه تلنه ) : (Loss equilibriumد تعادل له منځه تلنه د یو کلک او
سخت جسم په توګه د ساختمان او یا د هغې د یوې برخې دتعادل دالسه ورکول دي  .دا ډول
ویجاړېدنه یا تخریب  ،په عامه توګه د ساختمان په ټولو برخو کې د کوږوالی اویا
ښوییدنې له امله او یا هغه غبرګون چې د معادل کېدنې لپاره اړین وي رامنځته نه شي
پېښېږي .
 -2شلېدنه ) : (Ruptureشلېدنه د ساختمان د مهمي او خطرناکې برخې په قسمي یا په
ټولیزه توګه ویجاړېدنې حالت کې واقع کېدنې ته ویل کېږي .
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 -3پرمختللې (پرله پسې) ویجاړېدنه

) : (Progressive collapseکله چې

ساختمان اویا د ساختمان یو عنصر یا جز ډېر بار شي او یو عنصر د بل عنصر د هغې له امله
له کاره ولویږي دا حالت رامنځته کېږي  .دبار اغېزه د یوه عنصر څخه نورو نژدې عناصرو ته
د لیږدېدنې له امله هغه ډېر باریږی او په پایله کې له کاره ولېږي او د دې له امله بل عنصر
اغېزمن کیږي او دهغه بل عنصر له امله بل ورپسې عنصر تر هغې چې د ساختمان ډېری
عناصر د تخریب او ویجاړېدنې سره مخ شي  ،نو دې حالت ته پرمختللې ویجاړېدنې یا
تخریب حالت ویل کېږي  .پرمختللې یا پرله پسې ویجاړېدنې مخنیوي او لږترلږه محدودیت
په الندې ډول حاصلېږي :
) -(aد ناڅاپی پېښو دکپي کنترولول  ،لکه د ګاډو د یو له بل سره دټکر او د ګاز د چاودنې
په وړاندې مخنیوي کول .
) -(bد محلې مقاوم کېدنې برابرتیا ،یانې د کیلي ډوله عناصرو ډیزاینول چې د ناڅاپي
پېښو په وړاندې مقاوم وي .
) -(cداصغري افقي او عمودي رابطو برابرول چې مقاومې قوي ولیږدوي .
) -(dد اتکاء د متبادلې لیکي بــرابــرول چې د هغې له مخې په غوټو کې قوي ثابتې پاتي
کېږي .
)-(e

د ودانۍ په فـرعـي برخو د وېشنې په واسطه د ویجاړېدنې د پراخېدنې

محدودېدنه ]. [90-96:2
د ) (ACI Codکود په ساختماني ډیټایلونو ټینګار کوي  ،چې غوټې برابرې کړي  ،تر
څو د بار لومړنۍ بارېدنې ساحې د بار دزغم د وړتیا د نه لرلو له امله ،د متبادلې بارېدنې
ساحې برابروي  .هغه ساختمان چې پرله پسې (پرمختلونکي) ویجاړېدنې اویا تخریب پر
وړاندې مقاوم وي  ،نو ویل کېږي چې مستحکم ساختمان دی  .د بېلګې په توګه که د یوه بم
د چاودنې او یا د ګاډو د ټکرېدلو له امله ممکن پایه یا ستنه په ناڅاپې توګه بې ځایه شي ،
خو هغه د دوو وایو لرونکي پرله پسې ګاډرپه دنننۍاتکاء  ،تکیه کېږي  .که چېرې د
ساختمان ساختماني سیستم په مناسبه توګه تفصیل شوي وي او د دوو وایو څخه د یوې
اوږدې وایې پر لوري بدلون ومومي  .نو د ډېر شکل بدلېدنې یا کړوپېدنې المل کېږي او په
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ګاډر د عمل څخه تر کششي بــــرخې پورې په بارې مسیر کې بدلون را منځته کېږي  .د
) (ACI Codeکود په ) (7.13برخه کې دو دانۍ په ګردچاپیره محیط کې د کششی
اوسپنیزکانکرېټي د پرله پسې تړلو او غوته کولو غوښتنه او توصیه شوي ده  ،چې په هر
پوړاو یا فرش کې دپرمختللې یا پرله پسې ویجاړېدنې یا تخریب خطر راکموي  .غوټې او
تړنه داسې غبرګونونه برابروي  ،چې رامنځته شوي منحني ډوله قوي له منځه وړي او د
ویجاړېدنې یا تخریب پراخېدنه محدودوي  .دا ځــکه چــې دا ډول ویجــاړېدنې یا تخــریب
ډېـــری د ساختمان د جـــوړېدنې پرمهال رامنځته کېږي  ،نـ-و محـــاسبه کــوونکي بایدد پلي
کـــېدونکې یا جـــوړېدونکی ساخــــتمان دبــارونــو او کـــړنالرې پـه اړه خــــبرتیا ورکړي
]. [15-27 : 13
 -1د پالستیکي میخانیزم جوړښت ) : (Formation of a plastic mechanismدا
میخانیزم هغه مهال را منځته کېږي  ،کله چې اوسپنیزکانکرېټي ساختمان یا عنصر د
تسلیمېدنې څخه پالستیکي مفصلي حالت ته واوړي چې په پایله کې ساحتمان نا استواره
کوي .
 -2نا استواري ) : (Instabilityد نا استوارۍ له امله د ساختمان شکل بدلون مومي .
دا ډول ویجاړېدنه او تخریپ د لچ یا لمش ) (Bucklingله امله پېښېږي چې په راتلونکي به
پرې په تفصیل بحث وشي .
 -3ستړیا ) : (Fatigueد ګټې اخیستنې یا خدمتي بارونو د تکراري تشنجاتو د دوران
له امله د اجزاوو متېدنه چې د ویجاړېدنې یا تخریب المل کېږي  .د ستړیا په اړه د ) (ACI
کود په ) (3-13او ) (8-9برخو کې یادونه شوې ده .
(ب)  -د ګټې اخیستنې حدي حالت ) : (Serviceability Limited Stateد ګټې
اخیستنې حدي حالت کې د ساختمان د کاري دندې بندول شامل دي  ،نه دا چې په ځانې
توګه د ساختمان د ویجاړېدنې یا تخریب المل شي  .دا ځکه چې په دې حالت کې د ژوند د
منځه وړلو خطر لږ دی او په نهایي حدي حالت کې د لوړ خطرد پېښېدنې د زغملو احتماالت
دېر دي  .د ګټې اخیستنې د محاسبې اوډیزاین په هکله به په راتلونکي کې په بشپړه بحث
تر سره شي  .لکه چې مخکې ترې یادونه وشوه چې د ګټې اخیستنې حدي حالت هغه حالت
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دی  ،چې د عناصرو د ګټې اخیستنې د معیارونو د وړتیا پورې تړاو لري او په بنسټیزه توګه
په الندېنیو حالتونو کې په پام کې نیول کېږي :
 -1ډېره زیاته شکل بدلېدنه یا کړوپېدنه ) : (Excessive deflectionدشکل ډېره
زیاته بدلېدنه یا کړوپېدنه ممکن د ماشینرۍ د خراب کار  ،ممکن د نه مننۍ لېدنې اوممکن
د غیرساختماني عناصرو د ویجاړېدنې یا تخریب المل شي  ،چې له امله یې د قوو په وېشنه
کې بدلون رامنځته کېږي  .که چېرې په ډېره کږېدونکي کې دبام پوښښ داوبودوزن له امله
کړوپېدنه یا د شکل بدلون راپیداکېږي ،که دبام د پوښښ له پاسه د اوبوارتفاع ډېره لوړه
شي  ،نو کړوپېدنه یا د شکل بدلون هم ورسره ډېرېږي ،ترهغه چې د بام د پوښښ تر مقاومت
پورې ورسیږي  .دا داوبو د ډند کېدنې له امله ویجاړېدنه ده  ،چې د ګټې د نه اخیستنې له
وجې رامنځته کېږي  .په پایله کې د ساختمان او یا د هغې د اجزاوو تر ډیره زیات د شکل
بدلون  ،چې په هغوې کې نا مطلوبې اغېزې راپیداکړي په پام کې نیول کېږي .
 -2د درز د عرض ډېره زیاتېدنه ) : (Excessive crack widthsسره له دې چې
اوسپنیزکانکرېټي ساختمانونه او یا عناصر مخکې له اغېزمنې کارېدنې څخه حتمي درز
کېږي  ،خو دا ممکنه ده چې د سیخبندۍ د ځای په ځای کېدنې له مخې د درزونو د عرض
کپه راکمه شي  .د درزونو د عرض ډېرېدنه ممکن ساختمان او عناصر بدبڼه کړي او ممکن
د درزونو د الري څڅوبې وشي او د هغې په پایله کې ځای په ځای شوي سیخان زنګ ووهي
او په تدریجي توګه کانکرېټ له منځه یوسي  .همداراز موضعي زیانونه لکه د درزونو
پیداکېدل  ،پوستک کېدل او یا د کانکرېټو د سطحې تر ډیره حده یا بریده تخریبېدل  ،چې
د ټاکلې شوي بریده ډیرې ساتنې ته اړین وي او یا د سیخانو د زنګ وهلو احتمال وي  ،چې
په پایله کې د عنصر ظاهري بڼې او کړنې ته زیان رسیږي .
 -3نا مطلوبه لړزېدنه ) : (Undesirable vibrationsد پوړونو او پلونو عمودي
لړزېدنې  ،اوږدو ودانیو اړخیز او څرخې لړزېدنې ممکن ګټه اخېستونکي پریشانه او
مشوش کړي  .د لړزي اغېزې کله کله په اوسپنیزکانکرېټي ودانیو کې ستونزي راپیداکوي.
همدا راز د ګټې اخیستنې بارونو له امله عنصر تر ډیره برېده لړزه  ،یادځای په ځای شویو د
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ماشین أالتو د کار او یا هم د باد د قوي له امله چې د ګټه اخېستونکو د تشویش المل کېږي
او یا هم اوسپنیزکانکرېټی عناصر د ناوړه کړنې سره مخ کېږي .
(ج)  -ځانګړې حدي حالت ) : (Special limit stateپه دې حالت کې دبې له نارمله
شرایطو او بې له نارمل بارېدنې له امله رامنځته کېدونکي ویجاړېدنې او تخریبونه شامل
دي ،چې په الندې ډول ترې یادونه کېږي :
 -1د ډېرې زیاتې زلزلې په پایله کې ویجاړېدنه او تخریب .
 -2د اورلګېدنې  ،چاودنې او د ګاډو د ټکر له امله د ساختمان اغېزمن کېدنه .
 -3د زنګ وهلو  ،خوړنې او خرابېدنې له امله د ساختمان اغېزمن کېدنه .
 -4په اوږده موده کې د فزیکي یا کیمیاوي نا استواري (په نارمله توګه په کانکرېټي
ساختمانونو کې لږ پېښېږي) کېدنه ]. [29-30:17
 -5نور حدي حالتونه  ،چې ممکن د ډیزاین انجنیر یې په محاسبه کې د قضاوت او
ځانګړتېاوو له مخې په پام کې ونیولی شي .
په حدي حالت کې د عناصرو محاسبې څخه سربېره د ساختماني مقرریو ځینې نورې
الندېنۍ مسئلي هم په پام کې نیول کېږي .
 -1د عناصرو د اجزاوو نښلېدنه او انتظام باید په دې ډول وي  ،چې د پایښت او یو له بل
سره یې نښلېدنه ښه تامین شي او په هغې کې کوم ډول تخریب را منځته نه شي .
 -2د اور په وړاندې د عنصر د مقاومت په اړه دځانګړو چارو وړاندې کتنه .
 -3د عناصرو د ښه تولید لپاره د وړ چارو وړاندې کتنه  .په دې کې د کانکرېټو د جوړونې
له مخې د موادو او د موادو په ګډېدنه کې د چاپیریال شرایط په پام کې نیول .
 -4د کانکرېټود مخلوط په محاسبه کې دقت او د ګډېدونکو موادو د نسبت اواطمنان ته
پوره پاملرنه .
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(د)  -د تحلیل او څېړنې اصول  :د تحلیل اوڅېړنې اصول او پرنسیپونه په الندېنیو
طریقو والړ دي :
) -(1خطې تحلیل  :په دې طرېقه کې د عنصر یا جز د هرې مقطعي مومنټونه او د اخلي
قوي د مسالې د خواصود خطي فرضېدنې ،له منځته راغلي شکل بدلون د کوچنیوالي او د
ارتجاعیت تیورۍ پر بنسټ چې د عناصرو او اجزاوو د تحلیل پېژندل شوې طرېقه ده ،
ټاکل کېږي  .د ساختماني سټندردونو پر بنسټ خطي تحلیل کېدای شي  ،چې د هر ډول
عناصرو او اجزاوو په نهایي حدي او د ګټې اخیستنې په حالتونو کې د دکارېدنې وړ
وګرځي  .خو په هغه عناصرو او اجزاوو کې چې د هغوۍ جانبي بې ځایه کېدنه ازاده وي  ،دا
طرېقه هغه وخت کارېږي  ،چې د پایو د نرې والي ضریب اندازه یې د ) (100څخه ډیره نه
وي .
) -(2د محدودې بیا وېشنې سره خطي تحلیل  :په دې طرېقه کې تحلیل په خطي ډول
تر سره کېږي  ،خو د دې اجازه ورکول کېږي چې په ګاډرونو کې د عمودي بارونو له امله د
مومنټونو بیاووېشنه تر سره شي  .په ګاډرونو کې د مومنټ دبیا وېشنې د عنصر د
پالستیکیت له مخې او د مناسبو اړیکو پر بنسټ  ،په اتکاګانو کې یو مشخص مقدار (په
اعظمي توګه تر  20%سلنې پورې ) د منفي مومنټ څخه کمېږي او دهغې په متناسب د ګاډر
په منځ کې په مثبت مومنټ د ستاتیکي تعادل د ساتنې لپاره ور زیاتېږي .
) -(3غیرخطي تحلیل  :په دې طرېقه کې د ساختماني عنصر په هره مقطعه کې مومنټونه
او داخلي قوي د مسالې د غیرخطي کړنې په پاملرنې سره او یا په عناصرو کې د شکل بدلون
ډېري اغېزې (چې د غیرخطي هندسي کړنې په نوم نومول کېږي ) د پاملرنې له مخې ټاکل
کېږي  .دا طرېقه د نهایي حدي حالت او د ګټې اخیستنې حدي حالت کې د بېالبېلو عناصرو
لپاره کارېږي .
) -(4پالستیکي تحلیل  :په دې طرېقه کې دعناصرو او اجزاو د هرې مقطعي مومنټونه
او داخلي قوي د ارتجاعیت د تیورۍ په مرسته پیداکېږي ]. [115,116:5
د حدي حالت په محاسبه کې الندېنۍ عملیي شاملې دي :
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 -1د ویجاړېدنې د ټولو حالتونو تشخیصول (د پام وړ حدي حالت مشخصول) .
 -2د هر حدي حالت د پېښېدنې په وړاندې د ډاډمنتیا د قبلېدنې ترسطحې پریکړه اوتصمیم
نیول .
 -3د پام وړ حدي حالت لپاره ساختماني محاسبه او ډیراین سرته رسول .
د ودانیو د کود د اختیار خاوندانو په واسطه د نارمل او عادي ساختمانونو لپاره د
بارونو ترکیب او د بارونو ضریبي کېدنې په پام کې نیولوسره  ،د حدي حالت د عملیي دویم
حالت کارېږي  .د معمولي ساختمانونو لپاره انجینران په هرحال کې په الزمي توګه د هغې د
ډاډمنتیا سطحه او وړتیا بایدوارزوي .
د ودانیو لپاره حدي حالت محاسبه د کانکرېټو د مقاومت  ،د سمنټو ترکیب ،د سمنټو
ډول د اوبو او د سمنټو د ترکیبي موادو نسبت ،دهوا ترکیب او د ) (ACI Codeد غوښتنې
له مخې د پایښت لپاره د فوالدي سیخانو دپوښلو غوراوي څخه پیلېږي  .بیا ورپسې د
عناصرو اصغري کپه او اصغري پوښ غوره کېږي  ،چې د ودانیو د محلي کود د غوښتنې
سره سم د اور په وړاندې خوندي شي .

 -6.3د محاسبې یا ډیزاین بنسټیزه اړیکې )(Basic Design Relationship
په الندینې ( -3 a.3شکل) کې یوګاډر چې د خپل مړ یا دایمي وزن ) (wجمع د )، (P1
) (p2او ) (P3متمرکزو بارونو الندي واقع دی  .د دې بارونو له امله د کوږوالی یا انحنایي
مومنټ وېشنه په ( -3 b.3شکل) کې ښودل شوې دی  .د کوږوالی یا انحنایي مومنټ
مستقیاد د ستاتیک د قانون  ،د وایي  ،دبارونو( P2 ،P1 ،wاو  )P3د ترکیب او ضریبي
کېدنې څخه په الس راځي  ،چې له امله یې د مومنټ دیاګرام د ګاډر دبارېدنې او ډول له مخې
په ځانګړې توګه ترسیمیږي  .د بار له امله پرته له کوږوالی مومنټ څخه عرضي قوي ،
محوري قوي  ،څرخېدنې یا تاوېدنې  ،کړوپېدنې او لړزېدنې اغېزې هم لري .
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 -3.3شکل :ګادر  ،هغې له پاسه بارونه او دبارونو اغېزې ]. [31:17

په ( -4.3شکل) کې د ګاډر په عرضي مقطعې باندې د کوږوالی یا انحنایي تشنجاتو
عمل ښودل شوې دی  .په ( -3.4aشکل) کې فشاري او کششي بالکونه کولی شو  ،چې د)(C
او ) (Tقوو په واسطه عوض کړو  ،چې د ( -3.4bشکل) په څېر د ) (jdپه واسطه یو له بله جال
شوي دي  .په پایله کې دواړه د داخلي مقاوم مومنټ په نامه یادیږي  .کله چې د ګاډر عرضي
مقطعه له کاره لویږي  ،نوداخلي مقاوم مومنټ ته د مقاومت مومنټ )(Moment strength
نسبت ورکول کېږي  .همداراز د مقاومت کلمه کولی شو په عرضي مقاومت یا د محوري بار
مقاومت د کلموپه څېر هم بیان کړو .
په ( -4.3شکل) کې ښودل شوې ګاډر هله بار په ډاډمنه توګه وړلې شي  ،چې کله یې
مقطعه د بارونو د اغېزې د ډېرېدنې په وړاندې ،لکه په الندې ډول مقاومت وکړي :
) (Load effects) ……….. (31.3دبار اغېزې ≥ ) (Resistanceمقاومت
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د دې لپاره چې مقاومت لږ محاسبه شي یا د بار اغېزه د هغې څخه ډېره محاسبه شي ،
نو د مقاومت کمېدونکې ضریب ) (ϕله یوه څخه کوچني او د بار ضریب ) (αله یوه څخه
ډېر په پام کې نیول کېږي  ،لکه په الندې ډول چې ښودل شوې دی :
)ϕRn ≥ α1S1 + α2S2 + ... ………………..………. (32.3
دلته :
 - Rnنومینالي مقاومت دی .
 -Sدبارونو اغېزه ده .
همدا راز د مومنټونو لپاره په الندې ډول لیکلی شو :
)ϕM Mn ≥ αD MD + αL ML …………………….. (33.3
دلته :
 -Mnنومینالي مقاوم مومنټ دی .
 MDاو  -MLد بار له اغېزې دکوږوالی مومنټونه دي  ،چې په ترتیب سره د مړو او
ژوندیومشخصو بارونو له امله کوږوالی له مخې حسابیږي .
 - ϕMد مومنټ لپاره د مقاومت کمېدونکي ضریب دی .
 αDاو  - αLپه ترتیب سره د مړه او ژوندي بار لپاره د بار ضریبونه دي .
په همدې توګه د عرضاني قوو او محوري قوو لپاره معادلې په الندې ډول لیکو :
)ϕV Vn ≥ αD VD + αL VL …………………….. (34.3
)ϕP Pn ≥ αD PD + αL PL …………………..….. (35.3
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 -4.3شکل  :داخلي مقاوم مومنټ ]. [32:17

د( -31.3معادله) د حدي حالت د محاسبې بنسټیزه معادله ده  .له ( -3.32معادلې) څخه تر
( -3.34معادلې) پورې د بنسټیزې معادلې ځانګړې شکل دی  .د ) (ACI Codeسټندرد د
) (Uسمبول د ) …  (αDD + αLL +بارونو ترکیب نسبت ورکولولپاره کارېږي  .د بارونو دا
ترکیب د بارونو ضریبې کېدنې په څېر دی  ،همدارنګه د ) (Vu) ، (Muاو ) (Tuهم د بارونو
ترکیب اغېزه ده]. [33:17

 - 1د ظرفیت د کمېدنې ضریب یا د مقاومت ضریب ) (ϕ
)(Capacity Reduction Factor or Resistance Factor
د ساختمان په محاسبه کې د ظرفیت کمېدنې ضریب یا د مقاومت ضریب د یوې برخې
په توګه باید په پام کې ونیول شي  .دا ضــریب د ساخــتماني عناصــرو اود کانکــرېټي ګاډر
د مقاومت کمېدنې او ډاډمنتیا ته د پاملرنې لپاره په پام کې نیول کېږي  .د )(ACI 318
کود د ساختماني ډاډمنتیا په اړه د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر ونو نسبتي اوږدېــدنــه پـه
سیخبندي شویــو فوالدي سیخانو کې و یجاړېدنه د کانکرېټو د ماتېدنې )(εc= 0.003
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پورې محدوده وي  .که چېرې په سیخبندي شویو فوالدي سیخانو کې دنسبتي اوږدېدنې
) (Strainاندازه ) (εtپه و یجاړېدنه کې یا تر ) (0.005پورې ډېره شي ،نو)  (ϕ = 0.9قبلېږي.
په اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونو کې په مناسبه او وړ توګه ډاډمنتیا تر هغه پورې چې په
فوالدو کې غځېدنه څرګنده شي او په پوره اندازه د انرژۍ زغملو لپاره الره هواره شي ،
تدریجي ویجاړېدنه رامنځته کېږي  .د یو اوسپنیز کانکرېټي ګاډر کلکېدنه او د انرژۍ
زعمل د پاملرنې وړدي  ،ځکه چې په ویپاړېدنه کې د فوالدو نسبتي اوږدېدنې ) (εtکمېدنه،
د فوالدو د غځېدنې د کموالی او د کانکرېټو د ماتېدنې څخه مخکې د مقطعې د شکل
دبدلېدنې له امله د ویجاړېدنې ډاډمنتیا کمېږي  .چې پاېله یې د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر
ونولپاره د مطلوبه خواص د تدریجي ویجاړېدنې او کلکوالي تحمل کول دي .،ترڅو د
ډاډمنتیا کمېدنه جبران کړي  .د ) (ACI 318کــود حکـــم کــــوي ،چـــې د مقــاومت ضریب
) (ϕکوچنی قیمت و کاروی  ،کوم چې د الندېنې فورمول په واسطه پیداکېږي :
)ϕ = 0.48 + 83εt………………………………………….(36.3
کله چې ګاډرونه پرته له محوري بار څخه د بارونو الندې واقع شي  ،یادا چې کششي
نستې اوږدوالی د فشاري نسبتي اوږدوالي په پرتله ډېر شي  ،نو په کشش کې د مقطعې
کنترولولو ته پوره پاملرنه په کار ده  .په دې ډول مقطعو کې د ) (ACI 318کود د بشپړی
ډاډمنتیا لپاره د الرښونی له مخې د ) (εtد ) (0.004څخه لږ قیمت ته اجازه نه ورکوي  .د
) (ACI 318کود په موافقه په الندېني ( -4.3جدول) کې د)  (ϕقیمت د) (εtلپاره د )(0.004
اود ) (0.005څخه د لویو قیمتونو ترمنځ په پام کې نیو شوی دی].[56:7
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 - 4.4جدول  :د ) (εtپورې اړونده د)  (ϕقیمتونه ]. [56 :7

ϕ

εt

0.900

≤ 0.005

0.887

0.0049

0.878

0.0048

0.870

0.0047

0.862

0.0046

0.854

0.0045

0.845

0.0044

0.837

0.0043

0.829

0.0042

0.820

0.0041

0.812

0.0040

 -7.3ساختماني ډاډمنتیا )(Structural Safety
د مقاومت د محاسبې یا دبار او مقاومت فکتورونو د محاسبې طرېقه ) (LRFDکې
د ساختمان د ډاډمنتیا لپاره څلور سرچېني شته  ،چې په الندې ډول ترې یادونه کېږي :
(الف)  -د موادو ډاډمنتیا ) : (Materials Safetyکله چې د کانکرېټو محاسبوي
مقاومت ) (f’cوي  ،نو د کانکرېټو مخلوط د لوړ فشاري مقاومت ) (f’crلپاره محاسبه کېږي
 ،چې قیمت یې د محاسبوي فشار په نسبت )  (f’cr > f’cډېر وي  ،چې ډاډمنتیا یې مخکې
تشریح شوه  .همداراز د فوالدي سیخانو د تسلېمېدنې مقاومت ) (fyوي ،سره له دې چې
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دفوالدي سیخانو واقعي تسلېمېدنې مقاومت د ) (fyپه نسبت لوړ وي  ،د احتمالي زیان
لپاره د موادو ډاډمنتیا یا اطمنانیت د ) (ASTMسټندرد په واسطه مشخصېږي .
(ب)  -د بارونو ضریبونه ) : (Load Factorsد بار ضریبونه د کود په واسطه
مشخص ېږي او د بار په محاسبه کې د بدلون له مخې بې ثباتي د منځه وړي  .د بار ضریبونه
په ټیپیک ډول سره ډېرېدونکي ضریبونه دي  ،چې د ډاډمنتیا په اړوند د عامل یا وارده با
اندازه ډېروي .
(ج)  -د مقاومت ضریبونه ) : (Resistance Factorsد عناصرو او ودانېو لپاره د
مقاومت او کمېدنې ضریبونه  ،ودانۍ د بیروني بارونو په وړاندې مقاومه کوي  .دا ضریبونه
د بارونو د ډول (په کږېدنه یاانحناء کې  ،عرضاني  ،محوري او داسي نورو) له مخې محاسبه
کېږي او همداراز د تحلیل په طریقو کې دقت هم د همدې له مخې فرض کېږي .
(د)  -د ویجاړېدنې څرنکوالې ) : (Failure Scenarioد مقاومت د محاسبې یا دبار او
مقاومت فکتورونو د محاسبې طرېقه ) (LRFDد ډاډمنتیا د یوی مهمي قانوني الیحي په
څېر  ،چې لومړنۍ موخه یې د عناصرو او د ودانېو په تدریجي ډول یا د شکل مننې (شکل
پذیرۍ) او نرمۍ ویجاړېدنې ته د رسېدلو سره  ،په ډېره پیمانه انرژي جذبوي  .د دارنګه
تدریجي ویجاړېدنې څرنګوالی د ګټور عمل کېدنې اجازه ورکوي  ،چې که چېرې
ویجاړیدنه روښانه او څرګنده وي  ،نوپه ګټور عمل کولی شي تخلیه کېدنه یا پریښودنه ،
ترمیمیدنه  ،بیا رغونه او یا نور ډول ساتنه په کې شاملېږي  .تدریجي ویجاړېدنه دې ته اجازه
ورکوي چې عنصر یا ساختمان په پوره اندازه انرژي وزغمي او په پاېله کې د ناوړه او
خطرناکو بارونو په وړاندې ښه مقاومت وکړي او ساختمان د پام وړ تخریب څخه وساتي او
بشپړ ه ویجاړېدنه یې ناشونې کړي .
د مقاومت د محاسبې په طرېقه کې د ساختمان ډاډمنتیا په څلورو کټګوریو طبقه
بندي شوی دی  .هره یوه کټګورې یې په ځانګړې توګه تحلیلېږي  ،تر څو د ساختمان د
محاسبې د طرېقې یا متودولوژۍ له مخې د ډاډمنتیا ټولې څرګندونې په هر اړخېزه توګه په
الس راوړل شي ]. [36:7
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همدا راز د په حدي حالت ې د اوسپنیزکانکرېټی عناصرو محاسبې په طرېقه کې د
درېیو بنسټیزو دلیلونو له مخې د ډاډمنتیا ضریبونه لکه د بار او مقاومت ضریبونه د
ساختمانونو په محاسبه او ډیزاین کې اړین دي :
 -1په مقاومت کې بدلون ) : (Variability in Resistanceد ګاډرونو  ،پایو یا ستنو
او یا د نورو ساختماني اجزاوو واقعي مقاومتونه  ،د محاسبه کوونکي انجنیر د محاسبوي
قیمتونو سره توپیر لري  .د دې لپاره بنسټیز دلیلونه په الندې ډول دي :
(الف)  -د کانکرېټو او فوالدي سیخانو د مقاومتونو بدلون .
(ب)  -دختماني عناصرو د جوړو شویو او په ترسیم کې د ابعادو او اندازو تر منځ توپیر.
(ج)  -د ساده کېدونکو فرضیوله اغېزو څخه د اجزاوو د مقاومت لپاره د معادلو اقتباس
کول .
په ازمایښتونو کې دګاډر د مومنت د ظرفیتونو) (Mtestدنسبت هستوګرام څخه لیدل
کېږي  ،چې هغه نومینالي مقاومتونه ) (Mnچې د محاسبه کوونکي انجنیر په واسطه
پیداشوي دي  ،په ( -3.5شکل) کې ترسیم شوي دي  .سره له دې چې په دې نمونه کې منځنې
مقاومت په اټکلي ډول  ،د نومینالي مقاومت څخه د ) (1.05ځلې په اندازه ډېردی  ،دلته د
دې څرګنده احتمال دی  ،چې د ګاډر عرضاني مقطعې به د محاسبوي قیمت په پرتله ټیټ
ظرفیت ولري  .دا بدلون د ساده کېدونکو فرضیو له امله د نومینالي منټونو مقاومت )(Mn
دلته ښودل شوې دی .
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 -5.3شکل  :د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو لپاره دټولو ارقامو پر بنسټ د اندازه شویو او محاسبه شویو
ویجاړېدنې پرتلنه ،که  fy > 2,000psiیا  fy > 14 Mpaوي ]. [33:17

 -2په بارونوکې بدلون ) : (Variability in Loadsټول بارونه بدلون مومي  ،خو په
ځانګړې توګه ژوندي بارونه او د چاپیریال یانې د واورې  ،د باد یا زلزلې بارونو له امله
بدلونو مومي  .د ( -3.5aشکل) په دفترونو کې په پرله پسې توګه د ) (151 ft2فوټ مربع یا
) (14 m2متر مربع مساحت په اندازه د ژوندي بار د برخې ساتنه تفکیک کوي  .سره له دې
چې په دې نمونه کې ژوندي بار په منځني ډول سره ) (13 psfپونډ پر فوټ مربع یا
) (21KN/m2کیلونیوټن پــر متــر مربع وو  .انــدازه شوي بار دیــو سلنې ډېــرېــدنې سره (44
) psfپونډ پر فوټ مربع یا ) (70KN/m2کیلونیوټن پر متر مربع کېږي  .د دې ډول ځای په
ځای کېدنې یا اشغالېدنې او مساحت لپاره د ودانیو سټندرد ژوندي بار ) (50 psfپونډ
پر فوټ مربع یا ) (80KN/m2کیلونیوټن پر متر مربع ټاکي  .د پراخه یا ډېر مساحت لپاره ،
منځنې ساتل شوې ژوندي بار ) (13 psfپونډ پر فوټ مربع یا ) (21KN/m2کیلونیوټن پر
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متر مربع ته نـــژدې پاتي کېږي  ،خو کمېدنې ته بدلون مومــي لکــه په ( -3.5bشکل) کې
چې ښودل شوې دی  .د ژوندي بار بې پایښتي د دې ښودنکې ده  ،چې کله ،کله بارېدنه په
غیر مترقبه او یا د مؤقتي ګودام کېدنې له امله بارونه ډېرېږي  ،تر څو ټول ژوندي بار حاصل
شي  .په پایله کې د پام وړ دفتر لپاره اعظمي بار له ) (13 psfپونډ پر فوټ مربع یا
) (21KN/m2کیلونیوټن پر متر مربع څخه ) (44 psfپونډ پر فوټ مربع یا )(70KN/m2
کیلونیوټن پر متر مربع پورې ډېرېږي .
په بارونوکې سربېره له خپل ځاني واقعي بدلونونو څخه  ،فرضیدنې او اټکلوالی په
پام کې نیول کېږي  ،چې د هغې په واسطه سرته رسیدلي ساختماني تحلیلونه دواقعي او
د انجنیر په واسطه محاسبوشویو قوو او منټونو تر منځ توپیرښیي  .د مقاومت او د بار د
اغېزو له امله بدلون  ،دلته څرګنده د خطر د پېښدنې امکان شته و چې ساختمان دمنځنې
په نسبت کمزوري دی او هم به د منځنې بار پر ځاي ډېر بار زغمي  ،نو په دې بې ساري توپیر
حالت کې به حتمي ویجاړېدنه یا تخریب پېښېږي  .له ( -3.32معادلې) څخه تر (-3.34
معادلې) پورې د بار او مقاومت ضریبونه د دې لپاره غوره شوي دي  ،چې د دېر ي کمې
اندازي تر سطحې د ویجاړېدنې احتمال را کم کړي .
د ویجاړېدنې د اغېزې د مخنیوي لپاره درېیم ضریب باید حتمي په ځانګړې توګه د
ساختمانونو د ډاډمنتیاد تأمینولو لپاره په پام کې ونیول شي .
 -3د ویجاړېدنې یا تخریب اغېزې ) : (Consequence of Failureیو لړ ضریبونه
د ځانګړې کالس ساختمانونود ډاډمنتیا د قبلېدنې تر حده پورې د السته راوړلو لپاره باید
حتماد په پام کې ونیول شي  ،چې په الندې دول ترې یادونه کېږي :
(الف)  -د ژوند د منځه تللو امکان له امله اړینه ده چې د ادیتوریمونواو ګودامونو ودانیو
لپاره د ډاډمنتیا لوړ ضریب په پام کې ونیول شي .
(ب)  -د ټولنې بیه د وخت زیان ،د ملي ګټو زیان او په مستقیمه توګه د ژوند اوملکیتونو
زیان د ویجاړېدنې یا تخریب له امله اوړي  ،د بېلګې په توګه  ،د یوه پل دویجاړېدنې یا
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تخریب په پایله کې د ټرافیکو د د توصل له امله نه احساسېدونکې زیان د بې ځایه کېدنې
له کبله رامنځته شي .
(ج)  -د ویجاړېدنې ډولونه  ،د ویجاړېدنې خبرداری او د بار د بدیلو الرو شتون  .که چېرې
دیوه عنصر ویجاړېدنه د کړوپېدنې د ډېرېدنې په واسطه مخکې واقع شوي وي  ،لکه په
ځینو حالتونو کې په اوسپنیزکانکرېټي ګاډر کې د کوږوالی یا انحنایي ویجاړېدنې په
څېر ،نو په داسې حالتونو کې باید د ودانۍ د تخریب خبر ورکړل شی  ،تر څو د ودانۍ د
ویجاړېدنې یا تخریب څخه دمخه پرېښودل شي  .دا شاید نا ممکنه وي چې پرته له خبرونې
دې عنصر ناڅاپه د ویجاړېدنې یا تخریب سره مخ شي  ،کېدی شي داسې حالت په تړلې پایه
یا ستنې کې پېښ شي  .نو له دې امله  ،د ډاډمنتیا د غوښتنې اندازه به په ګاډر کې د پایې یا
ستنې په ځېر دومره لوړه نه وي  .په ځینو سا ختمانونو کې د نژدې عناصرو له امله د باروېشنه
د بل عنصر د تسلیمېدنې یا ویجاړېدنې المل کېږي  .په نورو ساختمانونو کې  ،کله چې یو
عنصر د بشپړه ویجاړېدنې المل کېږي  ،که چېرې د بیا وېشنې امکان شتون ولري  ،نو په
لوړه کپه ډاډمنتیا ته اړتیا پېښېږي .
(د)  -د پاتي شویو موادو پاکول او د ساختمان دهغې د اجزاوو عوض کولو قیمت .

 -6.3شکل  :د بار دشدت او فریکونسۍ تر منځ د اړیکو ګراف ]. [35:17
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 -8.3د بارونو ضریبي کېدنه او د کوږوالی (انحنایي) مومنټ ډېرېدنه
)(Load Factored and Magnified Bending Moment
د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو په تحلیل او محاسبه کې د کوږوالی یاانحنایي
مومنټونو لپاره  ،اړینه ده  ،مخکي له هر څه باید د کوږوالی یاانحنایي مومنټ محاسبوي
ډېریدونکی قیمت ) (Muد ) (ASCE 7سره سم پیداشي  .د مقاومت د محاسبې د طرېقې
) (LRFDسره سم محاسبوي کوږوالی مومنټ )، (Muچې د نهایي کوږوالی مومنټ په نامه
هم یادېږي  .د ګاډر د کمېدونکي انحنایي مومنټ ظرفیت ) ، (ϕ Mnد نهایي یا ډېریدونکي
انحنایي مومنټ ) (Muسره پرتله کېږي  .د نهایي یا ډېریدونکي کوږوالی یاانحنایي مومنټ
) (Muپه بېالبېلو طریقو سره پیداکېږي  ،چې په تــرتیب سره ترې په النــدې ډول یادونه
کېږي:

 - 1ضریبي شوی مومنټ طرېقه

) : (Factored Moments Methodنهایي یا

ډېریدونکي کوږوالی یاانحنایي مومنټ یا ضریبي شوې مومنټ ) (Muدپیداکولو لپاره
لومړنۍ طرېقه په الندې ډول تشریح کېږي  .په دې طرېقې نهایي یا ډېر شوی د کوږوالی
یاانحنایي مومنټ  ،چې اوسپنیزکانکریتي ګاډر اغېزمن کوي د ساختمان د تحلیل له مخې
پیداکېږي  ،کله چې د مومنټ الندېنې قیمتونه پیدا شي :
 -MDپه ګاډر کې د مړ یا دایمي او ثابت بار له اغېزې کوږوالی یاانحنایي مومنټ دی .
 -MLپه ګاډر کې د ژوندي یا مؤقتي بار له اغېزې کوږوالی یاانحنایي مومنټ دی.
 -MLrپه ګاډر کې دبام ژوندي یا مؤقتي بار له اغېزېکوږوالی یا انحنایي مومنټ دی.
 -MSپه ګاډر کې د واورې بار له اغېزې کوږوالی یا انحنایي مومنټ دی .
 -MRپه ګاډر کې د باران بار له اغېزې کوږوالی یاانحنایي مومنټ دی .
 -MHپه ګاډر کې خاورې فشار له اغېزې کوږوالی یا انحنایي مومنټ دی .
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 -MFپه ګاډر کې د مایعاتو د فشار له اغېزې کوږوالی یا انحنایي مومنټ دی .
 -MWپه ګاډر کې دباد بار له اغېزې کوږوالی یا انحنایي مومنټ دی .
 -MEپه ګاډر کې زلزلې بار له اغېزې کوږوالی یاانحنایي مومنټ دی .
 -MTپه ګاډر کې د انقباض او تودوخې د بدلون له اغېزې کوږوالی یاانحنایي مومنټ
دی .
د ساختمان یا عنصر له پاسه د هر ځانګړې یاانفرادي بار اغېزه  ،کولې شو د
پورتنیوښودل شویوکوږوالی (انحنایي) مومنټونو د پیداکېدنې څخه وروسته د اړونده
بارونو د ضریبونو په پام کې نیولو سره نهایي ډېریدونکي یا ضریبي شوي کوږوالی مومنټ
پیداکړو :
)Mu1 = 1.4(MD + MF)............................................................................ (37.3
)Mu2 = 1.2(MD + MF+ MT) + 1.6(ML+MH) + 0.5(M Lr or MS or MR)... (38.3
)Mu3 = 1.2MD + 1.6(M Lr or MS or MR) + (ML or ± 0.8 MW)............... (39.3
)Mu4 = 1.2MD ± 1.6Mw + ML + 0.5 (M Lr or Ms or MR)....................... (40.3
)Mu5 = 1.2MD ± 1.0ME + ML + 0.5 Ms................................................. (41.3
)Mu6 = 0.9MD ± 1.6Mw + 1.6 MH......................................................... (42.3
Mu7 = 0.9MD ± 1.0ME + 1.6 MH......................................................... (44).3
د( )Mu1څخه تر ( )Mu7پورې د ګاډر د ټولو بحراني مقطعو لپاره پیداکېږي  ،چې په
محاسبه او تحلیل کې ورته اړتیا ده  .د هر ګاډر عرضي مقطعي له مخې  ،د( )Mu1څخه تر
( )Mu7پورې اعظمي او اصغري کوږوالی (انحنایي ) مومنټونو قیمتونه د اوسپنیز
کانکرېټي ګاډرونو د محاسبي او ډیزاین لپاره قبلېږي  .د باد او زلزلې بارونه دوه ځلې
واردېږي ،چې یو ځل یې مثبت قیمت او بل ځل یې منفی قیمت د بدیل بار د لورو لپاره
محاسبه کېږي  .همدارنګه د( Mu3 ،Mu2او  ) Mu4معادلو ته اړتیا ده ،چې د بېالبېل بارونوپه
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کارېدنې سره د( )Muاعظمي او اصغري قیمتونه په الس راوړل شي  .په پایله کې د()Mu
محاسبوي قیمتونه پیداکېږي  .په دې سمستر کې اوسپنیزکانکرېټي عناصرد لومړنېو
جاذبې قوو (مړه یا دایمي او ژوندېویا مؤقتو بارونو) د عمل کولوله مخې محاسبه کېږي ،
چې په الندې ډول په ترتیب سره د( )Muدپیداکولو لپاره ترې استفاده کېږي :

)Mu1 = 1.4MD.......................................................... (45.3
)Mu2 = 1.2 MD + 1.6 ML.......................................... (46.3
 - 2د ضریبې شویو بارونو طرېقه ) : (Factored Loads Methodبله طرېقه چې
دهغې څخه د( )Muدپیداکولو لپاره کارېږي  ،په الندې ډول ترې یادونه کېږي  :د دې ډول
طرېقې سره سم د ګاډر یا ساختمان له پاسه ضریبي شوي بارونه د) (U1څخه تر ) (U7پورې
د بېالبېلو بارونو د حالتونو لپاره تحلیلېږي  .د( )Muقیمتونو لپاره په هر تحلیلي حالت
کې سره یو ځای کېږي او ګاډر د ډېر بحراني قیمتونو لپاره محاسبه کېږي .
سره له دې چې  ،پورتنۍ دواړه طرېقې ممکن ډېري ستومانه کېدونکي وي  ،خو د
هر ګاډر اویا عنصر لپاره  ،یوازې د یو یا دوه د بارونو یو ځای کېدنه په بحراني حالت کې
شاملېدی شي  .د بارونو نور حالتونه په ساده توګه په بحرانې شرایطو کې شامل نه شي .
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 -1.3مثال  :په یو کانټیلیور ګاډر چې په الندېني شکل کې ښودل شوې دی ،تحلیل کړئ او
د ) (ASCE 7سټندرد سره سم یې دکوږوالی یا انحنایي نهایي مومنټ ) (Muقیمت
پیداکړئ  ،که چېرې ) (PL = 130KN) ، (WD = 290KN/mاو د ګاډر وایه ) (6mوي ؟
لومړی حل د ضریبي شوي مومنټ طرېقه :

MD= -WD L2/2 = -290 x (6)2/2 = - 5,220 KN.m
ML= - PL L = - 130 x 6 = - 780 KN.m
د نهایي یا ضریبي شوې کوږوالی یا انحنایي مومنټ ( )Muقیمت په الندې ډول پیداکوو:
MU1 = 1.4(MD+MF) = 1.4MD = 1.4 x (-5,220) = - 7,308 KN.m
)MU2 = 1.2(MD +MF+MT) + 1.6 (ML+MH) + 0.5(MLT or MS or MR
MU2 = 1.2MD + 1.6ML = 1.2 x (- 5,220) + 1.6 x (- 600) = - 7,224 KN.m
MU2 = - 7,224 KN.m
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دویم حل د ضریبي شوي بارونو طرېقه :

MU1 = - 1.4WD L2/2 = - 1.4 x 290 x (6)2/2 = - 7,308 KN.m
MU2 = - 1.2 WD L2/2 – 1.6 PL L = - 1.2 x 290 x (6)2/2 – 1.6 x 130 x 6
MU2 = - 7,224 KN.m
د یادولووړ ده چې په پوښتنه کې د کانټیلیور ګادر لپاره بحرانې بارونه ) (U1او )(U2
دي  .چې ) (U1یو ساده مړ بار دی ،چې په ) (1.4ضریب کې ضربېږي ،سره له دې چې )(U2
الزمي د ه،چې د ګاډر له پاسه لکه د مړ بار په شان پر یوه مهال کې عمل کوی او د )(1.2
ضریب کې ضربېږي او ژوندي بار چې د ) (1.6په ضریب کې ضربېږي  .ګاډر یوځل د )(U1
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بار او بل ځل د) (U2بار د تحلیل لپاره سرته رسېږي  .دکوږوالی (انحنایي) مومنټ
دیاګرام د دواړو حالتونو لپاره ترسیم شوي دي  ،چې د هغې له مخې د( )Muقیمت
پیداکېږي .
 -2.3مثال  :یــو سـاده اتکاء لــرونکی ګاډر چـــې پــــه النــدېنــي شــکل کــې ښودل شوې دی ،
د )(ASCE 7سـره سـم د ) (Muقیمت پیداکړئ ،که ) (PL= 90kN) ، (WD = 22 KN/mاو
د ګاډر وایه ) (6.0 mوي ؟
لومړی حل  :د ضریبي شویو بارونو طرېقه
په ګاډر کې د بحراني مقطعې د موقیعیت د پیداکولو لپاره د ساختمان د تحلیل
څخه استفاده کېږي  .د ګاډر بحراني مقطعه په هغه نقطه کې چې مومنټ اعظمي او عرضی
قوه صفر وي  ،واقع کېږي  .که چېرې لومړۍ کړنالره او طرېقه وکارول شي  ،د عرضی قوو
په دیاګرام کې د هر تحمیل شوی بار لپاره په صفري عرضي قوه (د کوږوالی یا انحنایي
اعظمي مومنټ) په نقطه کې پیداکېږي  ،چې پاېله یې کیدی شي بشپړه حل وي  .دویمه
وړاندېز شوی کړنالره یا طرېقه ډېر ښه حل دی  ،چې په هغې کې د نهایي بار له مخې یوازې
د عرضي قوو دیاګرام څخه پاېله اخیستل کېږي .
لومړی ) (U1کارېږي  ،خو د ژوندی یا مؤقتي بار په نه شتون کې مړ یا دایمي بار
یوازی د ) (1.4ضریب کې ضربېږي  ،چې د ګاډر له پاسه د یو شانته وېشل شوی بار لپاره
) (1.4 WD = 1.4 x 22 = 30.8 KN/mچې په الندې ډول ښودل شوې دی :
بحراني مقطعه د وایې په منځ کې واقع ده نو:
Mu1CL = Mu1Max = 1.4 WD L2/8 = 30.8 x (6)2/8= 138.6 KN.m
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بیا د ) (U2بار پیداکوو ،په دې کې مړ یا دایمي بار د ) (1.2او ژوندی یا مؤقتي بار په )(1.6
ضریبونو کې ضربوو ،په پاېله کې په الس راځي  ،چې :
1.2WD =1.2 x 22 = 26.4 kN/m
1.6PL=1.6 x 90 = 144 KN
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د جامداتو میخانیک د اصولو سره سم د ) (U2د پیداکولو لپاره کیدی شي د عرضي قوو
اوکوږوالی یا انحنایي مومنټونو د دیاګرام څخه ګټه واخلو :
نوځکه  :د) (U2لپاره :
MU =Mu2Max = 254.1 KN.m
اړونده مومنټ د )(U1او) (U2د لویو قیمتونو له مخې پیداکېږي  ،چې پایله یې
) (MU = 254.1 KN.mکېږي  .دا باید په یاد ولرو چې په مقطعه کې دکوږوالی یا انحنایي
اعظمي مومنټ د ګاډر د چپ لورې څخه نه  ،بلکې د وایې له منځ څخه د ) (4.4 mمترو په
فاصله واقع کېږي  .ددې مقطعې لپاره اړینه ده  ،چې محاسبه کوږوالی (انحنایي) نهایي
مومنټ )  (MU = 254.1 KN.mله مخې سرته رسېږي  .سره له دې چې د منځنۍ وایې په
مقطعې کې د )  (Mu = 226.8 KN.mانحنایي مومنټ الندې واقع کېږي  ،خو د محاسبې
لپاره اړینه ده ،چې د دواړو مقطعو لپاره )  (MU = 254.1 KN.mقبول شي .
درېمه طرېقه  :د ضریبې شوې بار ډېرېدنه ): (Factored Load Addition
د ) (Muدقیمت د پیداکولو بله طرېقه چې د ګاډر د محاسبې لپاره ترې استفاده
115.2 KN

187.2یادونه کوو  :که چېرې د ګاډر له پاسه بېالبېل ډول بارونه یو شان
ډول ترې
کېږي  ،په الندېKN
4.4 m

یا کټ مټ بارېدنې په حالت کې واقع شي  ،نو د ) (Umaxد پیداکولو لپاره د ) (U1څخه تر
د ) (U2بارلپاره دکږېدنې مومنټ دیاګرام

) (U2پورې د درېم فصل د معادلو پر بنسټ پیداکېږي او د دې د څرنکوالې لپاره یو مثال
چې په هغې کې د ګاډر د وایې په اوږدو کې مړ یا دایمي وېشلې بار ) (WDاو ژوندی یا
مؤقتي وېشلې بار ) (WLپه پام کې نېول شوې ؤ .په عمومي توګه نهایي بار د) (U2په واسطه
قبلېږي  .لکه په الندېنۍ معهدله کې چې ښودل شوې دی :
Wu = 1.2 WD + 1.6 WL
ګاډر دیو شانته وېشلي بار په واسطه بار شوې دی  ،چې د ) (Wuسره مساوي کېږي
 ،نو له همدې بار له مخې د کوږوالی (انحنایي) مومنټ دیاګرام ترسیمېږي  ،چې د هغې د
بحرانې مقطعې لپاره د ) (Muقیمت پیداکېږي  .په دې حالت کې د کوږوالي (انحنایي)
مومنټ لپاره بحرانې مقطعه یوازې د وایي په منځ یا وسط کې واقع وي  .همدارنګه د )(Mu
قیمت کولی شو د الندېنۍ معادلي په واسطه یې په الس راوړو:
MU = WU.L2/8
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 -7.3شکل  :د یو شانته بار شوی ګاډر لپاره ) (Muدیاګرام .

 -3.3مثال  :یو کانټیلیور ګاډر چې د مړ یا دایمي متمرکز بار ) (PDاو متمرکز ژوندی یا
مؤقتي بار ) (PLالندې ،چې دواړه بارونه یې په ازاد لوری واقع وی محاسبه کړئ ؟
په دې ګاډر کې محاسبوي بار په الندې ډول پیداکېږي :
PU = 1.2PD + 1.6PL
داچې د ګاډر له پاسه د متمرکزو بارونو نهایي متمرکز بار ) (Puپه الس راځي  ،نو د
هغې له امله د کوږوالي (انحنایي) مومنټ ترسیمېږي  ،چې د ټولې بحرانې مقطعې لپاره د
) (Muقیمت پیداکېږي  .په دې حالت کې د کوږوالي (انحنایي) مومنټ لپاره بحرانې مقطعه
یوازې په سخته اتکاء کې واقع وي  .همدارنګه د ) (Muقیمت کولی شو د الندېنۍ معادلې
په واسطه یې په الس راوړو:
MU = - PU L

 -8.3شکل  :د متمرکز بار شوی کانتیلیورګاډر لپاره ) (Muدیاګرام .
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 -9.3د اوسپنیزکانکرېټي ساختمانونوپلټنه
)(Inspection of the Reinforced Concrete Structures
مخکې له دې چې کانکرېټي ساختمانونه جوړ شي  ،د دولتي چارواکو یانې ښاروالېو
او ښارګوټو د صالحیت لرونکو اشخاصو څخه باید حتماد اجازه واخیستل شي  .سربېره پر
دې د ودانېو نړیوال کود ) (IBCاو سټندردونه حکم کوي  ،چې تازه کانکرېټ د اچولو یا
ځای په ځای کولو څخه مخکې وپلټل شي او دا پلټنه په دوه ډوله ده :
 -1د ښاروالۍ پلټنه ) : (Municipality Inspectionsد ساختمان د جوړېدنې پر
مهال د لیدنې لپاره یو پلټوونکي ورپېژندل کېږي  ،چې هغه تازه کانکرېټ مخکې له اچولو
او ځای په ځای کولو څخه وګوري  .پلټوونکي داوسپنیزکانکرېټي عناصرو او اجزاوو
ابعاد  ،سیخبندي یا دسیخانو اچول او ځای په ځای کول  ،همدارنګه په محاسبې یا ډیزاین
او پالن کې د نورو شرایطو ځانګړتیاوې تصدیقوي  .دا فعالیت د دوو څخه یوه الندېنې
پاېلې لري  :د کانکرېټو د اچولو اجازه ورکول یا د اجازه ورکولو څخه مخکې د غوښتل شوي
و اصالحاتو سرته رسول .
 -2ځانګړې (مخصوصه) پلټنه ) :(Special Inspectionsپه دې پلټنه کې  ،ځانګړې
پلټوونکی په بشپړه توګه د ساحې شرایط (لکه د عناصرو ابعاد ،د سیخانو ځای په ځای
کېدنه او داسي نور) د محاسبې او ډیزاین د اسنادو او پالن له مخې تصدیقوي  .همداراز
ځانګړې پلټوونکې هغه ځانګړې الرښوونې  ،چې د محاسبې په اسنادو او پالن کې یې د
ځانګړې پلټنې لپاره په نښه شوې وي  ،لکه په سړه هوا کې د هوا ګډېدنه تصدیقوي .
ځانګړې پلټوونکی د تازه کانکرېټو اچول او ځای په ځای کېدنه ګوری  ،تر څو په دې ډاډمن
شي  ،چې کانکرېټ اچول او ځای په ځای کول په دقیق ډول سرته ورسېږي  .سربېره پر دې،
ځانګړې پلټوونکې د تازه کانکرېټو سلمپ اندازه کوي او د ازمایښتونو لپاره  ،فشاری
سلنډرونه راجمع کوي ،چې د کود د مشخصاتواو ځانګتیاوو سره سم فشاري مقاومت
مشخصوي .
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کله چې ښاروالي د قبولې شوې  ،اوجوری له مخې د پلټنې لپاره اوجورې ورکوي ،
نو د ځانګړې پلټنې لګښت  ،د پروژی په لګښت ورزیاتوي  .انجنیران باید د کانکرېټو
فشاري مقاومت مشخص کړي ،د مثال په توګه لکه د ()f’c = 2,500psiپونډ پر انچ مربع یا
) (f’c = 17.24 MPaمیګا پاسکال د کانکرېټو فشاري مقاومت  .که چېرې سټندردونواو
کودونو د ځانګړیو پلټوونکو غوښتنه نه وي کړي  ،سره له دې هم دا کودونه د ډېرو مهمو
عناصرو د( )f’cد مشخـصولـــو لپاره د ځـــانګـــړیو پلټوونکو حکم کوي  .د مثال په ډول هغه
عــناصـــر چې د ساختمان د افقي بارونو په وړاندې د مقاومت کوونکي سیستم یوه برخه ده
]. [37:7
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لــــــنــډیـــــز
کله چې اوسپنیزکانکرېټ د یوې ساختمانې مادې په ډول وپېژندل شوه  ،نو بې له
محاسبې به کارېدله  .کله چې د یوه عنصر څخه د ساختمان په جوړېدنه کې ګټه اخیستل
کېږي  ،اړینه ده چې هغه باید مستحکم یانې داچې د هغې له پاسه د وارده بارونو په وړاندې
مقاوم او د زغم وړتیا ولري او همداراز د جوړېدنې لګښت له پلوه ارزانه او اقتصادي وي .
نو د همدې بنسټیزي موخې له مخې د شلمې پیړۍ په سره (1900زکال) کې د
اوسپیزکانکرېټو د محاسبې لپاره په لومړي ځل د مجازي تشنجاتو محاسبوي طرېقه
رامنځته شوه  ،چې په دې طرېقه کې په اوسپنیزکانکرېټوپه محاسبه کې د ډاډمنتیاضریب
یوازې د کارېدونکو موادو لپاره په پام کې نیول کېده  ،چې محاسبې د د بارونو د اغېزې (
د داخلي قوو اوتشنجاتو) په وړاندې د موادو د مجازي تشنجاتو په پام کې نیولو له امله
محاسبه کېږي  .چې تر ) (1930زکاله پورې د اوسپنیزږانکرېټي عناصرو د محاسبې لپاره
یوازینې محاسبوي طرېقه ګڼل کېدله .
د محاسبې په دې طرېقه کې د پام وړ نیمګړتیاوې  ،چې دهغه بارونو د بارېدنې د
احتمال د نه څرګندېدنې او د ګټې اخیستنې پرمهال د ساختمان په عناصرو او اجزاوو کې د
رامنځته کېدونکو ستونزو په هکله وی  ،نوپه ) (1930زکال کې د اوسپنیزکانکرېټي
عناصرو د محاسبې لپاره د نهایي بارونو یا د مقاومت طرېقه رامنځته شوه  ،خو په دې
طرېقه کې د بارونو د بارېدنې د احتمال څرنګوالې د بارونو لپاره د ډاډمنتیا دضریب په پام
کې نیولو له امله رفع شو  ،خو د ګټې اخیستنې پرمهال د ساختمانونو په عناصرو کې د
ستونزو رامنځته کېدنې  ،څرګندونه ال پر خپل ځای پاتي وه  .خو د ساختمان انجنیرانو او
په دې برخه کې څېړنکو د خپلو هڅو په پایله کې دې طرېقې ته الپـراخـتیـا او وده ورکـړلـه او
د اوسپنیـزکانکـرېټــي عنـاصـرو لپـاره یــې داســې طرېقه چې په هغې د دواړو یادو شویو
طریقـو ټولـې نیمګړتیاوې  ،بشپړي کړلی او دا طرېقه یې د حــدي حالت د محاسبوي طرېقې
) (Limitted State Design Methodاو یا هـم د مقاومت محاسبوي طرېقې (Strength
) Design Methodپه نوم ونوموله  .په دې طرېقه کې د ساختمان د عناصرو د ال ډاډمنتیا
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لپاره د مواودو او بارونود بارېدنې احتمال د ډاډمنتیا د ضریب په پام کې نیولو سربېره  ،د
ګټې اخیستنې پر مهال هم ستونزې څرګندې کړلی .
د ) (ACI Codeکود کې عمالد تر ) (1983زکال پورې د اوسپنیزکانکرېټي عناصرو د
محاسبې لپاره د مجازي تشنجاتو طرېقه ) (ASDطرېقه کارېدله  ،خو وروسته بیا د
مقـاومـت محـاسبـوي طرېقې د پـرمخـتګ او پراخــېدنـې څخــه عمــالد اوسنیزکانکـرېټــي
عنـاصـرو د محـاسبـې لـپاره د بـار او مقــاومـت د ضـریبــي کــېدنې محاسبوي طــریقـه (Load
) and Resistance Factored Design Methdیا ) (LRFDکارېږي  .خو په اروپا او کاناډا
کې د حدي حالت محاسبوي طرېقې څخه ګټه اخستل کېږي  .په دې دواړو طریقو کې د موادو
او د بارېدنې د احتمال ډاډمنتیا لپاره یو شانته د هر هېواد د کود او سټندرد سره سم د
ډاډمنتیا ضریبونه په پام کې نیول کېږي او همدا راز د ګټې اخیستنې پر مهال د ساختمان
د عناصرو ستونزي مطالعه کیږي .
د ساختمانو نو د عناصرو د طرحې او ډیزاین څخه وروسته  ،دساختمانونو جوړېدنه د
هغه نقشو او ابعادو په پام کې نیولو له مخې سرته رسیږي  ،چې له همدې امله یې په جوړېدنه
کې د موادو د کیفیت او د عناصرو دمقطعو د اندازو د جوړو شویونقشواو ترسیمونو سره
سم پلټنه اوتفتیش تر سره کېږي  ،تر څو ساختمان په مستحکم ډول د غوښتنوسره سم وړ او
مناسب ،اقتصادي چې ساختماني بسیاینې بشپړي کړی وي  ،جوړ شي .
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پـــوښـــتنـــې
 -1د یوه اوسپنیزکانکرېټي عنصر د طرحې او محاسبې څخه څه موخه ده ؟
 -2د ډاډمنتیا ضریب څه ته ویل کېږي او د څه دنده سرته رسوي ؟
 -3د اوسپنیزکانکرېټی عناصرو لپاره د محاسبې د طریقو نومونه واخلئ او هم ووایاست
چې دا هر یوه طرېقه په کومو وختونو کې کارېدله او کارېږي ؟
 -4د مجازي تشنجاتو په طرېقه کې بارېدنه په څه ډول سرته رسېږي؟
 -5د مجازي تشنجاتو په طرېقه کې د عناصرو تحلیل څه ډول سرته رسیږي ؟
 -6د مجازي تشنجاتو په طرېقه کې د عناصرو په مقطعو کې تشنجات په څرنګه ټاکل
کېږي؟
 -7د مجازي تشنجاتو په طرېقه کې د اوسپنیزکانکرېټي اجزاوو طرحه او محاسبه د کومې
رابطې په واسطه سرته رسیږي ؟
 -8دمحاسبې د مقاومت طرېقې په اړه خپلې څرګندونې وکړئ ؟
 -9دبار او مقاومت فکټور محاسبې طرېقه ) (LRFDبنسټیزه معادله کومه ده ؟
 -10د ظرفیت یا مقاومت کمېدنې ضریب ) (ϕد څه لپاره په ) (LRFDمحاسبوي طرېقه کې
کارېږي ؟
 -11د ) (ACI Codeد الرښوونې له مخې بارونو ترکیب په څه ډول سرته رسیږي ؟
 -12د حـدي حــالت محاسبوي طـــرېقه د مجازي تشنجاتو طرېقې په پرتله کومې ښېګڼې لري؟
 -13د حدي حالت محاسبوي طرېقې په اړه خپلې څرګندونې وکړئ ؟
 -14د حدي حالت محاسبوي طرېقه د کومو بسټیزو برخو څخه متشکله ده ؟
 -15د حدي حالت محاسبوي طرېقې کې په ګټې اخیستنې کې له محاسبې څخه څه موخه ده ؟
 -16په حدی محاسبوي طرېقه کې د ) (ϕاو ) (αډاډمنتیا ضریبونه یو له بله څه توپیر لري؟
 -17د حدي حالت محاسبوي طرېقې بنسټیزه معادله کومه ده ؟
 -18د حدي حالت محاسبوي طرېقه په بنسټیزه توګه په څو ګروپونو وېشل شوې ده ؟
 -19ځانګړې حدي حالت څه ته ویل کېږي ؟
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 -20په حدي محاسبوي طرېقې کې د محاسبې یا ډیزاین د بنسټیزي اړیکي په هکله
څرګندونې وکړئ ؟
 -21ساختماني ډاډمنتیا لپاره کومې سرچینې شتون لري  ،په هکله یې څرګندونه وکړئ؟
 -22د الندېنیو ښودل شویو شکلونو له مخې  ،دبارونو د ترکیب په پام کې نیولو له امله
د نهایي کوږوالی یا انحنایي مومنټونه په الس راوړئ ؟

)-(a

) -(bپه دې شکل کې )(L1=L2= ، (PL1 = PL2 = PL3 = 20 KN) ، (WD = 25 KN/m
) (L3 = 1.80 m) ، 1.50 mاو ) (L4 = 1.20 mپه پام کې نیول شوي دي .
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)-(c

) -(dپه دې شکل کې ) (PL1 = PL2 = 90 KN) ، (WD = 18 KN/mاو د ژوندیو بارونو
ترمنځ فاصله ) (2.0 mپه پام کې نیول شوی ده .

)-(e
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-(f)
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څـــلــورم فــــصل
د اوسپنیزو کانکرېټي انحنایي عناصرو محاسبه
)(Design of Flexure Reinforced Concrete
 -1.4پــــــېــژنـــــدنــــه )(Introduction
داچې اوسپنیزوکانکرېټي ګاډرونه له دوو بېالبېلوموادویانې کانکرېټو او فوالدي
سیخانو څخه ترکیب مومي  ،نو له دې امله یې د تحلیل طرېقه د  ،د لرګو او فوالدو متجانسو
) (Homogenousموادوڅخه د جوړو شویو ګاډرونو د تحلیل د طرېقې سره توپیر لري  .خو
د جوړېدونکو موادو مقاومت یې پرته له هر ډول بدلون څخه د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو
لپاره په رشټنې توګه کار کوي .
که یواوسپنیزکانکرېټي کږېدونکی ګاډر د بار الندې واقع شي  ،په تدریجې توګه په
کانکرېټو کې غیر خطي شکل بدلېدنه څرګندېږي او ممکن فوالدي سیخان هم د
تسلیمېدنې حالت ته ورسیږي او لوي شکل بدلون په کې څرګند شي  .په ګاډر کې د کوږوالي
مومنټ په ډېرېدنې سره په کانکرېټو کې غیر خطي شکل بدلېدنه نور هم ډېرېږي  ،تر څو
ګاډر د ویجاړېدنې یا تخریب حالت ته نژدې شي  .د اوسپنیزوکانکرېټي عناصرودمقاومت
محاسبوي طرېقې ) (SDMیاد بار او مقاومت ضریبي کېدنې محاسبوي طرېقې )(LRFD
او هم د حدي حالت محاسبوي طرېقې ) (LSDد کوږوالي یا انحناء په حالت کې مقطعې د
ویجاړېدنې یا تخریب په لحظه کې د بحث الندې نیسي  ،یانې هغه لحظه چې په هغې مقطعې
کې کارېدلي مواد په بشپړه توګه غیرخطي شکل بدلېدنې حالت له ځانه وښیي  .په داسې
حالتونو کې مناسبه ډاډمنتیا  ،د ضریبونود ډاډمنتیا په توګه  ،د بار د ضریبونو په واسطه
دمحاسبوي بارونو ډېروالی او د د کمیدونکو ضریبونو په واسطه د مقطــعې د نهایي
مقــاومت او یا هم د کانکــــرېټو او فـــــوالدي سیخانو مقاومت کـــمېږي [.]153,154 :7
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 -2.4د اوسپنیز وکانکرېټو انحنایي خواص
)(Flexure Behavior of Reinforced Concrete
د مقاومت محاسبې طرېقه ) (SDMپه بدو یا ویجاړېدنې شرایطو فوکس کوي  ،چې
ځیني مهال د نهایي شرایطو په نامه هم یادېږي  .د ویجاړېدنې په خواصو د پوهېدنې لپاره ،
باید چې ګاډر د ویجاړېدنې تر سرحده  ،په کوږوالي یا انحنایي حالت کې تحلیل او مطالعه
شي  .په ( - 1.4شکل) کې ښودل شوي اوسپنیز کانکرېټي ګاډر ساده اتکاء لري  ،چې د یو
شانته پرله پسې ډېرېدونکی وېشلي بار ) (Wالندې واقع دي .

 - 1.4شکل :اوسپنیزکانکرېټي ګاډر ]. [39 : 10

په ( - 1.4شکل) کې ښودل شوی ګاډر د تحلیل د اسانتیا لپاره یو لړ فرضیي په پام
کې نیول شوي دي  ،چې په الندې ډول ترې یادونه کېږي :
 -1د برنولي ) (Bernoulli’sد ګاډر د انحنایي تیورۍ له مخې  :دکوږوالي یا انحناء
څخه مخکې هواره مقطعې د انحناء څخه وروسته هم هواره مقطعې فرض کېږي  .په مقطعې
کې د شکل بدلون یا نسبتي اوږدېدنه ) (Strainد غیرفعال محور ) (Neutral Axisیا )(NA
څخه د فاصلي سره خطي ډوله متناسبه ده .
د برنولي تیوري او اصل په الندېني ( -2.4شکل) کې ښودل شوی دی  .لکه څنګه چې
په ( - 2.4شکل) کې کیدل کېږي  ،د ګاډر پر طوالني محور د ) (ABهواره(مسطح) مقطعې
ه عمودي واقع ده  ،د ګاډر د کوږوالي شکل بدلون څخه وروسته  ،د )’ (A’Bپه شکل چې
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هغه هم هواره (مسطح) ده  ،هواره فرض شوې ده  .د دې پرنسیب مفهوم دا دی  ،چې په یوه
کږېدونکي یا انحنایي مقطعې کې د نسبتي اوږدېدنې یا شکل بدلون ګراف په خطي ډول
بدلونو مومي(په  -2.4شکل کې ښي لوري ګراف ته پاملرنه وشي )  .یا په بل عبارت د
کږېدونکي یا انحنایي مقطعې د ټولو نقطو د شکل بدلون  ،په خطي ډول یو له بل سره نښتې
دي .
د کږېدونکي یا انحنایي ګاډر د خواصو لپاره د برنولي د اصل او پرنسیب د خواصو
په ټولو حالتونو کې فرضیږي  ،حتی تر دې که چېرته د ګاډر مقطعې پالستیکې ساحې ته
رسیدلی وي او د کانکرېټو او فوالدي سیخان خواص په بشپړه توګه غیر خطي وي  .نو له
دې امله د برنولي د پرنسیپ پر بنسټ  ،که د یوې کږېدونکي یا انحنایي مقطعې د شکل
بدلون یا نسبتي اوږدېدنې ګراف  ،په نهایي ویجاړېدنې یا تخریبي لحظه کې واقع هم وي ،
نو دا ګراف خطي فرضیږي ]. [36,37:4
د یادولو وړ ده  ،چې د ګاډر او پایي یا ستنې په ډېری نقطو کې د نسبتي اوږدېدنې یا
شکل بدلونو ګراف خطي ډوله وي  ،نو له دې امله د کوږوالي یا انحناء معمولي تیوري او
هغه اړیکې چې له هغې څخه راپیداکېږي  ،د ګاډر او پایې یا ستنې د ټولو برخو لپاره به یو
شانته وي  .سره له دې هم د متمرکزو بارونو ،د ګاډر او پایې یا ستنې د مقطعې  ،په سطحه
کې د سوریو او تغیراتو شتون  ،د نسبتي اوږدېدنې یا شکل بدلون منحني د مقطعې په
ارتفاع کې نوره خطي نه وي او د هغې د تحلیل لپاره د نورو تیوریو څخه ګټه اخیستل کېږي.
د کږېدونکي یا انحنایي عنصر په هغو برخو کې چې د برنولي اصل یا تیوري تطبیقېږي ،
هغه ساحې د) (B-regionsیا ) (Bernoulliبرنولي ساحواو هغه ساحې چې نه تطبیقېږي
پریکېدونکې ) (Discontinuityساحې ورته ویل کېږي ]. [157,158: 7
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-2.4شکل  :د برنولي پرنسیپ له مخې د یو اوسپنیزکانکرېټی ګاډر په مقطعې کې د نسبتي
اوږدېدنې یاشکل بدلون منحنی یا ګراف ]. [157: 7

 -2د فوالدي سیخانو او کانکرېټو بشپړه نښلېدنه  :فوالدي سیخان او کانکرېټ سره
په بشپړه توګه نښتي وي او د دوې ترمنځ هیڅ ډول ښوئیدنه ،نه رامنځته کېږي  .د دې ترمنځ
د نښلېدنې  ،له کبله د فوالدي سیخانو نسبتي اوږدېدنه ) (Strainد پنډ تیار شویو مجاور
یا نژدې کانکرېټو د نسبتي اوږددېدنې )(Strainسره مساوي وي ،چې دغیر فعال محور
څخه مساوي یا یو شانته فاصله ولري  .دا فرضیه سربېره د برنولي پر اصل د دې المل کېږي
چې د کوږوالي یا انحنایي تیورۍ کې د اوسپنیزکانکرېټي اجزاوو د کوږوالي یا انحنایي
تیورۍ په معادلو کې وړتیا رامنځته کېږي  .په خپلو کې دجوړو معادلو جوړښت اوسازګاري
د مقطعې په ارتفاع کې د کانکرېټو او فوالدي سیخانو د نسبتي اوږدېدنې جوړښت او
سازګاري په خطي ډول تنظیمېږي .

 -3په یوه اوسپنیزکانکرېټی مقطعې کې د کانکرېټو او فوالدو د تشنجاتو
وېشنه  ،د هغوې د تشنجاتو  -نسبتي اوږدېدنې د منحني پر بنسټ  :د دې اصل پر
بنسټ د اوسپنیزکانکرېټو په هره مقطعې کې د کانکرېټو او فوالدو تشنجات  ،کېدای شي
چې د هغوې د نسبتي اوږدېدنې سره متناسب وي او کېدای شي چې د تشنجاتو  -نسبتي
اوږدېدنې د منحني له مخې په الس راوړل شي .
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د پورتنیو فرضیو او په کانکرېټو او فوالدي سیخانو کې د تشنجاتو د وېشنې له مخې
کولی شو ،چې په مقطعې کې د فشاري او کششي قوي محاسبه کړو]. [156-158 : 7
په ( - 3.4شکل) کې دګاډر د ) (A – Aعرضاني مقطعه ده  ،چې په هغې کې الندېنۍ برخي
ښودل شوې دي :
 - bد ګاډر عرض دی .
 - hد ګاډر ضخامت  ،ژوروالی او یا ارتفاع ده .
 - dد ګاډر فعاله ارتفاع ده .
 - Asد فوالدي سیخانو مساحت دی .
 - ρپه ګاډر کې د ځای په ځای شویو سیخانو نسبت دی  ،چې د الندېني فورمول په واسطه
پیداکېږي :
ρ = As/bd
 - N.A.غیر فعال محور دی .

 - 3.4شکل :داوسپنیزکانکرېټي ګاډرد ) (A-Aعرضاني مقطعه ]. [40 : 10

د) (A-Aپه عرضي مقطعې کې د ډېرېدونکي بار الندې  ،انحنایي مومنټ  ،همدارنګه
تشنجات او نسبتي اوږدېدنه یا شکل بدلون هم ډېرېږي  .د کوږوالي یا انحنایي مومنټ او
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د بار د قیمتونو پربنسټ د ګاډر عرضاني مقطعې ) (A-Aد یو لړ مر حلو څخه تېرېږي  ،چې
خواص یې په الندې ډول تشریح کېږي :

(الف)  -لومړۍ مرحله :د مقطعې ارتجاعي خواص
)(Elastic Section Behavior
لومړۍ مرحله هغه مهال تجربه کېږي  ،کله چې بارونه یا مومنټونه یې نسبتاد لږ وي  .په
لومړۍ مرحله کې د کانکرېټو دکوږوالي یا انحنایي مقاومت ) (frنه ډېرېږي او د کانکرېټو
ارتجاعي ت لکه د ( -4.4شکل) په شانته نه غځېږي  .همداراز په کوږوالي یا انحناء کې د
کانکــرېټـــوکششي درز کــېدنــه یــا شلـــېدنې نسبتي اوږدېــدنه ) (Rupture Strainیانې
) (εr = fr/Ecهم نه ډېرېږي  .لکه په ( -4.4شکل) کې چې په نښه شوي دي  ،چې د غیر فعال
محور ) (N.Aتر موقیعیت پورې د نسبتي اوږدېدنې یا شکل بدلون وېشنه دلیکي(خط) په
ډول  ،پرته له نسبتي اوږدېدنې یا شکل بدلونه غځېږي  .د کانکرېټو نسبتي اوږدېدنه تر
نژدې (مجاور) فوالدي سیخانو پورې کټ مټ د فوالدي سیخانو کې د نسبتي اوږدېدنې ته
ورته وي  .سره له دې چې فوالدي سیخانو ته نژدې د کانکرېټو تشنجات په څرګنده توګه د
فوالدو د تشنجاتو په پرتله لږ وي  .له دې یو شانته نسبتي اوږدېدنې ) (εالندې  ،د فوالدو
تشنجاتو) (Ϭsاو کانکرېټو تشنجاتو) (Ϭcدنسبت سره مساوی کېږي  ،چې د ارتجاعي ت
مودولونو د نسبت په نوم یادېږي او د الندېنۍ معادلې په واسطه ښودل شوې ده :
)n = Es /Ec.................................................................... (1.4
په پورتنۍ معادله کې ) (nد ارتجاعي ت مودولونو نسبت دی  ،چې الندېنۍ پایلې
ورڅخه په الس راځي :
د فوالدو او کانکرېټو یو شانته یا کټ مټ نسبتي اوږدېدنې ) (Identical Strainیا
) (εاغېزې په الندې ډول محاسبه کېږي :
د فوالدو تشنجاتو) (Ϭs = ε .Esاو د کانکرېټو تشنجاتو) (Ϭc = ε .Ecسره مساوي
کېږي  ،خو د دې دواړو تشنجاتو د نسبت له مخې په الس راځي چې :
) Ϭs/ Ϭc = Es/Ec= n (Typically 7-9په ټیپیک ډول سره د ) (7څخه تر ) (9پورې قبلېږي.
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 - 4.4شکل :دګاډر د عرضاني مقطعې دکوږوالي د خواصو لومړۍ مرحله ]. [41:10

د لــومــړۍ مرحــلې په خــواصوکــې د نسبتــي اوږدېــدنــې یا شــکل بدلون لــه مخې د
تشنجاتو د الس ته راوړلـــو لـــپاره  ،نسبتــي اوږدېــدنــه د پـام وړ مـــوادو ارتجاعیت
مــــودول ) (Modulus of Elasticityکې ضربېږي  .په دواړو فوالدو او کانکرېټو کې
ارتجاعیت تر هغه پورې وي  ،کله چې نسبتي اوږدېدنه په مقطعې کې نسبتاد کوچنۍ وي ،
ځکه چې د دوی نــژدېوالې د ا ضمانت کوي .

(ب)  -دویمه مرحله  :د کانکرېټو په درز کېدنه کې د ارتجاعیت خواص
)(Elastic Behavior – Cracked Concrete
دویمه مرحله  ،دلومړۍ مرحلې په تعقیب رامنځته کېږي ،چې په کانکرېټو کې کشش
د درز په شکل څرګندېږي  .سره له دې چې په فشار کې د کانکرېټو خواص په ارتجاعیت کې
پاتې کېږي  ،خوکششي نسبتي اوږدېدنه ) (Tensile Strainیا ) (εrد ګاډر په مقطعې کې
ډېرېږي  .په دویمه مــرحـــله کـــې په کـــږېــــدنـــې یا انحــــناء کې د کانکرېټو د درز نسبتـــي
اوږدېــــدنه او د کانکرېټــو کششي مقـــاومت ډېـرېــږي  ،نـو ځکه کانکـرېټ په کششي لوري
کې درز کېـږي  ،لکـه چـې پـه ( - 4.5شکل) کــې چــې ښــودل شـــوي دي  .په ( - 4.5شکل)کې
د نسبتي اوږدېدنه یا شکل بدلون او تشنجاتو په خط ،خط لیکي دیاګرام په درز
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شویـوکانکرېټو کې فرضي وېشنه ښیي  .په درز شویوکانکرېټو کې نسبتي اوږدوالی او
تشنجات په فرضي ډول په خط ،خط لیکي ښودل شوي دي  .نسبتي اوږدېدنه یا شکل
بدلېدنه د عرضي مقطعې په پاتي لیکو کې په ترتیب سره د غیر فعال محور تر برید پورې ،
هلته د برنولي د نظریي له مخې نسبتي اوږدېدنه نه و ېشل کېږي  .په مقطعې کې بنسټیز
(اساسي) کششي تشنجاتو په وړاندې مقاومت د فوالدي سیخانو په واسطه سرته رسېږي .
په اوسپنیز کانکرېټو کې کانکرېټ په فشار او فوالدي سیخان په کشش کې په خپل منځ کې
د زغم له مخې څرګندېږي  .کانکرېټ په فشارکې تر هغه په ارتجاعي ت کې پاتی کېږي  ،تر
څو چې تشنجات او نسبتي اوږدېدنه په لږه اندازه پاتی وي .

 -5.4شکل :دګاډر د عرضاني مقطعې دکوږوالي د خواصو دویمه مرحله ]. [42 : 10
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(ج)  -درېیمه مرحله :غیر ارتجاعي خواص )(Inelastic Behavior
درېمه مرحله  ،ددویمی مرحلې په تعقیب او په یو یا دواړو موادو کې په غیر ارتجاعي
حالت کې د تشنجاتو او نسبتي اوږدوالی په ډېرېدنې سه رامنځته کېږي .

 - 6.4شکل :دګاډر د عرضاني مقطعې دکوږوالي د خواصو درېیمه مرحله]. [42 : 10

همداراز په درېمه مرحله کې د کانکرېټو په کوږوالي(انحناء) کې د درز کېدنې نسبتي
اوږدوالی یانې ) (εr = fr/Ecاو د کانکرېټو د کوږوالي (انحنایي) مقاومت ) (frډېرېږي  .په
( - 6.4شکل)کې د نسبتي اوږدېدنې ) (Strainاو تشنجاتو خط خط لیکي دیاګرام په درز
شویو کانکرېټو کې فرضي وېشنه ښیي  .د برنولي د نظریي له مخې نسبتي اوږدېدنه
) (Strainد عرضي مقطعې په پاتي لیکو کې په ترتیب سره د غیر فعال محور تر موقیعیته
پورې  ،و ېشل کېږي  .په مقطعې کې د اساسي (بنسټیز) کششي تشنجاتو په وړاندې
مقاومت د فوالدي سیخانو په واسطه سرته رسیږی او په مقطعې کې د فوالدو د شتون له
امله کانکرېټ په فشار کې غیر ارتجاعي حالت او فوالد په کشش کې غیر ارتجاعي حالت
اختیاروي .
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(د)  -څلورمه مرحله  :په کږېدنه یاانحناء کې ویجاړېدنه
)(Failure in Bending
څلورمه مرحله په کږېدنه (انحناء) کې د اوسپنیز کانکرېټو د ویجاړېدنې د مرحلې
ښیي  ،که څه هم د ویجاړېدنې د پېژندنې (تعریف) په هکله ممکن د نه موافقې کولو مسئلي
راپورته شي  ،خو ) (ACI 318کود یې تر ټولو په څرګنده او قاطع توګه پېژني  .په کږېدنه
(انحناء) کې د اوسپنیز کانکرېټو ویجاړېدنه )( (Failureهمداراز دبارونو په نورو حالتونو
کې) په فشار کې د نسبتي اوږدېدنه په ) (0.003کې ماتېدنې ته رسېږي .

 - 7.4شکل :دګاډر د عرضاني مقطعې کې ویجاړېدنه یا تخریب ]. [43 : 10

په څـلورمه مـرحـله کې  ،په مـناسـبه او وړ تـوګـه د محـاسبه شوی اوسپنیزکانکرېټي
ګاډر  ،په فوالدو کې نسبتي اوږدېــدنه ) (εsتــر تسلېمېدنې ) (εy= fy /Esپورې ډېرېږي  .له
هـمدې کـبله د فـوالدو تشنجـات ) (Ϭsد تسلېمېدنـې د تشنجـاتـو) (fyسره مساوي
کـېږي ) . (Ϭs = fyدې ته د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر په الزمې کلکېدنه او د ویجاړېدنې د
ډېرېدنې په زغملو کې ،پڅې یا سستې او تدریجې ویجاړېدنې ) (Gradually Failureد
ډاډمنتیا ته هرومرو پاملرنه په کار ده  .د فوالدو تسلیمېدنې ته رسیدنه  ،په تجربوي توګه
په مقطعې کې د لوی کپې شکل بدلون المل کېږي  ،نومخکې د ساختمان د بشپړه
ویجاړېدنې څخه په مقطعې کې ویجاړېدنه لیدل کېږي  ،چې په پایله کې د کتنې وړ اندازه
انرژې زغمي  .له همدې کبله سمونه یا اصالح کول  ،مخکې له دې چې ویجاړېدنه یا بشپړه
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تخریبېدنه او ناوړه پېښه را منځته شي  ،سرته رسېږي  .په کانکرېټو کې فشاري تشنجات،
په مقطعې کې د فشار نهایي کرښکۍ کې ) (0.85f’cپه دویم فصل کې د کانکرېټو د
تشنجاتو او نسبتي اوږدېدنې دیاګرام پر بنسټ قبلېږي  .د کانکرېټي ګاډر په فشاري ساحه
کې چې ) (f’cته رسېږي ،نو نسبتي اوږدېدنه ) (0.002حدونو کې واقع کېږي  ،خو د نسبتي
اوږدېدنې اعظمي نقطي ته نه رسېږي  .په عمومي توګه ) (f’cد کانکرېټو محاسبوي مقاومت
دی  ،چې د ساختمان د محاسبي مالتړ او مرسته کوي  .نو ځکه ) (f’cپه کانکرېټو کې فشاري
تشنجاتو ته د الس رسي لپاره د پاملرنې وړ دي  .په کږېدنه یاانحناء کې د ویجاړېدنې په
مرحله کې  ،په لج کېدنه کې دکانکرېټواو فوالد و غیر ارتجاعي حالت  ،د کانکرېټي ګاډر
په کږېدنه یا انحناء کې تحلیل د برنولي د تیورۍ له مخې هواره مقطعه په پرله پسې توګه
هواره پاتي کېدونکي فرضېږي .
څرنګه چې بارېدنه ډېرېږي  ،په همدې توګه په مقطعې کې د غیر فعال یا خنثی محور
) (NAموقیعیت هم لوړ یا ډېرېږي او د درز ژوروالی یې ادامه پیداکوي  .د ارتجاعیت
مودول د تانجانت د کمېدنې له امله او د تشنجاتو د ډېرېدنې سره د کانکرېټو د غیر
ارتجاعي ت خواص ډېرېږي .په څلورمه مرحله کې د غیر فعال یا خنثی محور )(NA
موقیعیت د بــرنــولي معادلې سره معادل په پام کې نیول کېږي  .پــه فوالدو کې کششي قوه
 ،په کانکـــرېټــــوکې د فشاري قـــوی سره باید مساوي وي  ،چې د قوو تعادل حاصل
شي]. [39-55 : 10

 -3.4د اوسپنیزو کانکرېټو د انحنایي ویجاړېدنې خواصو ساده تحلیل
)(Simplified Analysis Flexure Failure Behavior of Reinforced Concrete
( - 8.4شکل) د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو د کوږوالي (انخنایي) ویجاړېدنې
تحلیل لپاره د ساده کولو طرېقې تشریح او توضیح کوي  .همداراز دوه نورې ساده کوونکي
فرضیې کارېږي :
 -1په کږېدنه (انحناء) کې د کانکرېټو کششي مقاومت ) (fr = 0قبلېږي .
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 -2د کانکرېټو فشاري تشنجاتو وېشنه دویتني ) (Whitney’sیا د مستطیلي فشاري
تشنجاتوبالک سره سم مستطیلي قبلېږي .

 - 8.4شکل :په انحناء کې د ساده شوې ویجاړېدنې یا تخریب تحلیل]. [44 : 10

 - 9.4شکل :په کږېدنه کې د ګاډر د مقطعې ي واقعي او معادل فشاري بالکونه]. [117 :3
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د ( - 9.4شکل) له مخې په فشاري بالک کې د ) (αاو ) (βپارامترونو پیداکول
ستونزمن کار دی او له هغې څخه ګټه اخیستنه به ډېره ستړې او اوږده وي او تر ټولو دا مهمه
ده چې د ګټې اخیستنې پرمهال د دې معادلو څخه د انجنیر په ذهن کې به کوم فزیکي درک
را نه شي او د طرحې او محاسبې مسئله به یوازې په یوه معادله کې د عددونو د ځای په ځای
کېدو په مانا وي او که چېرته کومه اشتباه وشي نو له دې لپاره چې فزیکي درک نه وي هغه
به پټه پاي شي .
د فشاري تشنجاتومستطیلي بالک ) (a = β1cاو د تشنجاتو شدت په ) (α1f’cسره
ښودل کېږي  ،نو دواړو مستطیلي او معادل فشاري بالکونو لپاره فشاري قوه په الندې ډول
پیداکوو :
)……………….. (6.4

c
a

C = α (f’c) cb = α1 (f’c) ab ⇒ α1 = α

که ) (a = β1cاو) (α1 = α/β1په الس راشي نو په پایله کې)  ( β1 = 2 βسره مساوي
کېږي ]. [115-118 :3
په ( - 8.4شکل) او ( - 9.4شکل) شکلونوکې ) (Cد کانکرېټو د فشاري ساحې
ژوروالی دی ،په داسې حال کې چې ) (aد ویتني ) (Whitney’sفشاري بالک ژوروالی دی.
د ویتني ) (Whitney’sفشاري بالک ) (0.85f’cباید د هغه فشاري تشنجاتو د غیرمنظم
بالک د مساحت سره مساوي دي  ،چې هلته په اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونوکې ویجاړېدنه
(تخریب) پیښېږي  ،په ( - 4.7شکل) کې ښودل شوي دي  .د دې لپاره چې د ویتني
) (Whitney’sپه فشاري بالک کې فشاري تشنجات یو شانته ) (0.85f’cقبلېږي  ،نو د )(a
قیمت بدلون د کانکرېټو د ډول پر بنسټ د السته راوړنې او غوښتنې سره یو شان وي  .د
فشاري تشنجاتو -نسبتي اوږدېدنې دیاګرام کې روښانه لیکه د نسبتي اوږدېدنې د
ډېرېدنې سره په پراخه اندازه (د لوړو تشنجاتو انډول =  )∆Ϭ/ ∆εد تشنجاتو بدلون ښیي
او نسبتأ کوچنیو منځنیو تشنجاتود ) (f’cسره په پرتله کېدنې الرښوونه کوي  .همداراز د
عادي او ټېټ مقاومت لرونکو کانکرېټو لپاره پایله د لوړ منځنیوتشنجاتو د ) (f’cسره په
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پرتله کېدنې حالت نه دي  .سي  .ایس  .ویتني ) (C. S. Whitney’sالندېني قیمتونه د)(β1
لپاره  ،چې د کانکرېټو خواص د ) (f’cسره د بدلون له مخې په پام کې نیول کېږي .
)a = β1. c……………………………… (7.4
دلته :
 - aد فشاري بالک ژوروالی یا ارتفاع ده .
 - cد فشاري ساحې ژوروالی یا ارتفاع ده .
کـــه د کانکرېټو فشاري مقاومت ( )f’c ≤ 28 MPaیا ( )f’c ≤ 300 kg/cm2اویا هم
( )f’c ≤ 4,000 psiوي  ،نو ( )β1= 0.85قبلېږي .
کـــه د کانـــــکـــــــــرېــټــــو فــشــاري مـــقـــاومــــت ( )28 MPa < f’c ≤ 56 MPaیـــا
( )300 kg/cm2 < f’c ≤ 550 kg/cm2اویا هم ( )4,000 psi < f’c ≤ 8,000 psiوي  ،نود
) )β1قیمت مساوي کېږي په :
په ) (MPaمیګاپاسکال یا ) (N/mm2نیوټن پر ملي مترمربع واحد باندې :
f′c −28 MPa
7 MPa

β1 = 0.85 – 0.05

په ) (kg/cm2کیلوګرام پر سانتي متر مربع واحد باندې :
f′c −300 kg/cm2
50 kg/cm2

β1 = 0.85 – 0.04

په ) (psiپونډ پر انچ مربع واحد باندې :
f′c −4000psi
1000psi

β1 = 0.85 – 0.05

که د کانکرېټو فشاري مقاومت ( )58 MPa < f’cیا (  )550 kg/cm2 < f’cاویا هم
( )8,000 psi < f’cوي ،نو ( )β1= 0.65قبلېږي ]. [349 : 8
په الندېني ( -1.4جدول) کې د کانکرېټو د فشاري مقاومت له مخې د)(α1) ، (β) ، (α
او ) (β1قیمتونه ښودل شوي دي  ،لکه څنګه چې څرګندېږي  ،چې د ) (α1قیمتونه ثابت او له
) (0.85سره مساوي دي
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 -1.4جدول  :دکانکرېټي فشاري تشنجي بالک ضریبونه ]. [118 :1
د کانکرېټو فشاري مقاومت ) (f’cپه ) (kg/cm2سره
ضریبونه
≤ 300

350

400

450

500

≥ 550

Α

0.72

0.68

0.65

0.62

0.60

0.56

Β

0.425

0.405

0.385

0.365

0.345

0.325

β1 = 2 β

0.85

0.81

0.77

0.73

0.69

0.65

α1= α/ β1

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

په ( - 4.8شکل) کې فرض شوې ده  ،چې اوسپنیزکانکرېټي ګاډر په مناسب او وړ
ډول محاسبه شوی دی  ،نو د فوالدي سیخانو تسلېمېدني څخه مخکې په فشار کې د
کانکرېټو ماتېدنې نسبتي اوږدېدنه ) (0.003قبلېږي  .کله چې د سیخانو یا فوالدو
تسلېمېدنه پڅه یا سسته  ،تدریجي او په پوره اندازه د انرژی زغمېدونکي وی او کانکرېټ
د ماتېدنې  ،په ناوړه  ،ناڅاپي او د پوره انرژۍ د زغملو حالت کې ښکیل نه وي  ،نو
اوسپنیزکانکرېټي ګاډر د تخریب څخه خوندي وي  ،سره له دې چې په فوالدو کې د
تسلېمېدنې له کبله درزونه پیداکېږي  ،خو په بشپړه توګه نه تخریبېږي یا له منځه نه ځي
،ترهغه چې په کانکرېټو کې ماتېدنه پېښه شي  .د محاسبي او ډیزاین فلسفه او حکمت په
دې کې دی  ،چې د ناڅاپي بارېدنې  ،د موادو نیمګړتیا او د کمزوري کاري مهارت په پام
کې نیول  ،د محاسبې خوندیتوب او ډاډمنتیا نوره هم لوړوي]. [156-185:21
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 - 1.4مثال  :د یوه اوسپنیزکانکرېټي ګاډر نومینالي انحنایي مومنټ پیداکړئ  ،چې په
هغې کې دویتني ) (Whitney’sیا د کانکرېټو په فشاري بالک کې په واسطه د الندېنیو
معلوماتو په پام کې نیولو سره ساده شوې ویجاړېدنه کاریدلي وي .
د ګاډر عــرض )، (b = 350 mmد ګاډر فــعــاله ارتفـــاع ) ، (d = 685 mmد ســیخــانــو
مســـاحــت یــې

) ، (As = 2,580 mm2د کانــکــــرېـټــــو فشـــاري مقـــاومــــت

) (f’c=25MPa=25N/mm2او د سیخانو مقاومت ) (fy = 420MPa = 420 N/mm2وي.
حل :
 -1د فشاري بالک ژوروالی پیداکوو:
د قــوو د تعــادل لــه مخــې ګاډر یوازې د کوږوالي یا انحنایي مومنټ متحمل کېږي نه
فشاري قوه  ،نو :
په فوالدوکې کشش = په کانکرېټو کې فشار ⇒ ΣF = 0
)⇒ 0.85f’c.a.b = As.fy ……..………………. (8.4
)……………..……………………………… (9.4

C=T
As fy

0.85f′c b

=a

)a = (2,580 x 420)/ (0.85 x 25 x 350
a = 146 mm.
 -2د مومنټ د بازو قیمت په الندې ډول پیداکوو:
= 612 mm.

146

a

2

2

–  (Moment Arm) = d - = 685د مومنټ بازو

 -3په ګاډر کې د انحنایي مومنټ ظرفیت ( )Mnپه الندې ډول پیداکوو:
(د مومنټ د بازو سره ضربیږی) Mn = C or T multiplied by moment arm
a

a

2

2

)Mn = As.fy (d - ) = 0.85f’c.a.b (d - ) ……………………. (10.4
Mn = 2,580 x 420 x 612 = 0.85 x 25 x 146 x 350 x 612
Mn = 663,163,200 N. mm = 663 .2 KN. m
Mn = 663 .2 KN. m
پـه دې مـثال کـې حــقیقي ګاډر په پــام کې نیــول شــوی دی  .دا بـایـد پــه یاد ولرو چې
) (c = a/ β1= 146/0.85 = 182 mmد فشاري ساحې ژوروالی دی  ،له همدې امله یوازې د
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ګاډر په ) (182 mmملي متره کې د ویجاړېدنې )  (Failureد تحلیل الندې نه درز کېږي،
کله چې پاتي ) (d-c = 685 – 182 = 503 mmملي متره درز شي  .د ګټې اخیستنې الندې
شرایطو کې په ټیپیک ډول سره د ګاډر ) (1/3برخه نه درز کېږي  ،کله چې ) (2/3برخه درز
شي .
دلته د اوسپنیز کانکرېټو په تحلیل کې دوه نظریې دي :
د نسبتي اوږدېدنې جوړښت (سازش) او تعادل یا انډولتیا  ،د نسبتي اوږدېدنې
جوړښت (سازش) د برنولي د نظریي له مخې په ( - 4.8شکل) کې د نسبتي اوږدېدنې تابع
ده  .د ( - 1.4مثال) په حل کې د عاملی قوي تعادل د ویتني ) (Whitney’sد مستطیلي
فشاري بالک پر بنسټ د تشنجاتو د پیداکولو لپاره په کارېږي  .د نسبتي اوږدېدنې د وېشنې
تعادل او په حل کې عمومي پایلې سره یو شانته دی  ،له همدې امله د ) (aاو)  (εtقیمتونه
کولی شو د نورو طریقو په مرسته پیداکړو.

 -4.4د یوګوني سیخبندي شویوکانکرېټي ګاډرونو تحلیل او محاسبه
)(Analysis and Design of Singly Reinforced Concrete Beams
یوګوني سیخنبدي شوي کانکرېټي ګاډرونه هغه ګاډرونو ته ویل کېږي  ،چې په هغې
کې یوازې سیخان په کششي ساحه کې د محاسبې په واسطه پیداشوي او ځای په ځای شوي
وي .
د اوسپنیزکانکرېټی ګاډرونو او محاسبې د تحلیل لپاره په سر کې هغه بارونه چې د
ګاډر له پاسه عمل کوي باید چې ضریبي شي او بیا یې اغېزي ( کوږوالي مومنټ  ،عرضي
قوی او داسې نور) پیداشي  ،چې د هغې له مخې د اوسپنیزکانکرېټی ګاډر لپاره محاسبې
ترسره کېږي او د تحلیل لپاره داخلي قوي او د هغې د کمېدنې یا مقاومت ضریبونه په پام
کې نیول کېږي  ،چې په دې اړه په دریم فصل کې بشپړه څرګندونې وشوي .
د اوسپنیزکانکرېټی ګاډرونو د محاسبې او تحلیل لپاره اړینه ده چې د سیخبندۍ په
هکله بشپړه مطالعه تر سره شي]. [47,48:4
(الف)  -د ګاډر د سیخبندۍ نسبت ) : (Beam Reinforcement Ratioد ګاډر
دسیخبندۍ نسبت ) (ρپه ګاډر کې د ځای په ځای شویو سیخانو مساحت ) (Asاود
کانکرېټي ګاډرد فعال مساحت د نسبت څخه په الس راځي  .د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر فعال
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مساحت  ،د ګاډر د مقطعې د عرض ) (bاو د مقطعې د فعالي ارتفاع ) (dد ضرب حاصل
څخه په الس راځي  .فعاله ارتفاع په مقطعې کې د فشاري نهایي کرښې او د سیخبندي شویو
سیخانو د مرکز تر منځ فاصله ده  .نو د دې له مخې دسیخبندۍ نسبت ) (ρکولی شو ،چې
دارنګه ولیکو  . ρ = As/bd :د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر په مقطعې کې د نسبتي اوږدېدنې
ویجاړېدنې او د ساده شویو تشنجاتو وېشنه په شیماتیک ډول په ( -10.4شکل) کې ښودل
شوې دی .

 -10.4شکل  :په ویجاړېدنه کې د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر په مقطعې کې نسبتي اوږدېدنه او
تشنجات ].[62 : 10

د فشاري بالک ژ وروالی یا ارتفاع ) (aد ( -5.4معادلې) له مخې په الندې ډول
پیداکوو :
As fy
0.85f′c b

=a

پورتنۍ معادله کولی شو  ،چې په الندې ډول هم ولیکو :

)) ………… (11.4

fy

a

0.85f′c

d

(⇒ =ρ

ρdfy
0.85f′c

=

ρbdfy
0.85f′c b

=

As fy
0.85f′c b

=a

د) (11.4معادلې پر بنسټ  ،د فشاري بـــالک او د ګاډر د مقــطعې د فعــالــي ارتفـاع
نسبت ته یــوه لـــویه غځېدنه ده  ،چـــې د سیخبندۍ د نسبت ) (ρپه واسطه کنترولېږي .
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برسېره پـر دې دګاډر د سیخبندۍ نسبت ) ،(ρهمداراز کولی شو چې د ) (εtتر تخریبېدنې
پورې د فوالدو د نسبتي اوږدېدنې په واسطه کنترولېږي  ،لکه دالندېنۍ معادلې له
مخـــې]: [65-75:13
0.003

0.003

]) ) (d − c) = [ a/β ] [d − (a/β1
1

C

( = εt

}]εt = {0.003/ [ρ.d(fy/0.85 f’c)/ β1]}.{d – [ρ.d (fy/0.85 f’c)/β1
)εt = 0.003.{1/ ρ. (fy/0.85 f’c) / β1] – 1}= 0.003.(0.85 f’c. β1 / ρ.fy-1

)) …………………………………. (12.4

0.85f′c β1
ρfy −1

(εt = 0.003.

(ب)  -د سیخبندۍ د نسبت تعادل کول ): (Balancing Reinforcement Ratio
دنسبت ) (ρد قیمت مهم خاصیت د) (ρbalancedیا د )(ρbله مخې ښودل کېږي  .د اوسپنیز
کانکرېټي ګاډر ویجاړېدنه  ،د ) (ACI 318کود په واسطه په ) (0.003د فشاري نسبتي
اوږدېدنې کې د کانکرېټو په ماتېدنه کې تعریف شوي ده  .کله چې په اوسپنیزکانکرېټي
ګاډرونو کې ) (ρاو ) (ρbسره مساوي وي  ،نو تدریجي ویجاړېدنې ته نه وي رسیدلي  .کله
چې کانکرېټ ماتېږي  ،نو په فوالدي سیخانو کی یوازې تسلیمېدنه پیل کېږي  ،چې د
کانکرېټو د ماتېدنې حالت کې دفوالدي سیخانو د نسبتي اوږدېدنې قیمت مساوي کېږي
په ) . (εy = fy / ESدې ته باید پاملرنه وشي ،چې فوالدي سیخان او کانکرېټ  ،دستړیا په
پیښېدنه کې  ،که ) (ρ = ρbوی  ،نو د ویجاړېدنې په ځانګړې ډوله حالت کې  ،کله چې
مخکې دکانکرېټو ماتېدنې څخه  ،په فوالدو کې د تسلیمېدنې په حالت کې  ،د شکل بدلون
څرګند شي  ،نو ګاډر په دې حالت کې د ) (ρ = ρbنامطلوبه دی  .د) (ρbد پیداکولو لپاره د
الندېنۍ طرېقې څخه ګټه اخیستل کېږي :
د) (4.12معادلې پر بنسټ لیکلی شو چې :

)

0.85f′c β1
ρfy −1

(εt = 0.003.

په ځانګړې حالت کې  ،کله چې ) (ρ = ρbاو ) (εt = εy = fy/Esشي  ،نو :
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)
))…………………..….. (13.4

0.85f′c β1
ρfy −1

0.85f′c β1
fy

(εy = fy/Es = 0.003.

()

0.003Es
0.003Es + fy

( = ρb

که ) (Es= 0.2 x 106MPaپه پام کې ونیول شي  ،نو ) (ρbفورمول په واسطه پیداکېږي :

)) ........................................... (13’.4

600

f′c

600+ fy

fy

( ) (ρb = 0.85β1

پــه پـــورتنـــۍ معــــادلــه کې ) (Esدفوالدي سیخانو دارتجاعیت مودول دی چې
) (Es= 0.2 x106 MPaیا ) (Es= 29,000 ksiپه پام کې نیول کېږي  .په پورته توګه وښودل
شوه ،چې اوسپنیز کانکرېټي ګاډر دسیخبندۍ نسبت تعادل د کانکرېټو په فشار او د
فوالدي سیخانو په کشش کې مقاومتونه سره ممکن مسا وي وي  .په ګادر باندې د بار په
ډېرېدنې سره ،چې سیخبندۍ نسبت دتعادل حالت کې وي  ،نو کانکرېټ د ماتېدنې دنسبتي
اوږدېدنې او فوالدي سیخان د تسلیمېدنې نسبتي اوږدېدنې سره پر یوه مهال مخامخ کېږي
 .نو په پایله کې په ګاډر کې پر یوه مهال کې په کانکرېټو کې د ماتېدنې دنسبتي اوږدېدنې
او فوالدي سیخان کې د تسلیمېدنې نسبتي اوږدېدنې سره ویجاړېدنه (تخریب) پیلېږي  .د
اوسپنیز کانکرېټي ګاډر الندې که د سیخبندۍ نسبت د( (ρbپه پرتله کوچنی وی  ،په پایله
کې د فوالدو د تسلیمېدنې څخه مخکې د کانکرېټو د ماتېدنې څخه او د دې برعکس د
اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو د پاسنۍ برخی لپاره درسته ده  .په پایله کې د
اوسپنیزکانکرېټي ګاډر د مقطــعې په پاسنۍ بـرخــه کې پـه نــاوړه توګه د ویجـاړېدنــې د
ازمایښت الندې راځي  .یوازې د اوسپنیزکانکــــرېټي ګاډرونوالندېنۍ بــــرخې لپاره د
) (ACI 318کود ،الرښوونه کوي  ،چې اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونود تدریجې ویجاړېدنې
په وړاندې ډاډمنتیا ته اړینه ده ]. [114,115:3
(ج)  -د سیخبندۍ اعظمي نسبت ) : (Maximum Reinforcement Ratioد
اوســـپنیزکانکــرېټي ګاډرونــو د ســــاختمان د ښـــــې محاسبې او ډیزاین لپاره د )(ACI 318
کود الرښوونه کوی  ،چې په ویجاړېدنه کې دکششي فوالدو نسبتي اوږدېدنه )(εt ≥ (εt
) 0.004باید په پام کې ونیول شي  .دا احتیاط د دې لپاره په پام کې نیول کېږي  ،تر څو د
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اوسپنیزکانکرېټي ګادرونو د تدریجې ویجاړېدنې په هکله چې د کلکېدنې اوانرژۍ
دزغملو دظرفیت په لوړېدنه کې ډاډمنتیا حاصله شي  .د ) (εtپر ځای په ( -4.8معادلې) کې
د هغې د اعظمي قیمت د عوض کولو په پایله کې د کود په واسطه تحمیلي سیخبندۍ نسبت
اعظمي قیمت ( (ρmaxپه الس راځي.
0.004 = 0.85 f’c. β1 / ρmax. fy-1
𝜀

0.003

𝑐

𝑢𝑐 𝜀( = )(d
)= (0.003+0.004) = 0.429
𝑡𝜀𝑐𝑢 +
f′

f′

𝑐

) ρmax = 0.85 β1. ( c ). ( ) = 0.85 x 0.429 β1. ( c
f
d
f
y

y

f′c
)β1. ( ) …………………………………………….. (14. 4
fy

ρmax = 0.36

سره له دې چې دکودپه واسطه د( (ρmaxلپاره پورتني قیمت توصیه کېږي ،خودګاډر
د ویجاړېدنې پر مهال د )(εt = 0.005قیمت ته د الرښود په توګه ترجیح ورکول کېږي  .چې
په احتیاطي ډول په کږېدنه یاانحناء کې تدریجې ویجاړېدنې ته د رسیدنې د مخنیوي لپاره
عالوه کېږي  ،چې په پایله کې د سیخبندۍ د نسبت اعظمي الندېني اعظمي قیمت ته
ترجیح ورکول کېږي]: [122-145 : 21
0.005 = 0.85 f’c. β1 / ρmax. fy-1
𝜀

0.003

𝑐

𝑢𝑐 𝜀( = )(d
)= (0.003+0.005) = 0.375
𝑡𝜀𝑐𝑢 +
f′c
) ( β1.
fy

= 0.85 x 0.375

f′c
𝑐
) ( 0.85 β1. ( ).
fy
d
f′
fy

= ρmaxp

)ρmaxp = 0.32 β1 . ( c ) …………………………………… (15.4
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(د)  -د سیخبندۍ اصغري نسبت ): (Minimum Reinforcement Ratio
سستې یا تدریجې ویجاړېدنې ) (Gradualy failureحالت ته په رسیدلو سره د
اوسپنیزکانکرېټو د مقاومت د محاسبې طرېقې بنسټېزه برخه ده  .د ویجاړېدنې دا حالت
کېدی شي د فوالدو د تسلیمېدنې څخه مخکې د کانکرېټو د ماتېدنې له الری رامنځته شي
 .نوځکه د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر ویجاړېدنه ) (Failureد رامنځته کیدلو المل کې نه
یوازې د کانکــرېټـــو ماتېـــدنه ده  ،بـلکـــې د فـــوالدو تسلیمېدنه هم په کـې شــاملـــه ده  .د
اوسپنیزکانکرېټي ګاډر د ټیټي سیخبندۍ نسبت له اغېزې د کانکرېټو د ماتېدنې له امله
ناڅاپي ویجاړېدنه  ،پرته له دې چې فوالد تسلیمېدنې ته ورسېږي  ،رامنځته کېږي  .د
اوسپنیزکانکرېټ د ډېریدونکي انحنایي مومنټ الندې  ،خواص چې په څلورمه مرحله کې
واقع شي  ،مخکې پرې بحث وشو  ،تشریح شوي دي]. [70-83::16
په کوږوالي (انحناء) کې (د فوالدي سیخانو څخه صرف نظر شوی وي ) د بې له درز
شوی (بې له درزه) ګاډر ظرفیت مساوي کېږي په :
M nplain = frs ≈ fr bd2 /6
M nplain = 7.5 (f’c)1/2 bd2 /6
په کوږوالي (انحناء ) کې د درز شوې ګاډر ظرفیت مساوي کېږي په :
M ncracked ≈ As fy d ≈ ρ bd2 fy
,
√fc
) (
fy

bd /6 ⇒ ρ > 1.25
2

√fc′

M nplain >Mplain ⇒ ρbd fy >7.5
2

د) (ρminلپاره ) (ACI 318کود دوه معادلې لري  ،تر څو د هغې په واسطه د ډاډمنتیا
ضریب په محاسبه کې په پام کې و نیول شي  .دلته ) (ρminباید د الندېني قیمت څخه کم نه
شي :
که د) (f’cاو ) (fyواحدونه په ) (psiاو یا ) (ksiوي  ،نو :
,
√fc
)3( ) ……………………………………….. (16.4
fy

=ρmin

د) (16.4معادلې څخه د)(ρminقیمت باید د الندېني حد څخه لږ نه شي :
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)……………………………………………. (17.4

200
fy

= ρmin

که د) (f’cاو ) (fyواحدونه په ) (kg/cm2او یا ) (Ton/cm2وي  ،نو :
,
√fc
)0.8 ( ) ……………………………………….. (18.4
fy

=ρmin

د) (18.4معادلې څخه د)(ρminقیمت باید د الندېني حد څخه لږ نه شي :
14

)…………………………………………….(19.4

fy

= ρmin

که د) (f’cاو ) (fyواحدونه په ) (N/mm2او یا ) (MPaوي  ،نو :
,
√fc
)( )……………………………………….. (20.4
fy

ρmin= 0.25

د) (20.4معادلې څخه د)(ρminقیمت باید د الندېني حد څخه لږ نه شي :
1.4

)…………………………………………….. (21.4
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fy

= ρmin

په ) (2.4جدول کې د)  (ρmin, ρmaxp , ρmaxاو) (ρbقیمتونه د ) (f’cاو) (fyبېالبېلو
قیمتونو لپاره د) (ACI 318په مطابق ځای په ځای شوي دي .
 -2.4جدول  :د) (ACI 318کود په مطابق د کانکرېټي ګاډر لپاره د سیخبندۍ اعظمي او اصغري
نسبت ). [65: 10] (%
)f’c (psi
8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000
)fy (psi

0.67

0.63

0.58

0.53

0.50

0.50

ρmin

4.16

3.92

3.60

3.20

2.72

2.04

ρmaxp

4.68

4.41

4.05

3.60

3.06

2.30

7.57

7.13

6.55

5.82

4.95

3.71

ρmax
ρb

0.45

0.42

0.39

0.35

0.33

0.33

ρmin

2.77

2.61

2.40

2.13

1.81

1.36

ρmaxp

3.12

2.94

2.70

2.40

2.04

1.53

4.36

4.11

3.77

3.35

2.85

2.14

ρmax
ρb

0.36

0.33

0.31

0.28

0.27

0.27

ρmin

2.22

2.09

1.92

1.71

1.45

1.09

ρmaxp

2.50

2.35

2.16

1.92

1.63

1.22

3.16

2.98

2.74

2.43

2.07

1.55

ρmax
ρb

0.30

0.28

0.26

0.24

0.22

0.22

ρmin

1.85

1.74

1.60

1.42

1.21

0.91

2.08

1.96

1.80

1.60

1.36

1.02

ρmaxp
ρmax

2.41

2.27

2.09

1.86

1.58

1.18

ρb
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 -5.4د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرجزیات
)(Reinforced Concrete Beam Detailing
د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر جزیاتو (تفصیل) کې د مقطعې بڼه او هندسي شکل شامل
دی  .کله چې د مقطعې عرض ) ، (bفعاله ارتفاع ) (dاو د سیخانو مساحت ) (Asد تحلیل او
محاسبې پرمهال پیداکېږي ،د سیخانو انتخابول ،د فوالدي سیخانو له پاسه (اخوا) د
اوسپنیزکانکرېټو پوښل یا محافظوي طبقه ) ، (Coverد سیخانو ترمنځ فاصله او داسې
نور اړین دي ،چې په پام کې ونیول شي .

 -1دفوالدي سیخانو له پاسه د کانکرېټوپوښل یا محافظوي طبقه
)(Concrete Cover Over Steel Bars
د فوالدي سیخانو د سیخبندۍ له پاسه د کانکرېټومحافظه کوونکي الیه د الندېنیو
اړتیاوو له مخې په پام کې نیول کېږي :
 -1د فوالدي سیخانو او کانکرېټو د ځای کارېدنې له امله  ،په کږېدنه (انحناء) کې د
ګاډرونود تحلیل لپاره دفوالدي سیخانو او کانکرېټو تر منځ بشپړه نښلېدنه فرض کېږي .
په دې ډول نښلېدنه کې د کانکرېټو د الیي په واسطه  ،د فوالدي سیخانو په مناسبه توګه
پوښل د تشنجاتو او بارونو د لیږدونې لپاره اړینه ده .
 -2د زنګ وهلو او اور په وړاندې د سیخبندي شویو فوالدي سیخانو خوندي ساتل .
د ) (ACI 318کود په واسطه په کانکرېټو کې د سیخبندي شویو فوالدي سیخانو
لپاره اصغري خالصه پوښل یا محافظوي طبقه ) (Clear Coverپه الندې ډول نیول کېږي:
(الف)  -سیخان باید داسې ځای په ځای شي  ،چې په کانکرېټو کې هوا ته لوڅ نه شي  ،نو
اصغري خالصه پوښل د ) (38 mmملي متره یا ) (1.5inchانپه نیول کېږي .
(ب)  -سیخان باید داسې ځای په ځای شي  ،چې په کانکرېټو کې خاوری یا هوا ته لوڅ نه
شي  ،نو اصغري خالصه پوښل د )(50mmملي متره یا ) (2inchانپه نیول کېږي .
(ج)  -سیخان په کانکرېټو کې په قالب کې وي او د تل لپاره هوا ته لوڅ وي  ،نو اصغري
خالصه پوښل ) (75mmملي متره یا ) (3inchانپه نیول کېږي .
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په ( - 11.4شکل) کې دیوی طبقې سیخبندي شوې  ،اوسپڼیزکانکرېټي ګاډر مقطعه
ښودل شوې ده  .د یادولو ده چې دوه ډوله سیخبندي په ګاډر کې د انحنایي کششي
سیخبندۍ په ډېرونه کې کارېږي  .د ګاډر په مقطعې کې د فوالدي سیخانو په ګردچاپیره ،
عرضاني سیخان یا ګژدمکونه ) (Stirrupsشاملېږي  .عرضاني سیخان یا ګژدمکونه د ګاډر
په مقطعې کې د عرضاني قوو) (Shear Forcesپه وړاندې د مقاومت لپاره کارېږي  ،چې په
راتلونکو فصلونو کې به یې یادونه وشي  .همدارنګه طوالني فوالدي سیخبندي شوي
سیخان په فشاري ساحه کې په ) ،(A’sپه ګاډر کې د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو د تړلو
او چنګکولو لپاره کارېږي  .چې دفشاري ساحې د سیخانو مساحت ) (A’sدفعالو طوالني
سیخانو د مساحت ) (Asنژدې د) (10%سلنې یا دوه سیخان په وړ یا مناسبه کپه نیول
کېږي .د( - 11.4شکل) د تحلیل پر بنسټ  ،په داسې حال کې چې ګاډر یوه طبقه سیخبندي
شوي وي  ،پوښل یا محـــافظوي طبقې اندازه د ګاډر دمقطعې او د فعالي ارتفاع د توپیر
) (h – dله ) (62.5 mmملي مترو څخه تر ) (75 mmملي مترو یا هم ) (2.5inchانپو څخه
تر) (3inchانپو پورې په پام کې نیول کېږي .
په ( - 12.4شکل) کې د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر په مقطعې کې د دوه طبقې
سیخبندي جزیات (په تفصیلي ډول) ښودل شوي دي  .د دې ډول ګاډر د مقطعې لپاره فعاله
ارتفاع په ( - 12.4شکل) کې د سیخانو د مساحت پربنسټ  ،د الندېنیو او پاسنیو قطارونو
د سیخانو د فعالو ارتفاع ګانو د د ثقل مرکز په اندازه قبلېږي  .د ) (ACI 318کود څرګندونه
کوي ،چې د پاسنې قطار سیخان مستقیماد د الندېني قطار سیخانو د پاسه ځای په ځای
کېږي .
په ( - 11.4شکل) کې د ګاډر د مقطعې اصغري عرض  ،د سیخبندي شویو فوالدي
سیخانو د اندازو او شمېر پورې تابع دی  ،ترڅو د کود غوښتنې پوره کړي  - 4.1( .جدول)
کې یو ګونې د فوالدي سیخانو قطار ،د غټو ډکوونکو اعظمي کپه ) (19 mmملي متره
یا ) (3/4inانپه  ،د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو قطر) (10 mmملي متره یا )(3/8in
انپه او د کانکرېټو په واسطه پوښل (اصغري خالصه پوښل یا محافظوي طبقه  38mmملي
متره یا  1.5inchانپه ) په پام کې نیول شوې دی]. [220-226:20
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 - 11.4شکل :د یوې طبقې فوالدي سیخانو په واسطه د سیخبندي شوي  ،اوسپنیزکانکرېټي ګاډر
مقطعې جزیات ]. [67 : 10
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په ( -11.4شکل) کې :
 - X 1د کانکرېټو خالص پوښ یا دمحافظوي طبقې ضخامت ) (38mmملي متره یا )(1.5in
انپه سره مساوي دی .
 - X2د سیخانو ترمنځ خالصه فاصله ده  ،چې په اعظمي توګه ) (25mmملي متره یا یو انچ ،
د فعال طوالني سیخانو قطر) (dbاو د ډکوونکو د لوی دانې د قطر ) (4/3ځله سره مساوي
نیول کېږي .
 - X3د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو ) (Stirrupsد دنننې لوری څخه د لومړنې سیخ تر
مرکزه پورې فاصله ده  ،چې په اعظمي توګه د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو )(Stirrups
دقطر دوه ځلې (برابره) ) (2dsاو یا  ،د فعال طوالني سیخانو د قطردنیمایی ) (db/2سره
مساوي نیول کېږي .
 – dbدفعالو طوالني ځای په ځای شویو سیخانو قطر دی .
 – dsد عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو قطر دی  ،چې له ) (10mmملي مترو څخه تر
) (12mmملي مترو یاله ) (3/8 inانپو څخه تر ) (1/2 inانپو پورې نیول کېږي .
 -nد سیخانو شمېر دی .
 - hد ګاډر د مقطعې مجموعي ارتفاع  ،ژوروالی یا ضخامت دی .
 - dد ګاډر د مقطــعې فعــاله ارتفــاع ده  ،چې لــه ) (d = h - X2 - ds - db/2ســره مســاوي
کـــېږي .
 - bد ګاډر عرض دی  ،چې ≤ ) ndb + (n – 1) X2 + 2(X3 + ds + X1په پام کې نیول کېږي.
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 - 12.4شکل :د دوه طبقو یا الیو فوالدي سیخانو په واسطه د سیخبندي شوی  ،اوسپنیزکانکرېټي ګاډر
مقطعې جزیات ].[68 : 10
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په ( - 12.4شکل) کې :
 - X 1د کانکرېټو خالص پوښ یا د محافظوي طبقې ضخامت ) (38mmملي متره یا
) (1.5inانپه سره مساوي دی .
 - X2د سیخانو ترمنځ خالصه فاصله ده  ،چې ) (25mmملي متره یا یو انچ  ،د فعالو طوالني
سیخانو قطر) (dbاو د ډکوونکو د لوی دانې د قطر ) (4/3ځله سره مساوي نیول کېږي .
 - X3د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو د دننني لوري څخه د لومړني سیخ تر مرکز پورې
فاصله ده ،چې په اعظمي توګه د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو دقطر دوه ځلې (برابره)
) (2dsاو یاد فعال طوالني سیخانو د قطر دنیمایی ) (db/2سره مساوي قبلېږي .
 - X4د الندېني قطار) (db1او پاسني قطار ) (db2سیخانو ترمنځ خالصه فاصله ده  ،چې له
) (25 mmملي متره اویاله یو انچ څخه لږه نه نیول کېږي .
 – db1په الندېني قطار کې د سیخبندي شویو سیخانو قطر دی .
 – db2په پاسني قطار کې د سیخبندي شویو سیخانو قطر دی .
 – dsد عرضانـي سیخانو یا ګژدمکونو ) (Stirrupsقطر دی ،چې ) (10 mmملي متره یا
) (3/8 inانپه اویا هم ) (12 mmیا ) (1/2 inانپه په پام کې نیول کېږی .
 -nد سیخانو شمېر دی .
 - hد ګاډر د مقطعې مجموعي ارتفاع  ،ژوروالی یا ضخامت دی .
 - d1د ګاډر پــــه مقـطــعــې کـــې د النـــدېنــــي قطـــــارسیخانو فــعـــالــــه ارتــفـــــاع ده،چــې
د) (d1 = h - X2 - ds - db1/2سره مساوي کېږي .
 - d2د ګاډر پــــه مقطعې ــې کـــې د پــاسنــي قطـــــارد سیخانو فــعـــالــــه ارتــفـــــاع ده،چــې له
) (d2 = h - X2- ds- db2/2مساوي کېږي .
 - As1د ګاډر په مقطعې کې د الندېني قطار سیخانو مجموعي مساحت دی .
 - As2د ګاډر په مقطعې کې د پاسني قطار سیخانو مجموعي مساحت دی .
 - dد ګاډر په مقطعې کې مجموعي فعاله ارتفاع ده  ،چې مساوي کېږي په :
)d = (As1. d1 + As2. d2)/ (As1 + As2)…………………….. (22.4
 - bد ګاډر عرض دی  ،چې له ≤ ) ndb + (n – 1) X2 + 2(X3 + ds + X1سره مساوي کېږي.
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 -3.4جدول  :د ) (ACI 318کود له مخې د فوالدي سیخانو د ځای په ځای کېدنې په پام کې نیولو سره د
ګاډر په ) (mmاصغري عرض]. [69 : 10
د

د یو ډېرشوي
لپاره

سیخ

8

7

6

5

4

3

سیخانو
شمېر

2

ډېرېږي

دسیخانو کپه

37.5

390

357.5

320

282.5

245

207.5

170

12

42.5

417.5

375

335

295
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212.5

172.5

16

45

437.5

395

350

307.5

262.5

220

175

18

47.5

460

412.5

367.5

320

272.5

225

180

22

50

490

432.5

382.5

332.5

282.5

232.5

182.5

25

57.5

525

487.5

412.5

357.5

300

245

187.5

28

62.5

570

507.5

445

382.5

322.5

257.5

195

32

70

612.5

545

475

407.5

337.7

270

200

36

87.5

750

662.5

575

487.5

400

312.5

225

44

112.5

937.5

827

712.5

600

487.5

375

262.5

57
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 - 2د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله ) : (Steel Bar Spacingیو له بل سره دنژدې
یا ګاونډیو سیخانو تر منځ فاصله ډېره مهمه ده  ،چې د سیخانو په جزیاتو او تفصیل سره په
مقطعې کې د ځای په ځای کېدنې پرمهال ورته پوره پاملرنه وشي .د سیخانو تر منځ فاصله
د فوالدي سیخانو او کانکرېټو د نښلېدنې لپاره ځکه اړینه ده  ،چې پرته له دې دهر سیخ
اغېزمنتیا د خطر سره مخامخ کېږي  .د هر څه د مخه د کانکرېټوپوره مساحت دې ته اړتیا
لري  ،چې فوالدي سیخان د نښلېدنې لپاره په مناسبه توګه وپوښی  .سربېره پردې دسیخانو
تر منځ خالصه فاصله د تازه کانکرېټو د محکم نښلېدنې او د سیخانو تر منځ د فاصلو په
ګډون د قالب د بشپړه ډکېدنې لپاره باید په پوره اندازه ونیول شي  .د ) (ACI 318کود د
مشخصاتو او ځانګړتیاوو له مخې په کانکرېټو کې د سیخبندي شویو فوالدي سیخانو تر
منخ خالصه فاصله د الندېنیو اندازو څخه بایدلږه نه شي :
(الف)  -د سیخانو تر منځ فاصله ) (25 mmملي متره یا یو انچ باید په پام کې ونیول شي .
(ب) -د سیخانو تر منځ فاصله د طوالني سیخانو د قطر ) (dbپه اندازه باید په پام کې ونیول
شي .
(ج)  -د سیخانو تر منځ فاصله په کانکرېټو کې د ډکوونکوموادو د لوی کپی ) (4/3ځله
(برابره) باید په پام کې ونیول شي .
د ) (ACI 318کود د دې اجازه ورکوي ،چې په کانکرېټي ګاډرونو کې  ،د فوالدي
سیخانو په بنډل شوي ډول وکارول شي ،خو سره له دې په یوه بنډل کې د سیخانو شمېر په
اعظمي توګه د څلورو سیخانو څخه باید ډېر نه شي  .د سیخانو بنډل په ټیپیک ډول سره دوه
یا درې سیخبندي کېدونکي فوالدي سیخان ګیډۍ یا د ګروپ په ډول یو ځای کېږي  ،چې
لکه د یو یا یوازې سیخبندي کېدونکي فوالدي سیخ په توګه عمل وکړي  .د سیخانو بنډل
کېدی شي  ،چې په افقي یا عمودی ډول ځای په ځای شي ،خو په مثلثي یا په مستطیلي
ډول د سیخانوترتیبول  ،په بنډل کې د سیخانو دشمېر پورې اړه لری  .بنډل شوي سیخان د
انفرادي فوالدي سیخ په ډول کار کوي  ،د هغه عرضي مقطعې مساحت سره ،چې په بنډل
کې دټولو سیخانو د مجموعي مساحت سره مساوي وي  .د ) (ACI 318کود په مطابق په یوه
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بنډل کې د سیخانو شمېر د څلورو څخه باید ډېر نه شي  .همداراز په یوه بنډل کې سیخان
کېدی شي په افقي یا مربعی ډول سره ځای په ځای شي  .سر بېره پردې  ،ټول بنډل شوي
سیخان باید د ګژدمکونو سره وتړل شي]. [129-137:11
 – 3د فوالدي سیخانو د کپي توپیر ) : (Steel Bar Size Differentialد فوالدي
سیخانو او کانکرېټو تر منځ د تشنجاتو لیږدېدنه د فوالدي سیخانو د سطحې مساحت
پورې تړلی ده  .د لوی قطر لرونکو فوالدي سیخانو پر خالف دکوچنیو سیخانو سطحې
مساحت د ډېروعرضي مقطعې مساحت په پرتله ډېر وي  .نو له همدې کبله د کانکرېټو په
ګاډر کې د د دوه کپی لرونکی ) (Two sizesسیخانو په شتون سره  ،کوچنی سیخ کېدی
شي ،چې د لوي سخ په پرتله بېل ډول او اندازه بارشوې وي  .همداراز کوچني قطر لرونکی
سیخ د لوی قطر لرونکي سیخ په پرتله تسلیمیدنه ) (Yieldمخکی متحمل کېږي  .د فوالدي
سیخانو په منځ کې د تشنجاتودا ډول نا متناسبوالی  ،د اوسپنیزکانکرېټو لپاره زیانمن دی
 .ځکه نو د ) (ACI 318کود مشخصه کړې ده ،چې فوالدي سیخانو د کوږوالي (انحناء) له
امله د رامنځته شوي کشش په وړاندې د مقاومت لپاره په پام کې نیول کېږي  ،نـــو لـــه دې
املــه سیخان یو له بله باید د دوو څخه ډېر توپیر سره ونه لري (لکه  18mmاو 22mmیا هم
 #6او  #8صحیح یا درست دی نه دا چې 18 mmاو  25mmاو یا هم  #6او . ) #9همداراز
سپارښتنه کېږي ،چې په اوسپنیز کانکرېټوکې د کشش لپاره دسیخبندي کېدونکو
سیخانو شمېر  ،د دوو بېال بېل سایز یا کپو لرونکو سیخانوڅخه باید ډېر سیخان په پام
کې ونه نیول شي ]. [220-226:20
 – 4د ګژدمکونو کږول ) : (Stirrup Bendingد ګژدمکونو کږول بایدهم د (ACI
) 318کودپه رعایت کولو سره سرته ورسیږی  .په ټیپیک ډول سره د ګژدمکونو لپاره د
کوږوالي شعاع د ) (4dsپه اندازه په پام کې نیول کېږي ،چې ) (dsد ګژدمک دسیخ قطر دی
 .سربېره پر دې  ،د ګژدمکونو ) (Stirrupلپاره د کوږوالي څخه ها خوا غځېدنه په ټیپیک
ډول سره) (62.5 mmملي متره یا ) (2 ½ inchانپه په پام کې نیول کېږي  .په ( 11.4او 12.4
) شکلونو کې د ) (X3قیمت د غوښتنې پربنسټ نیول کېږي]. [35-77:15
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 – 5د ګاډر کړوپېدنه یا د شکل بدلون ) : (Beam Deflectionد مقاومت د
محاسبې طرېقه د هغه عناصرو یاساختماني خواصو سره عالقه لری  ،چې د نهایي شرایطو
یا ویجاړېدنې او تخریب الندې واقع وي  .نو ځکه د ) (ACI 318کود د ګاډرونو لپاره یو لړ
غوښتنې لري  ،چې د هغې په پایله کې د ګټې اخستنې پر مهال د قبـلــولــو وړ دي  .چې لـه
دې غــوښتنـو څخــه یوه هم د ګاډر کـــړوپېـــدنه یا خــمیده ګــې ) (Deflectionده ،چې د
کــود لـــه خـــوا د قبلېدنې د ټاکل شوې برید له مخې قبلېږي  .د ) (ACI 318کود د ګاډرونو د
اصغري ضخامت یا ارتفاع او ژوروالي ) (hلپاره جدول برابر کړی دی  ،چې د هغې له مخې
د ټاکل شوي  ،ضخامت یا ارتفاع او ژوروالي ) (hله مخې د کړوپېدنې یا خمیده ګۍ لپاره
د کود د غوښتنې له مخې کومی محاسبې ته چې د هغې په واسطه د کړوپېدنې یا خمیده ګۍ
مجازی برید ټاکل کېږي  ،کومه اړتیا نه پیښیږی  .د ( - 4.2جدول) د ) (ACI 318کودقسماد
داسې برابر شوي دي ،چې په هغې کې د کانکرېټو نارمل وزن (حجمی وزنγ = 2400 kg/m3
یا )γ = 145 lb/ft3او دفوالدي سیخانو د تسلیمېدنې ) (Yieldمقاومت یا کششي مقاومت
) (fy= 420MPaیا )(fy= 60,000psiفــرضېږي  .د سپکو کانکـــرېټو او فــوالدي دسیخانــو
د تسلیمېدنې ) (Yieldمقـــاومت یا کشـشي مقـــاومـــت د ) (fy= 420MPaیـــا =(fy
)60,000psiســره پــه بــدلــون کــې  ،هغه ارقام چې د ( - 3.4جدول) څخه اخیســـتل کــېږي
 ،دې تــه اړتیــا لـــري ،چــې په ترتیب سره په ) (1.65 – 0.005 γاو ) (0.4 + fy/100,000کې
ضربېږي  .همدارنګه د ( - 4.4جدول) د هغه عناصرواو ساختمانونو لپاره چې په اتکاء کې
د ډېری کړوپېدنې یا خمیده ګۍ له امله تخریبېږي]. [417-425:12
 - 4.4جدول  :پرته د کړوپېدنې د پیداکولو څخه د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو اصغري ضخامت یا
ارتفاع). [130 : 8] (h
دواړو لورو ته

یو لوري ته ادامه

ساده اتکاء

ادامه لرونکی

لرونکی

لرونکی

کانټیلیور
 /8وایه

عنصر
 /21وایه

 /18.5وایه

 /16وایه

ګاډر

 – 6د ګاډر خپل وزن ) : (Beam Self - Weightپه عمومي ډول سره دمستطیلي
مقطعې ه لرونکي اوسپنیز کانکرېټي ګاډر خپل وزن دمړ بار د محاسبې لپاره کارېږي  .په
( - 6.4شکل) کې د مستطیلي مقطعې لرونکي اوسپنیز کانکرېټي ګاډر خپل وزن د
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محاسبه کولو طرېقه ښودل شوي ده  .په ټیپیک ډول سره د ګاډر په یومترکې بار محاسبه
کېږي  ،چې د ګاډر د عرضي مقطعې او د اوسپنیز کانکرېټو د حجمی وزن )(24 KN/m3
څخه په الس راځي او دګاډر خپل وزن په کیلونیوټن په یو متر اوږدوالي سره مساوي کېږي.
 - 7د کود نورې غوښتنې ) : (Other Code Requirementsد ګاډر په فشاري
ساحې کې  ،د فشار د شتون له امله کېدی شي ،چې تر کړوپېدنې پورې کوږ شي  .د امریکا
دکانکرېټو انستیتوت ) (ACI 318کود تأکید کوي چې دګاډرونو لپاره افقي اتکاء باید د
) (50bسره مساوي وي  ،دلته ) (bد ګاډر عرض دی  .افقي اتکاء په عمومي توګه د کانکرېټي
پوښښ تختو ) (Slabsیا متقاطع ګاډرونو ) (Intersecting Beamsپه واسطه برابرېږي
] ،[417-425:12لکه په ( - 14.4شکل) کې .

 - 13.4شکل :د متقاطع ګاډر په واسطه د کانکرېټي ګاډر افقي تکیه کېدنه .

همداراز د ) (ACI 318کــودسپارښتنه کــــوي  ،چې د درزونــــو د ډېـــرېدنې په
وړانــدې د اړخېزو سیخانو)  (Skinڅخه باید ګټه واخیستل شي  .د ګاډر د مقطعې دننه په
اړخونو کې د ) (Skin Reinforcementسیخانوځای په ځای کول هغه مهال اړین دي  ،چې
کله د ګاډر ژوروالــی یا ارتفـــاع د) (900 mmملـي مــــتر یا ) (36inانپــو ته ډېــــر ه شـــي او
د ګاډر په نیمایــی الندېنۍ برخه کې ځای په ځای کـــېږي  .په اړخـــونــو کـــې د ســـیخـــان
) (Skin Reinforcementد دوو عمودي الیو فوالدي سیخانو څخه ترکیب مومي ،چې د
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ګاډر په بشپړه اوږدو کې ځای په ځای کېږي  .د دې سیخانو تر منځ فاصله باید د الندېنیو
درېیو پارامترونو څخه کوچنۍ په پام کې ونیول شي :
 .1د ګاډر د فعالي ارتفاع شپږمه برخه ). (d/6
 (300 mm) .2ملي متره یا ) (12inانپه .
 .3د هغه یو سیخ مساحت چې په اړخونو کې د سیخانو لپاره کارېږي . 1000/(d – 30) x
سر بېره پر دې د کود د غوښتنې له مخې په اړخونو کې دځای په ځای کېدونکو
سیخانو مجموعي مساحت باید په کوږوالي یا انحناء کې د پیداشویو فوالدي سیخانو د
مساحت ) (Asد نیمایی څخه ډېر نه شي  .همداراز په اړخونو کې د ځای په ځای کېدونکې
سیخان کېدی شي  ،په کږېدنه (انحناء) کې د مومنټ په وړاندې په مقاومو سیخانو کې
شامل شي]. [67-72 : 9
د کود د الرښوونې له مخې په ګاډرونو کې د اړخونو سیخان د کوږوالي د مثبتونو
مومنټ او یا هم د کوږوالي د منفي مومنټونو په شتون کې په الندېني ( -15.4شکل ) کې
ښودل شوي دي .

 - 14.4شکل :په ګاډر ونو کې د اړخونو سیخانو ځای په ځای کېدنه ]. [192:8
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په ( - 14.4شکل )کې :
 -hد ګاډر د مقطعې ارتفاع ده .
 -Sپه اړخ کې د ځای په ځای کېدونکو فوالدي سیخانو تر منځ فاصله ده .

 -6.4په کږېدنه کې دیوګوني سیخبندي شوي اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونو تحلیل
)(Analysis of Singly Reinforcement Concrete Beams in Bending
په کږېده (انحناء) کې د اوسپنیز,کانکرېټي ګاډرونو تحلیل  ،د شته (موجوده) ګاډر
د عمل کوونکي مومنټ یا بارندې دال وړتیا د څېړنې څرګندونه کوي  .د دې لپاره اړینه د ه
چې بارېدنه  ،د ګاډر ابعاد او بڼه او همدارنګه دموادو ځانګړتیاوې او مشخصات معلوم
وي  .دا یوازې هغه مهال د څرګندولو لپاره اړین دي  ،که چېرې ګاډر دتحمیلي بار الندې
واقع شوې وي  .د تحلیل کړنالره یا طرېقه په الندې ډول تشریح کېږي]: [58-95:17

 -15.4د یو ګونې سیخبندي شوي ګاډر د مقطعې تحلیل ]. [73: 10
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الندېني ارقام ورکړل شوی و ي :
(الف) -د ګاډر د مقطعې ابعاد لکه عرض ) ، (bفعاله ارتفاع ) ، (dارتفاع یا ژوروالی )(h
او د کششي ساحې د سیخانو مساحت ). (As
(ب) -د موادو ځانګړتیاوې یا مشخصات لکه د کانکرېټو لپاره ) (f’cاو د فوالدي سیخانو
لپاره ). (fy
(ج)  -واردیدونکې یا عامل ډېرشوی یا نهایي د کوږوالي (انحنایي) مومنټ ) ، (Muلکه د
درېیم فصل تشریح شوی په ډول پیداکېږي .
د پورتنیو ارقامو او معلوم اتو په پام کې نیولو سره په الندې ډول یې د محاسبه کو لو طرېقه
پر مخ وړل کېږي :
لومړی قدم  :د فشاري بالک او فشاري ساحې ژوروالی یا ارتفاع پیداکېږي :
د فشاري او کششي قوو د تعادل معادله په الندې ډول لیکو :
Tension Force = Compression Force, ⇒ T = C, ⇒ As x fy = 0.85 f’c .b.a,
د پورتنیو معادلو څخه لیکلی شو چې :
As fy
0.85f′c b

=a

همدارنګه د پورتنۍ معادلې څخه په الس راغلي قیمت په واسطه :
C = a/β1
دویم قدم  :د فوالدي سیخانو د نسبتي اوږدېدنې ارزونه کوو ،چې د ) (0.004څخه لوي
دی او که د کود په حدودو کې دي .
په فوالدي سیخانوکې نسبتي اوږدېدنه )  ( Strain in steelد الندېني فورمول په
واسطه پیداکېږي :
)0.003 x (d−c
c

= εt

کــه )(εt > 0.004وي  ،نـــو ( (ρ < ρmaxوی او مقطعې دکود په حدودو کې ده اوکه
)(εt > 0.005وي  ،نو ډېره ښه ده یا دا د ترجیح حالت کې دی .
درېم قدم  :د ګاډر په مقطعې کې د سیخبندۍ نسبت ارزوو  ،چې د کود د اعظمي او اصغري
غوښتنې سره پرتله کېږي :
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ρ = As/bd
که د) (f’cاو ) (fyواحدونه په ) (N/mm2او یا ) (MPaوي  ،نو :

))……………………………………….. (23.4

,
√fc

fy

( ρmin= 0.25

د) (4.20معادلې څخه د)(ρminقیمت باید د الندېني حد څخه لږ نه شي :
1.4

)…………………………………….………….. (24.4

)

,
√fc

fy

fy

( > 0.25

= ρmin
As
bd

=ρ

همداراز :
1.4
fy

>

As
bd

=ρ

څلورم قدم  :دکود نورې غوښتنې لکه د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر لپاره کړوپېدنه
) ، (deflectionد سیخانو د ځای په ځای کېدنې جزیات ) ، (Steel Bars Detailingد اړخ
سیخانو ځای په ځای کېدنه ) (Skin Reinforcementاو داسې نور ...
پنځم قدم  :د نومینالي کوږوالي (انحنایي) مومنټ ) (Mnد ظرفیت پیداکول :
a

) Mn = Asfy (d -
2

شپږم قدم  :د )(εtپر بنسټ د)  (ϕقیمت محاسبه کول  ،چې په دویم قدم کې دا معادله هم
کارول کېږي :
ϕ = 0.48 + (83.3) εt
که ) (εt > 0.005وي  ،نو ) (ϕ = 0.9قبلېږي .
اووم قدم  :د ) (Muاو) (ϕMnدقیمتونو پرتله کېږي  :کــــه )  ( ϕMn ≥ Muوي  ،نــــــو مقطعه
د وارده بارونو په وړاندې مقاومه ده او کـــه )  ( ϕMn < Muوي  ،نو د وارده بارونو په
وړاندې مقاومه نه ده .

267

 - 2.4مثال  :د ګاډر ښــودل شـــوې په النـدېـنۍ مقطــعې لــپاره د مقــاومــت مــومـنټ )(Mn
په الس راوړئ  ،پـــه داسې حـــال کـــــې چـــې )(fy = 420 ، (β1 = 0.85) ،(f’c = 20 MPa
) (d = 500 mm) ، (b = 250mm) ، MPaاو په مقطعې کې ) (25 mmملي متره قطر
π(25)2

لرونکي درې سیخان ) ، (3 N 25چې مساحت یې = 1,473

4

=3x

πd2
4

(As = 3

) mm2ځای په ځای شوي دي.

حل  :د ) (aقیمت د الندېني فورمول په واسطه پیداکوو :
= 146 mm

د ) (Cقیمت په الندې ډول پیداکوو:

1,473 x 420

=

0.85x 20 x 250

As fy
0.85f′c b

=a

C = a / β1= 146 / 0.85 = 172 mm

د) (εtقیمت په الس راوړو:
= 0.0021
= 0.00572

)0.003 x (500−172
172

=

fy

420
200,000

=

Ey

)0.003 x (d−c
c

= εy
= εt

دا چې ) (εt = 0.00572 > 0.005دی  ،نوپه مقطعې کې د کود له مخې) ( ϕ = 0.9قبلېږي .
نو نومینالي کوږوالي یا انحنایي مومنټ په الندې ډول پیداکوو :
151

a

2

2

)

– Mn = Asfy (d - ) = 1,530 x 420 x (500
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Mn = 273 x 106 N. mm = 273 KN. m
اوس د ) (ϕMnقیمت په الس راوړو:
ϕMn = 0.9 x 273 = 245.7 KN. m
ρ > ρmin

اوس سیخبندۍ نسبت ارزوو: :

ρ = As/bd = 1,530 / (250 x 500) = 0.0122
0.0027

√20
=)
420

( 0.25 x

,
√fc
=) (
fy
1.4

= 0.0033

420

ρmin1 = 0.25
=

1.4
fy

= ρmin2

د پورتنۍ محاسبې څخه په الس راغلو چې ) (ρmin = 0.0122د ) (ρmin1او) (ρmin2د
قیمتونو څخه لوي دی  ،نو  ρ > ρminکېږي .
په مقطعې ه کې د اصغري سیخانو مساحت په الندې ډول پیداکوو :
x 250 x 500 = 417 mm2

1.4
420

= bw .d

1.4
fy

= Asmin = ρmin bw .d

د ګاډر په مقطعې کې د ځای په ځای شویو سیخانو مساحت  ،د ) (ACIکود له مخې
د سیخانو اړین اصغري مساحت څخه ډېر ) (As = 1,473mm2 > Asmin = 417mm2دی ،
نو مقطعه د ) (ACIد غوښتنې له مخې ډاډمنه ده .
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 -3.4مثال  :په الندېني شکل کې د ګاډر د ورکړل شوی مقطعې له مخې د هغې وړتیا وارزوئ
 ،که ) (f’c = 30 MPa) ، (Mu = 200 KN.mاو ) (fy = 420 MPaوي .

حل :د ) (aقیمت د الندېني فورمول په واسطه پیداکوو :
= 71.83 mm ≈ 72 mm
دلته )= 1,962.5 mm2

π(25)2

=4x

4

πd2
4

1,962.5 x 420
0.85x 30 x 450

=

As fy
0.85f′c b

=a

 (As = 4د ) (25 mmقطر لرونکوسیخانو

مساحت دی .
د ) (Cقیمت په الندې ډول پیداکوو:
= 0.84

30 −28
7

C = a / β1= 72 / 0.84 = 86 mm

= 0.85 – 0.05

f′c −28 MPa
7 MPa

β1 = 0.85 – 0.05

د) (εtقیمت په الس راوړو:
= 0.01

)0.003 x (375−86
86

=

)0.003 x (d−c
c

= εt

دا چې ) (εt = 0.01 > 0.005دی  ،نوپه مقطعې کې د کود له مخې) ( ϕ = 0.9قبلېږي .
دلته  (d) :فعاله ارتفاع ده  ،چې په همدې فصل کې پرې بحث وشواو په الندې ډول پیدا
کېږي :
d = h – Clear Cover (for one layer 62.5 – 75 mm) = 450 – 75 = 375mm
ρ > ρmin
اوس سیخبندۍ نسبت ارزوو :
ρ = As/bd = 1,962.5 / (450 x 375) = 0.0116
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0.00326

√30
=)
420

( )= 0.25 x

,
√fc

= 0.0033

( ρmin1 = 0.25

fy
1.4

420

=

1.4
fy

= ρmin2

له پورتنۍ محاسبې څخه په الس راغلو چې ) (ρ = 0.0116د ) (ρmin1او) (ρmin2د قیمتونو
څخه لوی دی  ،نو  ρ > ρminکېږي .
نو نومینالي کوږوالي یا انحنایي مومنټ په الندې ډول پیداکوو :
)

72
2

– ) = 1,962.5 x 420 x (375

a
2

Mn = Asfy (d -

Mn = 279,420,750 N. mm = 279.42 KN. m
اوس د ) (Muاو) (ϕMnدقیمتونوسره پرتله کوو :
ϕMn = 0.9 x 279.42 = 251.478 KN. m > Mu = 200 KN. m
پس څرګنده شوه چې د ګاډر مقطعې بشپړه وړتیا لري .
 -4.4مثال  :د ګاډر د النـدېـنۍ ښــودل شـــوې مقطــعې لــپاره د مقــاومــت مــومـنټ ) (Mnپه
الس راوړئ  ،په داسې حال کې چې ) (fy = 420 MPa) ، (β1 = 0.85) ،(f’c = 20 MPaاو
په مقطعې کې ) (25 mmملي متره قطر لرونکي درې سیخان ) ، (3 N 25چې مساحت یې
) (As = 3 x 510 = 1530mm2ځای په ځای شوي دي .

حل :
 -1په لومړي قدم کې فرضوو چې ) (fs = fyدي  ،نو کششي قوه ) (T = Asfyکېږي .
π(25)2

πd2

As = 3
=3x
= 1,473 mm2
4
4
T = Asfy = 1,473 x 420 = 618,660 N = 618.7 KN
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 -2څرګنده ده ،چې کششي او فشاري قوي سره باید مساوي وي  ،نو ) (T = Cسره کېږي  .د
مستطیلي ډوله معادل تشنجاتو بالک لپاره ،د ) (0.85f’cتشنجات پــه منظــمه تــوګه د (a
) = β1cپه ژوروالي وېشل شوي حالت کې د )(f’c = 20 MPaاو ) (β1 = 0.85په شتون کې
فشاري قوه د تعادل له مخې مساوي کېږي په :
C = T = 618.7 KN
خو په دې مثال کې د ورکړل شوي هندسي شکل له مخې  ،چې مقطعه یې مثلثي ډوله
ده ،که چېرې د فشاري ساحې ژوروالی یا ارتفاع ) (aوي او همداراز د فشاري ساحې د
الندېنۍ برخې عرض یې هم ) (aوي  ،نو د فشاري ساحې مساحت له ) (a2/2سره مساوي
کېږي  .نو د ګاډر د دې ځانګړې مثلثي مقطعې لپاره فشاري قوه مساوي کېږي په :
2A f

s y
⇒ a = √0.85f′

c

2As fy
0.85f′c

= C = (0.85f’c). (a2/2) = As fy ⇒ a2
= 270 mm

2 x 1,473 x 420
0.85 x 20

√=a

C = a / β1= 270 / 0.85 = 318 mm

د ) (Cقیمت په الندې ډول پیداکوو:
د) (εtقیمت په الس راوړو:
= 0.0021

)0.003 x (537.5−318
318

=

)0.003 x (d−c
c

= εt

دا چې ) (εt = 0.0021 > 0.005دی  ،نوپه مقطعې کې د کود له مخې) ( ϕ = 0.9قبلېږي .
دلته  (d) :فعاله ارتفاع ده  ،چې په همدې فصل کې پرې بحث وشواو په الندې ډول پیدا
کېږي :
d = h – Clear Cover (for one layer 62.5 – 75 mm) = 600 – 62.5 = 537.5mm
نو د دې مقطعې لپاره د مومنټ بازو )

2a
3

 (d -سره مساوي کېږي  ،نو له دې امله نومینالي

کوږوالي یا انحنایي مومنټ په الندې ډول پیداکوو :
2 x 270

)

3

– ) = 1,473 x 420 x (537.5

2a
3

Mn = Asfy (d -

Mn = 221,170,950 N. mm = 221.2 KN. M
ϕMn = 0.9 x 221.2 = 199.08 KN. m
ρ > ρmin
اوس سیخبندۍ نسبت ارزوو: :
ρ = As/bwd = 1,473 / (600 x 537.5) = 0.0046
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0.0027

√20
=)
420

( )= 0.25 x
= 0.0033

,
√fc

( ρmin1 = 0.25

fy
1.4

420

=

1.4
fy

= ρmin2

له پورتنۍ محاسبې څخه په الس راغلو چې ) (ρ = 0.0046د ) (ρmin1او) (ρmin2د قیمتونو
څخه لوی دی  ،نو  ρ > ρminکېږي .
په مقطعې کې د اصغري سیخانو مساحت په الندې ډول پیداکوو :
x 600 x 537.5 = 1,075 mm2

1.4
420

= bw .d

1.4
fy

= Asmin = ρmin bw .d

د ګاډر په مقطعې کې د ځای په ځای شویو سیخانو مساحت  ،د ) (ACIد اړین اصغري
سیخانو مساحت څخه ډېر ) (As = 1,473mm2 > Asmin = 1,075mm2دی  ،نو مقطعې د
) (ACIد غوښتنې له مخې ډاډمنه ده .

 -7.4په کږېدنه کې دیوګوني سیخبندي شوی اوسپنیزو کانکرېټي ګاډرونو محاسبه

)(Singly Reinforced Concrete Beam Design in Bending
په دې برخه کې په کږېدنه یا انحناء کې د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر د عرضي مقطعې د
محاسبې په اړه تشریح ځای په ځای شوې ده  .مخکې له دې چې د محاسبې په بهیر بحث
وشي ،اړینه ده چې په الندېنیو معلوم اتو پوه شو:
 -1د ګاډر په شکل بندۍ کې د وایې اوږدوالی  ،د اتکاء شرایط (ساده اتکاء  ،کانټیلیور او
نور  )...او د ښکارېدنې شرایط (دننه  ،بیرون ،خاوری او نور  )...شامل دي .
 -2په ګادر باندې عامل بارونو کې مړ یا دایمی بار  ،ژوندی یا مؤقت بار  ،د باد او زلزلې
بارونه شامل دي .
 -3د محاسبې نور محدودیتونه لکه د ودانۍ لپاره د ګاډر د ژوروالی یا ارتفاع ) (hاعظمي
قیمت مجاز ده یا د ساختمان د ډول لپاره اعظمي کړوپېدنه یا خمیده ګی )(Deflection
مجاز ده .
هغه بنسټیز پارامتر چې د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر عرضي مقطعې د هغې الندې واقع
کېږي  ،د نهایي کــوږوالــــي (انحنایي)مـــومنټ دی  ،چې د مخکني بحث پر بنسټ د
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) (ASCE 7سټندرد له مخې د ضریبي شوی بار په واسطه پیداکېږي  .د کود نور تحمیلي
محدودیتونه د ګاډر د عرضي مقطعې په هندسي یا سیخبندۍ او همداراز په محاسبه کې
په پام کې نیول کېږي  .دغه ټول د ګاډر د شکل بندۍ او همداراز د ودانۍ یا د ساختمان د
ګاډر څخه په الس راځي .
د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر د عرضي مقطعې په تسلیمېدنې ) (yieldsکې د کوږوالي
یا انحناء ) (Flexureمحاسبه او ډیزاین د الندېنیو معلوم اتو له مخې سرته رسېږي:
 -1د موادو ځانګړتیاوې  ،دکانکرېټو فشاري مقاومت ) (f’cاوپه تسلیمېدنه کې د فوالدي
سیخانو مقاومت ). (fy
 -2د ګاډر ژوروالی یا ارتفاع ). (h
 -3د ګاډر عرض ). (b
 -4د سیخانو مساحت ) ، (Asاو د هغوې وېشنه (نمبر  ،کپه یا سایز او د سیخانو تر منځ
فاصله ) .
 -5د مقطعې تفصیل او جزیات چې په هغې کې د فوالدي سیخانو ځای په ځای کېدنه ،
فوالدي سیخانو ترمنځ فاصلې او د فوالدي سیخانو له پاسه د کانکرېټو پوښل شامل
دي .
 -6د کود د مقرراتو له مخې نورې غوښتنې چې د محاسبې پرمهال په پام کې نیول کېږي .
د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر لپاره دمحاسبې ریاضیکي السته راوړنې  ،کولې شو چې
د الندېنیو پارامترونو په څېر یې خالصه کړو :
 -1د کانکرېټو محاسبوي فشاري مقاومت ). (f’c
 -2په تسلیمېدنې ) (yieldکې د فوالدي سیخانومقاومت ). (fy
 -3د ګاډر عرض ). (b
 -4د ګاډر فعاله ارتفاع ). (d
 -5د سیخبندي شویو فوالدي سیخانو مساحت ). (As
په عمومي توګه د ګاډر مجموعي ارتفاع ) (hکولی شو چې د شپږم فصل د ) (4.11او
) (4.12شکلونو د معادلو پربنسټ پیداکړو  .د فوالدي سیخانو کپه یا سایز  ،وېشنه او تر
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منځ فاصله  ،د پوښلو ) (Coverاو د سیخانو ترمنځ فاصلې )(Spaceکولی شو چې د (ACI
) 318کود د غوښتنوپر بنسټ پیداکړو]. [68-103:18

 - 1د ګاډر دمحاسبې لپاره مهم او بنسټیز پارامترونه
)(Important Parameters for Reinforced Concrete Beam Design
په کږېدنه یا انحناء ) (Flexureکې د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر د محاسبې او ډیزان لپاره
د پنځو بسټیزو مجهولونو څخه یادونه وشوه  .سره له دې چې ) (4.5معادله په کږېدنه یا
انحناء ) (Bendingکې یوازېنۍ مهمه معادله هم نه ده ،خو د یادو شویو پنځو مجهولونو
څخه کولی شو ،چې یو مجهول د دې معادلې په کارونې سره پیداکړو  .په الندېنۍ برخه
کې  ،د نورو څلورو مجهولونود قیمتونو د الس ته راوړلو لپاره  ،بېالبېلې طرېقې تشریح
شوي دي  .د ګاډر د مقطعې د محاسبې لپاره په تکراري توګه د الندېنۍ نظریې معادلې
کارېږي :
محاسبه یا ډیزاین = د ګاډر د مقطعې لپاره لومړني فرضیات  +د پام وړ مقطعې د ور کړل شویو
ارقامو او معلوم اتو الندې محاسبه  +د سمون لپاره فرضیات  +د پام وړ
مقطعې د تحلیلول  +د سمون لپاره فرضیات  . . . . . . . . . . . . +تر هغه چې د
ګاډر د مقطعې لپاره محاسبې څخه د قناعت وړ السته راوړنه ولرو .

کـه څه هـم لـومړني فرضیات د ګاډر د مقطــعو لپاره کېدی شي چې ،د ( -10.4معادلې)
او د محاسبه کوونکی انجنیر د تجویز پر بنسټ محاسبه شي  ،خو د محاسبې او ډیزاین
طرېقه په کې تکرارېږي  .د اوسپنیزکانکرېټو په اړه پوهه او تجربه د السته راوړنې سره په
ډېره کمه اندازه مرسته کوی  ،خو د دې محاسبه کول او ډیزاین ډېر اغېزمن دي  .محاسبه او
ډیزاین هنر دی  ،چې د علمیت او پوهې په شتون کې ترې ګټه اخیستل کېږي  .هڅه او هاند
باید وشي چې محاسبه او ډیزاین په ډېره اغېزمنه توګه بشپړه شي  ،تر څو په پایله کې دپیل
د نقطي څخه د ساختمان تر پایه پورې مقاوم او ساده وي  ،چې د ساختمان دې ډول محاسبې
او ډیزاین ته اغېزمن او بریالی ساختماني ډیزاین او محاسبه ویل کېږي .
لکه مخکې چې ترې یادونه وشوه  ،پنځه مجهولونه او یوه ریاضیکي معادله د انحناء
لپاره شتون لري  .نو له دې کبله په ډېر شمېر مجهولونه د فرضیاتو له مخې پیداکېږي  .د
فوالدي سیخانو د تسلیمېدني مقاومت ) (fyکولی شو د یو لړ سټندرد قیمتونو له مخې  :له
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) (240 MPaمیګا پاسکال څخه تر ) (420 MPaمیګا پاسکال پورې یا )(40, 60, 75 ksi
کیلو پونډ پر انچ مربعه او )(90 ksiکیلو پونډ پر انچ مربعه انتخاب شي  .همداراز د فوالدي
سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت ) (fyانتخاب په بازار کې د پیداکېدنې د بهـېر پورې هم
اړه لري  .د بېلګې په تــوګــه زمونــږ په هېواد کې پخـــوا په ډېـری سیمه ایز بازارونو کې د
) (fy = 240 MPaمیګا پاسکال مقاومت لرونکي روسی سیخان پیـداکېــده  ،خــو اوس په
ډېـــری بــازارونــو کــې ) (fy = 420 MPaمـیګا پـاسکال او یا ) (fy = 60ksiپیداکېږي اود
امریکا په بازارونو کې سره له دې چې ) (fy = 40ksiلږ پیداکېږي  ،خو د) (fy = 60ksiپه
عامه توګه ډېر زیات په هر ځای کې پیداکېدونکي دي  ،محتاط محاسبوونکي انجنیران
باید په محاسبه کې په ډېره پیمانه د فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې هغه مقاومت په پام کې
ونیسي  ،چې په بازار کې ډېر پیداکېږي  .د فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت په
قبلونې سره د محاسبې او ډیزاین لومړنۍ یوه برخه فرضېږي  ،او په دې سره د مجهولونو
شمېرله پنځو څخه  ،څلورو ته راټیټېږي .
د فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت د انتخابېدنې طرېقه  ،هم کولی شو د
کانکرېټو د فشاري مقاومت ) (f’cد انتخابېدنې لپاره وکاروو .په بازار کې د پیداکېدنې
پربنسټ انجنیر کولی شي  ،چې دکانکرېټو د فشاري مقاومت ) (f’cپه فرضی ډول غوره کړي
 ،همداراز د تحلیل په پایله کې )(f’cکېدی شي اصالح کړي  .په ټیپیک ډول سره د)(f’c
قیمت له ) (17 MPaمیګا پاسکال څخه تر ) (25 MPaمیګا پاسکال پورې یا له )(2,500psi
پونډ پر انچ مربعه  ،څخه تر ) (6,000psiپونډ پر انچ مربعه پورې او په ځانګړې حالتونو کې
تر) (30 MPaمیګاپاسکال څخه تر ) (35 MPaمیګاپاسکال پورې او په ډېـــری هـــېوادونـو
کې له ) (7,000psiپـونډ پـر انچ مربعه یا تر ) (8,000psiپونډ پر انچ مربعه پــورې کارول
کــېږي  .د) (f’cنــورقیمتونه انجـــنیران کولی شي  ،د مناسب تجــویز له مخې غـــوره کړي .
د) (f’cقیمت په غـــوره کولو سره و مجـــهولونو شـــمېر درېو ته راټیتېـــږي  .د پــوښښ
تختواو تهدابونــو لپاره ) (f’c = 17 – 20 MPaپورې او یا هم )(f’c = 2,500 – 3,000psi
قبلېږي  .د ) (ACI Codeد غـــوښتنې له مخې د کوچنیو کپې یا ســــایز لـــرونکو پـــروژو
لپاره د کانکــرېټــــو فــشــاري مقـــاومت ) (f’c = 28 MPaیا )  (f’c = 4,000psiقـــبلــېږي .
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د پـــروژو د غــــوښتنې (د اوږدو ودانیـــو) لپاره  ،د کانکـرېټو د فشاري مقاومت ځانګړې
شوی دی او کېدی شي چې تر )  (f’c = 41MPaیا )  (f’c = 6,000psiپورې ډېر شي.
سربېره پر دې  ،د محاسبې او ډیزاین د اقتصادیوالي او اغېزمنتیا لپاره  ،الندېنۍ
معادلې د محاسبه کوونکو په واسطه په پام کې نیول کېږي :
) b / h = 1/ 2 – 2 / 3…………..……(25.4یا h / b = 1.5 – 2
د) (25.4معادلې په کارونې سره د د ګاډر د مقطعې د کوږوالي (انحناء) د محاسبې
لپاره د معادلو شمېر دوو ته لوړېږي  ،سره له دې چې د پاتي شویو مجهولونو شمېر درې
دی  .د دې معما د حل لپاره د نومینالي مقاومت فکتور ) (Rnکولی شو وکاروو  .د دې
معادلې اقتباس په الندې ډول ښودل شوی دی :

)

a
2

 Mn = Asfy (dρ = As/bdنو په

همداراز د ) (1.4معادله هم کاروو :
)

الس راځي چې :

a
2

 Mn = ρ.b.d. fy (d -د )(3.4

معادله هم کاروو :
ρdfy
0.85f′c

=

ρbdfy
0.85f′c b

=

As fy

=a

0.85f′c b

نو :

)

ρfy
1.7f′c

= (1 −

Mn
bd2

⇒)

ρfy
1.7f′c

Mn = ρ.b.d. fy. (d −
Mn
bd2

)) ……………………………………… (26.4

ρfy
1.7f′c

𝑅2

Rn = ρ. fy. (1 −

)[1 − (√1 − 0.85f𝑛′ )] ………………………..……... (27.4
c

0.85f′c
fy
fy

0.85f′c

)) ……………………………………. (28.4
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2mRn
fy

= Rn

=ρ

=m
1

(1 − √1 −
m

=ρ

د ) (27.4)، (26.4او ) (28.4معادلو څخه څرګندېږي چې ) (ρد ) (Rnسره اړیکې
لري او د موادو د خواصو) (f’cاو) (fyاو همدارنګه د ګاډر د مقطعې د خپلواکه ابعادویانې
د ) (bاو ) (dتابع دی  .د فوالدي سیخانو مساحت ) (Asد دې فصل په راتلوونکو برخو کې
تشریح شوي دي  (Rn) ،د ګاډر په محاسبه کې ډېر مهم رول لوبوي  .د ) (27.4)، (26.4او
) (28.4معادلو په کارونې سره د کارېدونکو معادلو شمېر درېو ته ډېرېږي  ،چې د
مجهولونو د شمېر سره برابرېږي  ،نو په پایله کې د ګاډر د محاسبه کولو امکانات برابرېږي.
) (Rnیوازې د مستطیلي ډوله مقطعې لرونکو ګاډرونو لپاره د ) (27.4)، (26.4او )(28.4
معادلو په فرضولو سره کارول کېږي ]. [320-540:8
) (Rnد محاسبې او ډیزاین د مرسته کوونکې په توګه په پام کې نیول کېږي  .چې په
) (4.25معادله کې ) (Rnد ) (fy)،(f’cاو) (ρتابع دی  .په کږېدنه یا انحناء ) (Bendingکې د
اوسپنیز کانکرېټي ګاډر د مقطعې و د محاسبې لپاره دوه حالتونه شته چې په الندې ډول
ترې یادونه کېږي :

 -2د مهندسۍ د طرحې له امله د ګاډر د مقطعې د معلومو ابعاد و لپاره محاسبه
د ساختمان انجنیرته الزمه ده  ،چې د) (ρقیمت  ،د فوالدي سیخانو انتخاب او د ګاډر
په مقطعې کې د کود د غوښتنې پر بنسټ جزیات او د سیخانو ځای په ځای کول سرته
رسوي .د ګاډر د مقطعې لپاره د سیخانو انتخابو با ید مناسب او وړ جوړونه کې اسانتیاوي
رامنځته کړي  .د تجربو له مخې د کانکرېټو محاسبه د دې حالت لپاره ډېره مهمــه ده  .یــو
داچــې په مقطـــعې کـــې د ډېـــر شمېر سیخـــانو د کارولـــو د مخــــنیوي وشي ( لکه 20
سیخان ) ،پرته د الزمې او اړینو سیخانو څخه  ،په کششي ساحه کې د سیخبندۍ لپاره د
سیخانو اصغري شمېر او اصغري کپه یا سایز په ترتیب سره دوه او) (12mmملي متره یا
) (# 4نمبر دی  .بله دا هم چې د ګاډر د مقطعې لپاره په مناسبه کپه یا سایز سیخان وکارول
شي ( لکه په  300mm x 375mmیا  12 x15inchانپه اندازې لرونکی ګاډر مقطعې لپاره
د 50mmملي متره یا  #18نمبر سیخانو کارول د واقیعیت څخه لري ده )  .بله هم ده چې د
ګاډر په مقطعې کې د ډېر بېال بېل ډوله یا سایزه سیخانو د کارولو څخه باید ډه ډه وشي د
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) (ACI 318کود د کششي کوږوالي (انحنایي) سیخبندۍ لپاره د دوو بېال بېل ډول یا سایز
سیخانو ځای په ځای کول مجاز ګڼلې دي  .سر بېره پر دې  ،د دوو څخه د ډېرو بېال بېل ډولو
یا سایزونو سیخان ( لکه ) (16mm) ،(12mmاو ) (18mmاویا هم ) (25mm) ،(20mmاو
) (30mmیې مجاز ګڼلې  ،خو ) (18mm) ، (12mmاو ) (16mmاویا هم )، (30mm
) (18mmاو ) (34mmیې نه دې مجاز کړي )  .فوالدي سیخا اړینه ده  ،چې د همدې مرکزی
لیکي ته په متناظره توګه ځای په ځای شي  .په مقطعې کی د سیخانو د ځای په خاي کولو
تفصیل او جزیات هم د ساختمان د جوړېدنې اسانتیاوو لپاره ډېر اړین او مهم دي  ،چې په
دې کې محاسبه کوونکی انجنیر بنسټیز رول لري ].[129-137:9

 -3د ګاډر د مقطعې د نا معلومو یا مجهولو ابعادو لپاره محاسبه
د ساختمان انجنیر مجبور دی  ،چې د) (ρقیمت  ،د فوالدي سیخانو د انتخاب لپاره
په محاسبه کې اقتصادیوالی او اغېزمنتیا په پام کې ونیسي  .د) (ρلپاره د ټولو کارېدونکو
قیمتونو څخه د ) (ρb/2او ) (0.2f’c / fyقیمتونو پر بنسټ د) (ρقیمت غوره کېږي  ،نو د
ګاډر اندازې یا ابعاد ) (bاو ) (hاو د سیخانو د ځای په ځای کولو تفصیل او جزیات کولی
شو ،د پورتنیو تشریحاتو له مخې پیداکړو .د ) (4.22معادلې د ګاډر د مقطعې د اغېزمنې
محاسبې د السته راوړنې لپاره ډېره مرسته کوونکې ده  .د ) (bاو ) (hد مناسبو قیمتونو
انتخابول د ساختمان د کارېدنې لپاره ډېر اړین دي .
له پورته یادو شویو دواړه حالتونو څخه ،باید په طبیعي ډول  ،په خپل ماهیت ترې
داسې ګټه واخیستل شي  ،چې د ګاډر د عرضي مقطعې د محاسبې او ډیزاین د ښه کولو او
ساده کولو لپاره ډېر اغېزمن وي  .سر بېره پر دې دپورتنیو دواړه یادو شویو حالتونو لپاره
کولی شو ،چې ) (26.4)، (25.4او ) (27.4معادلې وکاروو .دا حالتونه په تفصیل سره په
الندېنیو بر خو کې تشریح او تو ضیح شوي دي .
دیادولو وړ ده چې یاده شوې طرېقه په کوږوالي (انحناء) کې د ګاډر د مقطعې د
محاسبې لپاره یوازېنۍ طرېقه نه ده  ،بلکې انجنیران کولی شي د محاسبې لپاره نورې
طرېقې هم وکاروي  ،پرته له دې د نورو طریقو په منلو او کارولو سره کېدی شي د کود او
سټندرد ټولي غوښتنې بشپړي او حتماد الندېنۍ معادله باید صدق کړي :
)ϕMn ≥ Mu …………………………………… (29.4
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لکه مخکې چې ترې یادونه وشوه  ،د ) (27.4)، (26.4او ) (28.4معادلو پورې د
کارول په ځای کېدی شي  ،چې جدولونه هم وکارېږي  .هر جدول د ) (f’cاو ) (fyد قیمتونو له
مخې ځانګړې شوی او مشخص شوي دي  .همداراز د ) (Rnقیمت د) (ρقیمت پورې تابع
دی ،چې په جــــدولــونــــو کې د ) (f’cداود ) (fyد قــیمتونو لـــپاره ځــای په ځــای شوي
دي ]. [85-139:10

 -4د کوږوالي (انحناء) الندې د اوسپنیز کانکرېټي ګاډر د مقطع لپاره د
محاسبې کړنالره
(Design Procedures for Reinforced Concrete Beam Sections under
)Bending

 -16.4د یو ګونې سیخبندي شوي ګاډر د مقطعې محاسبه ]. [83: 9
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(الف)  -لومړی حالت  :کله چې د ګاډر ابعادله مخکې څخه پیداشوي وي
معلوم ارقام :
 -1د موادو ځانګړتیاې لکه ) (f’cاو ). (fy
 -2د ګاډر د عرضي مقطعې ابعاد ( bاو . ) d
 -3د ګاډر بڼه او بارېدنه .
لمړی قدم :د ګاډر د خپل وزن په ګډون د ) (Mnد قیمت پیداکول .
دویم قدم  :د ) (Mnد قیمت پیداکوو او) (ϕ = 0.90دفرضوو .د دې لپاره چې )(ϕMn ≥ Mu
په الس راوړ و نو  Mn = (Mn ) min = Mu / ϕقبلوو .
درېم قدم  :د الندېنیو معادلو پربنسټ د ګاډر د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dقیمت په اټکلي
توګه پیداکوو d = h – (62.5 – 75mm) :د یو قطاریا الیی ) (Layerفوالدي سیخانو په
شتون کې او ) d = h – (100 – 125 mmد دوه قطارونویا الیو ) (Layersفوالدي سیخانو
په شتون کې .
Mn

څلورم قدم  :په الندېني ډول د ) (Rnقیمت پیداکوو:

bd2

= Rn

پنځم قدم :د الندېنیو معادلو پر بنسټ د سیخبندۍ د نسبت ) (ρقیمت محاسبه کوو:
𝑅2

]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy
fy

0.85f′c

)

2mRn
fy

1

=ρ

=m

(1 − √1 −
m

=ρ

او یا د جدولونو څخه د) (ρقیمت پیداکوو .
شپږم قدم  :د الندېني ۍ معادلې پر بنسټ د سیخانو اړین مساحت ) (Asقیمت محاسبه
کوو:

ρ = As/bd

اووم قدم  :داړینو سیخانو غوره کول او دهغوې د ګاډر په مقطعې کې ځا په ځای کول .
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اتم قدم  :د شپږم فصل د کړنالری او طرېقې په پام کې نیول و سره د ګاډر د تحلیل سرته
رسول  ،ترڅو دهغې په واسطه د ) (ϕMnقیمت پیداشي  ،چې د الندېنۍ معادله د تصدق
کړي :

ϕMn ≥ Mu

دلته ) (Muپه لومړي قدم کې په الس راځي .
نهم قدم  :د لومړي قدم څخه تر اتم قدم پورې  ،تکرارېدنه تر هغه بریده سرته رسیږی  ،تر څو
د ګاډر د مقطعې لپاره قناعت بښوونکی محاسبه او ډیزاین السته راوړو.

(ب)  -دویم حالت  :کله چې د ګاډر د مقطعې ابعاد نامعلوم وي
معلوم ارقام :
 -1د موادو ځانګړتیاوې لکه ) (f’cاو ). (fy
 -2د ګاډر بڼه او بارېدنه .
لمړی قدم  :د ګاډر د ارتفاع ) (h > hminد ټاکنې لپاره د ( -4.4جدول) څخه ګټه اخلو  ،چې
په ګاډرونوکې د دکودپه واسطه د کړوپېدنې ) (deflectionله مخې محدوده شوې ده .
دویم قدم  :د الندېنۍ معادلې پر بنسټ د ) (bقیمت فرضوو:
د b = h/2څخه تر

 b = h/1.5پورې قبلېږي .

درېم قدم  :د ګاډر د خپل وزن قیمت په الس راوړو :
د ګاډر خپل وزن = (h/12) x (b/12) x (0.15)k/ft3
څلورم قدم  :د پنځم فصل په شانته دګاډر د خپل وزن په ګډون د ) (Muقیمت پیداکېږي .
پنځم قدم  :د ) (Mnد قیمت پیداکوو او) (ϕ = 0.90دفرضوو .د دې لپاره چې
 ϕMn ≥ Muپه الس راوړ و نو  Mn = (Mn ) min = Mu / ϕقبلوو .
شپږم قدم :داغېزمن ډیزاین لپاره د ) (ρد قیمت فرضوو(د  ρ = ρb /2یا) ρ = 0.18f’c/fy
اووم قدم  :په الندنې ډول د ) (Rnقیمت پیداکوو:
)Rn = ρ. fy. (1 – ρ. fy / 1.7f’c
اتم قدم  :په الندنې ډول د ) (bd2قیمت پیداکوو:
bd2 = Mn / Rn
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نهم قدم  :د صحیح قیمت د پیداکولو لپاره د هڅې په طرېقې د ) (bاو د) (dقیمتونو بیا
غوره کي  .ډېر ښه قیمتونه په الندې ډول فرضیږی :
د  (h/b) = 1.5 – 2پورې یا  (d + 3) / b = 1.5 – 2پورې .
لسم قدم :د الندېنیو معادلو پربنسټ د ګاډر د مقطعې فعاله ارتفاع ) (hقیمت په اټکلي
توګه پیداکوو h = d + (62.5 – 75mm) :د یو قطاریا الیی ) (Layerفوالدي سیخانو په
شتون کې او ) h = d + (100 – 125 inchد دوه قطارونویا الیو ) (Layersفوالدي سیخانو
په شتون کې .
یوولسم قدم  :که چېرې د ) (bاو ) (hپه الس راغلي قیمتونه چې په نهم او لسم قدمونو سره
سره یو شانته یا نژدې وي  ،نو د لومړي قدم څخه تر دولسم قدم پورې فرض شوي قیمتونه
صحیح دي او که نه  ،نو د لومړي قدم څخه تر لسم قدم پورې محاسبه له سره تکرارېږي او
د ) (bاو ) (hقیمتونه په لسم قدم کې محاسبه کېږي .
دولسم قدم  :د الندېنۍ معادلې پر بنسټ د سیخانو اړین مساحت ) (Asقیمت محاسبه کوو:
ρ = As/bd
دیارلسم قدم  :داړینو سیخانو غوره کول او دهغوې د ګاډر په مقطعې کې ځا په ځای کول.
څوارلسم قدم  :د ګاډر د تحلیل د کړنالرې سره سم د ګاډر د مقطعې تحلیل سرته رسیږي ،
تر څو دهغې په واسطه د ) (ϕMnقیمت پیداشي  ،چې الندېنۍ معادله د تصدق کړي :
ϕMn ≥ Mu
دلته ) (Muپه لومړي قدم کې په الس راځي .
پنځلسم قدم  :له لومړي قدم څخه تر څوارلسم قدم پورې  ،تکرارېدنه تر هغه بریده سرته
رسېږي  ،تر څو د ګاډر د مقطعې لپاره قناعت بښوونکي محاسبه او ډیزاین په الس راوړل
شي .
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 -5.4مثال  :په الندېني شکل کې ښودل شوی اوسپنیز کانکرېټي ګاډرلپاره د ورکړل شوي
بار الندې  ،په پام کې نیولو سره یوه مستطیلي مقطعه طرحه کړئ  ،که د کانکرېټو فشاري
مقاومت ) (f’c = 28 MPaاو ) (fy = 350 MPaقبول شوي وي .

حل  :د ګاډر د وزن د پیداکولو لپاره په اټکلي توګه د مړ او ژوندې بارونو د بې له ضریبه
مجموعې له ) (10%سلنې څخه تر ) (20%سلنې پورې په پام کې نیول کېږي  .داچې د ګاډر
وایه ډېره لویه نه ده ) ، (L = 6.0 mنو د ګاډر وزن په اټکلي توګه مساوي کېږي په :

) x (40 + 22) = 6.2 KN/m

10

( = )Wg = 10% (WD + WL

100

همــداراز د ګاډر د مقطـــعې لــپاره کـــېدی شــي  ،چې د مقطــعې ارتفــاع ) (hد وایې د
اوږدوالــي د) (Lلـــه ) (8%سلـــنې څـــخــه تـــر ) (10%ســــلنې پــورې او د مقطعې عرض (b
) = 0.6hپه پام کې ونیول شي  .ڼو له دې امله د ګاډر د مقطعې ابعاد په الندې ډول پیداکوو:

) x (6000) = 600 mm

10

( = h = 10% L

100

b = 0.6h = 0.6 x 600 = 360 mm
اوس د ګاډر د مقطعې د اټکل شویو ابعادو له مخې د هغې وزن په الندې ډول پیداکوو:
Wg = b x h x γ = 0.36 x 0.60 x 2.4 = 5.2 KN/m
په پورتني فورمول کې د کانکرېټو حجمي وزن ) (γ = 24 KN/m3په پام کې نیول
شوی دی .
په ګاډر باندې ضریبې شوی بار په الندې ډول پیداکېږي :
WU = 1.2 (WD + Wg) + 1.6 WL = 1.2 x (40 + 5.2) + 1.6 x 22 = 89.44 KN/m
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دا چې ګاډر ساده اتکاء لري  ،نو له دې امله یې د کوږوالي یا انحنایي مومنټ په الندې
ډول پیداکېږي :
= 402.50 KN. m

89.44 (6.0)2

=

8

WU L2
8

= Mmax

په مقطعې کې د بارېدنې د اغېزې له مله په الس راغلي کوږوالي مومنټ لپاره  ،دګاډر
په کششي ساحه کې  ،د فو الدي سیخانود سیخبندۍ نسبت  ،په مقطعې کې د سخبندۍ د
متعادل نسبت ) (ρ = ρb/2له مخې په الندې ډول پیداکېږي :

)
) (0.0578)= 0.0365

0.85f′c β1
fy

()

600

0.85 x 28 x 0.85

950

350

(=)

0.003Es
0.003Es + fy

()

( = ρ = ρb/2 ; ρb

0.003x 0.2 x 106

(=ρb

0.003x 0.2 x 106 + 350

اویا هم :
600

28

) = (0.85 x 0.85) (350) (600+350) = 0.0365

600

f′

600+ fy

fy

( ) ρb = 0.85β1( c

ρ = ρb/2 = 0.0365/2 = 0.0183; ρ = 0.0183 = 1.83%
د ) (ρد قیمت د پیداکولو لپاره د ) (β1قیمت ) (0.85قبلوو ،دا ځکه چې )(f’c = 28MPa
دی .
اوس د ) (ρ = 0.0183قیمت له مخې د ( -4.23فورمول) په واسطه د ) (Rnقیمت پیداکوو :
0.0183 x 350

) = 6.02 MPa

1.7 x 28

) = 0.0183 x 350 x (1 −

ρfy
1.7f′c

Rn = ρ. fy. (1 −

او همداراز د ) (εtقیمت دالندېني د) (4.12فورمول په واسطه پیداکوو :
20.23

)

5.405

( ) = 0.003 x

0.85x 28 x 0.85

( ) = 0.003 x

0.0183 x 350 −1

0.85f′c β1
ρfy −1

(εt = 0.003.

εt = 0.0112 > 0.005 ⇒ ϕ = 0.90
دپورتنیو په الس راغلو قیمتونو له مخې د )(bd2قیمت په الندې ډول په الس راوړو:
bd2 =Mn/Rn = (Mu/ ϕ)/Rn = (402.50 x 106/0.9)/6.02 = 74,289,406mm3.
د ) (d/b = 1.5له مخې ) (d = 1.5bکېږي او د مقطعې عرض په الندې ډول پیداکېږي :
bd2 = (b) (1.5b)2 = 74,289,406mm3⇒ b = 370mm, d = 555mm
h = d + cover = 555 + 65 = 620 mm
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داچـــې په پیل کـــې د ګاډر د مقطعې ابعاد ) (600 mm x 360 mmفـــرض شـــوي وه ،اوس
د محــاسبې له مخې د ګاډر د مقطعې ابعــــاد ) (620mm x 370 mmیا نــــې د ګاډر ارتفـــاع
) (h = 620 mmاو د ګاډر عرض ) (b = 370 mmفرضوو.
 -6.4مثال  :په النـدېني شکل کې ښـودل شــوی اوسپنیز کانکـــرېټي ګاډر محاســــبه کړئ ،
کــه د هـــغې لــپاره ) (37.5mmملــي مــتره خــالــصه محـــافظــــوي طبقه ) (Clear Coverپـه
پـام کـې نیــول شــوی وي او همداراز د کانکـــرېټو فشاري مقاومت ) (f’c = 25 MPaاو (fy
) = 420 MPaقبول شوي وي .

حل  :د ګاډر ابعاد د لومړی حالت په شان ورکړل شوي دي .
WU = 1.2 WD + WL = 1.2 x 30 + 1.6 x 20 = 68.0 KN/m
MU = WU . L2/8 = 68 x (5) 2/8 = 212.5 KN. m
Mn = Mnmin = MU/ϕ = 212.5/0.9 = 236.111 KN. m,
d = h – cover = 450 – 62.5 = 387.5 mm
= 3.93 N.

236.111 x 106
400 x (387.5)2

2R

=

]) [1 − (√1 − 0.85fn′

Mn
bd2

0.85f′c
fy

c

2x 3.93

[1 − (√1 − 0.85 x 25)] = 0.0506 x 0.2062 = 0.0104

= Rn

0.85 x 25
420

=ρ
=ρ

اویا هم :
= 19.765
2x 19.765 x 3.93

) = 0.0104

420

1

) = 19.765 (1 − √1 −
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420
0.85 x 25

2mRn
fy

=

fy
0.85f′c
1

=m

(1 − √1 −
m

=ρ

ρ = 0.0104
As = ρ bd = 0.0104 x 400 x 387.5 = 1,612 m2
دګاډر په مقطعې کې ) (25 mmقطر لرونکي سیخان په پام کې نیسو چې د یو قطر سیخ
مساحت یې مساوي کېږي په :
= 491 mm2

π(25)2
4

=

πd2
4

= Ab

په ګاډر کې د سیخانو شمېر مساوي کېږي په :
= 3.3 Nos ≈ 4 Nos

1,612
491

=

As
Ab

= No. of steel bars

څلور ) (25mmقطر لرونکي سیخان او د ګژدمکونو لپاره ) (10 mmقطر لرونکي سیخان
کارول کېږي .
اوس د ګاډر د مقطعې وړتیا ارزوو :
د ګاډر په مقطعې کې سیخان په الندې ډول ځای په ځای کېږي :

اوس د ګاډر مقطعه ارزوو :
د ) (aقیمت د الندېني فورمول په واسطه پیداکوو :
= 96.97 mm ≈ 97 mm
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1,962.5 x 420
0.85x 25 x 400

=

As fy
0.85f′c b

=a

دلته )= 1,962.5 mm2

π(25)2
4

= 4 x

πd2
4

 (As = 4د ) (25 mmقطر

لرونکوسیخانو مساحت دی .
څرنګه چې ) (f’c = 25 MPaدي  ،نو ) (β1 = 0.85قبلېږي  ،د ) (Cقیمت په الندې
C = a / β1= 97 / 0.85 = 114 mm

ډول پیداکوو:
د) (εtقیمت په الس راوړو:
= 0.0072

)0.003 x (387.5−114
114

=

)0.003 x (d−c
c

= εt

دا چې ) (εt = 0.0072 > 0.005دی  ،نوپه مقطعې کې د کود له مخې)( ϕ = 0.9
قبلېږي .
ρ > ρmin

اوس سیخبندۍ نسبت ارزوو :

ρ = As/bd = 1,962.5 / (400 x 387.5) = 0.0127
0.003

√25
=)
420

( 0.25 x

,
√fc
=) (
fy
1.4

= 0.0033

420

ρmin1 = 0.25
=

1.4
fy

= ρmin2

له پورتنۍ محاسبې څخه په الس راغلو چې ) (ρ = 0.0127د ) (ρmin1او) (ρmin2د
قیمتونو څخه لوی دی  ،نو  ρ > ρminکېږي .
نو نومینالي کوږوالي یا انحنایي مومنټ په الندې ډول پیداکوو :
)

97
2

– ) = 1,962.5 x 420 x (387.5

a
2

Mn = Asfy (d -

Mn = 279,420,750 N. mm = 279.42 KN. m
اوس د ) (Muاو) (ϕMnدقیمتونوسره پرتله کوو :
ϕMn = 0.9 x 279.42 = 251.478 KN. m > Mu = 212.5 KN. m
پس څرګنده شوه چې د ګاډر مقطعې ه بشپړه وړتیا لري .
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-7.4

مثال  :په النـــدېنــــي شـــــکل کې ښـــــودل شــــوی اوســـــپنیز کانکــــرېټي

کانټیلیورګاډر ) (Cantilever Beamمحـــاسبه کړئ  ،کـه د هغې لپاره ) (50 mmملي متره
خالصه محافظوي طبقه پـه پـام کـې نیـول شوی وي او همداراز د کانکـرېټو فشاري مقاومت
) (f’c = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaقبول شوي وي  .او همداراز د ګاډر ابعاد نا معلومه یا
مجهوله وی .

حل :داچې د ګاډر د مقطعې لپاره ابعاد نه دي ورکړل شوي  .نو د ( -4.4جدول) پر بنسټ د
کانټیلیورګاډر د مقطعې لپاره ارتفاع باید چې د )

L
8

=  (hminاو عرض )(b/h = 1/2 - 2/3

پورې په پام کې نیول کېږي  ،نو د پورتنیو معلوماتو له مخې د ګاډر د مقطعې او عرض
اندازې په الندې ډول فرضوو :
h = L / 8 = 4500 / 8 = 562.5 mm ≈ 600 mm
b/h = 1/2 - 2/3 ⇒ b = (1/2 – 2/3) h ⇒ b = 0.6 x 600 = 360 mm
دکانکرېټو د ) (24 KN/m3حجمي وزن په پام کې نیولو سره د ګاډر خپل وزن مساوي کېږي
په :
Wg = (0.6 x 0.36) x 24 = 5.2 KN/m.
دا چې دا ګاډر یو لوري ته سخت دی  ،نو دبحراني مقطعې لپاره یې نهایي کوږوالي
(انخنایي) مومنټ مساوي کېږي په :
Mu = 1.2MD + 1.6ML
Mu = 1.2 (20 + 5.2) x (4.5)2/2 + 1.6 x 80 x 4.5 = 306.2 + 576
Mu = 882.2 KN.m
اوس د ګاډر لپاره دسیخانو د سیخبندۍ نسبت د ) (ρ = ρb/2له مخې پیداکوو:
ρ = ρb/2
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)
600

0.85 x 25 x 0.85

1020

420

) (0.043)=0.0253

(=)

0.85f′c β1
fy

()

()

0.003Es
0.003Es + fy

( = ρb

0.003x 0.2 x 106
0.003x 0.2 x 106 + 420

(= ρb

اویا هم :
25

600

𝑓′

600

( ) 𝑐 (ρb = 0.85β1
) = (0.85 x 0.85) (420) (600+ 420) = 0.0253
𝑓
600+ f
𝑦

y

ρ = ρb/2 = 0.0253/2 = 0.0127; ρ = 0.0127 = 1.26%
د ) (ρد قیمت د پیداکولو لپاره د ) (β1قیمت ) (0.85قبلوو ،دا ځکه چې )(f’c = 25MPa
دی .
اوس د ) (ρ = 0.0127قیمت له مخې د ( -4.23فورمول) په واسطه د ) (Rnقیمت پیداکوو :
0.0127 x 420

) = 4.665 MPa

1.7 x 25

) = 0.0127 x 420 x (1 −

ρfy
1.7f′c

Rn = ρ. fy. (1 −

او همداراز د ) (εtقیمت دالندېني د) (4.12فورمول په واسطه پیداکوو :

)

18.0625
4.334

( ) = 0.003 x

0.85x 25 x 0.85

( ) = 0.003 x

0.85f′c β1

0.0127 x 420 −1

ρfy −1

(εt = 0.003.

εt = 0.013> 0.005 ⇒ ϕ = 0.90
دپورتنیو په الس راغلو قیمتونو له مخې د )(bd2قیمت په الندې ډول په الس راوړو:
bd2 =Mn/Rn = (Mu/ ϕ)/Rn = (882.2 x 106/0.9)/4.665 = 210,122,663mm3.
نو فعاله ارتفاع په الندې ډول پیداکوو:
(12.195/16)1/2 = 764 mm ≈ 770 mm.

210,122,663
360

√ = b = 360 mm, d

داچـــې په پیل کـــې د ګاډر د مقطـــعې ابعاد ) (600 mm x 360 mmفـــرض شـــوي و ،اوس
د محــاسبې د ګاډر د مقــطـــعې ابعــــاد ) (770mm x 400 mmیا نــــې د ګاډر ارتفـــاع (h
) = 770 mmاو د ګاډر عرض ) (b = 400 mmفرضوو .نو د دې ابعادو له مخې د ګاډر خپل
وزن په الندې دول پیداکوو:
Wg = (0.77 x 0.40) x 24 = 7.4 KN/m.
نهایي کوږوالي (انخنایي) مومنټ مساوي کېږي په :
Mu = 1.2MD + 1.6ML
Mu = 1.2 (20 + 7.4) x (4.5)2/2 + 1.6 x 80 x 4.5 = 332.91 + 576 = 909 KN.m
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Mu = 909 KN.m
د سیخانو مساحت پیداکوو او د هغې له مخې د کارېدونکو سیخانو شمېر او نهایي
سیخانو مساحت په الس راوړو :
d = 770 – 70 = 700 mm
As = 0.0127 x 400 x 700 = 3,556 mm2.
که ) (25 mmقطر سیخانو څخه ګټه واخیستل شي  ،نو د یو قطر سیخ مساحت یې مساوي
کېږي په :
= 491 mm2

π(25)2
4

=

πd2
4

= Ab

په ګاډر کې د سیخانو شمېر مساوي کېږي په :
= 7.24 Nos ≈ 8 Nos

3,556
491

=

As
Ab

= No. of steel bars

نو په ګاډر کې ) (8No. 25mm barsسیخان ځای په ځای کوو  ،چې مجموعي مساحت یې
مساوي کېږي په :
As = 8 x 491 = 3,928 mm2.
مخکې له دې چې په ګاډر کې سیخان ځای په ځای کړو ،په مقطعې ه کې د سیخانو تر منځ
فاصله ارزوو  ،چې په یوه قطار او یا دوه قطارونو کې سیخان ځای په ځای شي  ،د سیخانو
تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
X = (b – 2Cc – 2ds – 8db)/7 = (400 – 2 x 37.5 – 2 x 10 – 8 x 25) / 7 = 15mm
په ګاډر کې باید د سیخانو تر منځ فاصله په هیڅ وجه د سیخ د قطر ) (db = 25 mmڅخه لږه
نه شي  ،نو د سیخانو تر منځ فاصله ) (X = 15 mmپه الس راغله  ،نو له دې امله  ،په ګاډر
کې سیخان په دوو قطارونو کې ځای په ځای کوو.
په دوو قطارونو کې د سیخانو ترمنځ فاصله مساوي کېږي په :
X = (b – 2Cc – 2ds – 8db)/7 = (400 – 2 x 37.5 – 2 x 10 – 4 x 25) / 3 = 68mm
همدا راز په فشاري ساحه کې دسیخانو مساحت مساوي کېږي په :
A’s = 10% As = 0.1 x 3,928 = 393mm2
که په فشاري ساحه کې ) (16 mmقطر لرونکي سیخان وکارېږي  ،نو د یو قطر سیخ مساحت
یې مساوي کېږي په :
= 201 mm2
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π(16)2
4

=

πd2
4

= Ab

په ګاډر کې د سیخانو شمېر مساوي کېږي په :
= 1.955 Nos ≈ 2 Nos

393
201

=

As
Ab

= No. of steel bars

په فشاري ساحه کې ) (2No. 16 mm barsسیخان په پام کې نیول کېږي .
ســـــره لــه دې چـــې د) (ACI 318کـــود د دې ګاډرد مقطــعې لـــه پــاره د اړخ سیخـــان (Skin
) Reinforcementنه توصیه کوی  ،خو داچې د ګاډر ارتفاع ) (900mmملي متره ته نژدې
)(h = 770 mmده  ،نو له دې کبله د اړخ سیخان په پام کې نیسو .نو اړینه ده  ،چې د ګاډر په
اړخــونــو کې هـــم سیخــان پـــه پــام کې ونیــول شــي  .د ګاډر پـــه اړخ کــې د سیخـــانو (Skine
) Reinforcementمساحت  ،د فعالو طوالني سیخانو د مساحت د نیمایي اندازې څخه ډېر
نه شي  .نو له همدې امله ) (4No. 18 mm barsځلور سیخان چې قطر یې ) (18mmدی ،
دوه سیخان یو اړخ ته او دوه سیخان بل اړخ ته  ،د فعالو طوالني سیخانو څخه د )(150 mm
په فاصله یوله بل څخه په ګاډر کې ځای په ځای کېږي  .چې مساحت یې مساوي کېږي په :
= 1,018 mm2 < As/2 = 3,928 / 2 = 1,964 mm2.
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π(18)2
4

=4x

πd2
4

Ask = 4x

د سیخانو له ځای په ځای کېدنې څخه وروسته د) (Mnقیمت په الس راوړو  ،چې د هغې
له مخې مقطعې ه د کود د غوښتنې پر بنسټ د قبلولو وړده او که نه .
فعاله ارتفاع په الندې ډول پیداکوو:
d = (As1. d1 + As2. d2)/ (As1 + As2) = (1,962.5 x 710 + 1,962.5 x 685)/3,925
d = 697.5 mm
د ) (aقیمت د الندېني فورمول په واسطه پیداکوو :
= 193.94 mm ≈ 194 mm
دلته )= 3,925 mm2

π(25)2
4

=8x

πd2
4

3,925 x 420
0.85x 25 x 400

=

As fy
0.85f′c b

=a

 (As = 8د ) (25 mmقطر لرونکوسیخانو مساحت

دی .
څرنګه چې ) (f’c = 25 MPaدي  ،نو ) (β1 = 0.85قبلېږي  ،د ) (Cقیمت په الندې
C = a / β1= 194 / 0.85 = 228 mm

ډول پیداکوو:
د) (εtقیمت په الس راوړو:
= 0.0062

)0.003 x (697.5−228
228

=

)0.003 x (d−c
c

= εt

دا چې ) (εt = 0.0062 > 0.005دی  ،نوپه مقطعې ه کې د کود له مخې)( ϕ = 0.9
قبلېږي .
ρ > ρmin

اوس سیخبندۍ نسبت ارزوو :

ρ = As/bd = 3,925 / (400 x 697.5) = 0.014
= 0.0033

1.4
420

=

1.4
fy

= 0.003; ρmin2

√25
=)
420

( 0.25 x

,
√fc
=)
fy

( ρmin1 = 0.25

د پورتنۍ محاسبې څخه په الس راغلو چې ) (ρ = 0.014د ) (ρmin1او) (ρmin2د
قیمتونو څخه لوي دی  ،نو ) (ρ = 0.014 > ρmin= 0.0033کېږي .
نو نومینالي کوږوالي یا انحنایي مومنټ په الندې ډول پیداکوو :
) = 990 KN. m

194
2

– ) = 3,925 x 420 x (697.5

a
2

Mn = Asfy (d -

اوس د ) (Muاو) (ϕMnدقیمتونوسره پرتله کوو :
ϕMn = 0.9 x 990 = 891 KN. m > Mu = 212.5 KN. m
پس څرګنده شوه چې د ګاډر مقطعې ه بشپړه وړتیا لري .
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لـــــــنــــــډیــــــز
په دې فصل کې په کوږوالي کې د کږېدونکویا انحنایي اجزاو خواص (د مقطعې
ارتجاعي خواص ،د کانکرېټو په درزکېدنه کې ارتجاعي خواص ،غیر ارتجاعي خواص
اوپه کږېدنه یاانحناء کې ویجاړېدنه) تر مطالعي الندې نیول شوي دي  .همداراز د
اوسپنیزکانکرېټو د کوږوالي یاانحنایي ویجاړېدنې خواصو ساده تحلیل ،د اوسپنیز
کانکرېټي ګاډرونو تحلیل او محاسبه  ،د ګاډر د سیخبندۍ نسبت  ،د سیخبندۍ د نسبت
تعادل کــول  ،د سیخبندۍ اعظمي او اصغري نسبت  ،د اوسپنیز کانکرېټي ګاډرجزیات چې
په هغې کې په اوسبنېزکانکرېټی ګاډر کې دفوالدي سیخانو له پاسه د کانکرېټوپوښل یا
محافظوي طبقه  ،د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله په تفصیل سره توضیح شوي دي .
ځینو حالتونو کې په ګاډرونو کې د ځای په ځای کېدونکو فوالدي سیخانو د کپې
توپیرکوي ،د ګژدمکونود کږولو،د ګاډر کړوپېدنه یا د شکل بدلون،د ګاډر خپل وزن او د
کود نورې غوښتنې چې د هغې په هکله په کې بشبړه معلومات ورکړل شوي دي .
د یوګوني سیخبندي شوی مستطیلي مقطعې تحلیل او محاسبه ،که د مقطعې ابعاد
معلوم او یا نا معلوم وي  ،د کړنالرو په بشپړه څرګندونو او د مثالونو د حلولو په څېر سرته
سېدلي دي .
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پـــــــوښـــــــتنـــې
 -1د ګاډر د الندېنیو ښودل شویو مقطعو لپاره د نومینالي کمېدونکي مومنټ )(ϕMn
قیمتونه په الس راوړئ  ،که د کانکرېټو فشاري مقاومت ) (f’c = 25 MPaاو د سیخانو په
تسلیمېدنه کې مقاومت ) (fy = 420 MPaوي .
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 -2په الندېني جدول کې د ګاډر د مقطعو لپاره د ورکړل شویو اندازو له مخې د نومینالي
کــمېدونکي مـومـنټ ) (ϕMnقـیمتونه په الس راوړئ  ،که د کانکرېټو فشاري مقاومت (f’c
) = 25 MPaاو د سیخانو په تسلیمېدنه کې مقاومت ) (fy = 420 MPaوي .

د ګاډر عرض

د ګاډر فعاله ارتفاع

دسیخانو شمېر او

)B (mm

)d (mm

نمبر

1

350

575

5No. 30mm

2

300

425

2No. 20mm

3

450

625

4No. 22mm
+
3No. 32mm

4

525

700

2No. 16mm

5

350

600

4No.22mm

6

380

550

8 No.20mm

7

350

600

5No.18mm

8

360

570

4No.32mm

9

350

560

7No.20mm

10

300

455

6No.18mm

ګڼه
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 -3د الندېنیو ښودل شویو شکلونو لپاره د ورکړل شویو ارقامو له مخې  ،په داسې حال
کې چې په مړو بارونو کې د ګاډر خپل وزن شامل نه دی ،دهغې د مومڼت په وړاندې
د ګاډر د مقطعې وړتیا وارزوئ ؟
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) -(bپه دې شکل کې )، (PL1 = PL2 = PL3 = 20 KN) ،(WD = 25 KN/m
) (L3 = 1.80 m) ، (L1=L2=1.50 mاو ) (L4 = 1.20 mپه پام کې نیول شوي دي .
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-(c)

299

) -(dپه دې شکل کې ) (PL1 = PL2 = 90 KN) ، (WD = 18 KN/mاو د ژوندیو بارونو
ترمنځ فاصله ) (2.0 mپه پام کې نیول شوې ده .

300

-(e)
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 -4په الندېني شکل کې ښودل شوی ګاډر ،په جدول کې د ورکړل شویو اندازو له مخې
محاسبه کړئ ؟

ګڼه

L
)(m

B
)(mm

h
)(mm

WD
)(KN/m

WL
)(KN/m

)PD (KN

PL
)(KN

X
)(m

f’c
)(MPa

fy
)(MPa

ρ
)(%

1

3.6

300

375

17.5

13.0

0

0

0

20

420

-

2

4.5

375

500

19.0

20.4

0

0

0

20

420

-

3

4.5

375

600

23.0

24.8

0

0

0

25

4

5.5

450

800

32.0

26.3

0

0

0

25

5

6.0

500

900

51.0

36.5

0

0

0

28

6

6.5

375

500

17.5

13.0

66.7

44.5

1.8

28

7

7.0

375

600

19.0

21.0

62.3

66.7

2.3

20

8

7.5

375

600

23.0

25.0

89.0

80.0

2.7

25

9

8.0

450

800

32.0

26.0

0

66.5

3.8

28

10

8.5

500

900

51.0

36.0

110.0

0

4.5

25

11

9.0

-

-

22.0

13.0

0

0

0

25

12

6.0

-

-

23.3

20.4

53.3

66.7

2.7

25

13

7.0

-

-

21.8

24.8

67.2

53.3

3.0

25

14

7.5

-

-

21.8

26.3

133.0

0

4.2

25

302

420
420
420
420
420
420
420
420
420

1.0

420

ρb/2

420

1.21.8

420

1-2

 -5په الندېني شکل کې ښودل شوی کانټیلیورګاډر ،په جدول کې د ورکړل شویو اندازو له
مخې د محاسبه کړئ ؟

ګڼه

L
)(m

B
)(mm

h
)(mm

WD
)(KN/m

WL
)(KN/m

PD
)(KN

PL
)(KN

f’c
)(MPa

fy
)(MPa

ρ
)(%

1

2.4

300

450

17.50

0.00

44.50

35.80

20

420

-

2

3.0

375

500

19.00

0.00

35.60

26.70

20

420

-

3

3.5

375

600

23.40

0.00

53.40

0.00

20

420

-

4

4.5

450

800

32.10

0.00

44.50

0.00

25

420

-

5

5.5

500

900

51.10

0.00

53.40

0.00

25

420

-

6

3.1

450

600

17.40

13.10

44.50

66.70

25

420

-

7

3.7

-

-

19.10

17.10

53.40

44.50

28

420

-

8

3.2

-

-

23.30

24.80

80.00

89.00

25

420

-

9

4.3

-

-

21.90

14.60

0.00

44.50

25

420

-

10

6.0

-

-

24.80

14.60

0.00

111.20

25

420

-

303

مــــاخـــــــــذونـــه
 -1جمال درانی ،لوګر (2003) .ز  .رهنمای انجنیران ساختمان و مهندسین  .پاکستان  :پبلک
آرت پریس ،پشاور .ص ص ).(593-591
 -2حقیار ،قسیم محمد .ستاری ،محمد اکبر (1380) .ل  .د کانکرېټي ودانیو ډیزاین  .هرات
 :م م ).(39-21
 -3طاحونی  ،شاپور  (1393) .ش  .طراحی ساختمان های بتن مسلح  .چاپ دوم  .ایران :
انتشارات علم و ادب  .تهران .ص ص (. (144-98
 -4عالمي  ،جان اقا(1386) .ل  .د اوسپنیزوکانکرېټي ساختمانونو ډیزاین  .کابل  :مستقبل
خپرندویه ټولنه .م م ( . (66-31
 -5فدا ،سهراب  (1390) .ش  .مبتنی سنجش ساختمان های آهنکانکریتی  .کابل  :انتشارات
سعید .ص ص ). (68-58
 -6کی نیا ،امیرمسعود  (1389) .ش  .آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه .اصفهان  :جهاد
دانشګاهی واحد صنعتی اصفهان مرکز انتشارات  .ص ص(. (92-59
 -7مستوفی نژاد ،داود (1383) .ش  .سازه های بتن آرمه جلد اول  .اصفهان  :انتشارات
ارکان .ص ص(. (190-53
8 -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 (68-349
9 -ACI Committee 318. (2008). Building Code Requirement for Structural
concrete (ACI 318-2008) and commentary, American Concrete Institute
Farmington Hills, MI. pp (129-137).

304

10- Bayasi, M.Z. (2010). Introduction to Reinforced Concrete Design.
Montezuma Publishing Aztec Shops Ltd. San Diego State University. San
Diego, California 92182-1701. Pp (29-132).
11- Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI). Design Hand Book. (2008).
Tenth Edition. Printed in the United State of America. pp (129-137).
12- International Building Code. (2011). International Code Council. Fourth
Edition. Washington DC. pp (417- 425).
13- MacCormac, Jack, C. and Russel, Brown, H. (2014). Design of
Reinforced Concrete. New York. Pp (65-75).
14-MacCormac, Jack, C. and Nelson, James, K. (2008). Design of Reinforced
Concrete.New Yark. Pp(35-77).
15-MacGinley, T. J. and B. S. Choo. (2003). Reinforced Design Theory and
Examples, Second Edition, London. Pp(42-57).
16-Morgan W. (1989) . Elementary Reinforced Concrete Design. Edward
Arnold (Pablishers) Ltd, London. Pp(70-83).
17-Mosley, Bill, John, Bungey and Ray, Hulse. (2007). Reinforced Concrete
Design to Eurocode 2. New Yark. Pp(58-95).
18-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
(68-103).
19-Raju, N. Krishna and Pranesh, R. N. (2006). Reinforced Concrete
Design. New Age International (P) Limited, publishers,4835/24, Ansari
Road, Daryaganj, New Delhi – 10002. pp (220-226).
20-Ramamrutham, S. (2006). Design of Reinforced Concrete Structures.
Sixteen Editions. New Delhi – India. Pp (200-233).
21-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(122-185).
305

پنځــــــم فــــصل
دیولوریزه پوښښ تختو تحلیل او محاسبه
)(Analysis and Design of One-Way Slabs
 -1.5پــــــېــژنـــــدنــــه )(Introduction
د پوښښ تخته د اوسپنیزوکانکرېټي عناصرو هغه عنصر دی  ،چې هواره افقی سطحه
لري چې ضخامت یې د دوو نورو ابعادو په پرتله کوچنی وي او په بامونو  ،په ساختماني
تلونو او په تهدابونو کې د بارونو د لیږدېدنې لپاره کارېږي  ،چې د ژوند کولو یا د ساحې
فعالیت د خدمت کولو لپاره په پام کې نیول کېږي او په دوو یا څلورو لورو د ګاډرونو یا
دیوالونو له پاسه تکیه کوي  ،چې په ( - 2.5شکل) کې ښودل شوي دي .
په اوسپنیزکانکرېټي عناصرو کې د پوښښ تختو ) (Slabsدنده دیوې سطحې
برابرول دي  ،چې د ګټې اخیستنې وړتیا ولري  .اوسپنیزکانکرېټي پوښښ تختې ثابت
ضخامت لري او کېدای شي چې د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو  ،فوالدي ګاډرونو ،د
اوسپنیزکانکرېټي او کانکرېټي دیوالونو ،اوسپنیزکانکرېټي او فوالدي پایو یا ستنو او د
ځمکې پر سطحه تکیه شي .
اوسپنیزکانکـــرېټـــي پوښــښ تخـــتې ممکـــن یوازې په دوو اړخونو تکیه شي (-1a.5
شکل) ،چې په هغې کې د پوښښ تخته په یوه لوري ) (One-Wayبارونه زغمي  .دا په دې
مانا چې د پوښښ تختې عامل او وارده بارونه پر ګاډرونو د تکیه کېدنې په اوږدوکې
عمودي زغمي  .خو که په همدې ډول پوښښ تختې په څلورو لورو په ګاډرونو تکیه وي ،نو
دې ډول پوښښ تختو ته دوه لوریزي پوښښ تختې ویل کېږي ( -1b.5شکل)  .یا هم د پوښښ
تخته عامل یا وارده بارونه د دوو عمودي تسمو په واسطه زغمي او خپلو څلورو واړو لورو
ته یې لیږدوي  .په ځېنو حالتونو کې د ( -1c.5شکل) د یولوریز پوښښ تختې په ډول په پام
کې نیول کېږي  ،کله چې د اوږد لوري اوږدوالي او لنډ لوري اوږدوالي نسبت یې له دوو څخه
لوی شي  .په دې حالت کې د پوښښ تخته عامل یا وارده بارونه په لنډ لوري زغمي او په
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اوږد لوري تکیه شویو ګاډرونو ته یې لیږدوي  .کله چې په دې حالت کې ګاډر پر څلورو لورو
پر ګاډرونو تکیه شوې هم وي  ،د یو لوریزه پوښښ تختې په نوم نومول کېږي ]. [92-94 :9
د پوښښ هغه تختې چې پرته له ګاډرونو څخه  ،په پایو یا ستنو تکیه شوې وي  ،دا
ډول پوښښ تختې د هواره پوښښ تختو ) (Flat Slabsپه نوم یادېږي ( -1d.5شکل) .دا ډول
پوښښ تختې هغه مهال کارېږي  ،چې وایې لوی او بارونه ډېر درانده نه وي  .سره له دې هم د
پایو یا ستنو سره نژدې په هواره پوښښ تختو کې اتکایې منفي کږېدنې یا انحنایي
مومنټونه او د ډېروعرضي قوو له امله تشنجات رامنځته کېږي  ،چې ځینې مهال د (-1e.5
شکل) په څېر د پایو یا ستنو سر په مخروطي شکل په پام کې نیول کېږي او د پایو یا ستنو
پر چاپېر د پوښښ تختې ضخامت ډېرېږي  .ډپایې یا ستنې سره مخروطي ساحې ته د ستنې
سر یا خولۍ ) (Capitalاو د پوښښ تختې پنډه برخه ) (Drop Panelلرونکې وي  ،هم د
هواره پوښښ تختې ) (Flat Slabپه نوم یادېږي  .دې ډول پوښښ تختو ته ورته بل ډوله
پوښښ تختې لکه په ( -5.1fشکل) کې چې ښودل شوې دی ،چې هواره او منځونه یې خالی
وي  ،د منځ خالي پوښښ تختو ) (Gird or Waffle slabsپه نوم یادېږي  .په دې ډول پوښښ
تختو کې د مړ یا دایمي باوزن اندازه په شدت سره کمښت مومي  .د دې لپاره چې دا ډول
پوښښ تخته پایې یا ستنې ته نژدې ساحې کې د کږېدنې مومنټونو او عرضي قوو په
وړاندې مقاومه شي  ،نو دا برخه په پام کې نه نیول کېږي .
سربېره په پورته یادوو شویو پوښښو تختو چې په ( -1.5شکل) کې ښودل شوي دي ،
چې په ګاډرونو یا پایو تکیه کېږي ،ځینې مهال مستقیماد د ځمکې پر سطحې پر مخ هم د
پوښښ تختې تکیه کېږي  .دا ډول پوښښ تختې هوایې ډګرونو کې د تیارو د ښکته کېدنې
د ساحې له مخې  ،د الرواو واټونو او یا د معمولي ساختمانونو د تهکویو په فرشونو کې په
پام کې نیول کېږي ]. [526,527 : 2
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 -1.5د پوښښ تختو ډولونه ]. [425: 16

د پــورتني تعـــریف له مخې اوســپنیزکانکــــرېټــي یـو لــوریـــزه پــوښـــښ تخــتې
) (One-Way Slabsد النـدېنېو الملونو د رامنځته کېدنې له امله یو لوریزه کار کوي :
 -1که د پوښښ تخته یوازې په یوه لوري تکیه کړې وي  ،نو په دې حالت کې د پوښښ
تخته  ،په همدې یوه لوري په پرله پسې تکیه وو باندې  ،کار کوي .
 -2که د پوښښ تخته په دواړو لورو تکیه کړې وي او د اوږد او لنډ لوري د وایو د
اوږدوالي نسبت که چېرته له دوو څخه ډېر وي  ،نو په دې حالت کې پوښښ تخته یوازې په
لنډ لوري کار کوي .
د یادولو وړ ده چې په ځېنو حالتونو کې ممکن دپوښښ تخته دوو لورو ته داسې تکیه
ولري چې د اوږد او لنډ لورو د وایو د اوږدوالي نسبت یې له دوو څخه کوچنی وي  ،خو د
پوښښ تخته یوه لوري سخته تکیه په څو وارې دبل لوري څخه ډېره وي  ،نو د دې دلیل له
مخې د پــــوښښ تخـــــتې کــــړنه دیـــو لـــوریــــزه پــــوښــــښ تختې په څېر په پام کې نیول
کېږي ].[211-213:6
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 -2.5د یولوریزه پوښښ تختو تحلیل او محاسبه
)(Analysis and Design of One-Way Slabs
په الندېني ( - 2.5شکل) کې ښودل شوې پوښښ تخته په څلورو لورو د څلورو
ګاډرونو له پاسه تکیه شوې ده  .د پوښښ تخته کېدی شي  ،چې په نورو عناصرو لکه دیوال
او یا پایه هم تکیه وکړي  .د پوښښ تختې یوه برخه  ،چې په ګاډرونوتکیه ده او په هغې کې
هوار او سطحی ابعاد ) (L1او ) (L2ښودل شوي دي  .په ( - 5.2شکل) کې تورې شوې مربعه
ګانې د اوسپنیز کانکرېټي پوښښ تختې د ) (1m x 1mیا ) (1 ft x 1 ftابعادو لرونکې
سطحې کې د وارده یا عامل بارونه ښیي  .له پوښښ تختې څخه تکیه شویو ګاډرونو ته ،
بارونه په ترتیب سره د ) (Xاو ) (Yمحورونو سره موازي د لومړۍ او دویمې تسمو )(Strips
په واسطه لیږدېږی  .د بار لیږدېدونکې اندازه  ،د لومړۍ او دویمې تسمې اوږدوالي پورې
اړه لري  .د لومړۍ او دویمې تسمو کړوپېدنه یا خمیده ګي ) (Deflectionد عامل بار په
نقطه کې سره برابره اومساوي ده  .په هره تسمه کې بارونه د هغه تسمې د سختۍ پربنسټ په
متناسبه توګه د هغوې تر منځ وېشل کېږي  .د پوښښ تختو ضخامت په دواړو) (L1او )(L2
لورو ثابت او د دواړو تسمو عرض د ) (1.0mیومتر یا ) (1ftیوفوټ سره مساوي فرض
کېږي  ،همداراز د تسمو اړونده سختي مستقیماد د هغوې د وایو د اوږدوالي پورې تړلې
ده .د ځانګړې حالت په پېښېدنه کې  ،که چېرې :
)L1 / L2 ≥ 2.0 …………………………………………………… (1.5
که د پوښښ تختې د پورتنیو شرایطو سره مخامخ شي  ،دا ډول پوښښ تختې د یو
لوریزه پوښښ تختې ) (One-Way Slabپه نوم یادېږي ].[92-93: 9
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 - 2.5شکل :په څلورو لورو تکیه شوې د پوښښ تختې د سیستم شیما ]. [93 : 9

په ( -3.5شکل) کې د یولوریزه پوښښ تختې دیوه عنصر په توګه کړنه داسې ښودل
شوې ده  ،چې د ) (L1په وایې په دواړو مخامخو یا متقابلولورو تکیه ده  .که دا د پوښښ
تخته د یو شانته بار الندې واقع شي  ،دهغې د شکل بدلون به د استوانه یې سطحې په څېر
په کږېدنه یوشانته وي  .نو له دې امله دا د پوښښ تختې کړنه به  ،د دوو تکیه ګانو په اوږدو
کې دګاډردکږېدنې په څېر وي .
یولوریزه اوسپنیزکانکرېټي پوښښ تخته  ،په حقیقت کې یومستطیلي ګاډر دی چې
عرض یې د ارتفاع په پرتله یوی دی  .خو د دې ډول پوښښ تختو په طرحه او محاسبه کې
هغو الملونو ته پاملرنه وشي  ،چې د معمولي ګاډرونو په طرحې او محاسبه کې په پام کې نه
نیول کېږي  .که چېرې د عرض په واحد یوه تسمه  ،د تکیه شویو ګاډرونو په اوږدوکې عموداد
 ،په دې پوښښ تختو (لکه په  - 3.5شکل کې لیکه لیکه شوې تسمه) کې په پام کې ونیول
شي  ،کولی شو هغه د یو داسې ګاډر په ډول وپېژنو چې د عرض اندازه یې واحده  ،ارتفاع
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یې د پوښښ تختې د ضخامت ) (hپه اندازه او وایه یې د تکیه شویو ګاډرونو د مرکزونو تر
منځ فاصلې په اندازه ) (L1وي  .دا ګاډر کولی شو چې د یو عادي او معمولي ګاډر په څېر یې
چې په عرض په واحده اندازه بارشوې وي تحلیل  ،طرحه او محاسبه کړو ،چې په پاېله کې
د پوښښ تختې پر واحده سطحه عامل بار ،د ګاډر له پاسه د اوږدوالي پر واحد عامل بار
سره مساوي کېږي ].[529:3

 - 3.5شکل :د یو لوریزه تختې د عرض په واحد محاسبوي تسمه ]. [427: 16

همداراز دیو ســاده اتکاء لــرونکــي یو لــوریزه پوښښ تخــتولـــپاره د تحلیل تیوري
کولی شو د الندېني ( - 4.5شکل ) کې ښـــــودل شــوي یــو لــوریـزه پوښښ تخته  ،چې د
وایې اوږدوالی یې ) (Lاو ضخامت یې ) (hدی ،د دوو ګاډرونو له پاسه تکیه شوې توضیح
او تشریح کړو .د پوښښ تختې له پاسه پریو مترمربع یا یو فوټ مربع مساحت کې عــامل
بــارونـه یانې مړ بار یا دایمي بار په ) (WDاو ژوندې بار په ) (WLښودل شوي دي  .د دې لپاره
چې د پوښښ تختې له پاسه  ،په یو متر یا یو فوټ اوږدوالي کې یاد شوي بارونه په پام کې
ونیول شي  ،.نو د پوښښ تختې د محاسبې لپاره د یو متر یایو فوټ په عرض محاسبوي
تسمه ) (Stripپه پام کې نیول کېږي  .د پوښښ تختې د محاسبې لپاره دا محاسبوي تسمه
په الندېني ( -5.5شکل) کې ښودل شوې ده  .څرګنده ده چې یولوریزه پوښښ تخته لکه د
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ګاډر په څېر د وېشلې بار الندې واقع کېږي  .نو د یولوریزه پوښښ تختې لپاره تحلیل د
ګاډر د تحلیل په څېر سرته رسېږي ].[426-427:16

 - 4.5شکل :د دوو ګاډرونو له پاسه تکیه شوې د پوښښ تختې سیستم شیما ]. [93:9

په ( - 4.5شکل ) کې د( - 5.5شکل ) بار شوې محاسبوي تسمه په دوو بعدونو او
یوه بعد کې ښودل شوي دي  .په ) (KN/m2کیلونیوټن پر متر مربع یاپه ) (psfپونډ پر یو
فوټ مربع د پوښښ تختې د سطحی له پاسه عامل او وارده بار  ،په ) (KN/mکیلونیوټن پر
متر اویاپه ) (lb/ftپونډ پر فوټ ښودل شوي دي  ،چې دیو متر یا یوفوټ عرض لرونکې
محاسبوي تسمې له پاسه واقع دي  .د یو متر او یایو فوټ په عرض محاسبوي تسمه یوازې
د محاسبه کولو اسانتیا او ساده کولو لپاره په پام کې نیول کېږي  .په دې حالت کې د پوښښ
تختې محاسبوي تسمه لکه د یو ګاډر په شانته د اوږدوالي پر یوه واحد دمنظم وېشل شوی
بار الندې په ) (KN/mکیلونیوټن پر متر اویا په ) (lb/ftپونډ پر فوټ  ،چې د پوښښ تختې
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د سطحې له پاسه په ) (KN/mکیلونیوټن پر متر اویا په ) (psfبار سره مساوي دي  .د دې
ګاډر ارتفاع یا ژوروالی او یا ضخامت ) (hاو عرض یې یومتر یا یو انچ دی .

 - 5.5شکل :یو لوریزه پوښښ تخته ]. [94: 9

په ( - 5.5شکل ) کې د( - 6.5شکل ) بار شوې محاسبوي تسمه په دووبعدونو او
درېو بعدونو کې ښودل شوي دي  .په ) (KN/m2کیلونیوټن پر متر مربع یاپه ) (psfپونډ پر
یو فوټ مربع د پوښښ تختې د سطحې له پاسه عامل او وارده بار  ،په ) (KN/mکیلونیوټن
پر متر اویاپه ) (lb/ftپونډ پر فوټ ښودل شوي دي  ،چې دیو متر یا یوفوټ عرض لرونکې
محاسبوي تسمې له پاسه واقع دي  .د یو متر او یایو فوټ په عرض محاسبوي تسمه یوازې
د محاسبه کولو اسانتیا او ساده کولو لپاره په پام کې نیول کېږي  .په دې حالت کې د پوښښ
تختې محاسبوي تسمه لکه د یو ګاډر په شانته د اوږدوالي پر یوه واحد دمنظم وېشل شوي
بار الندې په ) (KN/mکیلونیوټن پر متر اویا په ) (lb/ftپونډ پر فوټ  ،چې د پوښښ تختې
314

د سطحې له پاسه په ) (KN/mکیلونیوټن پر متر اویا په ) (psfبار سره مساوي دی  .د دې
ګاډر ارتفاع یا ژوروالی او یا ضخامت ) (hاو عرض یې یومتر یا یو فوټ دی]. [97:9

 - 6.5شکل :دیو لوریزه پوښښ تختې د محاسبې لپاره باري تسمه ].[95: 9

 -3.5د یولوریزه پوښښ تختو مومنټونه او عرضي قوي
)(Bending Moments and Shear Forces of One-Way Slabs

د یــولـــوریـــزه پــوښـــښ تخــتې دتحـــلیل او محـــاسبې لـــپاره د پوښښ تختې له
پاسه ژوندي بارونه د ) (ACI Codeکود او د پوښښ تختې خپل وزن د هغې ضخامت او د
کانکرېټو د حجمي وزن له مخې پیداکېږي  .همدا راز د یو لوریزه پوښښ تختو د کوږوالي
په محاسبه کې فعاله ارتفاع ) (Effective depthیا ) (dباید داسې وټاکل شي چې فشاري
فوالدي سیخانو ته اړتیا نه وي  ،یانې داسې وټاکل شي چې لږترلږه د یولریزه پوښښ تختې
ارتفاع ) (hد غیرمجازي کړوپېدنې مخنیوی وکړي  .نو له دې امله د ) (ACIکود بې له
کړوپېدنې ) (deflectionد پیداکولو څخه د یو لوریزه پوښښ تختې ضخامت د هغې د حالت
له مخې د الندیني ( -1.5جدول) ښودل شوی دی .
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 - 1.5جدول :بې له کړوپېدنې له محاسبې د اوسپنیز کانکرېټي پوښښ تختو اصغري ضخامت ].[84:7
دواړه لورو ته

یولوري ته ادامه

ساده اتکاء

ادامه لرونکی

لرونکی

لرونکی

 /28وایه

 /24وایه

 /20وایه

عناصر

کانټیلیور

جامد یو لوریزه
 /10وایه

پوښښ تخته

د اوسپنیز کانکرېټي پوښښ تختو له پاسه د بارونو د پیداکولو لپاره  ،اړینه ده چې
لومړني مړ او ژوندي بارونه په کې شامل وي  .کله چې مړ بار پیداشو  ،نو ژوندی بار د
) (ASCE / SEI 7سټندرد په واسطه مشخصیږي  .په محاسبه کې مړ بار د عنصر د خپل
وزن او ژوندي بار د سټندرد د ضمیمو څخه اخیستل کېږي او نور بارونه د شرایطو له مخې
هم له ضمیمو څخه اخیستل کېږي  .دلته کېدی شي د دوه ډوله وېشلی او متمرکز ژوندي بار
سره مخامخ شو  ،وېشلی بار د پوښښ تختې په ټوله سطحه عمل کوي  ،خو متمرکز بار د
پوښښ تختې په ) (62.5 mm x 62.5 mmاویا په )” (2.5” x 2.5سطحه کې د کوږوالي
مومنټ او عرضي قوو د پیداکېدنې لپاره په پام کې نیول کېږي  .نو ځکه د کوږوالي مومنټ
او عرضي قوو په پیداکېدنه کې د ژوندې وېشلی بار لپاره د یو متر یا یو فوټ په محاسبوي
تسمه کې د متمرکزبار لپاره ) (40%په پام کې نیول کېږي ]. [135 :8
د بــارونــو ترکــیب ) (Load combinationد ) (ACIکود او د ) (ASCE 7سټندرد د
سپارښتنو له مخې د بارونو د ډول او په پورته توګه د توضیحاتو په پام کې نیولو له مخې
تر سره کېږي  .چې د دغـــه بــارونــو په پام کې نیولو سره د پوښښ تختې لپاره لکه د یو
معـــمولي اوسپنیزکانکــــرېټي ګاډر په څېر د هغې لپاره د کوږوالي مومنټونه (Bending
) Momentsاو عرضاني قوې ) (Shear forcesپیداکېږي  .که چېرې د پوښښ سیستم په دې
ډول وي  ،چې پـــه هغـــې کــــې لـــوریزه پــوښښ تخته ساده اتکاء ولري  ،نو د هغې لپاره د
نهایې اعظمي کوږوالي مومنټ ) (Mu = Wu L2/8او نهایې اعظـــمي عــرضاني قوه یې
) ، (Vu = Wu L/2لکه د یو ساده اتکاء لرونکي ګاډر په څېر پیداکېږي  .خو که د پوښښ
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سیستم په دارنګه وي چې په هغې د پوښښ تختې په پرله پسې یا مسلسله )(Continuous
توګه ځای په ځای شوي وي  ،چې په هغې کې لکه د الندېني شکل په څېر په دوو وایو  ،درېو
وایو او یا په څو وایو کې په پرله پسې ډول واقع وي  ،نو دهغې لپاره هم د کوږوالي مومنټونه
) (Bending Momentsاو عرضاني قوې ) (Shear forcesد یو پرله پسې یا مسلسل
) (Continuousګاډر په توګه  ،د بېالبېلو طریقو په واسطه پیداکېږي  .خو که د پرله پسې
یو لوریزه پوښښ تختې اویا ګاډر د ټولو وایو فاصلې سره برابرې یا هم د هغې تر منځ د
اوږدوالي توپیر له ) (20%سلنې څخه تجاوز ونه کړي  ،نو د هغې لپاره د ) (ACI Codeکود
د ) (8.3.3برخې د الرښوونې له مخې د کوږوالي مومنټونو ضریبونه ) (Cmاو عرضاني قوو
ضریبونه ) (Cvد الندېنیو شرایطو په پام کې نیولو سره د ( -7.5شکل) له مخې په پام کې نیول
کېږي :
 -1د دوو  ،درېیو او یا ډېرو پرله پسې وایو په شتون کې .
 -2د وایو اوږدوالی سره برابر وي  ،یا د نژدې وایو د اوږدوالي توپیر له ) (20%سلنې څخه
تجاوز ونه کړي ،یا نې داچې داوږدي وایې اوږدوالی د لنډې وایې د اوږدوالي د )(1.2
ځلې څخه ډېر نه وي .
 -3بارونه په منظمه توګه وېشلي شوي وي .
 -4بې له ضریبي شوي ژوندي بار ) ، (Factored Live Loadباید د بې له ضریبي شوي مړ
بار ) (Factored Dead Loadد درې ځلې څخه ډېر نه شي ]. [440-443:5
همداراز د کوږوالي مومنټونو او عرضاني قوو لپاره اړینه ده  ،چې محاسبوي وایې
اوږدوالی هم پیداشي  .دپرله پسې یو لوریزه پوښښ تختو او یا ګاډرونو کې د وایو لپاره
درې ډوله اوږدوالی شتون لري :
 -1د وایې اوږدوالی ) : (Spanدا هغه اوږدوالی دی چې د یو لوریزه پوښښ تختو او یا
ګاډرونو د تکیه شویو عناصرو د مرکزونو تر منځ واقع وي .
 -2دوایې خالص اوږدوالی ) : (Clear Spanدا هغه اوږدوالی دی چې د یو لوریزه پوښښ
تختو او یا ګاډرونو د تکیه شویو عناصرو تر منځ ازاده فاصله واقع وي .
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 -3د وایې محاسبوي اوږدوالی ) : (Effective Spanدا هغه اوږدوالی دی چې د یو لوریزه
پوښښ تختو او یا ګاډرونو د کوږوالي مومنټونو او عرضاني قوو د محاسبه کولو لپاره
کارېږي ،چې د یو لوریزه پوښښ تختو او یا ګاډرونو د تکیه کېدنې له شرایطو پورې اړه
لري  .د دې شرایطو څخه په الندې ډول یادونه کېږي :
) -(aکه یو لوریزه پوښښ تختو او یا ګاډ رونو په دواړو لورو په دیوالونو تکیه کړي وي
 ،نود محاسبوي وایې اوږدوالی یې د یو لوریزه پوښښ تختو او یا ګاډرونو تر منځ دوایې
خالص اوږدوالی جمع په دواړو لورو په دیوالونو کې د ننوتلو د نیمایې اوږدوالي او یا
هم فعاله ارتفاع په دې شرط چې د فعالې ارتفاع اندازه د دیوال له ضخامت څخه ډېره نه
وي ].[432-440: 5

 - 7.5شکل :په دواړو لورو په دیوال باندې د تکیه شوې یو لوریزه پوښښ تختو شیما.

)Lef = Ln + C/2 + C/2 = Ln + C ………………….. (2.5
) - (bکه یو لوریزه پوښښ تختو او یا ګاډرونو په یوه لوري په ګاډر او په بل لوري په
دیوال تکیه کړي وي  ،نود محاسبوي وایې اوږدوالی یې د یو لوریزه پوښښ تختو او
یا ګاډرونو تر منځ دوایې خالص اوږدوالی جمع په یو لوري په دیوال کې د ننوتلو د
نیمایې اوږدوالي او یا هم فعاله ارتفاع په دې شرط چې د فعالې ارتفاع اندازه د دیوال
له ضخامت څخه ډېره نه وي ].[72-75:3
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 -8.5شکل :په یو لوري په دیوال او په بل لوري په ګاډرباندې د تکیه شوې یو لوریزه پوښښ تختو
شیما.

)Lef = Ln + C/2 …………………….………….. (3.5
)Lef = Ln + d …………………….…………….. (4.5
) -(cکه یو لوریزه پوښښ تختو او یا ګاډرونو په دواړو لورو په ګاډرونو تکیه کړي وي
 ،نو دمحاسبوي وایې اوږدوالی یې د یو لوریزه پوښښ تختو او یا ګاډرونو تر منځ
دوایې خالص اوږدوالي سره برابر یا مساوي په پام کې نیول کېږي ]. [159-161:4

) -(aپر ګاډر باندې د تکیه شویو دوه وایه لرونکو یولوریزه پوښښ تختو شیما]. [80: 39

) -(bپر ګاډر باندې د تکیه شویو دپرله پسې څو وایه لرونکو یولوریزه پوښښ تختو شیما .
 - 9.5شکل :دپرله پسې یو لوریزه پوښښ تختو شیما]. [80: 39
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)Lef = Ln = L – b/2 –b/2 = L - b …………………….. (5.5
همداراز د ) (ACIکود د کوږوالي منټ او عرضاني قوو د پیداکولو لپاره د منځنۍ
خالصه وایې ) (Average clear spanاصطالح داسې تعریفوي  :د دوو نژدې وایو  ،چې تر
منځ یې د اوږدوالي توپیر د ) (20%سلنې څخه ډېر نه وې  ،د خالصو وایو د اوږدوالي
مجموعه په دوو له وېشنې څخه عبارت ده  ،چې د الندېني فورمول په واسطه ارایه کېږي :
)…………………………… (6.5

) (Ln1 +Ln2
2

= )Ln (avg

 -10.5شکل  :د ) (ACIکود په واسطه د مومنټ او عرضاني قوو د پیداکولو لپاره منځنۍ
خالصه وایې اوږدوالی ]. [234 :19

په پورتنیو فورمولونو کې :
 -Lد وایې اوږدوالی دی .
 -Lefد وایې محاسبوي اوږدوالی دی .
 -Lnد وایې خالص اوږدوالی دی .
 -Cپه دیوال کې د یولوریزه پوښښ تختې یا ګاډر د ننوتلو اندازه ده .
 -bد یولوریزه پوښښ تختې یا ګاډر د تکیه شوي عنصر عرض دی .
 -dفعاله ارتفاع ده .
د هغه یو لوریزه پوښښ تختو او یا ګاډرونو لپاره مثبت او منفي کوږوالي مومنټونه او
عرضاني قوې چې د وایو اوږدوالی یې سره مساوي او یا د ) (20%سلنې په اندازه توپیر
ولري  ،د الندېنیو فورمونو په واسطه پیداکېږي :
 -1د کوږوالي مومنټونه لپاره:
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)Mu = Cm (WuL2n ) …………………………….. (7.5
په پورتني فورمول کې :
 -Muنهایې اعظمي کوږوالي مومنټ دی .
 -Wuنهایې اعظمي بار دی  ،د کود او سټندرد د غوښتنو او د بارونو د ډول له مخې د بارون
د ترکیب پر بنسټ پیداکېږي .
 -Lnد وایې محاسبوي اوږدوالی دی .
 -Cmد مثبت او منفي کوږوالي مومنټونو ضریبونه دي  ،چې د کود له مخې مشخصېږي .
 -1د عرضاني قوو لپاره:
)) …………………………….. (8.5

Wu Ln
2

( Vu = Cv

په پورتني فورمول کې :
 -Vuنهایې اعظمي عرضاني قوه ده .
 -Wuنهایې اعظمي بار دی  ،د کود او سټندرد د غوښتنو او د بارونو د ډول له مخې د بارون
د ترکیب پر بنسټ پیداکېږي .
 -Lnد وایې محاسبوي اوږدوالی دی .
 -Cvد عرضاني ضریبونه دی  ،چې د کود له مخې مشخصېږي .
په بېال بېلو حالتونوکې د مثبت او منفي کوږوالي مومنټونو ضریبونه ) (Cmاو د
عرضاني قوو ضریبونه ) (Cvپه الندېنیو شکلونو کې د ) (ACI Codeکود له خوا ځانګړي
شوي دي :
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) -(aد پرله پسې ګاډرونو او یولوریزه پوښښ تختو اصطالحات .

) -(bد وروستنېو نامحدوده پرله پسې ګاډرونو او یولوریزه پوښښ تختو د مومنټونو او
عرضاني قوو ضریبونه .

) -(cد محدوده شوو پرله پسې ګاډرونو او یولوریزه پوښښ تختو د مومنټونو او عرضاني قوو
ضریبونه ،چې په اساسي ګاډر یې تکیه کړې وي .
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) -(dدمحدوده پرله پسې ګاډرونو او یولوریزه پوښښ تختو د مومنټونو او عرضاني قوو
ضریبونه  ،چې په پایو یا ستنو یې تکیه کړې وي .
 -11.5شکل  :د ) (ACIکود د سپارښتنې له مخې د مومنټ او عرضاني قوو ضریبونه ]. [235:19

همداراز د ) (ACI Codeکود د پرله پسې اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونو او یو لوریزه
پوښښ تختو لپاره اټکلي کوږوالي مومنټونه او عرضاني قوې  ،د هغوې د حالتونو له مخې
د الندېني ( -2.5جدول) او( -3.5جدول) په واسطه سپارښتنه کوي :
 - 2.5جدول :د پرله پسې اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونو او یو لوریزه پوښښ تختواټکلي عرضاني قوې
].[140:8

عرضاني قوې )(Vu

موقیعیت

)

د لومړۍ دنننۍ اتکاء  ،بېرونی اړخ لپاره

Wu Ln
2

( 1.15

Wu Ln
(
)
2

د نورو ټولو اتکاء ګانو اړخونو لپاره
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 - 3.5جدول :د پرله پسې اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونو او یو لوریزه پوښښ تختواټکلي کوږوالي
مومنټونه ].[85:7
مومنټ

شرایط

موقیعیت

له اتکاء سره محدوده شوې

Wu L2n
24

په وایه کې

Wu L2n
11

د ټولو لپاره

Wu L2n
16

لومړۍ یا وروستنۍ وایه
مثبت
دنننۍ یا منځنۍ وایې

Mu

په محدود شوي ګاډر د تکیه کېدنې په

Wu L2n
24

د پایې یا ستنې سره په تکیه کېدنې

Wu L2n
16

حالت کې
دبېرونۍ اتکاء دنننې اړخ

محدود شوی
د لومړۍ دنننۍ اتکاء ،
بېرونی اړخ
منفي

د نورو اتکاګانو اړخونه

له دوو وایو په حالت کې

Wu L2n
9

د دوو څخه د ډېرو وایو په حالت کې

Wu L2n
10

د ټولو لپاره

Wu L2n
11

) -(aهغه د پوښښ تختې چې د وایو
اوږدوالی یې له) (3mیا) (10ftڅخه ډېر
د ټولو اتکاګانو اړخونه چې
نه شي .
د ) (aاو ) (bحالتونه صدق
) -(bهغه ګاډرونه چې د پایو د سختۍ د
وکړي
مجموعي او د ګاډر د سختۍ نسبت له
) (8څخه ډېر شي
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Wu L2n
12

 -4.5د یولوریزه پوښښ تختولپاره داساسي سیخانومحاسبه
)(Design of the Main Steel for One-way Slabs
دیولوریزه پوښښ تختو د بنسټیز یا اساسي سیحانو محاسبه د هغه نهایې اعظمي
کوږوالي مومنټ ) (Muله مخې سرته رسیږي  ،چې د پوښښ تختې د یومتر یا یو فوټ په
عرض محاسبوي تسمې له پاسه د عامل بارونو(مړه او ژودندیوبارونو) له امله رامنځته
کېږي  .چې محاسبه یې کټ مټ په کوږوالي کې د ګاډر دمحاسبې په څېر سرته رسیږي .چې
له کړنالرې څخه یې په لنډه توګه په الندې ډول یادونه کېږي :
دیو لوریزه پوښښ تختې ابعاد (په لنډ لوري د پوښښ د تختې محاسبوي وایې اوږدوالی
اود یو مترمحاسبوي تسمې عرض) له مخې معلوم وي ،خو د محاسبي د سرته رسولو لپاره
اړینه برېښي  ،چې د پوښښ تختې دبارېدنې او جوړونکو موادو ځانګړتیاوې لکه ) (f’cاو
) (fyمعلوم وي .
لمړی قدم :د یو لوریزه پوښښ تختې له پاسه او هم د خپل وزن په ګډون د یومتر په عرض
محاسبوي تسمې له پاسه پیداکېږي او بیا د هغې له مخې د پوښښ تختې د حالت له مخې
نهایي اعظمي کوږوالي مومنټ پیداکېږي ]. [2010-216:6
دویم قدم  :د ) (Mnد قـــیمت پیــداکـــوو او) (ϕ = 0.90دفــــرضـــوو .د دې لـــپاره چې (ϕMn
) ≥ Muپه الس راوړ و نو  Mn = (Mn ) min = Mu / ϕقبلوو ]. [369-372:18
درېم قدم  :د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې په پوښښ تختو کې د فوالدي سیخانو
لپاره خالصه پوښل یا محافظوي طبقه ) (Clear Coverباید د ) (20 mmملي مترود
یولوریزه پوښښ تختولپاره فعاله ارتفاع ) (d = h – 20mmپیداکېږي .

څلورم قدم  :د فعالې ارتفاع د پیداکېدنې څخه وروسته د )

Mn
bd2

=  (Rnپیداکېږي .

پنځم قدم :د الندېنیو معادلو پر بنسټ د سیخبندۍ د نسبت ) (ρقیمت محاسبه کوو:
𝑅2

]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

اویا هم کولی شو چې دا قیمت د الندېني فورمول په واسطه پیداکړو:
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0.85f′c
fy

=ρ

)
په پورتني فورمول کې )

fy
0.85f′c

2mRn
fy

1

(1 − √1 −
m

=ρ

=  (mقبلېږي .

او یاهم کولی شوله جدولونو څخه د) (ρقیمت پیداکړو  .خو د ) (ρقیمت د ) (ACI 318کود
دالندېنیو اصغري قیمتونود الرښوونې په پام کې نیولو سره قبالیږي :
(الف)  -کــه په پـــوښښ تخـــتو کې هغــــــه سیخـــــان چــې په تسلیمېدنه کـې یې مقاومت
) (fy < 420 MPaیا ) (fy < 60,000psiوي وکاریږي  ،نو د سیخانو د سیخبندۍ
نسبت  ،اصغري اندازه او قیمت یې ) (ρmin = 0.002قبلېږي او د سیخانو مساحت یې
د پوښښ تختې د بشپړې مقطعې مساحت پر بنسټ دالندېنۍ فورمول په واسطه
پیداکېږي :
)Amin = 0.002 x 12 x h (mm2/m)……………….. (9.5
(ب)  -کــه پـــه پـــوښښ تخـــتو کې هغـــه سیخــــان چـــې پــــه تسلیمېدنه کې یې مقاومت
) (fy = 420 MPaیا ) (fy = 60,000psiوي وکاریږي  ،نو د سیخانو د سیخبندۍ
نسبت  ،اصغري اندازه او قیمت یې ) (ρmin = 0.0018قبلېږي او د سیخانو مساحت یې
د پوښښ تختې د بشپړې مقطعې د مساحت پر بنسټ دالندېني فورمول په واسطه
پیداکېږي :
)Amin = 0.0018 x 1000 x h (mm2/m) ……………….. (10.5
(ج)  -کــه پــــه پـــوښــــښ تخـــتو کې هغــــه سیخـــان چــې پــه تسلیمېدنه کـې یې مقاومت
) (fy > 420 MPaیا ) (fy > 60,000psiوي وکاریږي  ،نو د سیخانو د سیخبندۍ
نسبت  ،اصغري اندازه او قیمت یې) (ρmin = 0.0018قبلېږي او د سیخانو مساحت یې
د پوښښ تختې د بشپړې مقطعې د مساحت پر بنسټ د الندېني فورمول په واسطه
پیداکېږي :
)Amin = 0.0018 x 1,000 x h (mm2/m) ……………….. (11.5
شپږم قدم  :د) (ρد پورتنیو قیمتونو د پرتلنې له مخې ټاکل کېږي اود الندېنۍ معادلې پر
بنسټ د سیخانو اړین مساحت ) (Asقیمت محاسبه کېږي :
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As = ρ bd

اووم قدم  :د یولوریزه پوښښ تختې د یومتر په عرض محاسبوي تسمه کې د فوالدي
سیخانو د مساحت له پیداکېدنې څخه وروسته  ،د یولوریزه پوښښ تختې د یومتر په عـرض
محـاسبوي تسمه کــې اړین بنسټیز یا اساسي او اصلي سیخان غوره کېږي ]. [220-222:11
هغه سیخان چې د یولوریزه پوښښ تختو په یو متر محاسبوي تسمه کې پیداکېږي ،
هغې نسبت ) ، (ρد ګاډرونو په پرتله د سیخانو د سیخبندۍ نسبت ) (ρسره توپېر لري  .په
پوښښ تختو کې د سیخانو د سیخبندۍ نسبت اصغري اندازه او قیمت په دواړو لورو یانې
د کوږوالي مومنټ په وړاندې دمقاوم کېدنې بنسټیز او اصلي سیخان اود تودوخې او
انقباض په وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره سیخان یو له بله سره توپېر لري .
د اوسپنیز کانکرېټي پوښښ تختو لپاره په ضخامت کې د اساسي سیخانو مساحت
) (mm2/mاو د متقابلو سیخانو مساحت ) (mm2/mدوقفېدنې له مخې پیداکېږي  .سره له
دې  ،چې د پوښښ تختې تحلیل د ) (1.0 mیو متر محاسبوي تسمې له مخې سرته رسېږي
 ،خو د سیخانو د ځای په ځای کېدنې لپاره له دې محاسبوي تسمې څخه کار نه اخیستل
کېږي  .محاسبوي تسمه د تحلیل محاسبې او ډیزاین ساده کولو لپاره یوه ریاضــــیکي اله
ده  .وېشــــوونکي ســـیخان د نمبـــر او فاصلی په پام کــــې نیـــــول و ســـــره لکه په (10
) mm@ 180mm C/Cاویا هم ) (#4@10”C/Cډول ښودل کېږي  .د دې له مخې د ځای په
ځای شویو سیخانو واقعي سیخانومعادل مساحت په یومتر عرض لرونکي محاسبوي
تسمه کې پیداکېږي  .چې دا اوښتنه د الندېنۍ معادلې په واسطه په الس راځي.
دسیخانو مساحت = په ) (1.0 mکې د سیخانو مساحت تقسیم یې د ټاکل شوېو
سیخانو تر منځ فاصله .
)As = area of selected steel bar x 1000 mm / selected bar spacing………. (12.5

په پورتنې معادله کې ) (Asپه یوه متر عرض لرونکې محاسبوي تسمه کې د
سیخانوپه ) (mm2ملي مترمربع مسا حت د ی ].[199,200:12
اتم قدم  :د یولوریزه پوښښ تختې د یومتر په عرض محاسبوي تسمه کې اړین بنسټیز یا
اساسي او اصلي السته راغلو سیخانو په پام کې نیولو سره د پوښښ تختې تحلیل سرته
رسیږي  ،ترڅو دهغې په واسطه د ) (ϕMnقیمت پیداشي او الندېنۍ معادله د تصدق کړي.
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)ϕMn ≥ Mu …………………….…………. (13.5
دلته ) (Muپه لومړي قدم کې په الس راځي ]. [369-372:18
نهم قدم  :له لومړي قدم څخه تر اتم قدم پورې  ،تکرارېدنه تر هغه بریده سرته رسیږي
 ،تر څو د یو متر په عرض لرونکې محاسبوي تسمه کې یولوریزه پوښښ تختې د مقطعې
لپاره قناعت بښوونکی محاسبه او ډیزاین السته راوړو.

 -5.5د تودوخې او انقباضي سیخانو محاسبه
)(Design of Temperature and Shrinkage Reinforcement
داچې دکانکرېټ د تودوخې د کمېدنې او انقباض له امله په حجم او اوږدوالي کې
بدلون راځي  ،نو په یو ریخت ډول سره په ګاډرونو د تکیه شوي پوښښ تختو له امله او په
پایله کې د اوږدوالي د کمېدنې په وړاندې د مخنیوي لپاره  ،دا پېښه د کششي تشنجاتو
المل کېږي او په پایله کې یې د پوښښ په تختو کې تشنجات رامنځته کېږي  ،چې د درزونو
د پیداکېدنې المل کېږي  .نو پوښښ په تختو کې د دې درزونو د عرضونو د کمېدنې لپاره ،
فوالدي سیخان ځای په ځای کېږي  .د پوښښ په تختو کې د تودوخې او انقباض سیخان
داسې ځای په ځای کېږي  ،چې په پایله کې یې  ،د پوښښ په تختو کې درزونه داسې وېشل
کېږي  ،چې د درزونو عرض کوچنی شي او د زیان المل نه شي  .د پوښښ تختو د کانکرېټو
د انقباض دپیل پر مهال دا ډول فوالدي سیخان غبرګون ښیې او په پایله کې له کشش الندې
واقع کېږي  .په هغو کانکرېټو کې چې فوالدي سیخان ولري  ،د هغو کانکرېټو په پرتله چې
فوالدي سیخان نه لري  ،د انقباض اندازه لږه وي او سربېره پر دې په کانکرېټو کې د فوالدي
سیخانو دشتون له امله  ،په کانکرېټو کې د ډېر ولویو عرض لرونکي درزونو پر ځای ،
کوچني عرض لرونکي یا ویښته ډوله درزونه راپیداکېږي  ،چې د پوښښ په تختو کې کوم
زیان نه رامنځته کوي ]. [99-101:13
په یو لوریزه پوښښ تختو په اوږدوکې پر تکیه کونکو عمود د محاسبوي فوالدي
سیخانو شتون  ،په کانکرېټو کې د انقباض او د تودوخې د بدلون له امله پېښې په وړاندې
ښه غبرګون ښیي  .په دې شرط چې د پوښښ تختو په اوږدو کې د انقباض او د تودوخې
328

دبدلون دغبرګون په وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره فوالدي سیخان د اصلي او بنسټیزویا
اساسي فوالدي سیخانو په متقابل لوري کې ځای په ځای شي  ،تر څو د پوښښ په تختو کې
له زیان څخه مخنیوي وکړي  ،چې همدا فوالدي سیخان په فني تو ګه د تودوخې او انقباضي
فوالدي سیخانو په نوم یادېږي  .دا ډول فوالدي سیخان په هغه پوښښ تختو کې په پام کې
نیول کېږي  ،چې بنسټیز ه او اصلي سیخان یې په یوه لوري ځای په ځای شوي وي  ،دا په دې
مانا که چېرته په بل لوري هم د پوښښ په تختو کې د کوږوالي یا انحناء په وړاندې فوالدي
سیخان شتون ولري  ،نو د تودوخې او انقباضي فوالدي سیخانو ته اړتیا نه لیدل کېږي  .د
) (ACI Codeله غوښتنې سره سم د تودوخې او انقباضي فوالدي سیخانو نسبت

As
bh

= (ρ

) د پوښښ تختې د ټولې مقطعې د مساحت له مخې په الندېني ( -4.5جدول) کې ښودل شوی
دی ]. [526-534:2
 -4.5جدول  :په یولوریزه پوښښ تختو کې د تودوخې او انقباضي فوالدي سیخانو اصغري
نسبت].[533:2

د فوالدي سیخانو په تسلیمېدنه کې
د فوالدي سیخانو نسبت
مقاومت

)(ρ

)(fy
که  fy < 420 MPaوي

ρ = 0.0020

که  fy = 420 MPaوي

ρ = 0.0018

که  fy > 420 MPaوي

0.0018 x 420
fy

=ρ

یو لوریزه پوښښ تختې د عرضاني قوو په وړاندې په الندې ډول کنترولېږي :
د پوښښ تختې فعاله ارتفاع د هغې د ضخامت  ،محافطوي طبقې او د ځای په ځای
کېدونکو سیخانو د قطر له مخې د الندېني فورمول په واسطه محاسبه کېږي :
فعاله ارتفاع = د پوښښ تختې ضخامت  -خالصه محافظوي طبقه  -د بنسټېزه سیخ د قطر نیمایې

329

)d = hs – Cc – db/2 ……………….. (14.5
په پورتنې فورمول کې :
 -dد پوښښ تختې فعال ارتفاع ده .
 -hsد پوښښ تختې ضخامت دی .
 -Ccخالصه محافظوي طبقه ده  ،له )(20 mmملي مترو څخه تر ) (25 mmملي مترو پورې
قبلېږي .
 – dbد ځای په ځای :ېدونکې سیخ قطر دی .
خو دا فعاله ارتفاع د الندېني فورمول په واسطه کنترولېږي :
)…………………………………… (15.5

Mu
0.59ρfy
)
f′c

= d2

ϕρfy (1−

نهایې ضریبې شوې عرضاني قوه ) (Vuچې د بار له اغېزې په یولوریزه پوښښ تختې عمل
کوي ) (ϕVcعرضاني قوې سره پرتله کېږي  ،چې د الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي
]:[428,429:16
)√𝑓𝑐′ 𝑏𝑤 𝑑 …………………………….……… (16.5

1
6

ϕVc = 0.75

 -6.5په یولوریزه پوښ تختو کې د سیخانو ځای په ځای کول
)(Reinforcement Detail in One-Way Slabs
د پوښښ په تخته کې د سیخانو ځای په ځای کولو ته په الندې ډول پاملرنه کېږي :
(الف)  -د پوښښ تختې د سیخانو ځای په ځای کولو لپاره دوه پردې په پام کې نیول کېږي
 :د فوالدي سیخانو یوه پرده د کوږوالي (انحنایي) مومنټ په وړاندې د مقاومت لپاره
ځای په ځای کېږي  ،چې داصلي او بنسټېزې یا اساسي سیخبندۍ پردې په نامه یادېږي
( چې په عامه توګه په لنډ لوري کې ځای په ځای کېږي ) او دفوالدي سیخانو بله پرده د
فوالدي سیخانو د دویمې پردې په نامه یادیږی  ،چې د بنسټیزو فوالدي سیخانو په
باالمقابل یا په متقاطع لوري کې ځای په ځای کېږي  ،چې د تودوخې او انقباضي
سیخانو ) (Temperature and Shrinkage Reinforcementپه نوم یادېږي  ،چې د
تودوخې او انقباض له امله د پیداکېدونکو درزونو د کمولو لپاره په پوښښ تختو کـــې
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ځای په ځای کــــېږي  ،چې مخکې ( -5.5برخه) کې پــــرې بشپــــړه بحث وشو[189-
]. 202:14
(ب)  -د پوښښ په یو لوریزه تختو کې د دې دوو پردو ځای په ځای کېدنه داسې سرته رسېږي
 ،چې د مثبت کږېدنې مومنټ په شتون سره اصلي او بنسټیزه یااساسي پرده چېرته چې
فعاله ارتفاع ډېره وي ،په الندېنۍ برخه کې او د تودوخې او انقباض پرده د هغې له پاسه
په متقاطع ډول ځای په ځای کېږي  .خو که چېرې د کوږوالي مومنټ منفي وي  ،په هغه
حالت کې اصلي او بنسټیزه یااساسي پرده هلته چې فعاله ارتفاع ډېره وي  ،په پاسنۍ
برخه کې او د هغې د تودوخې او انقباض پرده په الندېنۍ برخه کې په متقاطع ډول ځای
په ځای کېږي .
(ج)  -د بنسټیزو یا اساسي فوالدي سیخانو تر منځ فاصله په اعظمي ډول دپوښښ تختې د
ضخامت له درې ځلې ) (3hڅخه باید ډېر نه شي او د ) (450 mmملي مترو یا د)(18 in
انپو څخه لږ یا ورسره مساوي وي  ،خو په عملي ساحه کې د دې توصیه او الرښوونه
کېږي  ،چې له ) (300 mmملي مترو څخه ډېر نه شي  .همداراز د تودوخې او انقباضي
سیخانو تر منځ فاصله اعظمي فاصله باید د پوښښ تختې د ضخامت له پنځه ځلې )(5h
څخه ډېر نه شي او د ) (450 mmملي مترو یا د) (18 inانپه څخه لږ یا ورسره مساوي وي
].[256,257:17
د سیخانو دقطر اومساحت په پام کې نیولو سره د سیخانو تر منځ فاصله په ملي متر
سره د الندېني ( -5.5جدول)له مخې پیداکولی شو :
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 -5.5جدول  :په یولوریزه پوښښ تختو کې د فوالدي سیخانو قطر او مساحت له مخې د سیخانو تر منځ په ملي متر سره فاصلې ].[241:10
د
2

په ) (mmملي متر سره د سیخانو ترمنځ فاصلې لپاره په )  (mmملي متر مربع سره د سیخانو مساحت

سیخانو
قطر په
S = 80

100

120

140

150

160

180

200

220

240

260

280

300

6

350

282

235

201

188

176

157

141

128

117

113

100

94

8

628

502

418

359

335

314

279

251

228

209

201

179

167

10

981

785

654

560

523

490

436

392

356

327

314

280

261

12

1413

1130

942

807

753

706

628

565

514

471

452

403

376

16

2513

2010

1675

1436

1340

1256

1117

1005

913

837

804

718

670

)(mm
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(د)  -د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې په پوښښ تختو کې د فوالدي سیخانو لپاره
خالصه پوښل یا محافظوي طبقه ) (Clear Coverباید د ) (20 mmملي مترو اویا
د) (3/4 inڅخه لږه نه شي .
(هـ)  -د اوسپنیز کانکرېټي پوښښ تختو لپاره محاسبه شوی ضخامت اود سیخانو تر منځ
فاصله د ساختمان له جوړښت سره باید ډېره اغېزمنه  ،ښه سمون او انډول لري  .د پوښښ
تختو لپاره ضخامت د دولس نیم ملي مترو په ډېروالي سره تر ) (150mmملي متره او د
) (25mmپه ډېروالي سره تر ) (300mmملي مترو او یا هم د نیم انچ په ډېروالي سره تر شپږ
انپه او د یو انچ ډېروالي سره تر دولسو انپو په اندازه غوره اوانتخابیږي او همداراز
د) (50mmپه ډېروالي سره تر ) (450mmملي مترو او یا هم دوه انپو په ډېرېدنې سره هم تر
دولس انپو پورې په پام کې نیول کېږي  .د سیخانو تر منځ هم د ښه انډول لپاره د )(25mm
په ډېروالي سره تر ) (300mmملي مترو او یا هم د یو انچ په ډېرېدنې سره تر لسو انپو او
د) (50mmپه ډېروالي سره تر ) (450mmملي مترو او یا هم د دوه انپو په ډېرېدنې سره تر
اتلسو انپو پورې په پام کې نیول کېږي ]. [221-223:15

 -12.5شکل  :د یوې وایې لرونکې یولوریزه پوښښ تختې د سیخانو د ځای په ځای کېدنې
سپارښتنه]. [221:11
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 -13.5شکل  :د وروستنیو وایو یولوریزه پوښښ تختې د سیخانو د ځای په ځای کېدنې
سپارښتنه]. [220:11

 -14.5شکل  :د منځنیو وایو یولوریزه پوښښ تختې د سیخانو د ځای په ځای کېدنې
سپارښتنه]. [222:11
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 - 1.5مثال  :په الندېني شکل کې د ښودل شوې اوسپنیزکانکرېټي یو لوریزه پوښښ تختې،
چې د ساده اتکاء له پاسه تکیه شوې ده  ،وړتیا تحلیل کړئ  .که چېرې له دې پوښښ تختې
څخه د مسافرولپاره د ګراژ او د ګاډو د الرې په توګه ترې ،ګټه اخیستل کېږي  .په داسې حال
کې چې د کانکرېټو فشاري مقاومت یې )  (f’c = 20 MPaاود سیخانو مقاومت یې په
تسلیمېدنه کې )  (fy = 420 MPaوي .

حل :
 -1د) (ACI Codeکـــود له غــوښـتنې لــه مخـــې د پوښـــښ تختې اصغري ضخامـــت د
( - 5.1جدول) پر بنسټ مساوي کېږي په :
دا چې پوښښ تخته ساده اتکاء لري  ،نو له همدې امله د جدول له مخې یې اصغري
ضخامت د ( /20وایه ) په اندازه په پام کې نیول کېږي .
L/20 = 3500/20 = 175mm < 200 mm
څرنګه چې د پوښښ تختې ضخامت د کود له توصیه شوې ضخامت څخه ډېر دی  ،نو
همدغه ضخامت ) (h = 200 mmقبلوو .
 -2د کانکرېټو حجمي وزن ) (24 KN/m3په پام کې نیولو سره  ،د پوښښ تختې د خپل
وزن له امله  ،مړ یا دایمی بار مساوي کېږي په :
 = (0.2 m) x 24 KN/m3 = 4.8 KN/m2.دپوښښ تختې وزن
 -3وېشل شوي ژوندي یا مؤقت بار له امله وزن  ،چې د ) (ACI Codeکود د جدول له مخې
د ګاډو د الرې لپاره ) (12.2 KN/m2کیلو نیوټن پر متر مربع په پام کې نیول کېږي .
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 -4متمرکز ژوندی یا مؤقتي بار له امله وزن  ،چې د ) (ACI Codeکود د جدول له مخې د
ګاډو د الرې لپاره )(33.0 KNکیلو نیوټن په پام کې نیول کېږي .
 -5د پوښښ تختې له پاسه یوازې وېشلې مړ او وېشلې ژوندي بار له امله نهایې بار او د
هغې له مخې نهایې یا اعظمي کوږوالي (انحایي) مومنټ په الندې ډول پیداکوو :
Wu = 1.2 x 4.8 + 1.6 x 12.2 = 25.3 KN/m2
د یو متر محاسبوي تسمې لپاره دا بار مساوي کېږي په
Wu = 25.3 KN/m2 x 1.0 m = 25.3 KN/m
دکږېدنې مومنټ مساوي کېږي په :
(Mu) max = Wu.L2/8 = 25.3 x (3.5)2/8 = 38.74 KN. m
د پوښښ تخته د ژوندي یو شانته وېشلې بار الندې په الندېني شکل کې ښودل شوې ده :

د یولوریزه پوښښ تختې یو متر محاسبو ي تسمه ،چې د ګاډر بڼه لري  ،د مړ وېشلي بار الندې .

د یولوریزه پوښښ تختې د یو متر محاسبوي تسمې لپاره ،چې د ګاډر بڼه لري،د کوږوالي مومنټ
دیاګرام .
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 -6د پوښښ تختې له پاسه یوازې د وېشلې مړ اود متمرکز ژوندي بار له امله نهایې بار او
د هغې له امله نهایې یا اعظمي کوږوالي (انحنایي) مومنټ په الندې ډول پیداکوو :
یوازی مړ وېشلی بار مساوي کېږي په :
Wu = 1.2 x 4.8 = 5.76 KN/m2 .
یوازې ژوندی متمرکز بار مساوي کېږي په :
Pu = 1.6 x 33 = 52.80 KN.
د پوښښ تختې په یو مترمحاسبوي تسمه کې دا بار مساوي کېږي په :
یوازې مړ وېشلی بار :
Wu = 5.76 KN/m.
یوازې ژوندی متمرکز بار :
Pu = 52.80 KN.
د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
(Mu) max = Wu.L2/8 + Pu.L/4 = 5.76 x (3.5)2/8 + 52.80 x 3.5/4
(Mu) max = 8.82 + 46.20 = 55.02 KN. m
د پوښښ تخته د ژوندي متمرکز بار الندې په الندېني شکل کې ښودل شوې ده :

د یولوریزه پوښښ تختې یو متر محاسبو ي تسمه ،چې د ګاډر بڼه لري  ،د مړوېشلي او د ژوندي متمرکز
بار الندې .
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د یولوریزه پوښښ تختې د یو متر محاسبوي تسمې لپاره ،چې د ګاډر بڼه لري،د کوږوالي مومنټ
دیاګرام .

د پورتنیو محاسبو او د کوږوالي منټونو د دیاګرامونو څخه څــرګــندېږي  ،چې د
پوښـــښ تخــتې له پاســـه د متمرکـز ژوندي بار اغېزه د وېشلي ژوندي بار په پرتلـــه ډېره ده،
نـــو د پــوښــښ تخـــتې لــه پاســه ډېــر شــوی بار  (Mu) max = 55.02 KN.mقبلوو .
 -7د پورتني نهایې یا اعظمي کوږوالي یا انحنایي مومنټ له امله د نومینالي انحنایي
مومنټ قیمت په الس راوړو :
دا باید په یاد ولرو چې ) (ϕMn ≥ Muیا ) (Mn ≥ Mu/ϕوي ،نو
 (Mn) min = Mu /ϕ = 55.02/0.9 = 61.13 KN.mیا Mn
 -8د فعالې ارتفاع ) (dقیمت په الندې ډول پیداکوو :
فعاله ارتفاع = د پوښښ تختې ضخامت  -خالصه محافظوي طبقه  -د بنسټېزه سیخ د
قطر نیمایې
d = 200 – 20 – (12)/2 = 174 mm
 -9د پوښښ تختې د یو متر محاسبوي تسمې لپاره د سیخانو مساحت په الندې ډول
پیداکوو :
= 2.02 N/mm2
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61.13 x 106
1,000 x (174)2

=

Mn
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 2.02

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

0.85f′c

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

fy

c

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.13 = 0.0053
= 24.706
)

2 x 24.706 x 2.02
420

420
0.85 x 20

fy

=

0.85f′c

=m

1

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.13 = 0.0053
د سیخانو اړین مساحت مساوي کېږي په :
Asreq = ρbd = 0.0053 x 1,000 x 174 = 922.2 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 123 mm C/C

113x 1,000
922.2

=

Aϕ x 1,000
Asreq

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکي د یو سیخ
چې قطر یې) (12 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 113 mm2

3.14 x (12)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

د پوښښ په تخته کې ) (Asprov = 12 mm@120 mm C/Cفوالدي سیخان ځای په ځای
شوي دي  ،نو د ځای په ځای شویو فوالدي سیخانو مساحت په الندې ډول پیداکوو :
= 941 mm2 /m > Asreq = 922.2 mm2/m

113x 1,000
120

=

Aϕ x 1,000
Space

= Asprov

له بلې خوا د اړینو فوالدي سیخانو ترمنځ فاصله ) (123 mm C/Cپه الس راغلې  ،خو د
پوښښ په تخته کې د ځای په ځای شویو فوالدي سیخانو تر منځ ) (120 mm C/Cده .
 -10په دواړو لورو کې د فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول پیداکوو:
د اساسي سیخانو لپاره ،داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې
نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 200 = 360 mm2/m
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په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 200 = 600 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه کوچنۍ وي  .خو
په لوریزه پوښښ تختې کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای شویو فوالدي سیخانومساحت
) (Asprov = 941 mm2/m > Amin = 360 mm2/mدی  .همداراز دځای په ځای شویو اساسي
فوالدي سیخانو تر منځ فاصله ) ، (120 mmچې له ) (3h = 600 mmڅخه لږ ه ده .
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
Asmin = 0.0018 bh = 0.0018 x 1,000 x 200 = 360 mm2/m
په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 200 = 1,000 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه کوچنۍ وي .
خو په لوریزه پوښښ تختې کې د تودوخې اوانقباضي ځای په ځای شویو فوالدي سیخانو
قطر ) (10 mmاو تر منځ فاصله یې ) (150 mmده  ،نو مساحت یې مساوي کېږي په :
= 523 mm2 /m

78.5x 1,000
150

=

Aϕ x 1,000
Space

= Astsh

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای شوي د یو سیخ چې قطر
یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78.5 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

نــو په لـــوریـــزه پوښــښ تخـــتې کــې د تــــودوخــــې اوانقــــباضي ځـــای په ځـــای
شـــویـــو فــــوالدي سیخـــانـــو مساحــت د فوالدي سیخانو د اصغري مساحت څخه ډېر
) (Astsh = 523 mm2/m > Amin = 360 mm2/mدی .
همداراز دځای په ځای شویو اساسي فوالدي سیخانو تر منځ فاصله ) ، (150 mmچې
له ) (5h = 1,0000 mmاو یا هم له ) (450 mmڅخه لږ ه ده .
نو په پایله کې هغه اساسي او انقباضي فوالدي سیخان  ،چې په دې مثال کې د ورکړل
شوي  ،یو لوریزه تختې لپاره په پام کې نیول شوي دي  ،صحیح دي او د دې سیخانو په شتون
کې  ،د همدې مقطعې په پام کې نیولو سره د وارده مړو او ژوندي بارونو په وړاندې بشپړه
وړتیا لري .
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 -2.5مثال  :یوه اوسپنیز کانکرېټي کانټیلیور یو لوریزه پوښښ تخته  ،چې په الندېني شکل
کې ښودل شــوې ده  ،محـــاسبه کړئ  ،کــه د بالکن دکـــټارې وزن یې )، (3.0 KN/mوېشلی
ژوندی بار یې ) ،(1.0 KN/m2د کانکرېټو فشاري مقاومت یې ) (f’c = 20 MPaاود
سیخانو مقاومت یې ) (fy = 420 MPaوي .

حل :
 -1دا چې یــولــوریزه پوښښ تخته کانټیلیور شکل لري  ،نود پوښښ تختې ضخامت د
( - 5.1جدول) له مخې په الندې ډول پیداکوو :
 / 10 = 2.4/10 = 0.24 m = 24 cm = 240 mmد وایې اوږوالی = h
پس د کانټیلیور شکل لرونکي یولوریزه پوښښ تختې لپاره ضخامت )(h = 240 mm
قبلوو.
 -2د کانټیلیور شکل لرونکې یولوریزه پوښښ تختې له پاسه بارونه په الندې ډول
پیداکېږي :
د پوښـښ تخـتې خـپل وزن په داسې حال کې چې د کانکـرېټـو حجمي وزن ))γ = 24 KN/m3
په پام کې ونیول شي  ،مساوي کېږي په :
WD = h. γ = 0.24 x 24 = 5.76 KN/m2.
دپوښښ تختې له پاسه د بالکن دکـــټارې متمرکز خطي وزن ) (P = 3.0 KN/mدی .
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دپوښښ تختې له پاسه وېشلی ژوندی بار ) (WL = 1.0 KN/m2دی .
نهایې ضریبي شوی وېشلی بار مساوي کېږي په :
WU = 1.2 WD + 1.6 WL = 1.2 x 5.76 + 1.6 x 1.0 = 8.512 KN/m2.
نهایې ضریبي شوی متمرکز بار مساوي کېږي په :
PU = 1.2 x 3.0 = 3.6 KN/m.
په یو مترعرض لرونکې محاسبوي تسمه کې نهایې بارونه په الندې ډول پیداکوو :

نهایې ضریبي شوی وېشلی بار
نهایې ضریبي شوی متمرکز بار

WU = 8.512 KN/m2 x 1.0 m = 8.512 KN/m
PU = 3.6 KN/m

 -3دپوښښ تختې له پاسه د نهایې ضریبي شویو بارنو له امله نهایې یا اعظمي کوږوالي یا
انحنایي مومنټ په الندې ډول پیداکوو :
(MU) max = - WU. L2 / 2 - PU. L = - 8.512 x (2.4)2/2 – 3.6 x 2.4
(MU) max = - 24.515 - 8.64 = 33.2 KN. m

342

 -4د السته راغلي نهایې یا اعظمي کوږوالي مومنټ له مخې  ،نومینالي کوږوالي
(انحنایي) مومنټ ) (Mnپه الندې ډول پیداکوو :
 (Mn) min = Mu /ϕ = -33.2 / 0.9 = - 36.9 KN. mیا Mn
 -5دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d
اساسي سیخ لپاره ) (12 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 240 – 20 – (12/2) = 214 mm.
 -6د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت
په الندې ډول پیداکوو :
= 0.81 N/mm2

36.9 x 106
1,000 x (214)2

=

Mn
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 0.81

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

0.85f′c

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

fy

c

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.05 = 0.002
= 24.706
)

2 x 24.706 x 0.81
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c

(1 − √1 −

=m

1
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.05 = 0.002
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.002 x 1,000 x 214 = 428 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
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Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 240 = 432 mm2/m
داچې دپوښښ تختې په الس راغلی سیخانو مساحت څخه د سیخانو اصغري مساحت
ډېر دی ) ،(Asmin = 432 mm2 > As = 428 mm2نو د کانټیلیور شکل لرونکې یولوریزه
پوښښ تختې لپاره ) (As = 432 mm2قبلوو او د هغې له مخې د پوښښ په تخته کې فوالدي
سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 261 mm C/C

113x 1,000
432

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې دچې یو سیخ
قطر یې) (12 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 113 mm2

πd2

3.14 x (12)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 240 = 720 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
په کانټیلیور شکل لرونکي یو لوریزه پوښښ تختې کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای
شویو فوالدي سیخانوتر منځ فاصله ) ، (261 mmچې له ) (3h = 720 mmڅخه لږ ه ده  ،په
پام کې نیول کېږي .
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 240 = 432 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 261 mm C/C

113x 1,000
432

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې دځای په ځای کېدونکې چې دیو
سیخ چ قطر یې) (12 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 113 mm2
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3.14 x (12)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 240 = 1,200 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي .
خو په کانټیلیور شکل لرونکې یو لوریزه پوښښ تختې کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای
شــویــو فوالدي سیخانو تر منځ فاصله ) ، (260 mmچې له ) (5h = 1,200 mmاو هم له
) (450 mmملي متره څخه لږ ه ده  ،په پام کې نیول کېږي .
نو په پایله کې اساسي او انقباضي فوالدي سیخان  ،چې په دې مثال کې د ورکړل شوي
دي ،د کانټلیور یو لوریزه پوښښ تختې لپاره ) (12mm@160 mm C/Cقبلوو او په الندې
مقطعه کې یې سیخان ځای په ځای کېږي :
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 -3.5مثال  :په الندېني شکل کې ښودل شوې دوه وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ
 ،چې له پاسه یې ) (WL = 3.0 KN/m2ژوندي وېشلي بار عمل کړی وي او همدا راز په
هغې کې د ) (f’c= 20 MPaمقاومت لرونکې کانکرېټ او ) (fy= 420 MPaمقاومت
لرونکي فوالدي سیخان په پام کې نیول شوي وي؟

د پوښښ پالن

د پوښښ د لنډ لوري مقطع

حل :
 -1له هر څه وړاندې د پوښښ تختې حالت او ضخامت باید څرګند شي  .داچې د پوښښ
تختې یوازې په لنډ لوري په ګاډرونو تکیه دي  ،نو له همدې امله د پوښښ تختې ،
یولوریزه پوښښ تختې دي  .د ) (ACI Codeد غوښتنې سره سم د پوښښ تختو لپاره
ضخامت په الس راوړو :
د لنډ لوري وایې محاسبوي اوږدوالی مساوي کېږي په :
Ln2 = L – b = 4300 – 300 = 4000 mm = 4.0 m
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نو د پوښښ تختې لپاره د وایې محاسبوي اوږدوالی ) (Ln2 = 4.0mپه پام کې نیول کېږي .
دپوښښ تختې د خپل وزن د پیداکولو لپاره  ،اړینه ده چې د هغې ضخامت پیداکړو.
دا چې د پوښښ تختې یوه لوري ته ادامه لري  ،نود ) (ACI Codeغـوښتنې له مخې د (-5.1
جدول) څخه یې اصغري ضخامت په الندې ډول پیداکوو :
hmin = L/24 = 4,000 / 24 = 166 mm ≈ 170 mm
 -2د پوښښ تختې له پاسه بارونه پیداکوو :
مړ یا دایمي بارونه  :داچې د پوښښ تختې له پاسه نور څه په پام کې نه دي نیول شوي  ،نو
یوازې د پوښښ خپل وزن د مړیا دایمي بار په توګه په الندې ډول محاسبه کوو :
WD = hγ = 0.17 x 24 = 4.08 KN/m2.
په پورتني فورمول کې ) (γ = 24 KN/m3د کانکرېټو حجمي وزن دی .

WL = 3.0 KN/m2

ژوندی بار :
د پوښښ تختې له پاسه نهایې اعظمي بار مساوي کېږي په :

WU = 1.2 WD + 1.6 WL = 1.2 x 4.08 + 1.6 x 3 = 9.7 KN/m2.
د پوښښ تختې د یومترپه عرض محاسبوي تسمې له پاسه نهایې اعظمي بار مساوي
کېږي په :
WU = 9.7 KN/m2x 1 m = 9.7 KN/m.
 -3د پوښښ تختو له پاسه د بار له اغېزې د کوږوالي مومنټونو او عرضاني قوي په الندې
ډول پیداکېږي :
دا چې د پوښښ تختې یوازې دوه وایې لري  ،نو د ) (ACI Codeد الرښوونې سره سم په
اتکاګانو او د وایو په منځ کې د مومنټ او عرضاني قوو د ضریبونو په پام کې نیولو سره ،
لکه چې مخکې ترې یادونه وشوه په الندې ډول پیداکېږي :
د لومړۍ اتکاء لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
x 9.7 x (4)2 = - 6.47 KN. m

1
24

د وایې لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
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WU (Ln2)2 = -

1
24

MUA = -

x 9.7 x (4)2 = 14.11 KN. m

1
11

= WU (Ln2)2

1
11

= MU1

د دویمې اتکاء لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
1

1

9

9

MUB = - WU (Ln2)2 = - x 9.7 x (4)2 = - 21.95 KN. m
د لومړۍ اتکاء لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUA = 1.0 WU Ln2/2 = 1.0 x 9.7 x (4/2) = 19.4 KN
د دویمې اتکاء چپ لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBL = 1.15 WU Ln2/2 = 1.15 x 9.7 x (4/2) = 22.31 KN
د دویمې اتکاء ښي لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBR = 1.15 WU Ln2/2 = 1.15 x 9.7 x (4/2) = 22.31 KN

 -4د پوښښ تختو له پاسه د کوږوالي مومنټونو له اغېزې سیخان په الندې ډول پیداکېږي :
) -(aد لومړۍ اتکاء لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
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څرنګه چې ) (MUA = - 6.47 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي کېږي
په :
MnUA = MUA /ϕ = -6.47 / 0.9 = - 7.20 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d

اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو ،نوفعاله ارتفاع مساوي کېږي په :
d = 170 – 20 – (10/2) = 145 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 0.342 N/mm2

7.20 x 106
1,000 x (145)2

=

MnUA
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 0.342

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0203 = 0.00082
= 24.706
)

2 x 24.706 x 0.342
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c
1

=m

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0203 = 0.00082
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00082 x 1,000 x 145 = 119 mm2/m
د ) (ACI Codeد غوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې
ډول پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 170 = 306 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه کوچنی دی ) ،(Asmin = 306 mm2/m > As = 119 mm2/mنو
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دسیخاونو مساحت ) (As = 306 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په لومړۍ
اتکاء کې فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 255 mm C/C

78x 1,000
306

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 170 = 510 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (250 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 510 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 170 = 306 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 255 mm C/C

78x 1,000
306

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
قطر یې) (10 mmدی مساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 170 = 850 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
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سیخانوتر منځ فاصله ) ، (250 mmچې له ) (5h = 850 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@250 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان هم ) (10mm@250 mm C/Cپه
پام کې کېږي .
) -(bد لومړۍ وایې لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
څرنګه چې ) (MU1 = 14.11 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي
کېږي په :
MnU1 = MU1 /ϕ = 14.11 / 0.9 = 15.68 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d

اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 170 – 20 – (10/2) = 145 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 0.75 N/mm2

15.68 x 106
1,000 x (145)2

=

MnU1
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 0.75

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.045 = 0.00183
= 24.706
)

2 x 24.706 x 0.75
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c
1

=m

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.045 = 0.00183
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د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00183 x 1,000 x 145 = 265 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 170 = 306 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په لومړۍ وایه کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه کوچنی دی ) ،(Asmin = 306 mm2/m > As = 265 mm2/mنو
دسیخاونو مساحت ) (As = 306 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په لومړۍ
وایه کې فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 255 mm C/C

78x 1,000
306

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmدی مساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 170 = 510 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (250 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 510 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 170 = 306 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 255 mm C/C
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78x 1,000
306

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 170 = 850 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
دپوښښ تختو په لومړۍ وایه کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (250 mmچې له ) (5h = 850 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@250 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان هم ) (10mm@250 mm C/Cپه
پام کې کېږي .
) -(cد دویمې اتکاء لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
څرنګه چې ) (MUB = - 21.95 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي
کېږي په :
MnUB = MUB /ϕ = -21.95 / 0.9 = - 24.39 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d

اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 170 – 20 – (10/2) = 145 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 1.16 N/mm2

24.39 x 106
1,000 x (145)2

=

MnUB
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
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2 x 1.16

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

0.85f′c
fy

c

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0707 = 0.00286
= 24.706
)

2 x 24.706 x 1.16
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c

=m

1

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0707 = 0.00286
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00286 x 1,000 x 145 = 415 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 170 = 306 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه ډېر دی ) ،(Asmin = 306 mm2/m < As = 415 mm2/mنو دسیخانو
مساحت ) (As = 415 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې
فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 188 mm C/C

78x 1,000
415

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 170 = 510 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
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منځ فاصـلـه ) (180 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 510 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 170 = 306 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 255 mm C/C

78x 1,000
306

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 170 = 850 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (250 mmچې له ) (5h = 850 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@180 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان ) (10mm@250 mm C/Cپه پام
کې کېږي .
 -5د عرضانې قوو په وړاندې په الندې ډول کنترولېږي :
په لومړۍ اتکاء کې عرضاني قوه په الندې ډول ارزوو :
VUA = 19.4 KN
d = 170 – 20 – (10/2) = 145 mm
دیولوریزه پوښښ تختې د کانکرېټي مقطعې عرضانې قوي او د کمېدونکې ضریب د ضرب
حاصل ) (ϕVcد الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :
1

√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 145 = 81,057.6N

1
6

ϕVc = 0.75

ϕVc = 81.10 KN >> VUA = 19.4 KN
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د دویمې اتکاء چپ لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBL = 22.31 KN
دیولوریزه پوښښ تختې د کانکرېټي مقطعې عرضانې قوي او د کمېدونکې ضریب د ضرب
حاصل ) (ϕVcد الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :
1

√fc′ bd = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 145 = 81,057.6N

1
6

ϕVc = 0.75

ϕVc = 81.10 KN >> VUBL = 22.31 KN
د دویمې اتکاء ښي لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBR = 22.31 KN
دیولوریزه پوښښ تختې د کانکرېټي مقطعې عرضانې قوي او د کمېدونکې ضریب د ضرب
حاصل ) (ϕVcد الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :
1

1

√fc′ bd = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 145 = 81,057.6N
6

ϕVc = 0.75 x

ϕVc = 81.10 KN >> VUBR = 22.31 KN
په پاېله کې د پوښښ تختې په شته فعالې ارتفاع کې د عرضاني قوو په وړاندې بشپړه
وړتیا لري او پرته له کومې چارې څخه کولی شي چې په اتکاګانو کې د عرضاني قوو په
وړاندې مقاومت وکړي .
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 -4.5مثال  :په الندېني شکل کې ښودل شوې دوه وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ
 ،چې له پاسه یې ) (WL = 3.0 KN/m2ژوندي وېشلي بار عمل کړی وي او همدا راز په
هغې کې د ) (f’c = 20 MPaمقاومت لرونکې کانکرېټ او ) (fy = 420 MPaمقاومت
لرونکو فوالدي سیخان په پام کې نیول شوي وي؟

د پوښښ پالن

د پوښښ د اوږد لوري مقطع

د پوښښ د لنډ لوري مقطع

حل :
 -1له هر څه وړاندې د پوښښ تختې حالت او ضخامت باید څرګند شي  .نو د دې لپاره د
پوښښ تختو د اوږد او لنډ لورو د وایو دمحاسبوي اوږدوالي نسبت پیداکوو او بیا
357

وروسته د د ) (ACI Codeد غوښتنې سره سم د پوښښ تختو لپاره ضخامت په الس
راوړو :
د اوږد لوري وایې محاسبوي اوږدوالی مساوي کېږي په :
Ln1 = L – b = 7400 – 400 = 7000 mm = 7.0 m
د لنډ لوري وایې محاسبوي اوږدوالی مساوي کېږي په :
Ln2 = L – b = 3300 – 300 = 3000 mm = 3.0 m
د اوږد لوري او لند لوري د وایو د محاسبوي اوږدوالي نسبت مساوي کېږي په :
= 3.5 > 2

7000
3000

=

Ln1
Ln2

دا چې د ا وږد او لند لوري د وایو د محاسبوي اوږدوالي نسبت له دوو څخه لوی دی  ،نو د
پوښښ تختې یولوریزه پوښښ تختې دي  ،نو له همدې امله د پوښښ تختې د لنډ لوري وایې
محاسبوي اوږدوالي ) (Ln2 = 3.0mپه پام کې نیول کېږي .
دپوښښ تختې د خپل وزن د پیداکولو لپاره  ،اړینه ده چې د هغې ضخامت پیداکړو.
دا چې د پوښښ تختې یوه لوري ته ادامه لري  ،نود ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د (-5.1
جدول) څخه یې اصغري ضخامت په الندې ډول پیداکوو :
hmin = L/24 = 3,000 / 24 = 125 mm
 -2د پوښښ تختې له پاسه بارونه پیداکوو :
مړ یا دایمي بارونه  :داچې د پوښښ تختې له پاسه نور څه په پام کې نه دي نیول شوي ،
نو یوازې د پوښښ خپل وزن د مړیا دایمي بار په توګه په الندې ډول محاسبه کوو :
WD = hγ = 0.125 x 24 = 3.0 KN/m2.
په پورتني فورمول کې ) (γ = 24 KN/m3د کانکرېټو حجمي وزن دی .
WL = 3.0 KN/m2

ژوندی بار :
د پوښښ تختې له پاسه نهایې اعظمي بار مساوي کېږي په :

WU = 1.2 WD + 1.6 WL = 1.2 x 3 + 1.6 x 3 = 8.4 KN/m2.
د پوښښ تختې د یومترپه عرض محاسبوي تسمې له پاسه نهایې اعظمي بار مساوي
کېږي په :
WU = 8.4 KN/m2x 1 m = 8.4 KN/m.
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 -3د پوښښ تختو له پاسه د بار له اغېزې د کوږوالي مومنټونو او عرضاني قوو پیداکول :
دا چې د پوښښ تختې یوازې دوه وایې لري  ،نو د ) (ACI Codeد الرښوونې سره سم په
اتکاګانو او وایو په منځ کې د مومنټ او عرضاني قوو د ضریبونو په پام کې نیولو سره  ،لکه
چې مخکې ترې یادونه وشوه په الندې ډول پیداکېږي :
د لومړۍ اتکاء لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
x 8.4 x (3)2 = - 3.15 KN. m

1
24

WU (Ln2)2 = -

1
24

MUA = -

د وایې لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
x 8.4 x (3)2 = 6.9 KN. m

1
11

= WU (Ln2)2

1
11

= MU1

د دویمې اتکاء لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
1

1

9

9

MUB = - WU (Ln2)2 = - x 8.4 x (3)2 = - 8.4 KN. m
د لومړۍ اتکاء لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUA = 1.0 WU Ln2/2 = 1.0 x 8.4 x (3/2) = 12.6 KN
د دویمې اتکاء چپ لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBL = 1.15 WU Ln2/2 = 1.15 x 8.4 x (3/2) = 14.5 KN
د دویمې اتکاء ښي لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBR = 1.15 WU Ln2/2 = 1.15 x 8.4 x (3/2) = 14.5 KN
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 -4د پوښښ تختو له پاسه د کوږوالي مومنټونو له اغېزې سیخان په الندې ډول پیداکېږي :
) -(aد لومړۍ اتکاء لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
څرنګه چې ) (MUA = - 3.15 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي کېږي
په :
MnUA = MUA /ϕ = - 3.15 / 0.9 = - 3.50 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d
اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 125 – 20 – (10/2) = 100 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 0.35 N/mm2
360

3.50 x 106
1,000 x (100)2

=

MnUA
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 0.35

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

0.85f′c

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

fy

c

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0208 = 0.00084
= 24.706
)

2 x 24.706 x 0.35
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c

(1 − √1 −

=m

1
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0208 = 0.00084
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00084 x 1,000 x 100 = 84 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 125 = 225 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه کوچنی دی ) ،(Asmin = 225 mm2/m > As = 84 mm2/mنو
دسیخاونو مساحت ) (As = 255 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په لومړۍ
اتکاء کې فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 346 mm C/C

78x 1,000
225

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 125 = 375 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
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منځ فاصـلـه ) (340 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 375 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 125 = 225 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 346 mm C/C

78x 1,000
225

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 125 = 625 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
دپوښښ تختو په لومړۍ وایه کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (340 mmچې له ) (5h = 625 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@300 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان هم ) (10mm@340 mm C/Cپه
پام کې کېږي .
) -(bد لومړۍ وایې لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
څرنګه چې ) (MU1 = 12.6 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي
کېږي په :
MnU1 = MU1 /ϕ = 12.6 / 0.9 = 14.00 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d

اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
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d = 125 – 20 – (10/2) = 100 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 1.4 N/mm2

14.00 x 106
1,000 x (100)2

=

MnU1
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 1.4

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.086 = 0.0035
= 24.706
)

2 x 24.706 x 1.4
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c

=m

1

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.086 = 0.0035
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.0035 x 1,000 x 100 = 350 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 125 = 255 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په لومړۍ وایه کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه لوی دی ) ،(Asmin = 255 mm2/m < As = 350 mm2/mنو
دسیخاونو مساحت ) (As = 350 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په لومړۍ
وایه کې فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 222 mm C/C

78x 1,000
350

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
363

= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 125 = 375 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (220 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 375 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 125 = 225 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 346 mm C/C

78x 1,000
225

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 125 = 625 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
دپوښښ تختو په لومړۍ وایه کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (340 mmچې له ) (5h = 625 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@220 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان هم ) (10mm@340 mm C/Cپه
پام کې کېږي .
) -(cد دویمې اتکاء لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
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څرنګه چې ) (MUB = - 14.5 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي
کېږي په :
MnUB = MUB /ϕ = -14.5 / 0.9 = - 16.111 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d

اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 125 – 20 – (10/2) = 100 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 1.61 N/mm2

16.111 x 106
1,000 x (100)2

=

MnUB
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 1.61

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0997 = 0.00403
= 24.706
)

2 x 24.706 x 1.61
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c
1

=m

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0997 = 0.00403
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00403 x 1,000 x 125 = 504 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 125 = 225 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه ډېر دی ) ،(Asmin = 225 mm2/m < As = 504 mm2/mنو دسیخانو
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مساحت ) (As = 504 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې
فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 154 mm C/C

78x 1,000
504

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 125 = 375 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (150 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 375 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 125 = 225 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 346 mm C/C

78x 1,000
225

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 125 = 625 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (340 mmچې له ) (5h = 625 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
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نو په پایله کې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@150 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان ) (10mm@340 mm C/Cپه پام
کې کېږي .
 -5د عرضانې قوو په وړاندې په الندې ډول کنترولېږي :
په لومړۍ اتکاء کې عرضاني قوه په الندې ډول ارزوو :
VUA = 12.6 KN
d = 125 – 20 – (10/2) = 100 mm
دیولوریزه پوښښ تختې د کانکرېټي مقطعې عرضانې قوي او د کمېدونکې ضریب د ضرب
حاصل ) (ϕVcد الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :
1

1

√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 100 = 55,902.00N
6

ϕVc = 0.75

ϕVc = 55.90 KN >> VUA = 12.6 KN
د دویمې اتکاء چپ لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBL = 14.5 KN
دیولوریزه پوښښ تختې د کانکرېټي مقطعې عرضانې قوي او د کمېدونکې ضریب د ضرب
حاصل ) (ϕVcد الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :
1

1

√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 100 = 55,902.00N
6

ϕVc = 0.75

ϕVc = 55.90 KN >> VUBL = 14.5 KN
د دویمې اتکاء ښي لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBR = 14.5 KN
دیولوریزه پوښښ تختې د کانکرېټي مقطعې عرضانې قوي او د کمېدونکې ضریب د ضرب
حاصل ) (ϕVcد الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :
1

1

√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 100 = 55,902.00N
6

ϕVc = 0.75

ϕVc = 55.90 KN >> VUBR = 14.5 KN
په پاېله کې د پوښښ تختې په شته فعالې ارتفاع کې د عرضاني قوو په وړاندې بشپړه
وړتیا لري او پرته له کومې چارې څخه کولی شي چې په اتکاګانو کې د عرضاني قوو په
وړاندې مقاومت وکړي .
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 -5.5مثال  :په الندېني شکل کې ښودل شوې پنځه وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ
 ،چې د داسې ګاډر له پاسه تکیه شوي دي چې د هغې د مقطعې عرض ) (300 mmدی او له
پاسه یې ) (1.0 KN/m2د فرش له امله مړیا دایمي وېشلي بار او )(WL = 3.0 KN/m2
ژوندي وېشلي بار عمل کړی وي او همدا راز په هغې کې د ) (f’c= 25 MPaمقــاومــت
لــــرونکي کانکــــرېټ او ) (fy = 420 MPaمقــاومت لـــرونکي فوالدي سیخان په پام کې
نیول شوي وي ][221-223:14؟

د پوښ پالن

د پوښ مقطع

حل :
 -1له هر څه وړاندې د پوښښ تختې حالت او ضخامت باید څرګند شي داچې د پوښښ
تختې یوازې په لنډ لوري په ګاډرونو تکیه دي  ،نو له دې امله دا پوښښ تختې ،
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یولوریزه پوښښ تختې دي  .او بیا وروسته د ) (ACI Codeد غوښتنې سره سم د پوښښ
تختو لپاره ضخامت په الس راوړو :
د لنډ لوري وایې محاسبوي اوږدوالی مساوي کېږي په :
Ln2 = L – b = 4500 – 300 = 4200 mm = 4.20 m
نو د پوښښ تختې لپاره د وایې محاسبوي اوږدوالي ) (Ln2 = 4.20mپه پام کې نیول کېږي.
دپوښښ تختې د خپل وزن د پیداکولو لپاره  ،اړینه ده چې د هغې ضخامت پیداکړو.
دا چې د پوښښ تختې یوه لوري ته ادامه لري  ،نود ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د (-5.1
جدول) څخه یې اصغري ضخامت په الندې ډول پیداکوو :
hmin = L/28 = 4,200 / 28 = 150 mm
 -2د پوښښ تختې له پاسه بارونه پیداکوو :
مړ ه یا دایمي بارونه  :داچې د پوښښ تختې له پاسه نور څه په پام کې نه دي نیول شوي  ،نو
یوازې د پوښښ خپل وزن د مړیا دایمي بار په توګه په الندې ډول محاسبه کوو :
WD = 1.0 + hγ = 1.0 + 0.150 x 24 = 4.60 KN/m2.
په پورتني فورمول کې ) (γ = 24 KN/m3د کانکرېټو حجمي وزن دی .
WL = 3.0 KN/m2

ژوندی بار :
د پوښښ تختې له پاسه نهایې اعظمي بار مساوي کېږي په :

WU = 1.2 WD + 1.6 WL = 1.2 x 4.60 + 1.6 x 3 = 10.32 KN/m2.
د پوښښ تختې د یومترپه عرض محاسبوي تسمې له پاسه نهایې اعظمي بار مساوي
کېږي په :
WU = 10.32 KN/m2x 1 m = 10.32 KN/m.
 -3د پوښښ تختو له پاسه د بار له اغېزې د کوږوالي مومنټونو او عرضاني قوو پیداکول :
دا چې د پوښښ تختې یوازې دوه وایې لري  ،نو د ) (ACI Codeد الرښوونې سره سم په
اتکاګانو او وایو په منځ کې د مومنټ او عرضاني قوو د ضریبونو په پام کې نیولو سره  ،لکه
چې مخکې ترې یادونه وشوه په الندې ډول پیداکېږي :
د لومړۍ اتکاء لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
x 10.32 x (4.2)2 = - 7.59 KN. m

1
24

WU (Ln2)2 = -

د لومړۍ وایې لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
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1
24

MUA = -

x 10.32 x (4.2)2 = 16.55 KN. m

1
11

= WU (Ln2)2

1
11

= MU1

د دویمې اتکاء لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
x 10.32 x (4.2)2 = - 18.204 KN. m

1
10

WU (Ln2)2 = -

1
10

MUB = -

د منځنیو وایو لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
x 10.32 x (4.2)2 = 11.38 KN. m

1
16

= WU (Ln2)2

1
16

= MU2

د منځنیو اتکاګانو لپاره د کوږوالي مومنټ مساوي کېږي په :
x 10.32 x (4.2)2 = - 11.38 KN. m

1
16

WU (Ln2)2 = -

1
16

MU2 = -

د لومړۍ اتکاء لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUA = 1.0 WU Ln2/2 = 1.0 x 10.32 x (4.2/2) = 19.4 KN
د دویمې اتکاء چپ لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBL = 1.15 WU Ln2/2 = 1.15 x 10.32 x (4.2/2) = 22.31 KN
د دویمې اتکاء ښي لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBR = 1.15 WU Ln2/2 = 1.15 x 10.32 x (4.2/2) = 22.31 KN
 -4د پوښښ تختو له پاسه د کوږوالي مومنټونو له اغېزې سیخان په الندې ډول پیداکېږي :
) -(aد لومړۍ اتکاء لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
څرنګه چې ) (MUA = - 7.59 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي کېږي
په :
MnUA = MUA /ϕ = - 7.59 / 0.9 = - 8.433 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d

اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 150 – 20 – (10/2) = 125 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 0.54 N/mm2
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8.433 x 106
1,000 x (125)2

=

MnUA
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 0.54

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

0.85f′c

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

fy

c

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0323 = 0.00131
= 24.706
)

2 x 24.706 x 0.54
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c

(1 − √1 −

=m

1
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0323 = 0.00131
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00131 x 1,000 x 125 = 164 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه کوچنی دی ) ،(Asmin = 270 mm2/m > As = 164 mm2/mنو
دسیخاونو مساحت ) (As = 270 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په لومړۍ
اتکاء کې فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 288 mm C/C

78x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
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منځ فاصـلـه ) (280 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 288 mm C/C

78x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 150 = 750 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
دپوښښ تختو په لومړۍ وایه کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (280 mmچې له ) (5h = 750 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@280 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان هم ) (10mm@280 mm C/Cپه
پام کې کېږي .
) -(bد لومړۍ وایې لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
څرنګه چې ) (MU1 = 16.55 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي
کېږي په :
MnU1 = MU1 /ϕ = 16.55 / 0.9 = 18.39 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d
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اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 150 – 20 – (10/2) = 125 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 1.177 N/mm2

18.39 x 106
1,000 x (125)2

=

MnU1
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 1.177

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.072 = 0.00292
= 24.706
)

2 x 24.706 x 1.177
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c

=m

1

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.072 = 0.00292
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00292 x 1,000 x 125 = 365 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په لومړۍ وایه کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه لوی دی ) ،(Asmin = 270 mm2/m < As = 365 mm2/mنو
دسیخاونو مساحت ) (As = 365 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په لومړۍ
وایه کې فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 213 mm C/C
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78x 1,000
365

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (210 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 288 mm C/C

78x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 150 = 750 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
دپوښښ تختو په لومړۍ وایه کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (280 mmچې له ) (5h = 750 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@210 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان هم ) (10mm@280 mm C/Cپه
پام کې کېږي .
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) -(cد دویمې اتکاء لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
څرنګه چې ) (MUB = - 18.204 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ
مساوي کېږي په :
MnUB = MUB /ϕ = - 18.204 / 0.9 = - 20.23 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d
اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 150 – 20 – (10/2) = 125 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 1.295 N/mm2

20.23 x 106
1,000 x (125)2

=

MnUB
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 1.295

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0793 = 0.00321
= 24.706
)

2 x 24.706 x 1.295
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c
1

=m

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0793 = 0.00321
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.00321 x 1,000 x 125 = 401 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
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داچې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه ډېر دی ) ،(Asmin = 270 mm2/m < As = 401 mm2/mنو دسیخانو
مساحت ) (As = 401 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې
فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 194 mm C/C

78x 1,000
401

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (190 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 288 mm C/C

78x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 150 = 750 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
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د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (280 mmچې له ) (5h = 750 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@190 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان ) (10mm@280 mm C/Cپه پام
کې کېږي .
 -dد منځنیو وایو لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې سرته
رسېږي :
څرنګه چې ) (MU2 = 11.38 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي
کېږي په :
MnU2 = MU2 /ϕ = 11.38 / 0.9 = 12.644 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d
اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 150 – 20 – (10/2) = 125 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 0.809 N/mm2

12.644 x 106
1,000 x (125)2

=

MnUB
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 0.809

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′
c

0.85f′c
fy

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0488 = 0.002
= 24.706
)

2 x 24.706 x 0.809
420
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420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c
1

=m

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0488 = 0.002

د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.002 x 1,000 x 125 = 250 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه ډېر دی ) ،(Asmin = 270 mm2/m > As = 250 mm2/mنو دسیخانو
مساحت ) (As = 270 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې
فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 288 mm C/C

78x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (280 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
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= 288 mm C/C

78x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

πd2

3.14 x (10)2

=

4

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 150 = 750 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (280 mmچې له ) (5h = 750 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@280 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان ) (10mm@280 mm C/Cپه پام
کې کېږي .
 -eد منځنیو اتکاء ګانو لپاره د سیخانو مساحت د پیداکولو لپاره په الندې ډول عملیې
سرته رسېږي :
څرنګه چې ) (MUC = -11.38 KN. mدی  ،نود کوږوالي نومینالي مومنټ مساوي
کېږي په :
MnUC = MUC /ϕ = -11.38 / 0.9 = 12.644 KN. m
دپوښښ تختې د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dپه الندې ډول پیداکوو :
د اساسي سیخ د قطر نیمایې  -خالصه محافظوي طبقه  -د پوښښ تختې ضخامت = d
اساسي سیخ لپاره ) (10 mmقطرسیخ قبلوو نو:
d = 150 – 20 – (10/2) = 125 mm.
د پوښښ تختې په یو متر محاسبوي تسمې کې د پاسنۍ برخې لپاره د سیخانو مساحت په
الندې ډول پیداکوو :
= 0.809 N/mm2
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12.644 x 106
1,000 x (125)2

=

MnUB
bd2

= Rn

دپوښښ تختې دیومتر محاسبوي تسمې لپاره د سیخبندۍ نسبت ) (ρپه الندې ډول پیدا
کوو:
2 x 0.809

])[1 − (√1 − 0.85 x 20

0.85 x 20
420

𝑅2

= ]) [1 − (√1 − 0.85f𝑛′

0.85f′c
fy

c

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0488 = 0.002
= 24.706
)

2 x 24.706 x 0.809
420

420
0.85 x 20

=

fy
0.85f′c

=m

1

(1 − √1 −
24.706

=ρ

ρ = 0.0405 x 0.0488 = 0.002
د اړینوفوالدي سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
As = ρbd = 0.002 x 1,000 x 125 = 250 mm2/m
د ) (ACI Codeغوښتنې له مخې د اساسي فوالدي سیخانواصغري مساحت په الندې ډول
پیداکوو:
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m
داچې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې په الس راغلی سیخانو مساحت د سیخانو
اصغري مساحت څخه ډېر دی ) ،(Asmin = 270 mm2/m > As = 250 mm2/mنو دسیخانو
مساحت ) (As = 270 mm2/mقبلوو او د هغې له مخې د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې
فوالدي سیخان ځای په ځای کوو.
د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 288 mm C/C

78x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (3h = 3 x 150 = 450 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
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د پوښښ تختو په لومړۍ اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فــوالدي تــر
منځ فاصـلـه ) (280 mmملي متره  ،چې له ) (3h = 450 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلوو.
د تودوخې اوانقباضي فوالدي سیخانو لپاره :
داچې ) (fy = 420 MPaدی  ،نو) (ρ = 0.0018په پام کې نیول کېږي :
Asmin = ρbh = 0.0018 x 1,000 x 150 = 270 mm2/m

د السته راغلو سیخانو تر منځ فاصله په الندې ډول پیداکوو :
= 288 mm C/C

78x 1,000
270

=

Aϕ x 1,000
As

په پورتني فورمول کې ) (Aϕد پوښښ په تخته کې ځای په ځای کېدونکې د یو سیخ
چې قطر یې) (10 mmمساحت دی  ،چې مساوي کېږي په :
= 78 mm2

3.14 x (10)2
4

πd2

=

4

= Aϕ

په همدې توګه د ) (ACI Codeد سپارښتنې له مخې د فوالدي سیخانو تر منځ فاصله
باید له ) (5h = 5 x 150 = 750 mmاویا هم له ) (450 mmملي متره څخه ډېره نه شي  .خو
د پوښښ تختو په دویمه اتکاء کې بنسټیزو یا اساسي ځای په ځای کېدونکو فوالدي
سیخانوتر منځ فاصله ) ، (280 mmچې له ) (5h = 750 mmاو له ) (450 mmملي متره
څخه لږ ه ده  ،قبلېږي .
نو په پایله کې دپوښښ تختو په دویمه اتکاء کې اساسي فوالدي سیخان
) (10mm@280 mm C/Cاو انقباضي فوالدي سیخان ) (10mm@280 mm C/Cپه پام
کې کېږي .
 -5د عرضانې قوو په وړاندې په الندې ډول کنترولېږي :
په لومړۍ اتکاء کې عرضاني قوه په الندې ډول ارزوو :
VUA = 19.4 KN
d = 150 – 20 – (10/2) = 125 mm
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دیولوریزه پوښښ تختې د کانکرېټي مقطعې عرضانې قوي او د کمېدونکې ضریب د ضرب
حاصل ) (ϕVcد الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :
1

1

√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 100 = 69,878.00N
6

ϕVc = 0.75

ϕVc = 69.90 KN >> VUA = 14.9 KN
د دویمې اتکاء چپ لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBL = 22.31 KN
1

1

√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 100 = 69,878.00N
6

ϕVc = 0.75

ϕVc = 69.90 KN >> VUBL = 22.31 KN
د دویمې اتکاء ښي لوري لپاره عرضاني قوه مساوي کېږي په :
VUBR = 22.31 KN
1

1

√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 = 0.75 x 6 𝑥 √20 x 1,000 x 100 = 69,878.00N
6

ϕVc = 0.75

ϕVc = 69.90 KN >> VUBR = 22.31 KN

په پاېله کې د پوښښ تختې په شته فعالې ارتفاع کې د عرضاني قوو په وړاندې بشپړه وړتیا
لري او پرته له کومې چارې څخه کولی شي چې په اتکاګانو کې د عرضاني قوو په وړاندې
مقاومت وکړي .
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لـــــــنـــډیـــــــز
اوسپنیزکانکرېټي پوښښونه په قبرغه یا پښتۍ لرونکو اوسپنیزکانکرېټي عناصرو
او همدراز د هوارو اوسپنیزکانکرېتی عناصرو څخه جوړېږي  .چې پوښښونو ته د هغې د
ډول له مخې د پوښښ تختې په پام کې نیول کېږي  .نو له همدې امله د اوسپنیزکانکرېټي
ودانیو اوساختمانونو لپاره بېالبېل ډول پوښش تختې په پام کې نیول کېږي  .خو په قبرغه
یا پښتۍ لرونکو اوسپنیزکانکرېټي پوښښونو کې هغه د پوښښ تختې چې د اوږدلوري او
د لـــنډلــوري د اوږدوالــي نسبت یې لــــه دوو څخه ډېر وي  ،د یو لـــوریــزه پوښښ تختو
) (One-Way slabsپه نوم یادیږي  ،چې دبار اغېزه یوازې په لنډ لوري متحمل کېږي .
دارنګه پوښښ تختې په لوري د باراغېزې د مقاوم کېدنې لپاره په لنډ لوري د محاسبې له
مخې سیخبندي کېږي او دا چې د تودوخې او انقباض له امله د درزونو څخه مخنیوي وشی
 ،نو په باالمقابل لوري د ) (ACI Codeد غوښتنو له مخې سیخبندي کېږي  .د دې ډول
پوښښ تختو په محاسبه کې دهغې د ځای په ځای کېدنې او حالت له مخې هغې د وایو
محاسبوي اوږدوالي د ټاکنې په پام کې نیولوسره د کوږوالي مومنټونه او عرضاني قوې په
الس راوړل کېږي او په ترتیب سره د ) (ACI Codeد غوښتنو سره سم په هغې په دواړو لورو
سیخان خاي په ځای کېږي .
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پــــــــــــوښــــــــتنـــې
 -1یولوریزه پوښښ تخته څنګه پېژندلی شو؟
 -2د یولوریزه پوښښ تختو د محاسبې لپاره ولې دیومتر په عر ض محاسبوي تسمه په
پام کې نیول کېږي ؟
 -3د ) (ACI Codeد الرښوونې له مخې په لوریزه پوښښ تختو کې اساسي او تودوخې
فوالدي سیخانو لپاره اصغري مساحت ځنګه پیداکېږي ؟
 -4په یولوریزه پوښښ تختو کې اساسي او تودوخې فوالدي سیخان څنګه ځای په ځای
کېږي ؟
 -5په الندېني جدول کې د ورکړل شویو ارقامو له مخې یو لوریزه پوښښ تختې محاسبه
کړئ ؟
د پوښښ تختې

د پوښښ تختې د

دپوښښ تختې

) (f’cاو )(fy

متمرکز بار او

داتکاء ډول

کارېدنې ځای

دوایې اوږدوالی

په )(MPa

دهغې موقیعیت

1

ساده اتکاء

استوګنځی

3.0m

 20او 420

3.0 KN
په نیمایې کې

2

ساده اتکاء

ښوونځی

3.5m

 20او 420

2.0
K
په نیمایې کې

3

ساده اتکاء

کوچنۍ فابریکه

4.0m

 20او 420

2.5 KN
په نیمایې کې

4

ساده اتکاء

بالکن

4.5m

 20او 420

2.6 KN
په نیمایې کې

5

کانټیلیور

اداري ودانۍ

2.9m

 20او 420

2.7 KN
په څنډه کې

6

کانټیلیور

وړکتون

3.8m

 20او 420

2.8 KN
په څنډه کې

7

کانټیلیور

استوګنځی

3.9m

 20او 420

2.9 KN
په څنډه کې

ګڼه

384

 -6په الندېني شکل کې ښودل شوې دوه وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ  ،چې
له پاسه یې ) (WL = 2.80 KN/m2ژوندي وېشلي بار عمل کړی وي او همدا راز په
هغې کې د ) (f’c= 20 MPaمقاومت لرونکې کانکرېټ او ) (fy= 420 MPaمقاومت
لرونکي فوالدي سیخان په پام کې نیول شوي وي؟

 -7په الندېني شکل کې ښودل شوې دوه وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ  ،چې
له پاسه یې ) (WL = 3.20 KN/m2ژوندي وېشلي بار عمل کړی وي او همدا راز په
هغې کې د ) (f’c= 20 MPaمقاومت لرونکې کانکرېټ او ) (fy= 420 MPaمقاومت
لرونکي فوالدي سیخان په پام کې نیول شوي وي؟
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 -8په الندېني شکل کې ښودل شوې دوه وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ  ،چې له
پاسه یې ) (WL = 2.90 KN/m2ژوندي وېشـــلي بار عمــل کـــړی وي او همـــــدا راز په
هغې کــې د ) (f’c= 20 MPaمقاومت لــــرونکـــــــــــې کانکــــرېټ او )(fy = 420 MPa
مقاومت لرونکي فوالدي سیخان په پام کې نیول شوي وي؟

 -9په الندېني شکل کې ښودل شوې دوه وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ  ،چې له
پاسه یې ) (WL = 3.10 KN/m2ژوندي وېشلي بار عمل کړی وي او همدا راز په هغې
کـــې د ) (f’c= 20 MPaمقـــاومت لــــرونکې کانکـــــرېټ او ) (fy= 420 MPaمقـــاومت
فوالدي سیخان په پام کې نیول شوي وي؟
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 -10په الندېني شکل کې ښودل شوې درې وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ  ،چې له
پاسه یې ) (WL = 3.0 KN/m2ژوندي وېشلي بار عمل کړی وي او همدا راز په هغې
کـــې د ) (f’c= 20 MPaمقـــاومت لــــرونکې کانکـــــرېټ او ) (fy= 420 MPaمقـــاومت
فوالدي سیخان په پام کې نیول شوي وي؟

 -11په الندېني شکل کې ښودل شوې دوه وایه لرونکي پوښښ تختې محاسبه کړئ  ،چې له
پاسه یې ) (WL = 3.0 KN/m2ژوندي وېشلي بار عمل کړی وي او همدا راز په هغې
کـــې د ) (f’c= 20 MPaمقـــاومت لــــرونکې کانکـــــرېټ او ) (fy= 420 MPaمقـــاومت
لرونکي فوالدي سیخان په پام کې نیول شوي وي؟
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شـــپږم فــــصل
د -Tډوله ګاډرونو تحلیل او محاسبه
)(Analysis and Design of T- Shaped Beams
 -1.6پــــــېــژنـــــدنــــه )(Introduction
په څلورم فصل کې په کوږوالي کې د یومستطیلي مقطعې لرونکي ګاډر په اړه یادونه
وشوه او په هغې کې د کوږوالي مومنټ الندې د مستطیلي مقطعې لرونکي ګاډر د محاسبې
او تحلیل په هکله بشپړه توضیحات او تشریحات ورکړل شوه  .د ګاډرونو مستطیلي مقطعې
د ساده او رواجي مقطعو په څېر د ګاډرونو لپاره کارېږي  ،خو د ځینو بېالبېلو دلیلونو لکه
د معمارۍ او ښکال ،د فضایي ستونزو  ،د ګاډر د وزن او اقتصادي مسئلو له مخې په ډېری
حالتونو کې  ،د ګاډرونو لپاره مستطیلي مقطعې ښې نه وي او د ګاډر لپاره اړینه وي  ،چې
له نورو مقطعو څخه کار واخیستل شي]. [80-83:5
د ګاډرونو لپاره بې له مستطیلي مقطعو څخه  ،د ډېرو کارېدونکو مقطعو څخه یوه هم
طاقپه لرونکې مقطعه ده  ،چې ممکن د ) (L) ، (Tاو ) (Iاویا هم د قوطۍ په شکل ترې ګټه
اخیستل کېږي  .د یو ګاډر لپاره د مستطیلي مقطعي پر ځای د یوې طاقپې لرونکې مقطعې
د غوره کېدنې اصلي فلسفه په دې کې ده  ،چې د ګاډر د مقطعې د کانکرېټو د هغې برخې له
منځه وړل  ،چې په کش کې واقع کېږي او په ځانګړې توګه دګاډر د کوږوالي دنهایي
مقاومت پرمهال  ،د هغې شتون د ګاډر پر مقاومت اغېزه نه پرېباسي  .د ګاډر د کانکرېټو د
مقطعو ددې ډ ول برخو له منځه وړل هم د کانکرېټو د لګــښت اندازه او هم د ګاډر وزن
راکموي  .نوله دې امله  -Tډوله ګاډرونه (اویا په اړخونو کې  -Lډوله ګاډرونه) د ګاډرونو
لپاره په ځانګړې توګه د پرله پسې او لویو وایو لپاره د غوښتنو سره سم په پام کې نیول
کېږي .
سره له دې هم پرله پسې ګاډرونه  ،د کوږوالي د لورو د بدلون له امله د وایې په منځ کې
مثبت مومنټ او اتکاء ګانو کې منفي مومنټ اختیاروي  ،چې د وایو په منځ کې د یوریختو
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پوښښونو ګاډرونه لپاره د  -Tډوله مقطعه او په اتکاګانو کې د ګاډرونو لپاره مستطیلي
مقطعه وړ اومناسبه ګڼل کېږي .
 -Tډوله ګاډرونه کېدای شي چې په ځانګړې او یا هم د پوښښ تختو سره په یوه پارچه
یې توګه جوړ اوترې ګټه واخستل شي ]. [243,244:7
 -Tډوله او  -Lډوله ګاډرونه د کانکرېټي ګاډر او پوښښ تختې په شکل د ګاډرونو تر
منځ د پوښښ تختې د وایې په اوږدو کې  ،د ګاډرونو د طاقپې په ډول کار کوي  ،نو ځکه
دې ګاډرونو ته لطاقپه لرونکې ګاډرونه هم ویل کېږي  .کله چې ګاډرونه د بار له اغېزې
مومنټ متحمل کېږي  ،نو د پوښښ تخته د فشاري طاقپې په څېر کار کوی  ،نو دا ډول
اجزاوي باید د  -ډوله او  -Lډوله ګاډرونو په څېر طرحه او محاسبه شي ]. [72-74:16
پـــه اوسپنیــزکانکــــرېټي پوښــښونو کـــې د مخکــــنې جــــوړوشـــویـــو )(Precast
اوسپنیزکانکرېټي پوښښونو څخه پرته  ،د پوښښ تختې د تل لپاره د ګاډرونو له پاسه په
یوریخت توګه قالب بندي او کانکرېټ ریزي کېږي  .همداراز فشاري فوالدي سیخان او د
عرضاني سیخانو یوه اندازه د پوښښ تختو په ارتفاع یا ضخامت کې ځای په ځای کېږي  .نو
له همدې امله ځینې موضوعګانې د دې المل کېږي ،چې د پوښښ تختې یوه برخه د کوږوالي
یاانحناء په وړاندې د مقاومت لپاره دګاډرونو پاسنۍ برخه په پام کې نیول کېږي  .چې په
پاېله کې د ګاډرونو مقطعې د مستطیل پر ځای د ) (Tشکل غوره کوي  ،چې پاسنۍ برخه
یې چې دپوښښ په تخته کې واقع کېږي د طاقپې او الندینۍ برخه چې د ګاډر د دتنې برخه
جـــوړوي د وتلـــې  ،تنې یا پښتۍ برخـــې په نوم نومول کېږي  .په داسې حالتونو کې چې د
 -Tډوله ګاډر طاقپه د اوسپنیزکانکرېټي پوښښ تختې په توګه کار کوي  ،د ګاډر د عرض
پر اوږدو (د ګاډر د کوږوالي په اوږدو کې) د تشنج الندې واقع کېږي  ،چې عرضاني فشاري
تشنج په طاقپې کې د طولي فشاري مقاومت او د کششي عرضاني تشنج د ډېرېدنې المل
کېږي  ،چې په پاېله کې د  -Tډوله ګاډر د طاقپې د طولي فشاري مقاومت د کمېدنې المل
کېږي  ،خو په طرحه او ډیزاین کې له دې دووپورتنیو الملونو څخه یو هم په پام کې نه نیول
کېږي .اوس دا مسئله ده  ،چې دپوښښ تخته په څومره عرض سره  ،د  -Tډوله ګاډر د طاقپې
د عرض په توګه کړنه تر سره کوي او په پام کې نیول کېږي ].[155-157:3
391

داوسپنیـزکانکرېټي پــوښـښونو عناصـر یودبل له پاسه ځای په ځای کېدنه د
اوسپنیزکانکرېټي پوښښ یا فرش سیستمونه )(Reinforced Concrete Floor Systems
نومېږي  -T .ډوله مقطعه لرونکي ګاډرونه کېدای شي چې په ځـــانګــړې او یا هم د پوښښ
تختو سره په یوه پارچه یې توګه جوړ اوترې ګټه واخــېستل شي  ،چـــې د دې ډول پوښښ
سیستمونو څخه په الندې ډول یادونه کېږي]. [244,245:7
 -1ځانګړې  -Tډوله مقطعه لرونکي ګاډرونه  -T :ډوله مقطعه لرونکي ګاډرونه
کېدای شي  ،چې په ځانګړې توګه داسې ځای په ځای شي  ،چې د پوښښ تختې سره نه وي
نښتې  .د دې ډول ګاډرونو په مقطعو کې له طاقپې څخه یوازې د اضافي سطحې فشار د
تأمینولو لپاره ګټه اخستل کېږي  .د دې پوښښ سیستم په الندېني ( -1.6شکل) او د هغې
مقطعې په ( -6.2شکل) کې په بشپړه تفضیل سره ښودل شوی دی ]. [245:7

 - 1.6شکل  :د اوسپنیزکانکرېټي (بې له یوریخته)پوښښ سیستم شیما ].[104:10

په ( - 1.6شکل) کې د یو اوسپنیزکانکرېټي پوښښ سیستم ښودل شوی دی  ،چې د
کانکرېټي پوښښ تختې په ګاډر) (Beamتکیه شوي دي او ګاډر د اساسي ګاډر )(Girder
له پاسه ځای په ځای شوی دی  .په ( - 1.6شکل) کې بېال بېل عناصر ( لکه د پوښښ تخته ،
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ګاډر او اساسي ګاډر) ،چې کانکرېټ یې په یوریخت توګه ) (Monolithicallyنه دي اچول
شوي  ،ښودل شوي دي  ،په یادو شویو عناصرو کې  ،لومړی اساسي ګاډرونه ( بیا ګاډرونه
او وروسته د پوښښ تختو ) (Slabsکانکرېټ اچول کېږي  .د پوښښ د الښې څرګندونې لپاره
د) (A-Aاو ) (B-Bمقطــعې په ( - 2.6شکل) کــې ښــودل شـــوي دي  .د( - 1.6شکل) او
( - 2.6شکل) پر بنسټ د پوښښ هغه تختې چې وایې یې د ) (Xمحور په اوږدو واقع دي
 ،د ) (Xمحور د کوږوالي مومنټ الندې راځي  ،چې په ) (Mxښودل کېږي  .په همدې توګه
هغه ګاډرونه چې وایې یې د ) (Yمحور په اوږدو واقع دي  ،د ) (Yمحور د د کوږوالي
مومنټ الندې راځي  ،چې په ) (Myښودل کېږي  .په یاد باید ولرو چې د) (A-Aاو )(B-B
مقطعې یو له بل سره متقابل حالتونه ښیي ].[163,164:20

 - 2.6شکل  :د اوسپنیزکانکرېټي (بې له یوریخته) فرش سیستم عرضي مقطعه ].[105:10

د پوښښ د سیستمونو لپاره د درېو واړو عناصرو لپاره دځانګړو کانکرېټ اچولو
کارونه  ،اغېزمنه نه دي  ،ســره لــه دې چې په مخکــــنیو ښودل شویوشکلــونو کې توپېر
یوازې  ،د کانکرېټ اچولو له مخې څرګندېږي  ،خو په ( - 1.6شکل) او ( - 2.6شکل) کې
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په لومړنۍ توګه د پوښښ د سیستم په جوړولو کې د شاملوساختماني عناصرو ښودنه شوې
ده  ،چې د پوښښ تختې د ګاډر له پاسه  ،ګاډر په نورماله توګه داساسي ګاډر له پاسه او
اساسي ګاډر په ستنو یا پایو ) (Columnsله پاسه تکیه کړې ده  .د پوښښ تختې وایه د
ګاډرونو د مرکزي لیکو یا خطونوتر منځ فاصله یا واټن دی او د ګاډر وایه د اساسي ګاډر د
مرکزي لیکو یا خطونو تر منځ فاصله یا واټن دی ،چې په ( - 2.6شکل) کې د پوښښ تختې
او ګاډر وایې په څرګنده توګه ښودل شوي دي ]. [104,105:10
 -2د پوښښ تختو سره نښتې  -Tډوله مقطعه لرونکي ګاډرونه  :په یوریخته
) (Monolithicallyپوښښونو کې  -Tډوله مقطعه لرونکي او پوښښ تختې سره نښتې وي
 ،چې د جوړېدنې پر مهال د هغوې قالبونه  ،سیخبندي او کانکرېټ اوچونه په یو خت کې تر
سره کېږي  .په دې ډول پوښښونو کې د پوښښ تختې ،ګاډرونه او اساسي ګاډرونو دپوښښ
سیستم جوړوي  ،چې د ساختمان ګټورتیا یې په یوه مهال کې د تازه کانکرېټو په اچولو کې
ده  ،چې په یو ریخت ډول سره د کانکرېټو اچولو طریقي پورې اړه لري  .په یو ریخت کانکرېټ
اچونه کې ټولې هغه برخې لکه د پوښښ تختې  ،ګاډرونه او اساسي ګاډرونه  ،لکه په (3.6
 شکل) او ( -4.6شکل) کې چې ښودل شوي دي  ،یو له بل سره نښتې وي .په ټـوله کې نښتې پوښــښ تخــې او ګاډرونه سره یوځـای د بار د وړلو ډېر ښه تل
برابروي  ،چې مړه یا دایمي او ژوندي یا مؤقت بارونه په دې تل اغېزه کوي  .د دې بارونو
اغېزه  ،لومړی پوښښ تخته پر خپل ځان اخلي او بیا یې په عمودي توګه د ګاډر په اوږدوکې
ګاډر ته او په پاېله کې د پوښښ تختې او ګاډر څخه پایو یا ستنو ته یاد شوې بار
انتقالېږي ]. [246-253:7
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 - 3.6شکل  :دیو ریخته اوسپنیزکانکرېټي پوښښ سیستم شیما]. [106:10

 - 4.6شکل  :د یوریخت اوسپنیزکانکرېټي فرش سیستم عرضي مقطعه ].[106:10

395

د دې فصل موضوع د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو د عرضي مقطعو د( - 4.6شکل) د
) (A-Aپه مقطعې په څېر د  - Tډوله گاډر ( د لنډ لورې  - Tډوله گاډر ) تحلیل او ډیزاین
دی  .په یوریخت کانکرېټي عناصرو کې د پوښښ تختې  ،ګاډرونه او د اساسي ګاډرونو ګډ
ځای په ځای کېږي  .د پوښښ تختو  ،ګاډرونو او د اساسي ګاډرونو عمومي برخې پر یوه
مهال د ) (Mxاو ) (Myمومنټونو الندي واقع کېږي  .د ) (ACI 318کود له مخې د کانکرېټو
د دوه ګونې دندې سرته رسونه د قبلېدنې وړ ده ]. [55,56:15
د کانکرېټي پوښښ د سیستم د ښه تجسم او تصور کولو لپاره د هغې پالن کارېږي .
د پوښښ د سیستم پالن  ،دوه بعدي لېدنه یا نما ده  ،چې په افقي پالن کې د ګاډرونو او د
اساسي ګاډرونوپه ګډون ،په اوږدو کې د پوښښ تختې د یوې هوارې سطحې په ډول
ښکارې  .د پالن د درک کولو لپاره  ،اړینه د ه  ،چې د پوښښ سیستم ته له الندې څخه
ولیدل شي  ،تر څو د پوښښ تخته  ،د ګاډرونو او د اساسي ګاډرونوپه اوږدو کې څرګنده
شي  ،د دې ډول پوښښ سیستم بېلګه په (  - 4.6شکل) کې ښودل شوې ده  .په دې شکل
کې ګاډرونه د  - Tډوله گاډرونو په ډول د هغې د عرضي مقطعې د شکل له مخې د پاملرنې
الندې نیول کېږي لکه د(  - 4.6شکل) د ) (A-Aپه مقطعې کې  ،چې ښودل شوې ده  .د پو
ښــښ هغه کانکـرېټي سیستم چې په هــغې کـــې  – Tډولـه گاډرونه شــتون ولــري  ،په
عـــمومــي تـــوګـــه د پښـــتۍ (تنې) یا وتلـــې بـــرخـــې لـــــرونکـــــو پوښښ سیستم (Ribbed
) Floor Systemپه څېر ،چې په هغې کې  - Tډوله گاډرونه د پښتۍ (تنې) یا وتلې برخې
په توګه ښکاري او پرته له دې د یو لوریزه تختې په څېر وي]. [166:20
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 - 5.6شکل  :دیوریخته اوسپنیزکانکرېټي پوښښ سیستم پالن ].[107:10

په ( - 5.6شکل) کې دوه نوې اصطالحګانې  ،د  - Tډوله گاډرونو تر منځ فاصله
) (Spacingاو باري دې ساحې عرض ) (Tributary Widthلیدل کېږي  ،چې په الندې ډول
یې پېژندنه کېږي :
د  - Tډوله گاډرونوتر منځ فاصله ) : (T- Beams Spacingد گاونډیو  - Tډوله گاډرونود
مرکــــزونو تر منځ فـــاصله ده  .چې د اوسپنیزکانکـــرېټي پوښښونو په سیستم کې د - T
ډوله گاډرونو تر منځ فاصله ) (Spacingښیي .
د  - Tډولــه گاډرونود بـاري ساحې عرض ) : (T- Beams Tributary Widthد  - Tډوله
گاډرونود مرکزونو تر منځ د دوو نژدي فاصلو منځنی اوږدوالی دی  .چې په کانکرېټي
پوښښ سیستمونو کې د  - Tډوله گاډرونو تر منځ فاصله ) (Spacingثابتوي  .داسې باید
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تصور شي چې د بارېدنې عرض  ،هغه باري ساحه ده چې په هغې کې بار د  - Tډوله گاډرونو
له پاسه واقع کېږي .
د  - Tډوله گاډرونود باري ساحه ) : (T- Beams Tributary Areaپه  - Tډوله
گاډرونوکې باري ساحه  ،د بارېدنې عرض او د ګاډر د وایې د ضرب د حاصل سره مساوي
کېږي  .یا په بل ډول یې د اسې تعریف کېږي  ،هغه ساحه چې د هغې ټول بار په د  - Tډوله
ګاډر تکیه کېږي .
د اوسپنیزکانکرېټی پوښښونوپه سیستمونو کې هر  - Tډوله ګاډر دوه فاصلې او
یو د بارېدنې عرض لري  .که چېرې دا فاصلې په یوه یا مساوي اندازه وي  ،نو د بارېدنې
دعرض فاصله هم سره په مساوي اندازه وي  .د پوښښ په سیستمونوکې د  - Tډوله ګاډر تر
منځ فاصله په ټیپیک ډول سره ثابته وي  ،نو له همدې امله یې د ګاډرونو تر منځ فاصله د
بارېدنې عرض سره مساوي وي ]. [107-109:10

 - 2.6د  - Tډوله ګاډر فعاله عرضاني مقطعه
)(Effective T – Beam Cross Section
د  - Tډوله ګاډر فعالی مقطعې پېژندنه او ټاکنه له دې امله اړینه ده  ،چې د پوښښ په
سیستم کې د پوښښ تختې سره ګډه ساحه لري  .د  - Tډوله ګاډر فعالې مقطعې پېژندنه په
الندې ډول کېږي :
د  - Tډوله ګاډر فعاله مقطعه  ،د ګاډر هغه دنننۍ عرضي مقطعه ده  ،چې د بیروني
قوو په وړاندې مقاومت کوي  ،چې د ) (ACI 318کود د تجویز له مخې د هغې عمومي
ساحه د پوښښ تختې سره شاملیږی .
( - 6.5شکل) د  - Tډوله ګاډر دفعالې مقطعې څرګندونه کوي  ،چې الندېنۍ
اصطالحګانې لري :
 -1وتلې برخه یا تنه ) : (Web or Stemد  - Tډوله ګاډر دعرضي مقطعې عمودي برخه ده .
 -2طاقپه ) : (Flangeد  - Tډوله ګاډر د عرضي مقطعې افقي برخه ده  ،چې د  - Tډوله ګاډر
او پوښښ تختې تر منځ عمومي ساحه تشکیلوي .
په الندیني شکل کې :
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) - (bwد وتلې برخې یا تنې عرض دی  - (hf) .د طاقپې ضخامت دی چې د پوښښ
تختې له ضخامت سره مساوي دی او) - (bد طاقپې عرض دی ،چې په الندې ډول
مشخصېږي  ،چې د ) (b1, b2او) (b3د قیمتونو څخه کوچنی قیمت قبلېږي .
د ( - 3.6شکل) د ) (A-Aمقطعې له مخې ) (b1د  - Tډوله ګاډر د وایې د څلورمې
برخې په اندازه ) ( b1= T-Beam Span / 4په اندازه قبلېږي ،د ) (b2د بارېدنې د عر ض
)(b3 = bw + 16 hfسره مساوي قبلېږي .

) (b2 = Tributary widthسره اوهمداراز

د  - Tډوله ګاډر د مقطعې فعاله ارتفاع ) (dد طاقپې د پاسنۍ برخې او په مقطعې
کې د کششي ساحي دسیخانو د مرکز تر منځ فاصله ده ].[108-110:17
 - Asد سیخبندي شوېو سیخانو مساحت دی .

 - 6.6شکل  - T :ډوله ګاډر د مقطعې فعاله عرضي مقطعه ]. [109:10
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ځانګړې حالت ): (Special Case
 -1هغه ګاډر چې دپوښښ تخته ورسره یو ځای یا یوازې یو لوري ته واقع وي  - Lګاډر
نومیږي ،د داسې ګاډر د طاقپې د عرض ) (bد الندېنیو) (b2) , (b1او) (b3د قیمتونو څخه
کوچنی قیمت قبلېږي  (b1).د  - Lډوله ګاډر د وایې د دولسمې برخې او د وتلې برخې یا تنې
عرض او ) (bwد جمعې حاصل په اندازه ) ، (b1= L-Beam Span / 12 + bwهمداراز
) (b2د باري ساحې د عر ض ) (b2 = Tributary widthاو)  (b3 = bw + 6 hfسره مساوي
قبلېږي.
-2د ځانګړې  - Tډوله مقطعې لرونکي ګاډر حالت کې د  - Tډوله ګاډر مقطعې ځانګړې
محاسبه سرته رسېږي اود ) (ACIکود د الرښوونې له مخې د ګاډر مقطعه باید د
الندېنیوشرایطو په واسطه تصدیق شي  (b ≤ 4 bw ):او همداراز

) (hf ≥ bw / 2وي

].[167-175:11

 -3.6د  -Tډوله مقطعې لرونکو ګاډرونو تحلیل )(Analysis of T-Beams
د  -Tډوله مقطعې لرونکو ګاډرونو تحلیل لپاره د هماغه فشاري څخه ګټه اخیستل
کېږي  ،چې د مسطتیلي ډوله مقطعې ډوله ګاډرونو لپاره فرض شوي و  .سره له دې چې د
کانکرېټي بالک د تشنج شدت ) (0.85f’cد مسطتیلي ډوله مقطعې ډوله ګاډرونو لپاره
فرض شوی دی  ،خو هغه څېړنې اوتجربې چې په  -Tډوله  ،دایروي ډوله او مثلثي ډوله
مقطعو باندې تر سره شوي دي  ،د دې ښودونکې دي  ،چې په بشپړه دقت او پاملرنې سره
کولی شو په ټولو حالتونو کې مستطیلي فشاري تشنجې بالک وکاروو .
نو له دې امله د  -Tډوله مقطعې لرونکو ګاډرونو د تحلیل لپاره اړینه ده چې د مثبت او
د منفي مومنټونو په شتون کې تحلیل سرته ورسېږي  .همداراز د مثبت مومنټ په شتون کې،
غیر فعال محور د ګاډر په طاقپې او یا سرحدکې (کانکرېټي فشاري بالک) یان )(a ≤ hf
حالت او غیر فعال محور د ګاډر له طاقپې څخه بیرون (کانکرېټي فشاري بالک) یا )(a > hf
حالت کې په الندې ډول له مطالعې الندې نیسو]: [157,158:3
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(الف)  -د کوږوالي (انحنایي) مثبت مومنټونو الندې د  - Tډوله ګاډرونوساده تحلیل
Simplified Analysis of T-Beams under Positive Bending Moments
د یوې معلومې مقطعې تحلیل او پلټنه د کوږوالي مومنټ په وړاندې د هغې
دمقاومت وړتیا ته ویل کېږي  .مثبت مومنټ دګاډر د مقطعې د الندېنۍ برخه کې د کشش
المل کېږي او فشاري برخه د ګاډر د مقطعې په پاسنۍ برخه کې واقع کېږي .

 - 7.6شکل  - T :ډوله ګاډر د مثبت کوږوالي (انحنایي) مومنټ د اغېزې الندې د یو مستطیلي ګاډر په
څېر فعالیت کوي]. [110:10

په دې ډول ګاډرونو کې د ) (Whitney’sوتنیس فشاري بالک ساحه د طاقپې د
ساحې څخه کوچنۍ وي  ،یانې داچې فشاري بالک په بشپړه توګه په طاقپه کې واقع وي .
په دې حالت کې  - Tډوله ګاډر په ( - 7.6شکل) کې دښودل شوي ګاډر په څېر د یومستطیلي
ګاډر په توګه کار کوي  .دلوی کانکرېټي ساحې له امله  ،چې طاقپه هم په کې شامله وي ،
ډېره ناشونې ده  ،چې په  - Tډوله ګاډر کې فشاري بالک دې  ،د ګاډر وتلی برخه (تنې) یا
پښتۍ ) (Webبرخې پورې و غځېږي  .نو له دې امله دا به ډېره ښه وي چې  - Tډوله ګاډرونه
د مستطیلي مقطعه لرونکی ګاډرونو په څېر تحلیل شي  .د  - Tډوله ګاډرونو د تحلیل لپاره
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ساده کول ،کټ مټ د مستطیلي مقطعه لرونکو ګاډرونو د تحلیل ساده کولو په څېر د
الندېنیو څرګندونو په پام کې نیولو سره سرته رسېږي :
 -1د  - Tډوله ګاډر له پاسه عامل نهایي کوږوالي (انحنایي) مومنټ ) (Muپیداکو ل  .د
کوږوالي (انحنایي) مومنټ ) (Muد پیداکو لو لپاره د  - Tډوله ګاډر او دپوښښ تختې
خپل وزن د پوښښ د سیستم د مړ یا دایمي بار یوه برخه ده  .د  - Tډوله ګاډر د وتلې برخې
وزن د مستطیلي ګاډرونو په څېر  ،دفـــرض شوی عـــرض ) (bwاو د بشپړه ارتفاع او طاقپې
ضخــامت د توپیر ) (h –hfله مخې ټاکل کېږي .
 -2د طاقپې د فعال عرض پیداکول د ) (ACI 318کود په واسطه مشخصاتو او همداراز
د ځینو نورو اړینو معلوماتو له مخې پیداکېږي :
 -3د ) (aد قیمت پیدا کول  ،که چېرې ) (a < hfوي نو د ) (aقیمت د الندېنۍ معادلي په
واسطه پیداکېږي :
)………………………………………. (1.6

As fy
0.85f′c b

=a

که چېرې ) (a < hfوي  ،نو په دې حالت کې دطاقپې ډېره ساحه د فشار الندې واقع
کېږي  ،ځکه د طاقپه یې مقطعې لرونکي ګاډر لپاره د فشاري تشنجاتو بالک د طاقپې په
ضخامت کې واقع کېږي  .نو د ګاډرد تشنجاتو د بالک د دې ډول حالت لپاره  ،د ګاډر مقطعه
د مستطیلي مقعطعې معادل د) (bپه عرض طرحه اومحاسبه کېږي ].[184:15
 -4د فوالدي سیخانو د کششي نسبتي اوږدېدنې ) (εtقیمت  ،کټ مټ د مستطیلي مقطعه
لرونکی ګاډر په ډول پیداکېږي  ،چې په الندې توګه پیداکېږي :
)0.003 x (d−c

)………………………..…………....(2.6

c

= εt

دلته  C = a/β1دی .
 -5د )(εtقیمت د پیداکولو څخه وروسته د ظرفیت کمېدونکي ضریب )  (ϕقیمت
پیداکېږي :
)ϕ = 0.48 + 83εt ………………………………….(3.6
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 -6د نومینالي کوږوالي مومنټ ) (Mnقیمت په الندې ډول پیداکېږي :
))…………….……………… (4.6

a
2

Mn = Asfy (d -

 -7د سیخانو مساحت ) (Asد ) (ACI 318کود په واسطه د توصیه شوي اصغري
سیخانومساحت سره پرتله کېږي :
)As ≥ ρmin.bw.d…………………….……….…….. (5.6
) (ρminکټ مټ هماغه دسیخبندۍ اصغري قیمت په څېر دی  ،چې د )(ACI 318
کود په واسطه د مستطـــیلي ډولـــه مقطعه لـــرونکو ګاډرونو لپاره توصیه شوي دي  .په
یاد باید ولــــرو چې ) (ρminیــوازې د ګاډر په فعاله مساحت کـــې ضـــربېږي ) ، (bw.dنه د
 - Tګاډر په ټوله مقطعه کې  ،دا ځکه چې د  - Tګاډر د طاقپې برخه دپوښښ تختې یوه برخه
ده  .لکه څنګه چې د پوښښ د تختې د تحلیل او ډیزاین لپاره د سیخبندۍ اړین اصغري
نسبت برابرېږي  ،د  - Tګاډر د طاقپې لپاره هم په هماغه ډول په پام کې نیول کېږي  .نو
ځکه د  - Tګاډرونو لپاره ) (ρwد ) (ρminسره پرتله کېږي  ،تر څو د کود د غوښتنې سره سم
وارزول شي  (ρw) ،د ) (bwاو هم د) (bپر بنسټ کولی شو چې په الندې ډول یې په الس
راوړو]:[112-126:13
)ρw = As / bw . b………………………………..(6.6
 -8د پیداشوېو د قیمتونو د پرتله کولو له مخې د ګاډر د مقطعې وړتیا پیداکېږي :
که  ϕMn ≥ Muوي  ،نو  – Tګاډر وړتیا لري
که  ϕMn < Muوي  ،نو  – Tګاډر وړتیا نه لري (7.6) .......................................
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 - 1.6مثال  :په النـــدېني شکل کې د ښــــودل شوي  - T ،ګاډر د مقـطـعې وړتیــا وارزوئ ،
کـــه ) (fy = 420 Mpa) ، (f’c = 25 MPaاو د – Tګاډر وایه ) (5,500 mmوي .

حل :
 -1د پوښښ په سیستم کې د  – Tګاډر له پاسه عامل بار ونه  ،د بارېدنې ساحې په عرض
کې مجموعي بارونه دي  ،چې په الندې ډول پیداکېږي :
د پوښښ تختې په مړ یا دایمي بار ) (4.0 KN/m2کیلونیوټن پر متر مربع کې د پوښښ
تختې خپل وزن ګډون لري  .د ګاډر له پاسه بارونه په ترتیب سره په الندې ډول پیداکوو :
مړ یا دایمي بار ) (WDد پوښښ تختې په یو کیلونیوټن پر مترمربع کې بار او د
بارېدنې ساحې د عرض د ضرب حاصل سره مساوي کېږي .
د ګاډر باري ساحې عرض د ) (2.4 mمترو سره مساوي کېږي ،نو ) (WD1مساوي
کېږي په :
WD1 = 4 KN/m2 x 2.4 m = 9.60 KN/m.
د  -Tګاډر خپل وزن مساوي کېږي په :
WD2 = [0.3 x (0.75 – 0.10)] x 24 = 4.68 KN/m
مجموعي مړ یا دایمي بار مساوي کېږي په :
WD = WD1 + WD2 = 9.60 + 4.68 = 14.28KN/m.
ژوندي یا مؤقت بار ) (WLد پوښښ تختې په یو کیلونیوټن پر مترمربع کې بار او د
بارېدنې ساحې د عرض د ضرب حاصل سره مساوي کېږي .
د ګاډر باري ساحې عرض د ) (2.4 mمترو سره مساوي کېږي  ،نو ) (WLمساوي
کېږي په :
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WL = 12 KN/m2 x 2.4 m = 28.80 KN/m.
د  -Tګاډر له پاسه نهایي بار مساوي کېږي په :
WU = 1.2 x WD + 1.6 x WL = 1.2 x 14.28 + 1.6 x 28.80 = 63.22 KN/m
د کوږوالي نهایي مومنټ په الندې مساوي کېږي په :
MU = WU L2/8 = 63.22 x (5.5)2/8 = 239.05 KN. m
 -2د طاقپې فعال عرض ) (bد الندېنېو) (b1, b2او) (b3د قیمتونو څخه کوچنی قیمت
قبلېږي :
b1= T – beam span / 4 = 7,500/4 = 1,875 mm
b2= Tributary width = 2,400 mm
b3= bw + 16 hf = 300 + 16 x 100 = 1,900 mm
د پورتنېو قیمتونو څخه کوچنی قیمت ) (b = 1,875 mmقبلوو.
 -3فرض کوو چې  a < hfدی .
د ) (4 # 20 mmفوالدي سیخانومساحت مساوي کېږي په :
= 1,256 mm2.
= 83 mm < hf = 100 mm

𝜋 x 202

=4x

4
1,256 𝑥 420

0.85x 25 x 300

𝜋𝑑2

=

4

As = n x

As fy
0.85f′c b

=a

-4کششي نسبتي اوږدېدنه )(εtپه الندې ډول پیداکوو :
C = a/β1= 83 / 0.85 = 98 mm
d ≈ 750 – 75 = 675 mm
= 0.0177 > 0.005 ⇒ ϕ= 0.9

)0.003 x (675−98

=

98

)0.003 x (d−c
c

= εt

 -5نومینالي کوږوالي مومنټ ) (Mnپه الندې ډول پیداکوو :
) = 334,183,920 N. mm

83
2

) = 1,256 x 420 x (675 -

a
2

Mn = Asfy (d -

Mn = 334.20 x 106 N. mm = 334.20 KN. m
 -6د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې د سیخانو اصغري مساحت مساوي کېږي په :
x 300 x 675 = 675 mm2.

1.4
420

= = bw.d
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1.4
fy

= Asmin = ρmin . bw.d

As = 1,256 mm2 > Asmin = 675 mm2
 - 7د) (ϕMnاود) (MUد قیمتونو د پرتله کولو له مخې د ګاډر د مقطعې وړتیا پیداکېږي :
ϕMn = 0.9 x 334.20 = 300.78 KN. m > MU = 239.05 KN. m
د( -1.6مثال ) لپاره د  – Tګاډر په عرضي مقطعه کې د فوالدي سیخانو د ځای په ځای کولو
تفصیل په الندېني شکل کې ښودل شوي دی .
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(ب) -د کوږوالي مثبت مومنټونو الندې د  - Tډوله ګاډرونو تفصیلي تحلیل
)(Detail Analysis of T-Beams under Positive Bending Moments
ځېني مهال داسې پېښېږي چې دفشاري قوې د السته راوړنې لپاره د  -Tډوله ګاډر د
طــاقپې مساحت د ویتنیس فشاري بــالک ) (Whitney’s compression blockکفایت
نه کوي او نورمساحت ته اړتیا وي  ،ترڅو په ( -6.8شکل) کې په ښودل شویو فوالدي
سیخانو کې د کششي قوو په وړاندې عکــس العمل څرګند کړي  .په فشاري ساحې او
فشاري بالک کې د بدې اغېزې له امله په بڼه کې د بدلون حالت کې د) (a = β1x cد تطبیق
وړ ده ].[608,609:1

 - 9.6شکل  :د  - Tډوله ګاډر فشاري بالک ،چې تر وتلې برخې پورې غځېدلې دی ]. [113:10

د دې هندسي بدلون له امله  ،د  - Tډوله ګاډر د تحلیل لپاره د مخکني مثال په پرتله
ال ډېر تفصیل ته اړتیا ده  .د دې حالت د تحلیل کړنالره یا طریقه په الندې ډول توضیح کېږي:
 -1د  - Tډوله ګاډر له پاسه د عامل ډېر شوي محاسبوي کوږوالي (انحنایي) مومنټ )(Mu
قیمت پیداکېږي ،چې د وتلی یا پښتۍ برخې وزن هم په کې شامل دی  ،لکه مخکې چې ترې
یادونه وشوه .
 -2د طاقپې د فعال عرض ) (bپیداکول  ،چې د ) (ACI 318کود له مخې مشخصېږي .
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 -3د ) (aد قیمت پیدا کولو لپاره فرض کېږي چې ) (a < hfوي نو د ) (aقیمت د الندېنۍ
معادلې پربنسټ پیداکېږي :
).……………………….. (1.6

As fy

0.85f′c b

=a

-4که چېرې ) (a < hfوي نو داسې فرضیږی  ،چې مقطعه په انحناء کې د یوي مستطیلي
مقطعې په څېر کارکوي  ،نو په دې حالت کې یې تحلیل لکه د مخکې په څېر ،چې ترې یادونه
وشوه تر سره کېږي او که چېرې ) (a > hfوي  ،نو په هغه حالت کې پنځم قدم ته ځو.
 -5پــه دې حالت کې په فــرضي تــوګــه د  - Tډوله ګاډر مقطعه د ګاډرپه دوو مقـطــعــولکه د
( - 10.6شکل) په څېر وېشو.

لومړی ګاډر

لومړی ګاډر :د لومړي ګاډر په مقطعه کې،د طاقپې په ځوړنده برخه کې فشاري بالک او د هغې اړونده
سیخانو مساحت ښودل شوی دی .
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دویم ګاډر
دویم ګاډر :د دویم ګاډر په مقطعه کې،د ګاډرپه وتلې برخه کې فشاري بالک او د هغې اړونده سیخانو
مساحت ښودل شوې دی .
 -10.6شکل  :د -Tډوله ګاډر فشاري بالک  ،تر وتلې برخې پورې دغځېدنې له مخې په اټکلی ډول
وېشلې مقطعې ]. [114:10

 -6د ) (ACI 318کود ،د اصغري دیکته شوي مساحت له مخې ،د( -9.6شکل) کې د لومړي
ګاډر اړونده سیخانو ) (Asfد قیمت پیداکول  .د کانکرېټي طاقپې په ځوړنده برخه کې د
فشاري پیداکېدونکو قوو په وړاندې دپیداکېدونکو کششي قوو لپاره اړینو د سیخانو
مساحت ) ، (Asfلکه د) (Asپه شانته په الندې ډول پیداکېږي :
Asf .fy = 0.85f’c. (b – bw) .hf
)……………………………. (8.6

] [0.85f′c .(b−bw ).hf
fy

= Asf

 -7په ( -10.6شکل) کې د دویم ګاډر اړونده سیخانو ) (Aswد قیمت پیداکول  .د کانکرېټي
وتل Xیا پښتۍ برخې د فشاري پیداکېدونکو قوو په وړاندې دپیداکېدونکو کششي قوو
لپاره اړینو سیخانو مساحت ) ، (Aswلکه د) (Asپه شانته په الندې ډول پیداکېږي :
Asw .fy = 0.85f’c.a. bw
)…………………………………. (9.6
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) (0.85f′c .a.bw
fy

= Asw

په داسې حال کې چې  ،ال تر اوسه د) (aقیمت نه وي پیدا شوي  ،د) (Aswمساحت دپیداکولو
لپاره له الندېنۍ طرېقې څخه ګټه اخیستل کېږي :
)As = Asf + Asw; ⇒ Asw = As - Asf ……………………….. (10.6
 -8د ( -10.6شکل) کې د دویم ګاډر اود ) (8.6معادلې په کارونې سره د) (aبشپړه قیمت په
الندې ډول پیداکېږي :
)………………………..…………….. (11.6

Asw fy
0.85f′c bw

=a

 -9د فوالدي سیخانو د کششي نسبتي اوږدېدنې ) (εtقیمت د ( -6.2معادلې) په واسطه ،
کټ مټ د مستطیلي مقطعه لرونکی ګاډر په ډول  ،چې په الندې توګه پیداکېږي :
)0.003 x (d−c

)……………….…………………..(2.6

c

= εt

دلته  C = a/β1دی .
 -9د )(εtقیمت د پیداکولو څخه وروسته د ظرفیت کمېدونکې ضریب )  (ϕقیمت د (-3.6
معادلې) یا د جدول په واسطه پیداکېږي :
)ϕ = 0.48 + 83 εt……………………………………….(3.6
 -10د نومینالي کوږوالي مومنټ ظرفیتونو ( Mnwاو  ) Mnfقیمتونه د لومړی ګاډراو دویم
ګاډر لپاره په الندې ډول پیداکېږي :
)Mnf = Asf. fy. (d – hf/2) …………………………………. (12.6
دلته  (d – hf/2) :د دویم ګاډر د( -9.6شکل) له مخې د مومنټ بازو دی .
)Mnw = Asw. fy. (d – a)……………………………………… (13.6
دلته  (d – a /2) :د دویم ګاډر د( -9.6شکل) له مخې د مومنټ بازو دی .
)Mn= Mnf + Mnw …………………………………………… (14.6
 -11د سیخانو مساحت ) (Asد ( -5.6معادلې)په واسطه پیداکېږي او د )(ACI 318
کود په واسطه د توصیه شوو اصغري سیخانومساحت سره پرتله کېږي :
).bw.d ……………….……….…….. (5.6
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1.4
fy

= As ≥ ρmin.bw.d

 -12د) (ϕMnاود) (MUد قیمتونو د پرتله کولو له مخې د ګاډر د مقطعې وړتیا پیداکېږي
او د ( )7.6فورمول له مخې پرتله کېږي ]: [147-159:4
که  ϕMn ≥ Muوي  ،نو  – Tګاډر وړتیا لري او که  ϕMn < Muوي  ،نو  – Tګاډر وړتیا نه
لري (7.6).......................................
 -2.6مثال  :پـــه الندېني شکل کې د ښودل شـــوي ،مخـکـــې جــــوړ شـــوي )(Precast
ځـــانګـــړې  –Tډوله مقطعه لرونکي ګاډر وړتیا وپلټئ  ،که د هغې لپاره د کانکـــرېټـــو
فشاري مقــاومت ) ،(f’c = 25 MPaد سیخـــانو مقـــاومت ) (fy = 420 MPaاو نهایي
کـــږېـــدنې مومـنټ ) (Mu = 750 KN. mپه پام کې نیول شوی وي .

حل  :په لومړی قدم کې د ورکړل شویو شرایطو له مخې د ګاډر د مقطعې ابعاد ارزوو ،یانې
داچې د طاقپې ارتفاع باید د ګاډر د تنې د عرض د نیمایې سره مساوي او یاډېر (hf ≥ bw
) / 2او همدا رازد طـاقپې عـــرض باید دګاډر تنې د عرض د څلور برابره سره مساوي وي
کوچنی ) (b ≤ 4 bwوي .
څرنګه چې :

hf = 150 mm ≥ bw / 2 = 300 / 2 = 150 mm.

b = 450 ≤ 4 bw = 4 x 300 = 1,200 mm.
له پورتنۍ محاسبې څخه څرګندېږي ،چې د ګاډر د مقطعې ابعاد د کود له بریده باید
ډېر نه شي .
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اوس دفشاري بالک په طاقپه کې د شتون په فرضونې سره د کانکرېټود فشاري بالک
ارتفاع ) (aقیمت په الندې ډول پیداکوو:
د ) (4 # 20 mmفوالدي سیخانومساحت مساوي کېږي په :
= 4,239 mm2.
= 186 mm > hf = 150 mm

𝜋 x 302
4

=6x

4,239 x 420

0.85x 25 x 450

𝜋𝑑2
4

=

As = n x

As fy
0.85f′c b

=a

له پورتنۍ محاسبې څخه څرګندېږي چې ،د) (aقیمت د ګاډر د مقطعې د طاقپې
دارتفاع ) (hfله قیمت څخه ډېر دی یانې داچې د طاقپې څخه بېرون واقع دی ،نو د)(4.6
برخې په څېرپه الندې توګه خپله محاسبه پر مخ وړو :
Asf = [0.85f’c. (b – bw) .hf] / fy = [0.85 x 25 x(450 – 300) x 150] / 420
Asf = 1,138 mm2.
Aw = As - Asf = 4,239 – 1,138 = 3,101 mm2
= 204 mm.

3,101 x 420
0.85 x 25 x 300

=

Asw fy
𝑤0.85f′c b

=a

د) (aقیمت د پیداکولو څخه وروسته ) (d = 750 – 100 = 650 mmاو همداراز د
فشاري ناحیې ارتفاع ) (C = a/β1= 204/ 0.80 = 255 mmپه الس راوړو .
اوس د) (εtقیمت په الندې ډول پیداکوو :
= 0.0046

)0.003 x (650−255
255

=

)0.003 x (d−c
c

= εt

اوس د )(εtقیمت د پیداکولو څخه وروسته د ظرفیت کمېدونکې ضریب )  (ϕقیمت
د الندېنۍ معادلې یاجدول څخه پیداکېږي :
ϕ = 0.48 + 83 εt = 0.48 + 83 x 0.0046 = 0.866
ρw = As / (bw.d) = 3,101/ (300 x 650) = 0.016 = 1.6% >> ρmin = 0.35%
د ) (ρminقیمت د جدول څخه هم اخیستل کېږي  .د محاسبو څخه جوته شوه  ،چې د
ګاډر مقطعه د کود له الرښوونوسره سمون لري .
اوس د نومینالي مومنټ قیمت په الندې ډول په الس راوړو :
)Mn= Mnf + Mnw = Asf.fy (d - hf/2) + Asw .fy (d - a/2
)Mn= 1,138 x 420 x (650 – 150/2) + 3,101 x 420 x (650 – 204/2
Mn= 274,827,000 + 713,726,160 = 988,553,160 N. mm
Mn = 988.60 KN. m
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ϕ Mn= 0.866 x 988.60 = 856.13 KN. m > Mu = 750 KN. m
د پورتنۍ محاسبې په پاېله کې څرګندېږي  ،چې د ګاډر مقطعه خوندي ده .

(ج)  -د مثبت کوږوالي مومنټونو الندې د  – Tګاډرونو د تحلیل دویمه طریقه
(Another Analysis Procedure for T-Beams under Positive Bending
)Moments
د  – Tګاډر  ،چې فشاري بالک یې تر وتلې برخې پورې غځېدلی وي  ،د فرضي
وېشنې پر ځای  ،ټول فشاري بالک د یوې ساحې یا یو مساحت په ډول قبلېږي  .د دې لپاره
اړینه ده ،چې د مومنټ بازو په ریاضیکي توګه پیداشي  .د ( -11.6شکل) د همدې بلې
طرېقې ښودونکی دی]. [136:9

 - 11.6شکل  :د  - Tډوله ګاډر فشاري بالک ،چې تر وتلې برخې پورې غځېدلې دی ،د تحلیل لپاره د
بشپړېدونکی طرېقې کارونه ].[118:10

په ( - 11.6شکل) کې ) (zد سیخانو او د کانکرېټي فشاري بالک د مرکزونو تر منځ
فاصله ده  .چې په الندې ډول محاسبه کېږي :
)z = d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw . a2 / 2] / Ac ……………….(15.6
دلته ) (Acد کانکرېټي فشاري بالک مساحت دی ،چې په الندې ډول پیداکېږي :
)……………………………………….. (16.6
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As fy
0.85f′c

= Ac

همدارنګه دلته ) (aد کانکرېټي فشاري بالک ارتفاع ده  ،چې په الندې ډول
پیداکېږي :
)a = [Ac – hf (b – bw)] / bw …………………….….. (17.6
د  - Tډوله ګاډر فشاري بالک ،چې تر وتلې برخې پورې غځېدلې دی ،د تحلیل لپاره
د بشپړېدونکی طرېقې له لومړی قدم څخه تر څلورم قدمه پورې په همدې فصل کې په
بشپړه توګه تشریح شوي دي  .که چېرې په څلورم قدم کې ) (a > hfڅخه په الس راشي  ،نو
الندېني قدمونه پر مخ وړل کېږي ،تر څو چې د  – Tډوله ګاډر د حل لپاره ) (ϕMnپیداشي :
 -1د) (16.6معادلې په واسطه د کانکرېټي بالک مساحت پیداکېږي .
 -2د) (17.6معادلې په واسطه د کانکرېټي بالک ارتفاع ) (aپیداکېږي .
 -3د) (15.6معادلې په واسطه د کانکرېټي بالک ارتفاع ) (zپیداکېږي .
 -4د کششي نسبتي اوږدېدنې ) (εtقیمت لکه د مستطیلي مقطعه لرونکي ګاډر په څېر د
( -2.6معادلې) په واسطه پیداکېږي :
)0.003 x (d−c

)……………………… …………….. (2.6

c

= εt

دلته  (C = a/β1) :دی .
 -5د )(εtقیمت د پیــــداکولو څخه وروسته د ظرفیت کمېدونکې ضریب )  (ϕقیمت د
( -3.6معادلې) یا د جدول په واسطه پیداکېږي :
)ϕ = 0.48 + 83 εt ≤ 90……………………………………….(3.6
 -6د سیخانو مساحت ) (Asد ( -5.6معادلې) په واسطه پیداکېږي او بیا د )(ACI 318
کود په واسطه له توصیه شوي اصغري سیخانومساحت سره پرتله کېږي :
)As ≥ ρmin.bw.d……………………………..……….…….. (5.6
 -7د نومینالي کوږوالي مومنټ ظرفیتونه ( ) ϕ Mnقیمتونه الندېنۍ معادلې په واسطه
پیداکېږي :
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)Mn = As.fy. {d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw . a2 / 2] / Ac }….(18.6
 -8د ) (ϕMnاود) (MUد قیمتونو د ( -7.6فورمول) د پرتله کولو له مخې د ګاډر د مقطعې
وړتیا پیداکېږي]: [45-47:2
که  ϕMn ≥ Muوي  ،نو  – Tګاډر وړتیا لري
که  ϕMn < Muوي  ،نو  – Tګاډر وړتیا نه لري (7.6).......................................
 - 3.6مثال  :په دې مثال کې د تیر) (2.6مثال ټول ارقام او شکل په پام کې نیول کېږي او
محاسبه د هماغې له مخې د بدیلې یانې بشپړېدونکې کانکرېټي فشاري بالک په طرېقې
سرته رسیږي  ،خو د مومنټونو پرتله کېدنه په) (6.6برخه کې تشریح کېږي .
حل  :د دې مثال په حل کې هغه قیمتونه ،چې په ) (2.6مثال کې پیداشوي دي بیا نه محاسبه
کېږي  ،د لته یوازې  ،د دې طرېقې په واسطه پیداکېدونکي قیمتونه په الندې ډول په الس
راوړو :
د) (Acقیمت د) (16.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکېږي :
د ) (4 # 20 mmفوالدي سیخانومساحت مساوي کېږي په :
= 4,239 mm2.

𝜋 x 302

= 83,782.6 mm2

=6x

4
4,239 x 420
0.85 x 25

𝜋𝑑2

=

4

As = n x

As fy
0.85f′c

= Ac

د ) (aقیمت د) (17.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکوو:
= 204 mm

)83,782.6−150 x (450−300
300

=

) Ac −hf (b−bw
bw

=a

د ) (zقیمت د) (15.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکېږي :
z = d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw . a2 / 2] / Ac
z = 650 – [(450 – 300) x (150)2 / 2 + 300 x (204)2 / 2]/ 83,782.6
z = 650 – [1,687,500 + 12,484,800]/ 83,782.6 = 481 mm
د ) (Mnقیمت د) (18.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکېږي :
}Mn = As.fy. {d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw. a2 / 2] / Ac
Mn = As.fy. z = 4,239 x 420 x 481 = 856,362,780 N. mm = 856.4 KN. m
) (ϕ Mnقیمت په الندې ډول پیداکوو:
ϕMn = 0.866 x 856.4 = 770.73 KN > Mu = 750 KN. m
د پورتنۍ محاسبې په پاېله کې څرګندېږي  ،چې د ګاډر مقطعه خوندي ده .
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(د)  -د مثبت کوږوالي (انحنایي) مومنټونو الندې د  – Tګاډرونو د تحلیل
درېمه طریقه :
د  – Tګاډر  ،چې فشاري بالک یې تر وتلې برخې پورې غځېدلي وي  ،د فرضي
وېشنې پر ځای  ،ټول فشاري بالک د یوې ساحې یا یو مساحت په ډول قبلېږي  .د دې لپاره
اړینه ده ،چې د مومنټ بازو په ریاضیکي توګه پیداشي  .د ( -12.6شکل) د همدې بېلی
طرېقې ښودونکي دي .

 - 12.6شکل  :د  - Tډوله ګاډر فشاري بالک ،چې تر وتلې برخې پورې غځېدلې دی ،د تحلیل لپاره د
بشپړېدونکې طرېقې کارول ].[118:10

په ( - 12.6شکل) کې ) (zد سیخانو او د کانکرېټي فشاري بالک د مرکزونو تر منځ
فاصله ده  .چې په الندې ډول محاسبه کېږي :
)z = d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw . a2 / 2] / Ac ………………….(15.6
دلته ) (Acد کانکرېټي فشاري بالک مساحت دی ،چې په الندې ډول پیداکېږي :
)Ac = As. fy / 0.85 f’c……………………………………….. (16.6
همدارنګه دلته ) (aد کانکرېټي فشاري بالک ارتفاع ده  ،چې په الندې دول پیداکېږي:
)a = [Ac – hf (b – bw)] / bw ……………………………….. (17.6
د  - Tډوله ګاډر فشاري بالک ،چې تر وتلې برخې پورې غځېدلې دی ،د تحلیل لپاره
د بشپــــړېـــــدونکي طــــرېقې له لومړي قدم څخه تر څلورم قدمه پورې د همدې فصل په
) (6.4برخې کې په بشپړه توګه تشریح شوي دي  .که چېرې په څلورم قدم کې ) (a > hfڅخه
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په الس راشي  ،نو الندېني قدمونه پر مخ وړل کېږي ،تر څو چې د  – Tډوله ګاډر د حل لپاره
)(ϕMnپیداشي :
 -1د) (16.6معادلې په واسطه د کانکرېټي بالک مساحت پیداکېږي .
 -2د) (17.6معادلې په واسطه د کانکرېټي بالک ارتفاع ) (aپیداکېږي .
 -3د) (15.6معادلې په واسطه د کانکرېټي بالک ارتفاع ) (zپیداکېږي .
 -4د کششي نسبتي اوږدېدنې ) (εtقیمت لکه د مستطیلي مقطعه لرونکی ګاډر په شانته د
الندېنۍ معادلې په واسطه پیداکېږي :
)0.003 x (d−c

)……………………… …………….. (2.6

c

= = εt

دلته  C = a/β1دی .
 -5د )(εtقیمت له پیداکولو څخه وروسته د ظرفیت کمېدونکې ضریب )  (ϕقیمت د
الندېنۍ معادلې یا جدول په واسطه پیداکېږي :
)ϕ = 0.48 + 83 εt ≤ 90………………………………….(3.6
 -7د سیخانو په الس راغلی مساحت ) (Asد ) (ACI 318کود په واسطه د توصیه شوي
سیخانواصغري مساحت سره پرتله کېږي :
)As ≥ ρmin.bw.d…………………….……….……….... (5.6
 -8د نومینالي کوږوالي مومنټ ظرفیتونه ( ) ϕ Mnقیمتونه الندېنۍ معادلې په واسطه
پیداکېږي :
)Mn = As.fy. {d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw . a2 / 2] / Ac }….(18.6
 -9د ) (ϕMnاود) (MUد قیمتونو د پرتله کولو له مخې د ګاډر د مقطعې وړتیا پیداکېږي
]:[119-123:14
که  ϕMn ≥ Muوي  ،نو  – Tګاډر وړتیا لري
که  ϕMn < Muوي  ،نو  – Tګاډر وړتیا نه لري (7.6).......................................
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 - 4.6مثال  :په دې مثال کې د تیر) (2.6مثال ټول ارقام او شکل په پام کې نیول کېږي او
محاسبې د هماغې له مخې د بدیلې یانی بشپړېدونکی کانکرېټي فشاري بالک په طرېقې
سرته رسیږی  ،خو د مومنټونو پرتلنه په تېره برخه کې تشریح کېږي .
حل  :د دې مثال په حل کې هغه قیمتونه ،چې په ) (2.6مثال کې پیداشوي دي بیا نه محاسبه
کېږي  ،د لته یوازې  ،د دې طرېقې په واسطه پیداکېدونکي قیمتونه په الندې ډول په الس
راوړل کېږي :
د) (Acقیمت د) (16.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکېږي :
Ac = As . fy / 0.85 f’c = 4,239 x 420 / (0.85 x 25) = 83,783 mm2
د ) (aقیمت د) (17.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکوو:
a = [Ac – hf (b – bw)] / bw = [83,783 – 150 x (450 – 300)] / 300 = 204 mm
د ) (zقیمت د) (15.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکوو:
z = d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw . a2 / 2] / Ac
z = 650 – [(450 – 300) x (150)2 / 2 + 300 x (204)2 / 2]/ 83,783
z = 650 – [1,687,500 + 6,242,400]/83,783 = 650 – 94.65 = 555 mm
د ) (Mnقیمت د) (18.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکوو:
Mn = As.fy. {d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw . a2 / 2] / Ac }= As.fy.z
Mn = 4,239 x 420 x 555 = 988,110,900 N. mm = 988.111 KN. m
د) (ϕ Mnقیمت په الندې ډول پیداکوو:
ϕMn = 0.866 x 988.111 = 855.70 KN > Mu = 750 KN. M

(هـ)  -دکوږوالي د منفي مومنټونو الندې  T ،ـ ډوله ګاډرونه :
)(T- Beams under Negative Bending Moments
منفي مومنټ د ګاډرپه پاسنۍ برخه کې د کشش له امله او د ګاډر په الندېنۍ برخه
کې د فشار له امله رامنځته کېږي  .نو ځکه د منفي مومنټ الندې  Tـ ډوله ګاډرونه  ،د
مستطیلي مقطعه لرونکو ګاډرونو په څېر کار کوي  ،چې فشاري ساحه یې په مستطیلي
برخه کې واقع وي  .په معادل مستطیلي مقطعه لرونکو ګاډرکې ) (bwد ګاډر د عرض په توګه
کاریږی .
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 - 13.6شکل  :دمنفی مومنټ الندې د  - Tډوله ګاډر تحلیل ].[120:10

 - 4.6د  -Tډوله ګاډرونو په مقطعو کې اعظمي او اصغري کششي سیخان
(Maximum and Minimum of Tension Steel Bars in T- Beams
)Sections
د ګاډرونو د مستطیلي مقطعې په څېر په  -Tډوله مقطعو کې د کششي سیخانو د ځای
په ځای کېدنې لپاره هم د اعظمي او اصغري سیخبندۍ لپاره محدودیت شته دي  .چې د
اعظمي سیخبندۍ او اصغري سیخبندۍ لپاره محدودیتونه یې په الندې ډول تر مطالعې
الندې نیسو :

(الف)  -د  -Tډوله ګاډرونو په مقطعو کې اعظمي کششي سیخانو محدودیت
(Maximum Tension Reinforcement limitation in T- Beams
)Sections
د ګاډرونو د مستطیلي مقطعې په څېر اړینه ده  ،چې د فشاري کانکرېټو د ناڅاپي
ماتېدنې څخه وړاندې  ،د فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې څخه ډاډمنتیا حاصله کړو  .په
متعادله او متوازنه یا یو برابر ماتېدنه کې د فوالدي سیخانو نسبې اوږدېدنه یا شکل بدلون
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د) (εyته په رسېدنې سره  ،د کانکرېټو نسبې اوږدېدنه یا شکل بدلون د) (εcu = 0.003ته
رسېږي  .نو د (  -14.6شکل) له مخې د مثلثونو د تشابه څخه په الس راځي چې :
)……………………………………… (19.6

𝑢𝑐𝜀
𝑦𝜀𝜀𝑐𝑢 +

x

=

d

د ) (ACI 318کود په واسطه د فشاري او کششي ساحو لپاره اصغري نسبتي اوږدېدنه
یا شـــکل بدلـــون په ترتیب ســــره ) (εcu = 0.003او ) (εt = 0.004تـــــوصیه کــــېږي  ،نـــو د
(  -14.6شکل) له مخې چې ) (X/d = 0.429اعظمي مقدار په الس راځي  .نو له دې امله که
چېرې د ) (X/dقیمت که له ) (0.429څخه کوچنی شي  ،نو د کششي فوالدي سیخانو نسبې
اوږدېدنه یا شکل بدلون له ) (0.004څخه ډېرېږي  .دا مقدار هغه مهال رامنځته کېږي چې :
)ρw, max = ρmax + ρf ……….………………………. (20.6
په پورتني فورمول کې :
 - ρw, maxد  -Tډوله مقطعې لرونکي ګاډر د سیخبندۍ اعظمي نسبت دی .
 - ρmaxپه مقطعه کې د سیخبندۍ اعظمي نسبت دی  ،چې د الندېني فورمول په واسطه
پیداکېږي :
ρmax = 0.365 β1f’c/fy
 - ρfپه مقطعه کې د سیخبندۍ اعظمي نسبت دی  ،چې د الندېني فورمول په واسطه
پیداکېږي :

ρf = Asf/bwd
همداراز د الندېني فورمول په واسطه پیداکېږي :

ρw = As/bwd
د پورتنیو فورمولونو څخه څرګندېږي  ،چې د مقطعې د سیخبندۍ ټول نسبتونه د
ګاډر د تنې ساحې د سطحې ) (bwdله مخې پیداکېږي .
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 - 14.6شکل  :په  - Tډوله ګاډر کې د تشنجاتو اونسبتي اوږدېدنه یا شکل بدلون وېشنه ].[158:3

پر کششي فوالدي سیخانود پورتنیو محدودیتونو عملي پاېله دا ده  ،چې د  -Tډوله
مقطعې لرونکو ګاډرونو کې نژدې پر ټولو حالتونو کې د فشاري تشنجاتو بالک د طاقپې
په برخه کې واقع کېږي  ،خو د غیر عادي هندسي ابعادو او د فوالدي سیخانو او کانکرېټو
د مقاومت د غیر معمولي ترکیب لپاره په پام کې نیول کېږي  .نوله دې امله د  -Tډوله مقطعې
لرونکي ګاډرونو په طرحه او محاسبه په ډېری مسئلوکې د ګاډرونو د مستطیلي ډوله
مقطعې د رابطو څخه ګټه اخیستل کېږي ].[233-235:18
کله چې د مستطیلي ډوله مقطعې په څېر  ،د  -Tډوله مقطعې لرونکي ګاډرونو د تنې
ابعاد ) (bwاو ) (dد کانکرېټو د ظرفیت پر بنسټ د فشار الندې غوره شي  ،د فشاري طاقپې
د پلنوالي د ډېروالي له امله  ،دا ابعاد ډېر کوچني په الس راځي  .نو د فعالې ارتفاع د کموالي
له امله دکششي فوالدي سیخانو د ډېرې مقطعې له کبله ،په لږه ارتفاع کې په تنه کې د ډېرو
عرضاني تشنجاتو او شکل بدلون په وړاندې د مقاومت لپاره دډېرو عرضاني سیخانو یا
ګژدمکونو شتون  ،مناسبه طرحه نه ده  .ښه به دا وي چې د  -Tډوله مقطعې لرونکي ګاډرونو
د تنې ابعاد ) (bwاو ) (dدالندېنیو اړتیاو له مخې و ټاکل شي :
 -1د ) (ρwپر بنسټ چې له ) (ρw, maxڅخه څو ځلې کوچنی وي .
 -2د  -Tډوله مقطعې لرونکي ګاډرونو د تنې د عرضاني تشنجاتو پر بنسټ .
 -3په مستطیلي ډوله مقطعې لرونکو ګاډرونو کې  ،چې د اتکاګانو سره یې منفي مومنټ
شتون لري  ،د  -Tډوله مقطعې لرونکي ګاډرونه دپاسنۍ برخې درز کېدنې له امله د )(bw
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په پلنوالي د مستطیلي مقطعې په څېر عمل کوي  .د مقطعې الزمي ابعاد ) (bwdکولی شو
د اتکاء د منفي مومنټ او د فشاري کانکرېټو د مقاومت پر بنسټ دا مقطعه مستطیلي
وټاکو .
سربېره د اساسي یا بنسټیزو سیخانو د تامنیدنې څخه  ،اړینه ده چې عرضاني سیخان
د ګاډر تر طاقپې پورې و غځول شي  ،تر څو د فشاري طاقپې د یولخته کېدنې او نښلېدنې
څخه ډاډمنتیا حاصله شي  .د معمولي ساختمانونو د پوښښ تختو په سیخبندۍ کې دا رنګه
غوښتنې حاصلېږي  .خو که د  -Tډوله مقطعې لرونکي ګاډرونه په ځانګړې ډول وي  ،د
طاقپې برخې وارده او عامل بارونه په خپله سطحه متحمل کېږي  .د دې عمل لپاره اړین
فوالدي سیخان  ،د طاقپې عرضي تأ مینوونکي فوالدي سیخان دي  .د ) (ACI 318کود
سره سم د دې سیخانو تر منځ فاصلې د پوښښ تختې د ضخامت د پنځه برابره ) (5hاو یا د
)(450 mmملي مترو( هر یو چې کوچنی وی ) څخه ډېر نه شي ]. [159-160:3

(ب)  -د  -Tډوله ګاډرونو په مقطعو کې اصغري کششي سیخانو محدودیت
(Minimum Tension Reinforcement limitation in T- Beams
)Sections
لکه مخکې چي ترې یادونه وشوه  ،چې د ټولو کږېدونکو یا انحنایي مقطعو لپاره او
په هر ځای کې چې کششي فوالدي سیخانو ته د تحلیل پر بنسټ اړتیا وي  ،نو باید چې د
کششي فوالدي سیخانو اصغري مقدار یې له الندېنۍ اندازې څخه لږ نه شي :
)bwd ………………..… (21.6
)………………..… (22.6

1.4
fy

1.4

≥

fy

≥ bwd

√f′c
fy

√f′c
fy

= 0.25

As, min = 0.25
As,min
bw d

= ρ min

پورتنۍ رابطه دفشاري طاقپې لرونکي  -Tډوله مقطعې لرونکي ګاډر لپاره پرته له
دې چې فشاري تشنج د طاقپې په برخه کې واقع شوی وي او مقطعه د مستطیلي مقطعې
په څېر په پام کې نیول شوې وي او یا هم د مقطعې کر د  -Tډوله مقطعې په څېر وي  ،کارول
کېږي او د ګاډر د تنې د عرض ) (bwڅخه ګټه اخیستل کېږي  .په هغو مقطعو کې چې د هغې
طاقپه په کشــش کې کار وکړي  ،په پورتنۍ رابطه کې د ګاډر د تنې د عرض ) (bwپر ځای د
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کششي طاقپې ) (bاو د ) (2bwله قیمتونو څخه کــــوچنی قیمت پــه پــام کـــې نیول
کــېږي ].[143-145: 4

 - 5.6د  -Tډوله ګاډرونو محاسبه )(Design of T- Beams
د  -Tډوله مقطعه لرونکو ګاډرونو د محاسبې لپاره الندېنیو مالوماتو ته اړتیا ده :
 -1د ګاډر یا پوښښ سیستم په بڼه کې د وایې اوږدوالی  ،د اتکاء شرایط (ساده اتکاء لري ،
کانټیلیور او یا داسې نور) او د لوڅېدنې شرایط (دننه  ،بیرون  ،هوا او داسې نور )...شامل
وي  .سربېره پر دې  ،د  -Tډوله ګاډرد محاسبې څخه مخکې  ،د پوښښ تختې لپاره محاسبه
بشپړه شوي فرضیږي ،نو له دې امله د طاقپې ضخامت ) (hfاو د  -Tډوله ګاډرونو تر منځ
ممکنه فاصله مالومه وي .
 -2دګاډریا پوښښ سیستم له پاسه د مړو یا دایمي  ،ژوندیو یا مؤقتو  ،زلزلې بارونوپه
هکله مالومات .
 -3د محاسبې په محدودیتونو کې د پوښښ سیستم د اعظمی ارتفاع ) (hاو د  -Tډوله
ګاډرونو ترمنځ فاصله شاملیږي .
محاسبوي یا ډېر شوي کوږوالي مومنټ ) ، (Mnچې د پیداکولو په هکله یې مخکې
یادونه وشوه  ،چې دبارېدنې ضریبونه یې د ) (ASCE 7سټندرد پر بنسټ په پام کې نیولو
سره د محاسبې لپاره د لومړېو ارقامو په ډول کاریږی  .د نهایي کوږوالي مومنټ ) (Muد
پیداکولو لپاره اړینه ده  ،چې د ګاډر خپل وزن پیداشي او هم د پوښښ تختې وزن د پوښښ
سیستم د مړ یا دایمي بار یوه برخه ده  .د  -Tډوله ګاډر د تنې وزن لکه د مستطیلي ګاډرونو
په محاسبه کې وښودل شوه ،د ) (bwعرض په فرضونې سره اود بشپړي ارتفاع ) (h – hfپه
پام کې نیول کېږي  .د  -Tډوله ګاډر د محاسبې لپاره ،لومړی د) (bwاو) (hاټکلول او ټاکل
اړین دي  .همداراز د ګاډر د عرضي مقطعې دهندسي اندازو یا دسیخبندۍ په اړه د کود نور
تحمیلي محدودیتونه هم په پام کې نیول کېږي .
د  -Tډوله ګاډرد عرضي مقطعې په تسلیمېدنه )(yieldکې د کوږوالی ) (Flexureپه
محاسبه کې ،د ګاډر د مقطعې د تفصیل لپاره الندېني مالومات ډېر اړین دي :
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 -1د بنسټېزو موادو خوص ) (f’cاو). (fy
 -2د ګاډر د تنې یا پښتۍ لرونکي پوښښ فعاله ارتفاع ). (d
 -3د  -Tډوله ګاډرونو تر منځ فاصله ) (Sاو د پوښښ د محاسبې نور تفصیالت .
 -4د  -Tډوله ګاډر د تنې د برخې عرض ). (bw
 -5د سیخانو له پاسه د کانکرېټو پوښل یا محافظوي طبقه .
 -6د سیخانو مساحت ) (Asاو د هغوې ویشنه (د سیخانو نمبر  ،کپه یا سایز او تر منځ
فاصله .
 -7د کود په واسطه د محاسبې لپاره نورې اړینې الرښوونې .
د اوسپنیز ګاډر لپاره په ریاضیکي محاسبې کې پورنتي یاد شوي پارامترونه شامل دي .
سره له دې  ،هم اړینه ده چې په محاسبه کې د فرضیدنې او تصدیق کېدنې پر بنسټ په
تکراري توګه دا عملیه په بیا بیا فرضیدنې او تصدیق کېدنې سره سرته ورسېږي  ،ترهغې
چې یو قناعت بښوونکي محاسبه په الس ته راوړو .د محاسبې په فرضیدنې او تصدیق
کېدنې کې ریاضیکي محاسبې شاملي دي  .دیادولو ده چې د محاسبې لپاره په لومړي ځل
د مناسبو او وړ ارقامو په فرض کولو سره د محاسبې په عملیه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته
کېږي].[183,184:19
د ساختمان لپاره په اغېزمنه او ډېره ښه محاسبه کې تجربه د کیلي حیثیت لري  ،لکه
په مستطیلي ګاډرونو کې چې تشریح او توضیح شو ،چې په هغې کې د معادل کېدنې پر
بنسټ محاسبه کې یوازې په معادلو کې د کمېدنې (د مجهولونودکمېدنې) له مخې
څرګندونه شوې وه  .په پاېله کې د  -Tډوله ګاډرونو لپاره محاسبه په الندې ډول سرته
ورسېږي :
 -1د محاسبې د سرته رسولو لپاره لومړنۍ مناسبه او وړ فرضېدنه  ،د موادو د مقاومت د
) (f’cاو ) (fyد ځانګړتیاو ټاکنه ده .
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 -2د  -Tډوله ګاډرونو تر منځ فاصله ) (sد کانکرېټي پوښښ تختې د محاسبې پر بنسټ
ټاکنه  .دا ځکه چې د  -Tډوله ګاډر تر منځ ،د کانکرېټي پوښښ تختووایه د هغوې تر منځ
فاصلې سره مساوي دي .
 - 3د ګاډرونو یا وتلې برخې لرونکو پوښښونولومړنۍ ارتفاع یا ژوروالی ) (hله جدول څخه
په ګټې اخیستنې سره ټاکنه .
 -4د  -Tډوله ګاډرونود وتلې برخې عرض ) (bwپه بنسټېزه توګه ټاکنه یوازې د سیخبندي
کېدونکو سیخانو د تر کیب پورې تړلي دي  .له دې امله ) (bwپه لومړی ځل  ،د تجربې او
دسیخانو د پیداشوي مساحت ) (Asله مخې په مقطعې کې دسیخانود ځای په ځای کېدنې
د تفصیل له مخې ټاکل کېږي ]. [608,609:1
-5د کانکرېټو په واسطه دسیخانو پوښلو په اړه په څلورم فصل کې بشپړه معلومات تشریح
شوي دي .
د پورتنېو مالوماتو له مخې یوازې د سیخانود مساحت ) (Asپیداکېدنه پاتې کېږي ،
چې هغه د الندېنۍ معادلې په واسطه پیداکېږي :
-6د سیخانود مساحت ) (Asد الندېنۍ معادلې په واسطه پیداکېږي :
)…………………………………… (23.6

Mu
0.9ϕdfy

= As

په ) (23.6معادله کې الندېني قیمتونه په اټکلي توګه فرضیږي :
 - ϕد ظرفیت د کمېدنې ضریب په لومړی ځل ) (0.9قبلېږي .
 - dفعــاله ارتفــاع ده  ،چې د یوې الیې یا یــو قطــار ځــای په ځــای کـــېدونکـــو سیخانو
لــپاره له ) (d = h – 62.5 to 75 mmسره مساوي کېږي .
 - dفعــاله ارتفــــاع ددوه الیـــو یا دوه قطــارونو ځــای په ځــای کـــېدونکـــو سیخانو لــپاره له
) (d = h – 100 to 125 mmسره مساوي کېږي .
 - 0.9dد  -Tډوله ګاډرونو لپاره لومړنی د مومنټ بازو قبلېږي (د کانکرېټي فشاري بالک
د مرکز او دسیخانو تر مرکز فاصله ده ) .
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د دویم قدم پر بنسټ ) (ϕاو) (Asوروسته له هغې پیداکېږي  ،که چېرې )(ϕ = 0.9
قبول شي او د سیخانو ځای په ځای کــېدنه کې د یو یا دوه الیــو یا قطارونو سیخان اړین
شي .
-7د  -Tډوله ګاډرونو د محاسبې لپاره په لومړي ځل د کوږوالي یا انحنایي مومنټ د
ظرفیت کمېدونکي قیمت ) (ϕMnد پیداکېدنه دشپږم قدم له مخې په الس راوړل کېږي.
-8که چېرې ) (ϕMnد) (Muڅخه لوی وي  ،نو د محاسبه کوونکي انجنیرته د قبلېدنې وړ
محفوظېدنې او د ډاډوړ حدټاکل کېږي  ،دشپږم او اووم قدم له مخې د  -Tډوله ګاډر لپاره
محاسبه سرته رسېږي او د ) (ACI 318د الرښوونې پربنسټ د ګاډر په مقطعې کې په
تفصیل سره سیخان ځای په ځای کېږي  .په نهایت کې یا په پای کې د ساختمان د ښې او
مناسبې محاسبې د السته راوړنې لپاره  ،په لومړنۍ محاسبه کې که یوڅه سمون اړین وي
 ،سرته رسېږي .
-9که چېرې ) (ϕMnد) (Muڅخه لوی نه وي  ،نو محاسبه کوونکي انجنیرته د قبلېدنې وړ
محفوظېدنې او د ډاډوړ حدټاکل کېږي ،د سره بیا په تکراري توګه د  -Tډوله ګاډر لپاره
لـومړنۍ محــاسبه  ،سرته رسېږي او تر هغې چې مناسبه او وړ محاسبه تر سره شي .
-10په پای کې په مقطعې کې په تفصیل سره سیخان (د نمبر  ،کپی یا سایز او فاصلو په پام
کې نیولو سره )  ،عرضاني سیخان یا ګژدمکونه  ،د ګاډر د وتلې برخې عرض ) (bwاود د
محاسبې نورې غوښتنې د کود له الرښوونو سره سم په پام کې نیول کېږي]. [185:19
-11د نهایي محاسبی د تحلیل لپاره د کړنې ټول لومړني او السته راغلي ارقام تائید او
تثبیتیږی .
د مخکنې جوړو شویو  -Tډوله ګاډر د محاسبې لپاره کټ مټ همدا کړنالره  ،چې
پورته ترې یادونه وشوه سرته رسېږي او د دې ډول ګاډرونوټولې محاسبې د کود له
مشخصاتو د محدودیتونوسره پرتله کېږي]. [118-125:10
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 -5.6مثال  :په الندېني شکل کې ښودل شوي  -Tډوله ګاډر د الندېنیو ارقامو او مالوماتو په
شتون سره محاسبه کړئ  ،که د هغې لپاره د کانکـــرېټـــو فشاري مقــاومت )(f’c = 30 MPa
او د سیخـــانو مقـــاومت ) (fy = 420 MPaپه پام کې نیول شوې وي  .که د پوښښ تختې
ضخامت ) (150 mmملي متره اود پوښښ د سیستم وایه ) (18.0 mاو د پوښښ سیستم
د پارکینګ پوښښ تختې په الندې ډول کاریږي :

حل  :د  -Tګاډر لپاره د طاقپې فعال عرض ) (bد الندېنیو) (b1, b2او) (b3د قیمتونو څخه
کوچنی قیمت قبلېږي :
b1= T – beam span / 4 = 18,000/4 = 4,500 mm
b2= Tributary width = 1,800 mm
b3= bw + 16 hf = 700 + 16 x 150 = 3,100 mm
د پورتنیو قیمتونو څخه کوچنی قیمت ) (b = 1,800 mmقبلوو.
د) (Muقیمت په الندې ډول پیداکوو :
د پوښښ تختې خپل وزن او د  -Tډوله ګاډر خپل وزن په الندې ډول پیداکېږي :
خپل وزن = د پوښښ تختې وزن د هغې د باري ساحې په عرض کې  +د ګاډر د د تنې یا وتلې برخې وزن =
[ د باري ساحې عرض  xدپوښښ تختې ضخامت ( +د  -Tډوله ګاډر ارتفاع  -د پوښښ تختې ضخامت)
 xد ګاډر دتنې یا وتلې برخې عرض ]  xد کانکرېټوحجمي وزن .

DL1 = [Tributary width x hf + (h – hf) x bw] x γc
DL1= [1.8 x 0.15 + (1.4 – 0.15) x 0.70] x 24 = [0.27 + 0.875] x 24
DL1= 27.48 KN/m
دلته :
 - γc = 24 KN/m3د کانکرېټو حجمي وزن دی .
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 - h = 1/16 x 18,000 = 1,125 mmد ګاډر ارتفاع ده ،خو ) (h = 1,400 mmقبلوو.
 - d = 1,400 – 125 = 1,275mmفعاله ارتفاع ده .
 - bw = h/2 = 700 mmد فرض شوي ارتفاع له مخې قبلېږي .
ټول تحمیلی بار مساوي کېږي په :
دباري ساحې عرض  xد پوښښ تختې له پاسه مړ او ژوندی تحمیلي بار = ټول تحمیلي بار
DL2 = 33 x 1.8 = 59.4 KN/m
DL = DL1 + DL2 = 27.48 + 59.4 = 86.88 KN/m
LL = 30 x 1.8 = 54 KN/m
Wu = 1.2 DL +1.6 LL
Wu = 1.2 x (86.88) + 1.6 x (54) = 104208 + 86.4 = 190.61 KN/m
Mu = Wu x (T-beam span)2/8 = 190.61 x (18)2/8 = 7,719.71 KN. m
د پورتنۍ په الس راغلې کوږوالي مومنټ څخه په ګاډر کې د سیخانو مساحت په الندې ډول
پیداکوو :
= 17,797 mm2.

7,719.71 x 106
0.9 x 0.9x 1,275 x 420

=

Mu
0.9ϕdfy

= As

دلته  :فعاله ارتفاع د دوه قطاره یا الیو سیخانو په پام کې نیولو سره په الندې ډول
پیداکوو:
d = h – Cover = 1,400 – 125 = 1,275mm
اوس د ) (ϕ Mnقیمت د پیداکولو لپاره د بېالبېلې طرېقې کاروو:
لومړۍ طرېقه :
) (a = hf =150mmقبلوو :
)Mn = 0.85f’c ab(d - a/2) = 0.85 x 30 x 150 x 1,800 (1,275 – 150/2
Mn = 8,262,000,000 N. mm = 8,262 KN. m
د) (aقیمت د پیداکولو څخه وروسته ) (d = 1,400 – 125 = 1,275 mmاو همداراز
د فشاري ناحیي ارتفاع ) (C = a/β1= 150/2 = 75 mmپه الس راوړو .
اوس د) (εtقیمت په الندې ډول پیداکوو :
= 0.048 > 0.005

)0.003 x (1,275−75
75

=

)0.003 x (d−c
c

= εt

د )(εtقیمت د پیداکولو څخه وروسته د ظرفیت کمېدونکې ضریب )  (ϕ = 0.9قبلوو.
ϕ Mn= 0.9 x 8,262 = 7,4358 KN. m < Mu = 7,719.71 KN. m
428

د پورتني نامساوات څخه ځرګندېږي چې د ګاډر مقطعه  -Tډوله محاسبه کېږي  ،یانې دا
چې فشاري ساحه د ګاډر د طاقپې څخه الندې واقع کېږي .
دویمه طرېقه :
= 163 mm > hf = 150 mm

17,797 x 420

0.85x 30 x 1,800

=

As fy
0.85f′c bw

=a

د پورتنۍ محاسبې څخه څرګندېږي چې ،د) (aقیمت د ګاډر د مقطعې د طاقپې
دارتفاع ) (hfد قیمت څخه ډېر دی یانې داچې د طاقپې څخه بېرون واقع دی ،نو په الندې
توګه خپله محاسبه پر مخ وړو :
= 10,018 mm2.

0.85𝑥 30(1,800−700)x150
420

=

0.85f′c (b−bw )hf
fy

= Asf

Aw = As - Asf = 17,797 – 10,018 = 7,779 mm2
= 183 mm.

7,779 x 420
0.85 x 30 x 700

=

Asw fy
𝑤0.85f′c b

=a

د) (aقیمت د پیداکولو څخه وروسته ) (d = 1,400 – 125 = 1,275 mmاو همداراز
د فشاري ناحیي ارتفاع ) (C = a/β1= 183/ 0.80 = 229 mmپه الس راوړو .
اوس د) (εtقیمت په الندې ډول پیداکوو :
= 0.014 > 0.005

)0.003 x (1,275−229
229

=

)0.003 x (d−c
c

= εt

اوس د )(εtقیمت د پیداکولو څخه وروسته د ظرفیت کمېدونکې ضریب ) (ϕ = 0.9
قبلوو.
ρw = As / (bw.d) = 7,779/ (700 x 1,275) = 0.0872 = 8.72% >> ρmin = 0.33%
د ) (ρminقیمت د جدول څخه هم اخیستل کېږي  .د محاسبو څخه جوته شوه  ،چې د
ګاډر مقطعه د کود د الرښوونوسره سمون لري .
اوس د نومینالي مومنټ قیمت په الندې ډول په الس راوړو :
Mn= Mnf + Mnw
)Mnf = Asf.fy (d - hf/2) = 10,018 x 420 (1,275 – 150/2
Mnf = 5,049,072,000 N. mm = 5,049.072 KN. m
)Mnw = Asw .fy (d - a/2) = 7,779 x 420 (1,275 – 183/2
Mnw = 3,866,707,530 N. mm = 3,866.71 KN. m
Mn= 5,049.072 + 3,866.71 = 8,915.782 KN. m
ϕ Mn= 0.9 x 8,915.782 = 8,024.204 KN. m > Mu = 7,719.71 KN. m
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درېیمه طریقه :
= 293,127 mm2

17,797 x 420

0.85 x 30

=

As fy
0.85f′c

= Ac

د ) (aقیمت د) (17.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکوو:
= 241mm > 150 mm

)293,127−420 x(1,800−700
700

=

) Ac −fy (b−bw
bw

=a

د ) (zقیمت د) (15.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکېږي :
z = d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw . a2 / 2] / Ac
}z = 1,275 – { [(1,800 – 700) x (150)2 / 2 + 700 x (241)2 / 2]/ 293,127
z = 1,275 – {[12,375,000 + 20,328,350]/ 293,127} = 1,163 mm
د ) (Mnقیمت د) (18.6معادلې په واسطه په الندې ډول پیداکېږي :
Mn = As.fy. {d – [(b - bw).hf2 / 2 + bw. a2 / 2] / Ac} = As.fy. z
Mn = 17,797 x 420 x 1,163 = 8,693,122,620 N. mm = 8,693.12 KN. m
) (ϕ Mnقیمت په الندې ډول پیداکوو:
ϕMn = 0.9 x 8,693.12 = 7,823.81 KN. m > Mu = 7,719.71 KN. m
د  -Tډوله ګاډر محاسبې څخه الس ته راغلي معلوماتو له مخې د  -Tډوله ګاډر لپاره
پورتنۍ محاسبه د قناعت وړ ده او پاېلې یې په الندېنۍ مقطعې کې په تفصیلي توګه ښودل
کېږي  :دا چې په الس راغلی سیخانو مساحت ) (As = 17,797 mm2له مخې په ګاډر کې
) (56mmقطر سیخان په پام کې نیسو چې د یو قطر سیخ مساحت یې ) (2,462 mm2کېږي
 ،نو د سیخانو شمېر مساوي کېږي :
= 7.23 ≈ 8 Nos.

17,797
2,462

=

𝑠𝐴
𝜙𝐴

= No. f Steel bars

د سیخانو تر منځ فاصله مساوي کېږي په :
= )Space = (bw – 2Cc – 2ds – ndb)/(n-1
= (700 – 30 – 24 – 4 x 56)/3 = 140mm
په پورتني فورمول کې :
 -bwد ګاډر د تنې عرض ) (bw = 700 mmدی .
 -Ccخالصه محافظوي طبقه ده  ،چې ) (Cc = 30 mmقبول شوی دی .
 -dsد ګژدمک سیخ قطر دی  ،چې ) (ds = 12 mmقبول شوی دی .
 -dbد فعال طوالني سیخ قطر دی  ،چې ) (db = 56 mmقبول شوی دی .
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 -nپه یوه قطار کې د سیخانو شمېر دی (n = 4) ،قبول شوی دی .

 -6.6د  -Tډوله ګاډرونوپه هکله نهایي کتنې
)(Concluding Remarks T-Beams
لکه چې په دې فصل کې تشریح شو  ،چې د  -Tډوله ګاډرونه په دوو کټګورېو وېشل کېږي :
 -1ډوله ګاډرونه کېدای شي  ،د مستطیلي ګاډرونو په شانته کار وکړي  ،کله چې کانکرېټي
فشاري بالک په طاقپه کې واقع وي  .نو د دې حالت لپاره تحلیل او محاسبه د مستطیلي
ګاډرونو په شانته سرته رسېږي .
 -2که  -Tډوله ګاډرونه  ،د  -Tډوله ګاډرپه ډول کار وکړي  ،نو په دې حالت کې کانکرېټي
بالک د ګاډر وتلې برخې ته غځېږي  .نو د دې حالت لپاره محاسبه د  -Tډوله ګاډرپه شانته
سرته رسېږي .
د پورتنېو حالتونو لپاره  ،دوه ډوله ګاډرونه یو له بل سره د محاسبې له پلوه توپیر لري
 ،پیژندل کېږي  ،چې توپیر یې د کپې او د کانکرېټي فشاري بالک له سمون پورې اړه لري
 .په الس راغلي پاېلې یې په الندې ډول دي :
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د کانکرېټي فشاري بالک  ،لکه څنګه چې د  -Tډوله ګاډر تحلیل د کړنې څخه
څرګندېږي  ،ګاډر ته ورته شکل نه لري  .نو ځکه هغه برخه چې د غیر فعال محور څخه الندې
واقع ده ډېر ژر درز کېږي او د کوږوالي مومنټ په وړاندې په اغېزمنه توګه مقاومت نه شي
کولی  ،نو د محاسبې دا ډول تحلیل پریږدو او د محاسبې د تحلیل لپاره هغه کړنالره خپلوو
،چې په ) (6.5برخې کې تر ې یادونه وشوه  ،په هغې کې د کانکرېټي فشاري بالک له مرکز
څخه په تحلیل کې ګټه اخیستل کېږي  ،چې د هر ډول ګاډر لپاره چې مقطعه یې مستطیلي
شکل ته ورته نه وي کولی شو وکاروو ]. [234,235:18
د پورتنیو یادونو له مخې هر ډول ګاډرونه ،چې بېالبېل ډول شکلونه ولري  ،لکه
چې په دې فصل کې ترې یادونه وشوه،کولی شو د مستطیلي یا  -Tډوله ګاډرونو په شان ،
د فشاري بالک په اړوند یې تحلیل او محاسبه کړو  .په الندېني ( - 15.6شکل) کې د دې ډول
مقطعو لرونکو ګاډرونو شکلونه ښودل شوي دي .

 - 15.6شکل  :د ځینوګاډرونو دمقطعو شکلونه  ،چې کیدی شي د  -Tډوله ګاډرونو په څېر ترې ګټه
واخیستل شي ].[125:10
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لـــــــــنــډیـــــز
دمخکنیو جوړو شویو اوسپنیزکانکرېټي پوښښونو)(Precast Reinforced floors
پرته  ،نور ټول هغه اوسپنیزکانکرېټی پوښښونه چې په یوریخت ) (Monolithicallyډول
جوړېږي  ،د هغې د پوښښ په سیستم (دپوښښ تختو ،ګاډرونو اواساسي ګاډرونو)کې
ګاډرونه د پوښښ تختو سره نښتې وي  ،نو له دې امله ګاډرونه  ،د بار له اغېزې مثبت مومنټ
یا د وایې په منځ کې د  -Tډوله مقطعه لرونکي ګاډر په څېر په پام کې نیول کېږي  .دا ډول
ګاډرونه کېدای شي  ،چې د پرله پسې ګاډرونو د لومړۍ او وروستنۍ اتکاء سره د ) (Lپه
ډول په پام کې ونیول شي .
 -Tډوله ګاډرونه له دوو برخو څخه جوړښت مومي  ،چې د طاقپې او تنې یا وتلې برخو
په نومونو یادېږي  .د طاقپې ارتفاع د پوښښ سیستمونو د پوښښ تختې ضخامت دی  ،چې
د ګاډر له پاسه موقیعیت لري او د تنې عرض یې د ګاډر له عرض سره مساوي وي  .همداراز
د  -Tګاډر د فعالې مقطعې مساحت د طاقپې د فعال عرض او د فعالې ارتفاع د ضرب حاصل
څخه په الس راځي  ،چې د طاقپې عرض د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې پیداکېږي.
د  -Tډوله ګاډر محاسبه په دوو حالتونو کې سرته رسېږي  ،یو هغه حالت چې په هغې
کې د کانکرېټو د فشاري بالک ارتفاع ) (aد طاقپې د ارتفاع ) (hfسره مساوي اویا کوچنۍ
) (a ≤ hfوي  ،نو په دې حالت کې  -Tډوله مقطعه لرنکې ګاډر د مستطیلي مقطعې لرونکي
ګاډر په څېرمحاسبه کېږي  .دویم هغه حالت چې په هغې کې د کانکرېټو د فشاري بالک
ارتفــاع ) (aد طـــاقپې له ارتفاع ) (hfڅخه لوی ) (a > hfوي  ،نــو په دې حـــالت کې ګاډر د
 -Tډوله مقطعه لرنکي ګاډر په څېرمحاسبه کېږي  .د محاسبه شوي  -Tډوله ګاډر د تحلیل
لپاره اساسي شرط دادی  ،چې په هغې باید د نومینالي کوږوالي مومنټ او کمېدونکي
ضریب د ضرب حاصل  ،د بارله اغېزې نهایي کوږوالي مومنټ سره مساوي او یا ورڅخه
ډېر ) (ϕMn ≥ Muوي .
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پــــــــوښــــتـنــــې
 -1په کــوږوالي کې د -Tډوله اوسپنیزکانکــرېټي ګاډرونـــو د تحــلــیل لپاره کومې
فرضېدنې په پام کې نیول کېږي ؟
 -2د پوښښ په سیستم کې د -Tډوله اوسپنیزکانکــرېټي ګاډرونـــو تر منځ فاصله څه ته ویل
کېږي ؟
 -3د پوښښ په سیستم کې د -Tډوله اوسپنیزکانکــرېټي ګاډرونـــو د باري ساحه عرض څه
ته ویل کېږي ؟
 -4د پوښښ په سیستم کې د -Tډوله اوسپنیزکانکــرېټي ګاډرونـــو باري ساحه څه ته ویل
کېږي ؟
 -5د -Tډوله اوسپنیزکانکــرېټي ګاډرونـــو د طاقپې فعال یا اغېزمن عرض څخه ته ویل
کېږي ؟
 -6د کومو الملونو له امله د -Tډوله اوسپنیزکانکــرېټي ګاډرونـــو  ،د مستطیلي مقطعې یا
د  -Tډوله مقطعې په څېر تحلیلېږي ؟
 -7ولې په  -Tډوله اوسپنیزکانکــرېټي ګاډرونـــو کې اصغري سیخبندي د ګاډر د تنې پورې
تړلې او د طاقپې پورې نه ده تړلې ؟
 -7په النــدېنــي ښــودل شوي شکل کې د -Tډوله ځانګړې اوسپنیزکانکــرېټي ګاډر
لــپاره په جــدول کې د ورکـــړل شـــویو ارقـــامو له مخــــې د ) (ϕMnقیمتونه  ،کـــه
) (f’c = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي  ،پیداکړئ ؟
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As
(mm2)

D
(mm)

hf
(mm)

bw
(mm)

b
(mm)

ګڼه

3 # 20

525

60

250

600

1

3 # 30

525

60

300

600

2

4 # 25

675

75

350

1,000

3

8 # 25

625

75

350

1,000

4

8 # 22

675

75

350

1,400

5

12 # 25

675

75

450

1,400

6

4 # 40

1,100

120

450

1,800

7

8 # 30

1,050

130

450

1,800

8

6 # 30

1,400

150

600

2,400

9

6 # 32

1,350

150

600

2,400

10
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 -9په الندېنیو شکلونو کې د ښودل شویو ،ځانګړو  -Tډوله اوسپنیزکانکرېټي
ګاډرونولپاره د ) (ϕMnقیمتونه  ،کـــه ) (f’c = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي  ،پیدااو
تحلیل کړئ ؟
 -aکـــه ) (bw = 150 mm) ، (d = 400 mm) ، (hf = 70 mm) ، (b = 600 mmاو
) (As = 4 # 25وي او که )، (d = 625 mm) ،(hf = 90 mm) ،(b = 900 mm
) (bw = 250 mmاو ) (As = 4 # 30وي .
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( اوbw = 200 mm) ، (d = 825 mm) ، (hf = 150 mm) ، (b = 800 mm)  کـــه-b
، (d = 540 mm) ،(hf = 125 mm) ،(b = 600 mm) ( وي او کهAs = 5 # 30)
. ( ويAs = 5 # 25) ( اوbw = 150 mm)
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 -cکـــه ) (bw = 200 mm) ، (d = 825 mm) ، (hf = 150 mm) ، (b = 800 mmاو
) (As = 5 # 30وي او که )، (d = 540 mm) ، (hf = 125 mm) ، (b = 600 mm
) (bw = 150 mmاو ) (As = 5 # 25وي .

 -10په الندېني شکل کې د ښودل شوې ،ځانګړې اوسپنیزکانکرېټي ګاډر مقطعې لپاره د
) (ϕMnقیمتونه  ،کـــه ) (f’c = 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي  ،پیدااو تحلیل کړئ ؟
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 -11په الندېني شکل کې د ښودل شوې ،اوسپنیزکانکرېټي ګاډر مقطعې لپاره د )(ϕMn
قیمتـــونه د النــــدېنیو ورکـــړل شـــــویو ارقــــامو له مخـــــې ،پیدااو تحلیل کړئ کـــه = (f’c
) 25 MPaاو ) (fy = 420 MPaوي ؟

بې دګاډر له

د -T
ګڼه

ګاډر

bw
)(mm

hf
)(mm

h
)(mm

S
)(m

وایه )(m

خپل وزنه
)(DL
)(KN/m2

)(LL
)(KN/m2

As
)(mm2

1

6.00

250

100

450

1.80

1.40

3.80

4 # 22

2

4.50

200

75

375

1.50

3.60

1.20

4 # 20

3

7.50

300

125

500

2.40

5.60

1.40

4 # 25

4

8.40

350

150

600

2.40

5.50

1.00

4 # 22

5

9.00

450

150

750

3.00

11.50

1.50

4 # 32

6

10.50

500

150

800

3.60

2.40

0.70

4 # 35

7

6.00

600

150

900

1.80

2.00

0.50

4 # 30

8

6.60

450

125

900

2.40

2.50

0.80

4 # 32
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 -12په الندېني شکل کې ښودل شوې ،اوسپنیزکانکرېټي ګاډر کـــه ) (f’c = 25 MPaاو (fy
) = 420 MPaوي  ،د پوښښ سیستم د برخې په توګه د الندېنیو ورکړل شویو ارقامو له مخې
محاسبه کړئ او په الس راغلي سیخان په کې ځای په ځای کړئ؟

ګڼه

بې له ګاډر د خپل

د  -Tګاډر وایه

hf
)(mm

S
)(m

)(m

وزن څخه )(DL

)(LL
)(KN/m2

)(KN/m2

1

7.50

200

3.00

1.50

3.60

2

5.40

75

3.50

0.80

2.40

3

8.40

125

4.00

1.70

4.80

4

9.00

150

4.50

1.50

5.50

5

10.50

150

5.00

1.50

11.00
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اووم فـــصل
ددوه ګونوسیخبندي شویو اوسپنیزوکانکرېټي ګاډرونو تحلیل او
محاسبه
)(Analysis and Design of Doubly Reinforced Concrete Beams
 - 1.7پــــــــېــژنـــدنـــه )(Introduction
کله چې د ګاډر ابعاد محدود وي او په مقطعه باندې وارده یا عامل نومینالي مومنټ
) (Mnداعظمي نومینالي مومنټ ) (Mnmaxڅخه تجاوز وکړي او کانکرېټ  ،پر مقطعه دعامل
کوږوالي مومنټ پر وړاندې د مقاومت لپاره الزمي فشاري قوی دتأمینولو توان ونه لري ،
نو د فشاري ساحې یا ناحیې د مقاومت د لوړولو لپاره په دې ساحه کې فوالدي سیخان ځای
په ځای کېږي  .نو دارنګه مقطعه چې په هغې کې په فشاري او کششي ناحیو یا ساحو کې
سیخان ځای په ځای کېږي  ،د دوه ګونو سیخبندي شوې ) (Doubly Reinforcedمقطعې
په نوم یادېږي  .د یادولو وړ ده چې د مقطعې په فشاري ناحیه یا ساحه کې د فوالدي سیخانو
کارېدنه  ،نه یوازې د فشاري مقاومت د لوړولو لپاره  ،بلکې دا فوالدي سیخان د نورو
دلیلونو له مخې هم کارول کېږي  ،چې د شکل بدلونو په برخه کې به پري بشپړه رڼا واچول
شي  .چې د مقطعې په فشاري ساحه کې د فوالدي سیخانو شتون  ،د انحنایي اجزاو د اوږدې
مودې شکل بدلونونه راکموي  .د بلې خوا د ګژدمکونو د نښلېدنې  ،د مومنټ د لوري په
عوض کېدنه کې د مقطعې د کوږوالي په وړاندې مقاومت او د شکل مننې ډېرېدنه نور
الملونه دي چې د فوالدي سیخانو په شتون کې په مقطعې کې واقع کېږي ]. [139,140:3
د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو په کوږوالي کې مقاومت یا نومینالي مومنټ ) ، (Mnله
جوړه یې قووڅخه چې د مومنټ د بازو په واسطه یې توپیر کېږي  ،په الس راځي  .دا قوې
یانې کششي د سیخانو او فشاري د کانکرېټو په واسطه تحملېږي  .د کوږوالي مقاومت په
سیخــانو کې دنهایي کشـــش ) (Ultimate Tensionیا په کانکــرېټو کې د نهایي فشـــار
)(Ultimate Compressionاو د مــومنټ بـــازو ) ،(Moment Armد ضرب حـال په واسطه
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چې د دواړو قـوو تـرمنځ عمودي فـاصله ده  ،حاصلـېږي )(Mn = T or C x Moment arm
 ،چې په الندیني ( - 1.7شکل ) کې ښودل شوې دی .

 - 1.7شکل  :د مومنټ د مقاومت میکانیزم یا اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونه ].[131 :10

د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو ابعاد ،د پوړونو د ارتفاع یا د مهندسۍ د ځانګړتیاو له
امله محدودېږي  .سره له دې هم ،دا ګاډرونه باید داسې محاسبه شي  ،چې د کوږوالي
دلوړومومنټونو په وړاندې مقاوم وي او یا هم لوړ کارېدونکې کوږوالي مومنټ ظرفیت په
خپله غاړه واخلې ) ، (ϕMn > Muنو اړینه ده ،چې دمحاسبې پرمهال الندېنیو ټکو ته بشپړه
پاملرنه وشي ]: [131-139:10

 -1دنومینالي مومنټ ) (Mnد ډېرېدنې لپاره  ،په فشاري ) (Cاو کششي قوو )(T
کې اړینه ډېرېدنه  :د ګاډرد ابعاد و دمحدودوالي له امله د کوږوالي مومنټ بازو هم د پام
وړ محدودیت لري  .د کوږوالي نومینالی مومنټ د قوو او د مومنټ بازود ضرب حاصل او
همداراز د قوو د تعادل ) (T = Cلپاره  ،یوازنۍ یوه الره د ) (Cاو) (Tقوودډېرېدنې په
واسطه د کوږوالي مومنټ دظرفیت ډېرېدنه ده .په همدې توګه بله الره ،چې د هغې په واسطه
کېدای شي  ،د کوږوالي مومنټ ظرفیت ډېرشي  ،دپلن ګاډر ( د  bډېرېدنه) کارېدنه ده ،
چې د کانکــرېټو د لـوی ساحې د شتون له امله ډېر شوی سیخان په کې د ځای په ځای کېدای
شي.
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 -2د کششي سیخانو د مساحت ) (Asډېرېدنه  :لــومړی باید د کشــشي سیخــانو
مساحت ) (Asډېــرېــدنــه پــه پـــام کـې ونیول شي  ،تر څو چې کششي قوه ) (T = As.fyډېره
شي اود هغې په پاېله کې په سیخانو کې کششي قوه ډېره شي  .د ) (Tد ډېرېدنې له امله
،د ) (Cقوه هم له هغې سره سمه ډېرېږي  .نو اړینه ده ،چې د فشاري قوې ) (Cد السته راوړنې
لپاره د کانکرېټومساحت ډېر شي  ،تر څو باالمقابل په سیخانو کې کششي قوه ) (Tډېره قوه
په الس راوړل شي  .خو د سیخانو د مساحت ) (Asد یو لړ محدودیتونوله مخې نه شي
کېدای ،چې له محدودې شوې اندازې څخه ډېرشي  .د ) (ACI 318کود د الرښوونې له
مخې ) (ρ = As / b .dد) (ρmaxیا ) (ρmaxpڅخه باید لږ وي ،تر څوپه کږېدنه کې د تدریجي
تخریب یا نرمۍ حالت څخه مخنیوي وشي .د ) (ACI 318کود تاکید کوي ،چې د الس ته
راغلو سیخانو مقاومت  ،د کانکرېټو د السته راغلي مقاومت څخه په کمېدنې باید ډاډمن
شو  .په دې په پاېله کې د تخریب حالت په تدریجی ډول سره د سیخانو تسلیمېدنې ته
پرېښول کېږي .
 -3یو ګونې سیخبندي شوي ګاډرداعظمي کوږوالي مومنټ ظرفیت  :په کوږوالي
کې د کششي سیخانو په شتون کې د ګاډر د کوږوالي اعظمي ظرفیت د الندېنۍ معادلې په
واسطه په الس راوړل کېږي :
)(Mn)maxsingly = (Rn)max . b d2……………….... (1.7
دلته :
 - (Mn)maxsinglyد یوګونې سیخبندي شوي ګاډر د کوږوالي مومنټ اعظمي ظرفیت دی
(یوازې د کششي سیخانو سره) .
 - (Rn)maxد محاسبې لپاره مرسته کوونکی ضریب دی ،چې د کود د تجویز له مخې  ،د یو
ګونوسیخبندي شویو ګاډرونو لپاره د اعظمي سیخبندي نسبت ) (ρmaxیا ) (ρmaxpله
مخې پیداکېږي او د ګاډر د عرض ) (bاو فعالې ارتفاع ) (dپورې اړه لري ]. [132-135:13
 -4د یو ګونې سیخبندي شویو ګاډرونو اغېزمنتیا  :کله چې ضریبي شوی یا نهایي
اعظمي کوږوالي (انحنایي ) مومنټ ) ، (Muد ګاډر له پاسه عمل وکړي اوکېدای شي ،
هغه د محاسبه شوي ګونې سیخبندي شویو اوسپنیز کانکرېټو په واسطه د کود د الرښوونې
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له مخې ) (ρ < ρmaxیا) (ρ < ρmaxpله محدودیت سره هم  ،هغه وزغمي  ،نو په دې حالت کې
دوه ګونو سیخبندي شوي اوسپنیز کانکریتی ګاډر ته اړتیا نه لیدل کېږي ]. [32-36:2

-5د کانکرېټو د فشاري مقاومت ) (f’cاو یا د سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت
) (fyډېرېدنه  :که د پورتنیو د بحثونو په پاېله کې ) (ϕMn < Muحالت رامنځته شي  ،نو
اړینه ده چې په لومړي قدم کې د موادو ډېرښت ته پاملرنه وشي  ،یانی دا چې د کانکرېټو
فشاري مقاومت ) (f’cلوړ شي ،چې د هغې د لوړیدلو په پاېله کې د کانکرېټو فشاري قوه
) (Cلوړېږي او یا د سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت ) (fyپه ډېرېدنې  ،چې په پاېله کې یې
کششي قوه ) (Tلوړېږي ،چې د دې ټولو د لوړېدنې په پاېله کې د ګاډر د مقطعې نومینالي
کوږوالي مومنټ ) (Mnډېرېږي  .همداراز د سیخبندي

نسبت ) (ρهم باید د کود د

ښودونکي یا تحمیلی محدودیت په حالت کې پاتی شي ]. [69-75:5
 -6د کششي سیخانو د مساحت ډېرېدنه او د فشاري سیخانو کارول  :د فشاري
قوې ) (Cاو کششي قوې ) (Tپه ډېریدلو سره  ،دګاډر د کوږوالي مومنټ ) (Mnظرفیت
ډېریدنه ،کېدای شي  ،د نورو یا ډېریدونکو سیخانو په واسطه سرته ورسېږي  .ډېریدونکي
سیخان په ګاډر کې د کششي قوې ) (Tاو همداراز د فشاري قوې ) (Cدبشپړېدنې لپاره
کارېږي  .خود کششي سیخانو د مساحت ډېریدنه یانې د) (ρmaxیا) (ρmaxpڅخه اخوا باید د
کانکرېټو په فشاري ساحه کې د اضافي سیخانو په اچولو سره را غبرګ کړو  ،تر څو د فشار
په وړاندې د کانکرېټود مقاومت سره مرستندوي شي  .د کانکرېټوپه فشاري ساحه کې دا
فوالدي سیخان  ،فشار متحمل کېږي  ،چې د همدې له امله ورته د فشاري سیخانو نسبت
ورکول کېږي  .د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې ددې تعادل په پام کې نیولو سره
ګاډر د نرمېدونکي تخریبېدنې څخه خوندي پاتې کېږي  .خوهغه اوسپنیزکانکرېټي ګاډر
چې په دواړو کششي اوفشاري ساحو کې یې فوالدي سیخان ځای په ځای شوې وي  ،د دوه
ګونو سیخبندي شوو اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونه نومول کېږي  ،چې د دې ډول ګاډرونو
مقطعه په ( - 2.7شکل) ښودل شوې ده ].[227-230:20
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 - 2.7شکل  :د دوه ګونو سیخبندي شوو اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونو مقطعه ].[133 :10

 -2.7د ګاډر دمقطعې په مقاومت او خواصو د فشاري سیخانو اغېزه
(Effect of Compression Reinforcement on Strength and Behavior
)of Beam Section
په ګاډرونو کې داخلي قوو محصله د نومینالي قوو مقاومت په شرایطو کې بې له
فشاري سیخانو څخه د فشاري سیخانو په شتون کې پرتلنه په ( -3.7شکل) کې ښودل شوې
ده  .لکه څنګه چې د یوګونو سیخبندي شویو مقطعو د تحلیل لپاره څرګندونه وشوه  ،چې
په سرکې کششي سیخان د تسلیمېدنې حالت کې فرضېږي  ،نو له دې امله ) (fs = fyکېږي .
لکه څنګه چې په ( -3b.7شکل) کې ښکاري چې د ګاډرپه مقطعه کې فـشــاري سیخــان د
) (A’sپه مساحت د پاسنۍ لیکې څخه د )’ (dپه فاصله موقیعیت لري  .خود کششي ساحې
کې دکششي سیخان مساحت ) (Asدګاډرپه دواړو مقطعو کې سره یو شانته دی  .د ګاډر په
هغې مقطعې کې چې بې له فشاري سیخانو په ( -3a.7شکل) کې ښودل شوې ده  ،د )(Cc1
فشاري قوه د داخلي کانکرېټو په واسطه متحمل کېږي او په ( -3b.7شکل) کې په ښودل
شوې مقطعې کې د ) (Cفشاري قوه د کانکرېټو د فشاري قوې ) (Cc2او د فشاري سیخانو
فشاري قوې ) (Csمجموعه ده  ،دا ځکه چې یو څه فشاري قوه د کانکرېټو د ) (Cc2فشاري
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قوې په واسطه متحمل کېږي ،چې اندازه یې له ) (Cc1کانکرېټو فشاري قوې څخه لږه ده ،
چې په پاېله کې یې د فشاري تشنجاتوبالک ارتفاع یا ژوروالی ) (a2په ( -3b.7شکل) کې د
) (a1فشاري تشنجاتو بالک په ( -3a.7شکل) کې  ،په پرتله کوچنی دی  .چې د فشاري
تشنجاتو بالکونو د بدلون له امله په مقطعو کې غیرفعالو محورونو ارتفاع ) (cهم بدلون
مومي  .نو مجموعي کششي قوه ) (T = As . fyیې په فشاري ساحه کې کانکرېټو د فشاري
قوې ) (Ccاو د فشاري سیخانو د فشاري قوې ) (Csد مجموعي سره معادل ده  .د دواړو
کششي او فشاري قوو نومینالي مومنټه باید یو له بله سره هم معادل وي ]. [136-140:8
دفشاري قوو د ثقل مرکز له مخې د ټولو قوو د مومنټونو مجموعه د هرې یوې مقطعې
لپاره الندېنۍ پاېله ورکوي :
د بې فشاري سیخانو مقطعې لپاره :
)Mn = Asfy (d-a1/2) ………………………………. (2.7
د فشاري سیخانو لرونکې مقطعې لپاره :
)Mn = Asfy (d-a2/2) ………………………………. (3.7
د دې دواړو رابطو تر منځ توپیر یوازې د ) (d-a2/2اندازه یوڅه د ) (d-a1/2له اندازې
څخه ډېر دي  ،دا ځکه چې د ) (a1اندازه له ) (a2څخه ډېره ده  .نو له دې امله د ورکړل شوې
اندازې کششي سیخانو لپاره  ،د نومینالي مقاومت مومنټ باندې د اضافي فشاري
سیخانو لږه اغېزه لري  ،چې په ګاډر کې کششي سیخان یې په تسلیمېدنه کې بې فشاري
سیخانو څخه برابروي ]. [109-113:18
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 - 3.7شکل  :د دوه ګونو سیخبندي شوو اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونو مقطعه ].[228 :20
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 - 3.7د کوږوالي مومنټ د ظرفیت په ډېریدنه کې د فشاري سیخانو اغېزمنتیا
(Effectiveness of Compression Steel in Increasing Bending
)Moment Capacity
په دوو حالتونوکې د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو د کوږوالي مومنټ د ډېریدنې لپاره
فشاري سیخان  ،اغېزمن اهمیت نه لري :
 - 1دوه ګونو سیخبندي شوو اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونه د) (ρ < ρmaxیا) (ρ < ρmaxpپه
شتون کې  :کله چې په یو ګونو سیخبندي شویو ګاډرونو کې ،کششي سیخان د )(ACI 318
کود د مجوزه اعظمي اندازی څخه لږ وي  ،د ګاډرظرفیت په بشپړه توګه نه کارېږي  ،یانې
دا چې د ګاډر ظرفیت د بشپړی اندازی څخه لږ کارېږي  ،دا حالت د کششي قوې د نه شتون
له امله پېښېږي  .سربېره پر دې  ،د قوو د تعادل ) (T = Cله مخې  ،کانکرېټي فشاري ساحه
د) (ρ = ρmaxpځای په ځای کېدنې لپاره په بشپړه توګه نه شي کارېدلی  .نوله دې څخه
څرګندېږي  ،چې کانکرېټ د فشار لپاره د مناسبې اندازی څخه ډېر دي  ،نو د فشاري
سیخانو له امله اضافی فشار ي ظرفیت نه ګټور او نه هم اړین دی  .د کششي قوې ) (Tڅخه
د فشارقوې په ظرفیت کې دڅه ډېریدنې څخه کار نه اخیستل کېږي  .په دوه ګونو
سیخبندي شویو ګاډرونو کې ،که چېرې ) (ρ < ρmaxpحالت کې وي  ،نود ) (ϕMnکوږوالي
(انحنایي ) مومنټ کې د شته فشاري سیخانو له امله ډېرېږي  ،چې په پاېله کې د یوګونو
سیخبندي شوي په ډول تحلیلېږي ]. [177-180:19
-2فشاري سیخان د ځوړندو سیخانو په ډول کارول کېږي  :په عامه توګه هغه سیخان چې د
کانکرېټو په فشاري ساحه کې ځای په ځای کېږي  ،چې ګژدمکونه کلک کړي  ،نو له همدې
کبله ورته ځوړند سیخان هم ویل کېږي  .سربېره د ګژدمکونو د کلکولو څخه  ،په کانکرېټو
کې فشاري څرخېدنې تشنجاتوهم را کموي  .په کانکرېټو کې د څرخېدنې قوې

په

ګژدمکونو کې د کشش المل کېږي  .څرخېدنه یو متمرکز فشار دی  ،چې په ځوړندو سیخانو
کې مستقیماد په چنګک کې واقع کېږي  ،همداراز ځوړندو سیخانو ته د ګژدمکونو کششي
قوه داسې انتقال مومي  ،لکه څنګه چې کانکرېټو ته انتقالېږي  .د څرخېدونکې ساحې
دګژدمکونه د کششي قوې په وړاندې د مقاومت کولو ذمه په غاړه لري ،چې د ګژدمک د
زیانمنې ساحې څخه تر ځوړند سیخ الندې ساحې پورې غځېږي یا ډېرېږي  .په څرخېدونکې
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ساحې کې د دارنګه ډراماتیکه ډېرېدنې په پاېله کې  ،په څرخېدونکو تشنجاتو کې د پام وړ
کموالی راځي  ،له دې امله د څرخېدنې له اغېزې په کانکرېټو کې د زیانمن کېدنې تو پیر
کمېږي  .د ځوړندو سیخانو مساحت د کششي سیخانو د مساحت د  (10)%څخه تر(20)%
پورې نېول کېږي  .د ځوندو سیخانو د نومینالي کوږوالي (انحنایي ) مومنټ ) (Mnپه
ډېریدنې سره محدودېږي او ډېر ځلی په محاسبه کې ترې انصراف کېږي  ،کله چې ګاډر یو
ګونو سیخبندي شوي فرض شي ]. [227-240:12

 - 4.7د دوه ګونو سیخبندي شوو اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو تحلیل
)(Analysis of Doubly Reinforced Concrete Beams
د دوه ګونو سیخبندي شویو ګاډرونو د تحلیل موخه د) (ϕMnدقیمت پیداکول او
د) (Muد قیمت سره پرتله کول دي  ،تر څو د مومنټ په وړاندې د ګاډر دمقاوم کېدنې وړتیا
یقینی شي  .په عمومي توګه د تحلیل لپاره ،د ګاډر ابعاد (عرض  ،bفعاله ارتفاع  dاو د
فشاري او کششي سیخانو تر منځ فاصله

’ ،)d-dدسیخانو مساحت (د کششي

سیخانومساحت  Asاو فشاري سیخانو مساحت  ، )A’sد موادو خواص (د کانکرېټو
فشاري مقاومت  f’cاو د سیخانو مقاومت  )fyاو همدارازد بارېدنې شرایط (بارونه  ،وایه
او د تکیه کېدنې ډول) معلوم وي  .د دې ډول ګاډرونو د تحلیل په الندې ډول سرته رسېږي :
-1د ګاډر له پاسه د عامل نهایي کوږوالي (انحنایي ) مومنټ ) (Muپیداکول ،چې په هغې
کې یې خپل وزن هم شامل وي .
-2که چېرې د الندېنیو شرایطو سره مخ شو ،نو د یو ګونو اوسپنیز کانکرېټي ګاډر په څېر
یې تحلیل کېږي :
 -aکه ) (A’s < 0.20 Asوي  ،نو فشاري سیخان د ځوړندو سیخانو په ډول کارېږي .
 -bکه ) (ρ = As/bd < ρmaxpوي  ،نو فشاري سیخان د ځوړندو سیخانو په ډول کارېږي .
-3که یو هم د دویم حالت د شرایطو سره برابر نه شو  ،نو ګاډر د دوه ګونو اوسپنیز کانکرېټي
ګاډر په څېریې تحلیلېږي .
-4د تحلیل د ساده کولو لپاره د دوه ګونو اوسپنیزکانکرېټي ګاډر عرضي مقطعه ،په فرضي
ډول په دوو متناظرو ګاډرونو مقطعو وېشو  ،چې لومړۍ مقطعه (لومړی ګاډر) د کانکرېټو
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او د کششي سیخانو د یو برخې ،په توګه چې مساحت یې ) (As1دی ،اودکانکرېټو د فشار
په وړاندې د کششي قوې د پیداکېدنې وړتیا لري ،څخه ترکیب مومي .دویمه مقطعه (دویم
ګاډر) بې لــه فشـــاري سیخـــانواود پاتی شـــویو کشـــشي سیخـــانو څــخه،چې مساحــت
یې ) (As2دی،څــخه ترکــیب مـــومي  .د ) (As2کشــشي سیخان،د فشاري سیخانو ) (A’sپه
وړاندې فرض شوي وړ کششي قوه منځته راوړي ،چې په الندیني

( - 4.7شکل ) کې

ښودل شوې دی ]. [99-106:17

 - 4.7شکل  :د دوه ګونو سیخبندي شوو اوسپنیز کانکرېټي ګاډر ]. [100:17

 - 5.7شکل  :د دوه ګــــونو سیخــــبندي شوو اوسپنیز کانکـــرېټي ګاډرونوفرضي وېشنه][135 :10

لکه چې ښکاري کششي سیخانو په دوو برخو وېشل کېږي  ،یو له لومړي ګاډر سره
او بل له دویم ګاډر سره  ،خو د دواړو مجموعه باید د کششي سیخانو سره مساوي شي :
)As = As1 + As2 ………………………… (4.7
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په دوه ګونو سیخبندي شوو ګاډرونو کې نهایي یا د تخریب شرایط لکه د یوګونو
سیخبندي شویو ګاډرونو په شانته د تعریف له مخې کله چې کانکرېټ د ماتېدنې نسبتي
اوږدېدنې )  (εt = 0.003حالت ته ورسېږي  .سر بېره د ) (ACI 318له الر ښوونې څخه،چې
په سیخانو د کششي نسبتي اوږدېدنې شرایط د نهایي شرایطو پورې تړلي دي  ،په ګاډر
کې تخریب په تدریجي توګه رامنځته کېږي  .نو له دي امله تل په سیخانو کې نسبتي کششي
اوږدېدنه یا شکل بدلون ) (εtد)(0.004څخه ډېره وي (خو ده بهتره ده چې د 0.005څخه ډېر
په پام کې ونیول شي )  .که )  (εt = 0.004و ي  ،نو په عمومي توګه په تسلیمېدنه کې کششي
نسبتي اوږدېدنه یا شکل بدلون د)  (εy = fy /Esڅخه لوی وي  ،نوپه دې حالت کې په کششي
سیخانو کې تشنجات د) (fyسره مساوي وي  ،په پام کې نیول کېږي  .د کششي سیخانو د
نسبتي اوږدېدنې لپاره دا تابیه د ټولو کږېدونکو (انحنایي ) عناصرو د کنترول لپاره په پام
کې نیول کېږي  .سره له دې چې د کود له خوا په دوه ګونو

سیخبندي شویو

اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو کی په فشاري سیخانوکې د نسبتي اوږدېدنې یا تشنجاتوپه
نهایي یا تخریبېدنې په شرایطو کې  ،کومې غوښتنې نه شته  .په ترتیب سره د( - 5.7شکل)
له مخې د لومړی او دویم ګاډر لپاره الندېنۍ معادلې لیکلی شو:
د لومړی ګاډر لپاره د تعادل معادله :
)As1 .fy = 0.85f’c. a.b ……………...…………… (5.7
د دویم ګاډر لپاره د تعادل معادله :
)As2 .fy = A’s.fy ………….…………………… (6.7
-5د دې لپاره چې په نهایي یاد تخریب په شرایطو کې د نسبتي اوږدېدنې یا تشنجاتو قیمت
په الس راوړو  ،اړینه ده چې د نسبتي اوږدېدنې تحلیل وکاروو .په دویم ګاډر د مقطعې له
مخې څرګندېږي ،چې کانکرېټ په کې نه شته  ،نو د دې له امله په هغې کې نهایي یا
دتخریب په شرایطو کې د وېشلی نسبتي اوږدېدنې لپاره تحـلیل په پام کې نه نیول کېږي .
د دې ډول وېشلی نسبتي اوږدېدنې بنسټېز تحلیل د کانکرېټو د ماتېدنې په نسبتي
اوږدېدنې حالت )  (εt = 0.003کې سرته رسېږي  .د( - 5.7شکل) په لومړی ګاډر کې د
نسبتي اوږدېدنې دیاګرام ښایي ]. [227-240:12
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 - 6.7شکل  :د نسبتي اوږدېدنې تشنجاتو قوې اود لومړي ګاډرد کوږوالي مومنټ ظرفیت]. [136:10

په ( - 6.7شکل) کې  ،د لومړی ګاډر کې وېشلي نسبتي اوږدېدنه کولی شو په دویم
ګاډر کې هم وښیو  ،تر څو په ( - 6.7شکل) کې د ښودل شویو فشاري سیخانو نسبتي
اوږدېدنه او تشنجـــات پیـداکړو  .په )(As2کې نسبتي اوږدېـدنه او تشنجــات کټ مټ په
(- 5.6شکل) کې د ښودل شوي  ،د )(As1کې نسبتي اوږدېدنه او تشنجات په شانته  ،چې د
کششي سیخانو) (Asیوه برخه ده ،پیداکېږي .
همدارازد فشاري سیخانو نسبتي اوږدېدنه او تشنجات د( -7.7شکل) پر بنسټ په
الندې ډول پیداکېږي :

)) . (c – d
)) . (c – d) . Es ≤ fy ……………………….. (7.7
دلته :
 - Esدفوالدي سیخانو د ارتجاعیت مودول دی .
 - fyد فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت دی .
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0.003
c

0.003
c

( = ε's

( = f’s = ε's .Es

 - 7.7شکل  :د نسبتي اوږدېدنې تشنجاتو قوې اود دویم ګاډرد کوږوالي مومنټ ظرفیت ]. [136:10

د ( - 6.7شکل) پر بنسټ په لومړی ګاډر کې د کوږوالي (انحنایي ) مومنټ ظرفیت د
الندېنیو معادلو په واسطه پیداکېږي:
)Mn1 = As1. fy (d – a/2) = 0.85f’c a.b (d – a/2) ………….. (8.7
دلته :
د لومړي ګاډر پر بنسټ د د ویتنیس ) (Whitney’sکانکرېټي فشاري بالک ژوروالی یا
ارتفاع په الندې ډول پیداکېږي :
)………………………….………………. (9.7

As1 fy
0.85f′c b

=a

همداراز د ( - 7.7شکل) پر بنسټ په دویم ګاډر کې د کوږوالي (انحنایي ) مومنټ
ظرفیت د الندیني

و معادلو په واسطه پیداکوو]:[139-144:3

)Mn2 = As2. fy (d-d’) = A’s f’s (d-d’) …………………… (10.7
-6د دوه ګونو سیخبندي شوو اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو تحلیل کې لکه د لومړی قدم په
څېر په فشاري سیخانو کې نسبتي اوږدېدنه یا شکل بدلون دفوالدي سیخانو د تسلیمېدنې
نسبتي اوږدېدنې سره مساوي یا ډېر فرض کوو .چې په پاېله کې په فشاري سیخانو کې

455

تشنجات د تسلیمېدنې د تشنجاتو سره مساوي کېږي ،لکه چې په الندېنۍ معادله کې چې
ښودل شوې ده :
)ε's ≥ εy = fy / Es ⇒ f’s = ε's .Es = fy ………………………. (11.7
په یاد باید ولرو چې ،د فشار الندې کانکرېټو د څکېدنې ) (Creepله امله ګاډر په
فشاري ساحې کې د فشاري سیخانو په ګډون ،نسبتي اوږدېدنه ) (Strainپه څرګنده توګه
ډېرېږي  .تجربو ښودلې ده ،چې د کانکرېټو د څکېدنې (خزش) له امله  ،په فشاري سیخانو
کې نسبتي اوږدېدنه په ځانګړې توګه په لوړه کپه وي  ،چې د همدې امله یې تشنجات په
ترتیب سره د تسلیمېدنې تشنجاتو) (yielding stressesسره مساوي وي  .په بنسټېزه توګه
دڅکېدنې د ډېریدنې په پاېله کې نسبتي اوږدېدنه ډېرېږي او په کانکرېټو کې تشنجات یا
قوې کمېږي  ،چې په پاېله کې په فشاري سیخانو کې د نسبتي اوږدېدنه ډېرېد ني له امله
تشنجات او قوې کې ډېرېږي]. [146-148:6
-7د پورتني عمل په پاېله کې په دویم ګاډر کې د تعادل معادله په الندې ډول لیکل کېږي :
)As2 .fy = A’s .fy ⇒ As2 = A’s………………………………… (12.7
 - 8نو د) (As1قیمت په الندې ډول پیداکېږي :
 As2 = A’s, As1 = As – A’sاو As = As1 + As2
) As1 = As – A’s………………….. (13.7او As1 = (0.85f’c a b)/ fy
)……………………..……………..……..….. (14.7

(As −A′s )fy
0.85f′c b

=a

 -9د فرض کوو چې ) (f’s = fyکېږي  .څرنګه چې ) (c = a/β1کېږي  ،نو په الندې ډول د)(1.7
معادله بیا په تکراری ډول لیکو :

)). (c –d’) . Es ≤ fy ……………………………………(1.7

0.003
c

( = f’s

 -10څرنګه چې ) (f’s = fyشي  ،نو ) (Mnد ټول ګاډر لپاره پیداکېږي او په ترتیب سره تر
عملیه پر مخ وړل کېږي :
)Mn = 0.85f’c ab (d – a/2) + A’s .fy (d – d’)………………………... (15.7
لومړی ګاډر  ،د یوګونو سیخبندي شوي ګاډر په څېر د کود د ټولو محدودیتونو
الندې په پام کې نېول کېږي  .د) (ϕقیمت د پیداکولو لپاره اړینه د ه ،چې د لومړی ګاډر د
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نســبتي اوږدېدنې څخه ګټه واخیستل شي  .لــومــړۍ کشــشي نسبتي اوږدېــدنــه یانې

)). (d- c

0.003
c

( =  εtمحاسبه کېږي  .که چېرې کششي نسبتي اوږدېدنه )  (εt < 0.004وي

 ،نو ګاډر د کود د غوښنې څخه لوړ او تحلیل له هره حیثه ډاډمن وي  .که چېرې کششي
نسبتي اوږدېدنه ) (εt ≥ 0.004وي  ،نو ګاډر د ) (ACI 318کود له مخې د تائید وړ دی  .د
څلورم فصل الندېنۍ معادلي څخه کولی شو د) (ϕقیمت د پیداکولو لپاره ترې ګټه واخلو
].[593-595:1
ϕ = 0.48 + 83 εt ≤ 0.9
که چېرې کششي نسبتي اوږدېدنه ) (εt ≥ 0.005وي  ،نو) (ϕ = 0.9قبلېږي ]. 205-214:7
-11د نسبتي اوږدېدنې د څېړلو څخه پرته  ،په لومړی ګاډر کې د کود له خوا منل کېږي  ،چې
ددوه ګونو سیخبندي شویو ګاډرونو لپاره د کششي سیخانو مساحت ) (Asد تجویز شوي
اعظمي سیخانو مساحت په وړاندې بایدچک شي  .ددوه ګونو سیخبندي شویو ګاډرونو
لپاره تجویز شوي اعظمي سیخانو مساحت په الندې ډول پیداکېږي :
Asmaxdoubly = Asmaxbea1 + Asmaxbea2 = Asmaxsingly + As2
f′s
) ( + A’s.
fy

Asmaxdoubly = Asmaxsingly + As2 = ρmaxsingly .b.d

f′s
)A’s. ( )………….…………... (16.7
fy
f′s
)A’s. ( )…………….…. (17.7
fy

+

+

f′c
(f )b.d
y

f′c
β1. ( )b.d
fy

Asmaxdoubly = 0.36 β1.

Asmaxdoublypreferred = 0.32

دلته  (ρmaxsingly) :او) (ρmaxsinglypreferredپه ) (15.7او) (16.7معادلوپه واسطه پیداکېږي .
-12د ) (ϕد قیمت په کارولو سره د) (ϕMnقیمت پیداکېږي اود هغې په واسطه الندېنۍ
پاېلې په الس راځي :
که ) (ϕMn ≥ Muوي  ،نو په دې حالت کې د ګاډر مقطعه د قناعت وړ او خوندي ده .
که ) (ϕMn < Muوي  ،نو په دې حالت کې د ګاډر مقطعه نا کافی ده .
-13که د شپږم قدم فرض شوي ارقام  ،د نهم قدم له مخې پاتي راغلل  ،یانې داچې په فشاري
سیخانو کې تشنجات  ،د تسلیمېدنې تشنجاتو) (yielding stressesپه پرتله لږ و  .نو په دې
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حالت کې د دوه ګونو سیخبندي شوي ګاډرلپاره تحلیل باید د عمومي تعادل معادلې
پربنسټ سرته ورسېږي :
کشش ) = (Tensionفشار )(Compression
T=C
د کششي سیخانو قوه) = )Force in Tension steelپه کانکرېټو کې قوه  +په فشاري سیخان کې قوه

C = 0.85f’c. .a.b + A’s.f’s
T = As .fy
0.003

). (c –d’). Es

c

( As .fy = 0.85f’c. (c β1). b + A’s.

)(0.85 f’c.b. β1).c2 + (0.003 A’s. Es - As .fy).c – 0.003.d’. Es = 0 …. (18.7
که ) (Es = 0.2 x106 MPaپه پام کې ونیول شي  ،نو پورتنۍ معادله په الندې ډول لیکلی
شو :
)’(0.85 f’c.b. β1).c2 + (600 A’s - As .fy).c – 600 d’ = 0 ………... (18.7
د) (7.7معادله  ،د دوه ګونو سیخبندي شوي ګاډرلپاره عمومي معادله ده  .ددې
معادلې څخه د غیرفعال محور یا فشاري بالک ارتفاع ) (cمجهول ددویمې درجې معادلې
څخه  ،د ) (cقیمت د الندیني فورمول په واسطه په ال راځي :
(As fy +0.003A′s Es )+√(0.003A′s Es −As fy )2 +4x0.85f′c b β1 x0.003A′s d′ Es

=

) (2x0.85f′c bβ1

=C

(As fy +0.003A′s x 0.2x106 )+√(0.003A′s x 0.2x106 −As fy )2 +4x0.85f′c b β1 x0.003A′s d′ x 0.2x106
) (1.7f′c bβ1

)……….... (19.7

=

(As fy +600A′s )+√(600A′s −As fy )2 +2,040f′c b β1 A′s d′
) (1.7f′c bβ1

=C

-14د ) (8.7معادلې پر بنسټ د) (cد قیمت د پیداکولو څخه وروسته  ،مقطعه د (ACI
) 318کود د غوښتنې له مخې تصدیقوو .نو د کششي فوالدي سیخانو نسبتي اوږدېدنه د
لومړی ګاډر( - 6.7شکل) د نسبتي اوږدېدنې د دیاګرام پر بنسټ او د کود د محدودیتونو
د پرتله کولو په واسطه پیداکېږي :
0.003

)). (d – c
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c

( = εt

که  εt > 0.004او که  εt > 0.005وي نو ال ښه ده  ،نو مقطعه درسته ده .
که  εt < 0.004وي  ،نو مقطعه درسته نه ده .
 -15که مقطعه د کود د محدودیتونو سره مطابقت ونه کړي  ،نو نور پیپلي تحلیل ته اړتیا
ده ،چې په دې درسې کتاب کې ترې یادونه نه ده شوي ]. [137-150 :10
-16که مقطعه د کو د د محدودیتونو سره مطابقت وکړي ،نوکولی شو چې په فشاري
سیخانو کې تشنجات پیداکړو اود ګاډر د کوږوالي مومنټ ظرفیت د) (1.7او) (4.7معادلو
په بیا لیکلوسره ،په الندې ډول پیداکېږي :

). (c –d’) . Es

0.003
c

( = f’s

)’Mn = Mn1 + Mn2 = 0.85f’c. b. d. β1.c (d - β1.c/2) + A’s.f’s . (d - d
-17د څوارلسم قدم په څېر د)  (εtد قیمت له مخې د) (ϕقیمت په الندې ډول پیداکېږي :
که ) (εt > 0.005وي نو)  (ϕ = 0.9اود ګاډرمحاسبه او ډیزاین ډېر اغېزمن دی .
که ) (0.004 ≤ εt < 0.005وي  ،نو) (ϕ = 0.48 + 83 εt ≤ 0.9قبلېږي .
-18په اوولسم قدم کې د) (ϕدپیدا شوي قیمت په واسطه د) (ϕ Mnقیمت پیداکېږي او پاېله
یې په الندې ډول لیکل کېږي :
کــه ) (ϕ Mn ≥ Muوي  ،نــو دګاډرمقــطــعه د قــناعـت وړ ده او کــه ) (ϕ Mn < Muنو
دګاډرمقطعه د قناعت وړ نه ده .
د یادولو وړ ده چې د یو ګونو سیخبندي شویوګاډرونو لپاره دوه ډوله د سیخبندي
نسبتونه ) (ρmaxاو) (ρmaxpپه پام کې نیول کېږي .
کله چې ) (εt = 0.004او) (ϕ = 0.48 + 83 εt ≤ 0.9نود ) (ρmaxپه پام کې نیول کېږي
او کله چې ) (εt = 0.005او) (ϕ = 0.9نود ) (ρmaxpپه پام کې نیول کېږي  .د ) (ACI 318ډېره
قوې سپارښتنه کوي ،چې په یوګونو او دوه ګونو اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونوپه محاسبه
کې  ،اعظمي تجویز شوي سیخبندي

نسبت لپاره ) (ρmaxpکارېږي  ،چې د ډېر اغېزمن

ډیزاین  ،محاسبې او دسیخانو د ډېر ښه مساحت د پیداکولو لپاره  ،لکه مخکې چې پرې
بحث وشو  ،کارېږي ]. [129-131:14
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 - 1.7مثال  :په الندیني شکل کې د ښودل شوي  ،دوه ګونو سیخبندي شوی ګاډر مقطعه
کې د نومینالي کوږوالي (انحنایي ) مومنټ ظرفیت ) (ϕMnپیداکړئ  ،که )(f’c = 25 MPa
او) (fy = 420 MPaوي .

حل  :په لومړي قدم کې دګاډر مقطعه ارزوو ،چې د ګاډر مقطعه د یوګونې سیخبندي شوی
مقطعې یا د دوه ګونو سیخبندي شوی مقطعې په څېر تحلیل شي  .نو د دې تحلیل لپاره
اړینه ده ،چې د سیخبندي نسبت ) (ρمحاسبه شي :
As = 5 # 25 bars = 2,453 mm2, A’s = 3# 20 = 942 mm2, b = 350 mm,
d = 535 mm, β1 = 0.85
ρ = As/bd = 2,453/(350 x 535) = 0.0131 < ρmax = 0.0182
= 0.0182 > ρ = 0.0131

25
)
420

( = 0.36 x 0.85 x.

f′c
) ( β1.
fy

ρmax = 0.36

له دې څخه ښکارې چې فشاري سیخان په څرګنده توګه د ګاډر د کوږوالي مومنټ
دظرفیت په لوړېدنه کې کومه اغېزه نه لري  .نو له دې امله د ( - 1.7مثال) ګاډر د پرتله کېدنې
او بیا په دوګونو

موخې لپاره په دواړو  ،لومړی په یوګونو

سیخبندي شوي

اوسپنیزکانکرېټي حالتونوکې تحلیلوو.
د یوګونو سیخبندي شوې مقطعې په څېر تحلیل په الندې ډول ترسره کېږي :
په پورته توګه د) (ρدپیداشوي قیمت له مخې دجدول څخه او هم د فورمول په واسطه
په الندې ډول پیداکېږي :

)

) = 5.502 x 0.871 = 4.8 MPa

ρfy

1.7f′c
0.0131 x 420
1.7 x 25
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2 = ρ. fy. (1 −

Mn
ϕbd

= Rn

Rn = 0.0131x 420 x (1 −

د) (Rn = 4.8 MPaقیمت پیداکوو او هم لرو چې ) (ρ < ρmaxدی  ،نو ) (ϕ = 0.9قبلېږي .
په پاېله کې :
ϕMn = 0.90 x 4.8 x 350 x (535)2 = 432,772,200 N. mm = 432.80 KN. m
د دوه ګونو سیخبندي شوې مقطعې په څېر تحلیل په الندې ډول ترسره کېږي :
فرض کوو چې په ګاډر کې په نهایي یا تخریبي شرایطوکې د سیخانو فشاري
تسلیمېدنې مقاومت ) (f’s = fyوي  .نو د دې فرضونې له مخې د ) (aقیمت په الندې ډول په
الس راوړو:
= 85 mm.

(2,453−942)x420
0.85x 25 x 350

=

(As −A′s ).fy
0.85f′c b

=a

c = a / β1= 85 / 0.85 = 100 mm.
سر بېره پر دې د ( )1.7معادلې پر بنسټ لیکلی شو چې :
0.003

0.003

100

c

)x (100 – 65). 0.2 x 106

( = ). (c – d’) . Es

( = = f’s

f’s = 210 MPa < fy = 420 MPa ⇒ f’s = fy = 420 MPa
له پورتنۍ محاسبې څخه څرګنده شوه چې چې فشاري سیخان ال تسلیمېدنې حالت
ته نه دي رسیدلي  ،نود تعادل عمومي معادله په الندې دول لیکو :

(As fy +600A′s )+√(600A′s −As fy )2 +2,040f′c b β1 A′s d′

=

=C

) (1.7f′c bβ1

(2,453𝑥420+600x942)+√(600x942 −2,453x420)2 +2,040x25x350x0.85x942x65
)(1.7x25x350x0.85

=

(1,030,260+565,200)+√(565,200 −1,030,260)2 +9.29x1011
)(12,643.75

= 179 mm

(1,595460)+√2.163x1011 +9.29x1011
)(12,643.75

=
=

اوس باید د دې په اړه پلټنه وکړو چې مقطعه د ) (ACI 319کود د غوښتنو سره سم ده او که
نه ده .
0.003

0.003

179

c

) x (350 – 179) = 0.0029 < 0.005
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( = )) . (d - c

( = εt

له پورتنۍ محاسبې څخه څرګنده شوه چې مقطعه د ) (ACI 319کود د غوښتنو په
مطابق ده  ،نو) (ϕ = 0.9قبلوو او د ( )1.7او ( )4.7معادلو په واسطه الندیني

قیمتونه

پیداکوو :
0.003

0.003

179

c

). x (179 – 65) x 0.2 x106

( = ). (c – d’) . Es

( = f’s

f’s = 382.123 MPa
Mn = Mn1 + Mn2
)Mn1= 0.85f’c. b. β1.c (d - β1.c/2
)Mn1= 0.85 x 25 x 350 x 0.85 x 210 x (535 – 0.85 x 210/2
Mn1= 591,774,914 N. mm = 592.00 KN. m
)Mn2= A’s.f’s . (d - d’) = 942 x 382.123 x (535 – 65
Mn2= 169,181,137 N. mm = 169.20 KN. m
Mn = 592.00 + 169.20 = 761.2 KN. m
ϕ Mn = 0.9 x 776.40 = 698.76 KN. m
د ګاډر لپاره پورتنېودووقیمتونو)  (ϕMn = 432.80 KN. mاو)(ϕMn = 761.2 KN.m
چې د یوګونو سیخبندي شوی او دوه یوګونو سیخبندي شوو حالتونو څخه په الس راغلل
 ،په دوګونو سیخبندي حالت کې د) (ϕMnقیمت د یو ګونې سیخبندي حالت له قیمت
څخه نژدې  (75)%ډېر دی  ،نو له همدې امله د ګاډر لپاره د یو ګونو سیخبندي شوې
مقطعې په څېر تحلیل سرته رسېږي .
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 - 2.7مثال  :په الندیني شکل کې ښودل شوې  ،دوه ګونو سیخـــــبندي شوي ګاډر مقطعه
کې د کم شوي نـــــــومینالي مومنټ ظــــــــــرفیت ) (ϕMnپیداکړئ  ،که )(f’c = 25 MPa
او) (fy = 420MPaوي .

حل  :په لومړي قدم کې دګاډر مقطعه ارزوو چې ،د ګاډر مقطعې تحلیل د دوه ګونو
سیخبندي

شوي مقطعې په څېر سرته رسېږي او که نه  .نو د دې لپاره اړینه ده چې

محاسبه) (ρشي :
As = 8 #25 bars = 3,925 mm2, A’s = 3# 20 = 942 mm2, b = 350 mm,
d = 510 mm, β1 = 0.85
ρ = As/bd = 3,925/(350 x 510) = 0.022
= 0.0182

25
)
420

( = 0.36 x 0.85 x.

f′c
) ( β1.
fy

ρmax = 0.36

داچې ) (ρ = 0.022 > ρmax = 0.0182دی  ،نو د ګاډر مقطعه باید دوګونو سیخبندي
شوي حالت کې تحلیل شي .
فرض کوو چې په ګاډر کې د نهایي یا تخریبی شرایطوکې د سیخانو فشاري
تسلیمېدنه ) (f’s = fyوي  .نو د دې فرضونې ) (aد تصدیقولو لپاره اړینه ده ،چې په
محاسبه کې ) (3.7معادله وکاروو:
= 85 mm.

(3,925−942)x420
0.85x 25 x 350

=

(As −A′s ).fy
0.85f′c b

=a

c = a / β1= 85 / 0.85 = 100 mm.
سر بېره پر دې د ( )1.7معادلې پر بنسټ لیکلی شو چې :
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)x (100 – 65). 0.2 x 106 = 210 MPa

0.003
100

( = ). (c – d’) . Es

0.003
c

( = = f’s

f’s = 210 MPa < fy = 420 MPa
(As fy +600A′s )+√(600A′s −As fy )2 +2,040f′c b β1 A′s d′

=

=C

) (1.7f′c bβ1

(3,925x420+600x942)+√(600x942 −3,925x420)2 +2,040x25x350x0.85x942x65
)(1.7x25x350x0.85

=

(1,648,500+565,200)+√(565,200 −1,648,500)2 +9.093x1011
)(12,643.75

= 285 mm

(2,213,700)+√9.85x1011 +9.29x1011
)(12,643.75

=
=

لومړۍ فرضېدنه سمه نه وه ځکه چې فشاري سیخان په تسلیمېدنه یا نهایي حالت کې
واقع کېږي  .اوس باید د دې په اړه پلټنه وکړو چې مقطعه د ) (ACI 319کود د غوښتنو په
مطابق ده او که نه .

) x (510 – 285) = 0.0024 > 0.005

0.003
285

( = )) . (d - c

0.003
c

( = εt

له پورتنۍ محاسبې څخه څرګندېږي  ،چې مقطعه د ) (ACI 319کود د غوښتنو په
مطابق ده  ،نوکمېدونکی ضریب په الندې ډول پیداکوو:
ϕ = 0.48 + 83εt = 0.48 + 83 x 0.0024 = 0.68 < 0.85
نو ) (ϕ = 0.85قبلوو او د ( )1.7او ( )4.7معادلو په واسطه الندیني قیمتونه
پیداکوو :
Mn = Mn1 + Mn2
)Mn1= 0.85f’c. b. β1.c (d - β1.c/2
)Mn1= 0.85 x 25 x 350 x 0.85 x 100 x (510 – 0.85 x 100/2
Mn1= 295,547,656 N. mm = 295.55 KN. m
)Mn2= A’s.f’s . (d - d’) = 942 x 210 x (510 – 90
Mn2= 83,084,400 N. mm = 83.08 KN. m
Mn = 295.55 + 83.08 = 378.63 KN. m
ϕ Mn = 0.85 x 378.63 = 321.84 KN. M
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 - 3.7مثال  :په الندیني شکل کې ښودل شوې  ،دوه ګوني سیخبندي شوي ګاډر مقطعه
کې د ) (ϕMnظرفیت پیداکړئ  ،که ) (f’c = 25MPaاو) (fy = 420 MPaوي .

حل  :په لومړي قدم کې دګاډر مقطعه ارزوو چې ،د ګاډر مقطعې تحلیل د دوه ګونو
سیخبندي

شوي مقطعې په څېر سرته رسېږي او که نه  .نو د دې لپاره اړینه ده چې

محاسبه) (ρشي :
As = 7 #25 bars = 3,434 mm2, A’s = 3# 20 = 942 mm2, b = 350 mm,
β1 = 0.85
فعاله ارتفاع په الندې ډول پیداکېږي :
)d = (dbL . nsbL + dbU . nsbU) / Ʃ(nsbL + nsbU
)d = [(h - cc - ds – 1/2 dbL) nsbL + (h - cc - ds – 1/2 dbU) nsbU] / Ʃ(nsbL + nsbU
په پورتنیو فورمولونو کې :
 -dفعاله ارتفاع ده .
 -hد ګاډر د مقطعې بشپړه ارتفاع ده .
 dbLاو - dbUپه ترتیب سره د الندېنیو او پاسنیوسیخانو قطر دی .
 nbLاو - nbUپه ترتیب سره د الندېنیو او پاسنیوسیخانو شمېر دی .
 -Ccخالصه محافظوي طبقه ده .
د الندېنیو سیخانو فعاله ارتفاع مساوي کېږي په :
dbL = 600 – 65 – 25/2 = 522.5 mm
د پاسنیو سیخانو فعاله ارتفاع مساوي کېږي په :
dbU = 600 – 65 – 25 - 25/2 = 497.5 mm
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d = (522.5 x 5 + 497.5 x 2) / 7 = 515 mm
d = [(600 - 65 - 10 – 25/2) x 5 + (600 - 65 - 10 – 25 – 25/2) x 2] / 7
d = (2,562.5 + 975) / 7 = 505 mm
ρ = As/bd = 3,434/(350 x 505) = 0.0194
= 0.0182

′

25
)
420

( = 0.36 x 0.85 x.

f
) β1. ( c
fy

ρmax = 0.36

داچې ) (ρ = 0.0194 > ρmax = 0.0182دی  ،نو د ګاډر مقطعه باید دوګونو سیخبندي
شوي حالت کې تحلیل شي .
فرضوو چې په ګاډر کې د نهایي یا تخریبی شرایطوکې د سیخانو فشاري تسلیمېدنه
) (f’s = fyوي  .نو د دې فرضونې پر بنسټ د ) (aقیمت دپیداکولو لپاره اړینه ده ،چې په
محاسبه کې ) (3.8معادله وکاروو:
= 141 mm.

(3,434−942)x420
0.85x 25 x 350

=

(As −A′s ).fy
0.85f′c b

=a

c = a / β1= 141 / 0.85 = 166 mm.
سر بېره پر دې د ( )1.7معادلې پر بنسټ لیکلی شو چې :

)x (166 – 65). 0.2 x 106

0.003

0.003

166

c

( = ). (c – d’) . Es

( = f’s

f’s = 365.06 MPa < fy = 420 MPa
د دې څخه پیداشوه چې فشاري سیخان ال تسلیمېدنې ته نه دی رسیدلی  ،نود تعادل
عمومي معادله په الندې ډول لیکو :
(As fy +600A′s )+√(600A′s −As fy )2 +2,040f′c b β1 A′s d′

=

) (1.7f′c bβ1

=C

(3,433x420+600x942)+√(600x942 −3,434x420)2 +2,040x25x350x0.85x942x65
)(1.7x25x350x0.85

=

(1,442,280+565,200)+√(565,200 −1,442,280)2 +9.093x1011
)(12,643.75

= 260 mm

(2,007,480)+√7.693x1011 +9.29x1011
)(12,643.75

=
=

لومړۍ فرضېدنه درسته وه او فشاري سیخان په تسلیمېدنه یا نهایي حالت کې واقع کېږي.
اوس باید د دې په اړه پلټنه وکړو چې مقطعه د ) (ACI 319کود د غوښتنو په مطابق ده او
که نه .
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) x (505 – 260) = 0.0028 < 0.005

0.003
260

( = )) . (d - c

0.003
c

( = εt

له پورتنۍ محاسبې څخه څرګنده شوه چې مقطعه د ) (ACI 319کود د غوښتنو سره
سمې دي  ،نوکمېدونکی ضریب ) (ϕ = 0.85قبلوو او د ( )1.7او ( )4.7معادلو په واسطه
الندیني

قیمتونه پیداکوو :

)Mn1= 0.85 f’c.b.β1.c (d - β1.c/2
)Mn1= 0.85 x 25 x 350 x 0.85 x 260 x (505 – 0.85 x 260/2
Mn1= 648,434,718 N. mm = 648.43 KN. m
)Mn2= A’s.f’s . (d - d’) = 942 x 365.06 x (505 – 65
Mn2= 151,310,069 N. mm = 151.31 KN. m
Mn = 648.43 + 151.31 = 799.74 KN. m
ϕ Mn = 0.85 x 799.74 = 719.766 KN. m
یادونه  :ځېني محاسبه کوونکي یا ډیزاینران د کانکرېټو د څکېدنې ) (Creepاو
تجربې له مخې د دوګونو سیخبندي شوو اوسپنیز کانکرېټي ګاډر د تحلیل لپاره په فشاري
سیخا نو کې تشنجات ) (fyپرته له دې چې د نسبتي اوږدېدنې ویشنې ته پاملرنه وکړي په
مناسب او وړ ډول  ،فرضوي .
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 - 5.7د دوه ګونو سیخبندي شوو اوسپنیزو کانکرېټي ګاډرونو محاسبه
)(Design of Doubly Reinforced Concrete Beams
د دوه ګونو سیخبندي شوو ګاډرو نو د محاسبې او ډیزاین لپاره لومړنېو ارقاموکې
د ګاډر د مقطعې ابعاد (عرض  bاو فعاله ارتفاع  )dاو همدارنګه محاسبوې کوږوالي
(انحنایي ) مومنټ شامل دي  .په عمومي ډول د موادو( د کانکرېټو فشاري مقاومت  f’cاو
د سیخانو مقاومت  )fyټاکنه او انتخاب د محاسبه کوونکی انجنیرپه واسطه د خپلې پوهی
او په بازار کې د پیداکېدنې له مخې سرته رسېږي  .دا ټاکنه او انتخاب په محاسبه کې
مناسبې کارېدنې پر بنسټ  ،د محاسبې د عملیی پر مهال څرګندېږي  .د دوه ګونو سیخبندي
شوي اوسپنیزکانکرېټي ګاډر د محاسبې لومړی بنسټېز قدم  ،د ګاډر د مقطعې په یو ګونو
سیخبندي

حالت کې د نهایي کوږوالي (انحنایي ) مومنټ په وړاندې د مقاومت

څرګندونه ده  ،چې مقطعه کولی شي په دې حالت کې نهایي کوږوالي (انحنایي ) مومنټ
په وړاندې مقاومت وښیي  .د ګاډر د مقطعې د ارتفاع ) (hله مخې د فعاله ارتفاع ) (dلکه د
تېر په څېر په الندې ډول پیداکېږي ]: [61-64:15
که د ګاډر په مقطعې کې یوه الیه یا یوقطار سیخان په پام کې نیول کېږي  ،نو په هغه
حالت کې فعاله ارتفاع مساوي کېږي په :
d = h – (63 – 75) mm
که د ګاډر په مقطعې کې دوه الییې یا دوه قطاره سیخان په پام کې نیول کېږي  ،نو په هغه
حالت کې فعاله ارتفاع مساوي کېږي په :
d = h – (100 - 125) mm
په محــاسبــو کې د فعـــالې ارتفاع د پیـــداکېدنې لپاره د سیخـــانو یو یا دوه قطارونه
مخکې له مخکې اټکلېږي  .د سیخانو د ټاکلو او غوراوي څخه وروسته د ( (d, bاو( (f’c، fy
د قیمتونو په شتون کې محاسبه  ،دوړاندیز شوې یوګونو سیخبندي شوي ګاډر مقطعې
لپاره اعظمي کوږوالي (انحنایي ) مومنټ ظرفیت پیداکېږي  .د محاسبې دسرته رسېدنې
لپاره اړینه ده ،چې د یوګونو سیخبندي شوي ګاډر مقطعې لپاره اعظمي اغېزمنه
سیخبندي نسبت یا) (ρmaxpکارېږي  .د) (ρmaxpپربنسټ د جدولونو څخه د) (Rnmaxpقیمت
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پیداکېږي .د محاسبه شوې یوګونو سیخبندي شوې ګاډر مقطعې لپاره داعظمي نومینالي
کوږوالي (انحنایي ) مومنټ په الندې ډول پیداکېږي :
)ϕMn = 0.9Rnmax. b.d2……………. (19.7
دلته :
) (Rnmaxد ) (ρmaxp), (f’cاو) (fyپر بنسټ د جدولونو څخه اویا هم د فورمول په
واسطه پیداکېږي  (b) ،او) (dد ګاډر دمقطعې عرض او فعاله ارتفاع ده]. [324-328:11
که چېرې )  (Mu< ϕMnmaxpsinglyشي نو ګاډر د یوګونو سیخبندي شوي ګاډر په
څېر محاسبه کېږي  ،لکه په څلورم فصل کې چې په تفصیل سره ترې یادونه وشوه  .خوکه
چــېرې )  (Mu > ϕMnmaxpsinglyشي  ،نواړینه ده چې دګاډر مقطعه د دوه ګونو سیخبندي
شوی ګاډر په څېر محاسبه شي لکه چې مو په ) (4.7برخه کې ترې د تحلیل په اړه بشبړه
څرګندونه وشوه  .مخکې د لومړی ګاډر او ورپسی د دویم ګاډر د محاسبې عملیه سرته
رسېږي  .د لومړی ګاډر په ترکیب کې اعظمي سیخبندي

نسبت ) (ρmaxpد یو ګونو

سیخبندي شوي ګاډرلپاره په پام کې نېولو کېږي  .لومړی ګاډر د کانکرېټو او د کششي
سیخانو د یوي برخی څخه ترکیب مومي  .کله چې په لومړی ګاډر کې د کششي سیخانو
مساحت ډېرېږي  ،نو د کانکرېټو ساحه د ډېرېدونکې فشار لپاره کارېږي  ،چې په اړه یې
مخکې بشپړه څرګندونه وشوه  .په لومړی ګاډر کې د )(ACI 318کود په واسطه د تجویز
شوو سیخانو اعظمي مساحت لپاره د کانکرېټو اعظمي کارېدونکې مساحت او په الس
راغلې پاېلو کې د لومړی ګاډر څخه به بهتره وي ]. [264-273:4
داځکه چې :
)AS1 = ρmaxp. b.d ………………………………………. (20.7

دلته :
 - ρmaxpد یو ګونې سیخبندي شوي ګاډر دغوره شوې اعظمي سیخبندۍ نسبت
دی  ،چې دجدولونوڅخه او یا هم د فورمول په واسطه د ) (f’cاو) (fyقیمتونو له مخې
پیداکېږي .
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د لومړی ګاډر د سیــخانو دسیخبندي

د نسبت ټاکــنې او غـــوراوي ســـره سم ،

د) (ACI 318کـــود په واسطه د یو ګونو سیخبندي شوي ګاډرونولپاره دغوره سیخبندي
نسبت په څېر ( ϕ = 0.9)،قبلوو .د لومړی ګاډر لپاره د کوږوالي مومنټ ظرفیت په الندې
ډول پیداکېږي :
Mn1= Rnmax . b.d2
دویم گاډر پرته له کانکرېټو د سیخانو څخه په پام کې نیول کېږي  .د دویم ګاډر مخکې
د فشاري سیخانو مساحت ) (A’sاو د کششي سیخانو پاتې مساحت ) (As2پیداکېږي .
لومړی بایدد پاتې شوي کوږوالي (انحنایي ) مومنټ ) (Mn2پیداکېدنه اړینه ده ،چې دویم
ګاډر د هغې په وړاندې مقاومت کوي  ،چې په الندې ډول پیداشي :

) - Mn1

Mu
0.9

( = ) - Mn1 = Mn2

د پاتې شویو سیخانو مساحت کولی شو د الندیني
M

)..… (21.7

( 0.9u ) −Rnmax .b.d2
) fy (d−d′

Mu
ϕ

( = Mn2 = Mn2

معادلې په واسطه پیداکړو :
M

==

( 0.9u ) − Mn1
) fy (d−d′

=

Mn2
) fy (d−d′

= As2

مخکې د) (A’sقیمت د پیداکولو څخه ،اړینه ده چې په فشاري سیخانو کې تشنجات
بایدمحاسبه شي  .کله چې ) (As1 = Asmaxpsinglyشي  ،نو په کششي سیخانو کې د نسبتي
اوږدېدنې نهایي شرایط ) (0.005و ي  ،په همدې په کانکرېټو کې نسبتي اوږدېدنه
) (0.003وي  ،نو د فشاري ساحی ارتفاع په الندې ډول پیداکېږي :
3

)C = ( )d ………………………………………. (22.7
8
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په فشاري سیخانو کې تشنجات کولی شو د ) (1.7معادلې په واسطه پیداکېږي ،
چې د هغې د السته راوړنې په پاېله کې د) (A’sقیمت پیداکېږي :
Mn2
) fs (d−d′

= As2

د دوه ګونو سیخبندي شوي ګاډر لپاره د سیخانو مساحت مالوم شو ،چې بشپړه
معادله یې  ،دواړو ګاډرونو د مجموعي مساحتونو څخه په الندې ډول په الس راځي :
Mn2
) fy (d−d′

As = As1 + As2 = ρmaxp .b.d +

له دې څخه وروسته د ګاډر مقطعه کولی شو تحلیل کړو ،تر څو محاسبه او ډیزاین په
ډېره ښه او اغېزمنه توګه سرته ورسېږي ]. [67-71:16
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 - 4.7مثال  :په الندیني شکل کې ښودل شوې مقطعې لرونکې اوسپنیزکانکرېټي ګاډر
محاسبه کړئ  ،چې د هغې له پاسه ) (Mu = 320 KN. mمحاسبوي اعظمي کوږوالي
(انحنایي ) مومنټ عمل کړي وي ،همداراز) (f’c = 30 MPaاو) (fy = 420 MPaوي .

حل  :په لومړي قدم کې دا ارزو چې دا ګاډر په یو ګونو سیخبندي شوي حالت کې کولی
چې ) (Muکوږوالي مومنټ وزغمي .
ϕ Mn = 0.9Rnmax. b.d2
په پورتني فورمول کې فعاله ارتفاع د دوه قطاره سیخانو لپاره په پام کې نیسو چې مساوي
کېږي په :
d = h – 100 mm = 400 – 100 = 300 mm
بیا دجدول څخه اویا دفورمول په واسطه د) (Rnmaxقیمت په الندې ډول په الس راوړو:
= 0.0219
) = 7.539 MPa

0.0219 𝑥 420
1.7x 30

f′
fy

30
)
420

( ρmax = 0.36 β1. ( c ) = 0.36 x 0.85 x.

) = 0.0219 x 420 x (1 −

ρmax fy
1.7f′c

Rnmax = ρmax. fy. (1 −

ϕ Mn = 0.9 x 7.539 x 300 x (300)2 = 183,197,700 N. mm = 183.20 KN. m
څرنګه چي ) (ϕMn = 183.20 KN. m < Mu = 320 KN. mدی  ،نو د ګاډر مقطعه
په دغو ابعادو نه شي کولی په یو ګونو سیخبندي شوي حالت کې عامل بار برداشت کړي .
نواړینه ده چې پاتې شوي کوږوالي مومنټ په الندې ډول پیداکړو :

) - Mn1 = 320/0.9 – 183.20 = 172.36 KN. m
472

Mu
ϕ

( = Mn2

اوس د) (Asاو) (A’sقیمتونه په الندې ډول په الس راوړو :
172.36 𝑥 106
)420x(300−65

0.0194 x 300 x 300 +

Mn2
=
) fy (d−d′

As = ρmaxp .b.d +

As = 1,749 + 1,746 = 3,495 mm2
دلته ) (ρmaxpد جدول څخه اویاد الندیني فورمول په واسطه پیداکېږي :
= 0.0194

f′
fy

30
)
420

( ρmax = 0.32 β1. ( c ) = 0.32 x 0.85 x.
Mn2
) fs (d−d′
0.003

). (c – d’) . Es ≤ fy

c

= A’s

( = f’s
3

3

c = ( )d = ( ) x 300 =113 mm
8
8
0.003

)x (113 – 65) x 0.2 x 106 = 255 MPa
= 2,876 mm2

( = f’s

113
172.36 𝑥 106

)255x(300−65

= A’s

په الس راغلو سیخانو مساحت له مخې په کششي ساحه کې ) (8 #25سیخان مساحت
یې )(As = 3,925 mm2 > 3,495 mm2کېږي اوهمداراز په فشاري ساحه کې )(8#22
سیخان مساحت یې )(A’s = 3,095 mm2 > 2,876 mm2کېږي  ،د ګاډر په مقطعې کې ځای
په ځای کوو .
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 - 5.7مثال  :په الندیني شکل کې ښودل شوې مقطعې له مخې یو اوسپنیزکانکرېټي ګاډر
محاسبه کړئ  ،چې د هغې له پاسه ) (Mu = 2,200 KN. mمحاسبوي اعظمي کوږوالي
(انحنایي ) مومنټ عمل کړي وي  (f’c = 30 MPa)،او) (fy = 420 MPaوي .

حل  :په لومړي قدم کې دا ارزو چې دا ګاډر په یو ګونو سیخبندي شوي حالت کې کولی چې
) (Muکوږوالي مومنټ وزغمي .

ϕ Mn = 0.9Rnmax. b.d2

په پورتني فورمول کې فعاله ارتفاع د دوه قطاره سیخانو لپاره په پام کې نیسو چې مساوي
d = h – 100 mm = 900 – 100 = 800 mm

کېږي په :

بیا دجدول څخه اویا دفورمول په واسطه د) (Rnmaxقیمت په الندې ډول په الس راوړو:
= 0.0219
) = 7.539 MPa

0.0219 𝑥 420
1.7x 30

30
)
420

( = 0.36 x 0.85 x.

) = 0.0219 x 420 x (1 −

ρmax fy
1.7f′c

f′c
) ( β1.
fy

ρmax = 0.36

Rnmax = ρmax. fy. (1 −

ϕMn= 0.9 x 7.539 x 450 x (800)2 = 1,954,108,800 N. mm = 1,954.11 KN. m
څرنګه چي ) (ϕMn = 1,954.11 KN. m < Mu = 2,200 KN. mدی  ،نو د ګاډر مقطعه
په دغو ابعادو نه شي کولی په یو ګونو سیخبندي شوي حالت کې عامل بار برداشت کړي .
نواړینه ده چې پاتې شوي کوږوالي مومنټ په الندې ډول پیداکړو

) - Mn1 = 2,200 /0.9 - 1,954.11 = 490.33 KN. m

Mu
ϕ

( = Mn2

اوس د) (Asاو) (A’sقیمتونه په الندې ډول په الس راوړو :
490.33 𝑥 106
)420x(800−65

0.0194 x 450 x 800 +

Mn2
=
) fy (d−d′

As = ρmaxp .b.d +

As = 6,984 + 1,588 = 8,572 mm2
دلته ) (ρmaxpد جدول څخه اویاد الندیني فورمول په واسطه پیداکېږي :
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= 0.0194

′

f
fy

30
)
420

( ρmax = 0.32β1. ( c ) = 0.32 x 0.85 x.
0.003

). (c – d’) . Es ≤ fy

c

( = f’s

Mn2
;
) fs (d−d′
3

= A’s

3

c = ( )d = ( ) x 800 = 300 mm
8
8
0.003

)x (300 – 65) x 0.2 x 106 = 470 MPa > fy = 420 MPa
= 1,588 mm2

490.33 𝑥 106

)420x(800−65

300

( = f’s

= f’s = fy = 420 MPa; A’s

په الس راغلو سیخانو مساحت له مخې په کششي ساحه کې ) (12 #32سیخان مساحت
یې )(As = 9,636 mm2 > 8,575 mm2کېږي اوهمداراز په فشاري ساحه کې )(2#32
سیخان مساحت یې )(A’s = 1,588 mm2 > 1,606 mm2کېږي  ،د ګاډر په مقطعې کې ځای
په ځای کوو .
په مقطعې کې د ځای په ځای کېدونکو سیخانو تر منځ فاصله باید د سیخ د قطر اویا د
ډکوونکو د لویودانو قطر د ) (4/3برخې څخه لږه نه شي  ،چې دا اندازه په الندې ډول
پیداکوو:
(b – 2Cc – 2ds – 6db)/5 = (450 – 2 x 35 – 2 x 10 – 6 x 32)/5 = 33.6 mm
په مقطعې کې د سیخانو ترمنخ په الس راغلې فاصله د ) (db = 32 mmاو همداراز د
کانکرېټو د ډکوونکو د لوی دانې فطر که ) (25 mmپه پام کې ونیسو نو = (4/3 x 25
) 33.33 mmڅخه ډېره ده  ،نو کولی شو چې په الس راغلي سیخان د ګاډر په مقطعې کې په
الندې ډول ځای په ځای کړو :
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لـــــــــنــډیـــــز
د ساختمانونو او ودانیود پوښښ سیستمونوپه جوړښت کې ګاډر هغه مهم او اړین
عنصر دی  ،چې پرته له دې عنصر څخه ډېر لږ جوړېږي  .کله کله داسې پېښېږي  ،چې
دګاډرونو مقطعې د ابعاد د محدودیت له امله په فشاري ساحه کې یوازې کانکرېټ نه شي
کولی  ،چې د بار له اغېزې نومینالي مومنټ ) (Mnداعظمي نومینالي مومنټ ) (Mnmaxڅخه
ډېرېږي او کانکرېټ  ،پر مقطعه دعامل کوږوالي مومنټ پر وړاندې د مقاومت لپاره الزمي
فشاري قوی دتأمینولو توان ونه لري نو دې ته اړتیا وي  ،چې د فشاري ساحه د مقاومت د
لوړولو لپاره باید چې فوالدي سیخان ځای په ځای شي  .د ګادرونو هغه مقطعې چې د هغې
په کششي او فشاري ساحو کې فوالدي سیخان د کششي او فشاري تشنجاتو د زغم لپاره
ځای په ځای کېږي  ،د دوه ګونو سیخبندي شویو مقطعو په نوم یادېږي .
د یادولو وړ ده چې د مقطعې په فشاري ناحیه یا ساحه کې د فوالدي سیخانو کارېدنه،
نه یوازې د فشاري مقاومت د لوړولو لپاره  ،بلکې دا فوالدي سیخان د نورو دلیلونو له مخې
هم کارول کېږي  ،چې د شکل بدلونو په برخه کې به پري بشپړه رڼا واچول شي  .چې د مقطعې
په فشاري ساحه کې د فوالدي سیخانو شتون  ،د انحنایي اجزاو د اوږدې مودې شکل
بدلونونه راکموي  .د بلې خوا د ګژدمکونو د نښلېدنې  ،د مومنټ د لوري په عوض کېدنه
کې د مقطعې د کوږوالي په وړاندې مقاومت او د شکل مننې ډېرېدنه نور الملونه دي چې د
فوالدي سیخانو په شتون کې په مقطعې کې واقع کېږي .
د دې ډول مقطعو محاسبه او تحلیل د بارونو له اغېزې د هغه کوږوالي مومنټ له مخې
ترسره کېږي  ،چې په یوګونو سیخبندي شویو مقطعو د اعظمي نومینالي څخه قیمت لوړ
وي  ،خو د محاسبې او تحلیل بنسټ هماغه دي ،چې په مقطعې باندې دبار له اغېزې عامل
نهایي یا اعظمي کوږوالي مومنټ باید د نومینالي کوږوالي مومنټ او د کمېدونکي ضریب
د ضرب حاصل څخه کو چنی یا ومساوي وي ) (ϕMn ≥ Muاو محاسبه ترهغه په پرله پسې
توګه تکراریږي  ،تر څو د ) (ACI 318کود پورتنۍ غوښتنه تر السه شي .
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پــــــــوښــــتـنــــې
 -1په دوه ګونوسیخبندي شوو اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو کې ولې په فشاري سیخانوکې
تشنجات تر په ډېراحتمال سره د ) (fyسره مساوي وي ؟
 -2په هغه اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو کې چې ارتفاع یې محدوده شوې وي  ،د کوږوالي یا
انحنایي مومنټ د ظرفیت د لوړولو لپاره کومې طرېقې کارېږي ؟
په الندیني جدول کې د دوه ګونو سیخبندي شوو ګاډرونو دورکړل شویو ارقامو له مخې
د کوږوالي مومنټ د تحلیل لپاره د ) (ϕMnقیمت په الس راوړئ ؟

پوښتنې

b
)(mm

d
)(mm

’d
)(mm

As
)(mm2

A’s
)(mm2

fy
f’c
)(MPa) (MPa

4

350

425

65

5 # 20

2 # 18

20

420

5

400

525

65

6 # 25

2 # 20

25

420

6

375

525

65

6 # 28

4 # 20

30

420

7

450

775

65

12 # 28

4 #28

20

420

8

600

875

75

14 # 28

4 #28

25

420

9

500

525

75

8 # 30

3 #30

30

420

10

450

650

75

14 # 28

6 # 30

20

420

11

625

1,075

100

18 # 28

18 # 30

25

420

12

500

750

75

12 # 30

8 #30

30

420

13

625

1,375

75

12 # 35

10 # 32

25

420
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په الندیني جدول کې د دوه ګونو سیخبندي شویو ګاډرونه دورکړل شویو ارقامو له مخې
محاسبه اود کوږوالي مومنټ د تحلیل لپاره د ) (ϕMnقیمت په الس راوړئ ؟

پوښتنې

b
)(mm

h
)(mm

fy
f’c
)(MPa) (MPa

14

300

450

20

420

15

350

500

25

420

16

375

375

30

420

17

400

450

20

420

18

400

900

25

420

19

450

600

30

420

20

500

500

20

420

21

500

600

25

420

22

600

900

30

420

23

600

1,500

25

420
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Mu
)(KN. m
170
350
238
308
2,100
1,120
980
1,400
3,500
11,200
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اتــــــم فـــصـل
د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو دپرېکېدنې خواص  ،تحلیل او محاسبه
(Shear Behavior, Analysis and Design of Reinforced
)Concrete Beams
 - 1.8پــــــــــېــژنــــدنـــــه )(Introduction
ټول کږېدونکې یا انحنایي اجزاء او په ځانګړې توګه ګاډرونه سربېره پر
کوږوالي ) (Bendingد پرېکېدنې ) (Shearد اغېزې الندې هم راځي  .د ګاډر په هره برخه کې
چې د کوږوالي له امله بدلون رامنځته کېږي  ،هماغلته د پرېکېدنې یا عرضاني قوو له امله
بدلون هم رامنځته کېږي .
په څلورم فصل کې د ګاډرونو انحنایي خواص او د کوږېدنې په وړاندې د مقاومت په
هکله بشپړه څرګندونه وشوه  .په همدې توګه ګاډرونه باید د بل ډول ویجاړېدنې په وړاندې
هم ډاډمنه وړتیا ولري  ،چې ممکن د کوږوالي د ویجاړېدنې څخه ډېره خطرناکه وي  .نو د دې
لپاره چې ګاډر له دغه ډول ویجاړېدنې سره مخ نه شي  ،اړینه ده چې په بشپړه توګه ورته
پاملرنه وشي .
د اوسپنیزکانکرېټود پرېکېدنې (د عرضاني قوو) له امله ویجاړېدنه  ،په ډېر احتمال
سره د قطري کششي ویجاړېدنې په نوم یادېږي ].[120,121:17
په ګاډرونو کې د مقطعې لــومــړنۍ طـرحه او محاسبه د کوږوالي پربنسټ سرته
رسېږي  .د ګاډرد مقطعې د ابعادو د ټاکنې او د کوږوالي په وړاندې د مقاوم کېدنې لپاره د
فوالدي سیخانو د ځای په ځای کېدنې څخه وروسته  ،د پرېکېدنې یا عرضاني قوو په
وړاندې د مقاوم کېدنې له پلوه هم ارزول کېږي او د اړتیا پر مهال وړ فوالدي سیخان ورته په
پام کې نیول کېږي ]. [305,306: 7
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 -2.8په متجانسو ارتجاعي ګاډرونو کې قطري کشش
)(Diagonal Tension in Homogeneous Elastic Beams
عرضاني یا پرېکېدنې قوې د ګاډرونو د عرضاني مقطعې سره مماسي واقع کېږي  .د
عرضاني قوو له کبله د شکل بدلون یا ویجاړېدنه او تخریب کېدی شي  ،د ګاډر د مجاورو
مقطعو په اوږدوکې ،یو له بل څخه جدا کېدنه د مماسي سطحې په څېر تصور شي  .په یوه
ګاډر کې عرضاني یا غوڅېدونکي قوې په ( - 1.8شکل) کې ښودل شوې دي ].[153 :10

 - 1.8شکل  :په ګاډرونو د پرېکېدنې یا عرضاني قوو اغېزه ]. [153 :10

د ګاډر په مقطعه باندې د عرضي قوې ) (Vاغېزه یو ډول نه وي  .په مقطعه کې د
پرېکېدنې د شکل بدلون عرضاني تشنجات د ګاډر د مقطعې د موقیعیت سره سم بدلون
مومي  .د ګاډرونو لپاره د جامداتو میخانیک د برنولی معادلې پر بنسټ  ،په ګاډر کې د
عرضاني تشنجات  ،چې ګاډر د هغې د عرضاني قوو څخه اغېزمن کېږي ،د الندېنۍ معادلې
په واسطه پیداکېږي :
)……………………………………. (1.8

VQ
Ib

= fv

همداراز د کوږوالي یا انحناء له اغېزې د کوږوالي یا انحنایي تشنجاتو د الندینی
فومول په واسطه پیداکېږي :
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)……………………………………. (2.8

My
I

= fm

په پورتنیو فورمولونوکې :
 - fvپه مقطعې کې د عرضاني قوو عرضاني قوو له امله تشنجات دي .
 - fmپه مقطعې کې د کوږوالي یا انحنایي مومنټ له امله تشنجات دي .
 - Vد مقطعې عرضاني تشنجات دي .
 – Qپه ( -2.8شکل) له مخې د ) (Pپه نقطه کې د ) (Aساحی لومړنې مومنټ د ی ،چې
د افقي لیکي په واسطه نښتې دی او په عرضاني قوې عموددی  ،چې د الندینی
فورمول په واسطه پیداکېږي :
)Q = A. Ӯ ………………………………… (3.8
 -Mد مقطعې د کوږوا لي تشنجات دي .
 - Aهغه مساحت دی ،چې د ) (Pد په نقطه کې دافقي لیکي په واسطه سره نښتې دی
او دالیکه د عرضاني قوې سره عمودي واقع ده .
 - Ӯد ګاډر د مقطعې د غیر فعال محور او د ) (Aساحی د ثقل مرکز تر منځ فاصله ده.
 - Iد ګاډردغیر فعال محور له مخې د انرشیا مومنټ دی .
 - bد ) (Pد په نقطه کې  ،د ګاډر د مقطعې عرض دی .

 - 2.8شکل  :د عرضاني قوو د تشنجاتو د معادلې لپاره ښودنه ]. [154:10
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دا باید جوته شي  ،چې عرضاني تشنجات د مستقیمې لیکې چې د عرضاني قوې
سره عمودي واقع دي یا د هغه افقي لیکي ،کله چې د ) (Vعرضاني قوې سره عمودي واقع
وي ،مساوي کېږي  .په ( - 2.8شکل ) کې د عرضاني مقطعې ټولی نقطې  ،د افقي لیکي په
اوږدو کې  ،د) (Pتر نقطی پورې د) (Vعرضاني قوې له امله  ،برابر تشنجات لري  .په
مستطیلي دوله ګاډرکې چې عرض یې ) (bاو ارتفاع یې ) (dوي  ،که چېرې بیروني عرضي
قوه ) (Vعمل پرې وکړي  ،نو عرضاني تشنجات رامنځته کېږي  ،نو د) (1.8معادلې څخه
الندېنۍ ) (2.8معادلې په الس راځي ]: [306,307:7
h

h

] [ 2 −( 2 −y)2

}

bh3

( 12 ).b

{ − y) .b.

)) ……………………………………. (2.8

− y2

h2
2

bh3

h
2

(fv = V.

( fv = 6V.

دلته  (y) :د غــیرفعــال محـــور څخــه تــر) (Pنقطی پورې فاصله ده  ،چـــېرته چې
عـــرضاني تشنجات د ) (fvپه اندازه واقع کېږي  .د مقطعې په پاسنۍ او الندېنۍ برخه کې
(  (y = h/2یا ) )y = - h/2د تشنجاتو قیمت صفر دی  .د) (2.8معادلې پر بنسټ اعظمي
عرضاني تشنجات د غیر فعال محور سره  ،چیرته چې ( )y = 0وي ،نو ) (150%منځني
عرضاني تشنجات په مستطیلي مقطعه کې واقع کېږي  .منځني عرضاني تشنجات د بیروني
عرضاني قوې او د عرضاني مقطعې د مساحت د نسبت څخه په الس راځي  .په مستطیلي
مقطعه کې منځني او اعظمي تشنجات د الندېنیو ) (3.8او) (4.8معادلو په واسطه
پیداکېږي :
)…………………………….………………..(3.8

V
bh

= fvav

د غیرفعال محور سره  ،چیرته چې ) (y = 0وي  ،نو ) (fvmaxمساوي کېږي په :
)………………………………...…..……... (4.8

1.5V
bh

= fvmax

په ( - 3.8شکل ) کې د ګاډر په مستطیلي مقطعې کې د عرضاني تشنجاتووېشنه
د ) (3.8), (2.8او) (4.8معادلوپر بنسټ ښودل شوې ده ].[157-160:6
484

 - 3.8شکل  :په مستطیلي مقطعه کې د عرضاني قوو د تشنجاتو وېشنه ]. [306:7

وړاندې ترې یادونه وشوه  ،چې عرضاني تشنجات د ګاډر په عرضاني مقطعه مماس
او د بیروني عرضاني قوې سره موازی واقع کېږي  .سره له دې چې عرضاني تشنجات د
څرخېدنې انډولتیا څخه د خوندیتوب لپاره تل په جوړه یې توګه واقع کېږي  .د ګاډر د غیر
فعال محور سره د یو متشنج عنصر په اړه د تفصیلي بحث لپاره  ،دلته د ( - 4.8شکل) کې
عرضاني تشنجات اعظمي غوره شوي دي  (fv1) .تشنجات د بیروني عرضاني قوو له امله
عمل او عکس العمل دی ،چې اندازې یې سره برابرې او مساوي دي  .خو لوري یې سره
مخالف (دیوه لوري د  yدمحور په مثبت لوري او بل یې د  yد محور په منفي لوري ) دي .
د ) (fv1دواړه تشنجات ساعت د عقربې په مطابق د ) (Oنقطی مرکز ته څرخېږي ،لکه په
( -4.8شکل ) چې ښودل شوي دي  .په دې پایله کې د مومنټ انډولتیا نه ده مجازشوی  .له
تحلیل څخه څرګندېږي ،چې دوه نور عرضاني تشنجات ) ، (fv2په همدې عنصر عمل کوي
،چې د مومنټ انډولتیا ته ځواب ووایي  .د) (fv2اود ) (fv1تشنجات یو له بله سره مساوي
دي  ،خو په څرخېدنه کې یو له بل سره په مخالفو لورو څرخېږي  ،نو له دې امله د مومنټ
انډولتیا خوندي وي ].[606-609:11
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 - 4.8شکل  :دګاډر د غیرفعال محور سره د تشنجاتو په عنصر کې عرضاني قوو د تشنجات ].[155:10

د ګاډر متشنج اجزاء د کوږوالي (انحناء) او عرضاني قوې له امله د محوري یا انتقالي
او عرضاني تشنجاتو الندې واقع کېږي  .د دې ډول تشنجاتو حالت د هغه ګاډر اجزاء ،چې
ډېر کوچني ابعاد لري  ،دسطحي تشنجاتو حالت ته ورته والې لري  .د یو شانته عناصرو
تحلیل ،دورکړل شوی سطحې تشنج د حالت له امله د بنسټېزو تشنجاتو (اعظمي کششي
او اعظــمي فشاري تشنجاتو) په پیداکولو فوکس او تمرکز کوي  .د څلورم فصل د کتنې
څخه څرګندېږي ،چې په غیر فعال محور )(N.A.کې کږېدنه (انحناء) نه واقع کېږي  .نوځکه
د( - 4.8شکل ) له مخې د ګاډر په هر عنصریا برخه کې د تشنج حالت د غیر فعال محورسره
 ،یوازي عرضاني تشنجات (د خالصو تشنجاتو په حالت) واقع کېږي  .د عنصر لپاره د
بنسټېزو تشنجاتو (اعظمي کششي او اعظمي فشاري تشنجاتو) یا د) (σ1او ) (σ2د
پیداکېدنې اسانتیاوي د خالصو تشجاتو الندې با ید په پام کې ونیول شي  .د جامداتو
میخانیک د ته دکتنې پر بنسټ  ،د خالصو تشنجاتو لپاره څرګندېږي ،چې د دارنګه متشنج
شوي عـــــنصر د ) (xاو) (yمحـــــورونو سره د ) (45°درجو په زاویه واقع کېږي ،لکه چې په
( - 5.8شکل ) کې ښودل شوي دي  .اعظمي کششي تشنجات ) (σ1او اعظمي فشاري
تشنجات )(σ2کولی شوپه الندې ډول وښایو (په فرضی ډول د کشش لپاره مثبته نښه
قبلېږي) ]. [155:10
486

)σ1 = - σ2 = fv………………………………………….. (5.8
دلته :

│fv = │fv1│= │fv2

 - 5.8شکل  :دګاډر د غیرفعال محور سره د عرضاني د تشنجاتو له امله اصلي تشنجات
(کوږوالي یا نحناء د تشنجاتو په نه شتون کې ) ].[156:10

 - 3.8د پرېکېدنې او کوږوالي له امله د کانکرېټي ګاډرونو درز کېدنه
)(Cracking of Concrete Beams Due to Shear and Bending
لکه دالندینی ( - 6.8شکل ) په څېر یو ساده اتکاء لرونکی ګاډرچې دیو شانته وېشلي
بار له اغېزې  ،د عرضاني قوو الندې واقع شوی وي  ،د عرضاني قوو د دیاګرام څخه ښکاري
،چې په دواړو اتکاګانو کې د عرضاني قوو اندازه اعظمي ده  ،خو د وایې په منځ کې یې
عرضاني قوه له صفر سره مساوي ده  .ځکه نود عرضاني قوو په واسطه د کششي تشنجاتوله
امله اتکاګانو ته نژدې ډېېي اغېزې څرګندېږي  .که چېرته د کشش په وړاندې د کانکرېټو
مقاومت په پام کې ونه نیول شي  ،نو د عرضاني قوو له اغېزې ،د ) (σ1په تشنجاتوعمود یا
د ) (xد محور سره د ) (45°درجو په زاویه یا مایل درزونه پیداکېږي  .دا درزونه د تشنجاتو
د ډېرېدنې له امله د عادت له مخې اتکاء ته نژدې لوی  ،پراخه او ډېر وي ].[223-235:13

487

 - 6.8شکل  :په ټیپیک اوسپنیزکانکرېټي ګاډر کې د عرضاني قوو له امله د درزونو د پیداکېدلو
شیما].[157:10

د دې لپاره چې د کوږوالي (انحناء) او عرضاني قوو تر منځ په باالمقابل عمل پوه
شو ،نو اړینه ده چې د درز یوه نمونه د کوږوالي (انحنایي) مومنټ له امله وڅېړو  .ځکه همدا
په ( - 6.8شکل ) کې ښودل شوي ګاډر له څېړنې الندې نیسو .په څلورم فصل کې پرې بحث
وشو  ،چې د کوږوالي تشنجات د ګاډر په پاسنۍ او الندېنۍ برخو کې اعظمي او د غیر فعال
محور ) (N.A.سره صفر وي  .کششي تشنجات د کوږوالي یا انحناء له امله رامنځته کېږي
او د ګاډر په الندېنۍ برخه کې تمرکز کوي  ،چې د کششي ساحې په نوم یادېږي او په
کانکرېټو کې د درزونو د پیداکیدو المل کېږي  .فرض کوو چې په ګاډر کې وړ او مناسب
سیخان د څلورم فصل د اساساتوپه کارولو سره ځای په ځای شوي وي  ،خوپه دې باید
اعـتراف وشي  ،چې د ګاډر په کششي ساحه کې د کوږوالي له امله د درزونو نښی لیدل
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کېږي  .د درزونو ژوروالی  ،عرض او شدت یا ډېرېدنه  ،د کوږوالي مومنټ او په پایله کې
د کششي تشنجاتو د ډېریدنې د اندازی له امله رامنځته کېږي  .وېشلی بار د ګاډر په مرکزي
لیکه کې د اعظمي کوږوالي مومنټ المل کېږي ،په داسې حال کې چې په اتکاګانو کې د
کوږوالي (انحنایي) مومنټ قیمت صفر وي  .د دې په پایله کې څرګندېږي  ،چې په ګاډر کې
د عرضاني درز ونه او په کششي ساحه کې درزونه یو له بله سره  ،چې د کــوږوالي له امله د
وایې منځــنۍ برخې ته نژدې ډېــر او د ګاډر په اوږدوکې بدلون مومي  ،توپیر لري ،چې په
الندینی ( - 7.8شکل ) کې ښودل شوي دي ].[249-266:20

 - 7.8شکل  :په ټیپیک اوسپنیزکانکرېټي ګاډر کې د کوږوالي له امله د درزونو د پیداکېدلو
شیما].[158:10

په ګاډر کې د کوږوالي مومنټ او د عرضاني قووله امله درزونه او درزونو ډېریدنه په
( - 8.8شکل ) کې ښودل شوې ده  .کله چې د کوږوالي (انحنایي ) مومنټ د ګاډر د وایې په
منځ کې اعظمي او په اتکاګانو کې صفر وي  ،نو عرضاني قوې د دې پر خالف د وایې په
منځ کې صفر او په اتکاګانو کې اعظمي وي  .د عرضاني قوو او کوږوالي مومنټ په یو ځایي
ډول عمل په حالت کې بحراني موقیعیت  ،د هرې اتکاء د اړخ څخه د ) (Xcپه فاصله ،چېرته
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چې عرضاني قوې په لوړ مقدار وي او د کوږوالي مومنټ په مناسبه توګه لوړ وي  .د مومنټ
پارابولیک معادله له ومخې د وایې د منځ څخه په لنډو فاصلو په تدریجې توګه یې قیمت
کمیږي  .د ) (Xcپه فاصله کې د کوږوالي (انحنایي) مومنټ په کانکرېټو کې د درزونو
دپیداکېدنې المل کېږي (په څلورم فصل کې د خواصودویمه مرحله)  .دا کششي درزونه یو
د بل سره په ) (45°درجو زاویي یا په مایل ډول یو ځاي کېږي  ،چې د عرضاني قوې پواسطه
رامنځته کېږي او په پایله کې بحراني ویجاړېدونکي یا تخریبي سطحه پیداکېږي  ،لکه
په ( - 8.8شکل) کې چې ښودل شوي دي  .د ) (Xcد فاصلي اندازه د بارېدنې  ،د ځای په
ځای شویو سیخانو او د وایې او ارتفاع د نسبت پورې تړلې ده ].[85-90:15

 - 8.8شکل  :د کوږوالي مومنټ او عرضاني قوو له امله درز شوی ګاډر].[158:10

په ګاډر کې د اتکاء د اړخ څخه د ) (Xcفاصله د عرضاني قوو الندې د تخریبېدنې
بحراني موقیعیت دی  .دا هغه موقیعیت دی  ،چې د اتکاء له اړخ سره عرضاني قوې اندازه
اعظمي او د کوږوالي مومنټ اندازه صفر وي  .سره له دې چې د اتکاګانو عکس العملونه په
ګاډر کې د فشاري تشنجاتو المل کېږي  ،خو د اتکاګانو سره د عرضاني قوو په واسطه
دهغې دکششي المل کېدنې اغېزه خنثی کېږي ،نو له دې امله اتکاګانو ته نژدې د عرضاني
قوو اغېزه په پام کې نیول کېږي ،لکه په ( - 8.8شکل) کې چې ښودل شوي دي  .په ټیپیک
ډول سره په څرګنده توګه ښکارې  ،چې د اتکاء داړخ د مقطعې د ) (Xcفاصلي په پرتله لږه
بحراني ده  .د عرضاني قوو او کوږوالي مومنټ له امله د درزنو د سطحو یو ځای کېدنه ،
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بحراني ویجاړېدنې یا تخریبې حالت منځته راوړی  ،چې په ( - 9.8شکل) کې چې ښودل
شوي دی  .د بحراني ویجاړېدنې یا تخریبي سطحې یا ښکارېدنې په پایله کې د غیر فعال
محور ) (N.A.سره د عرضاني درزونو او د کوږوالي (انحناء) د غیر فعال محور ) (N.A.د
څخه الندې د درزونود پیداکیدلو المل کېږي .

 - 9.8شکل  :په اوسپنیزکانکرېټي ګاډرکې د کوږوالي مومنټ په شتون کې د عرضاني قوود کششي
درزونو له امله بحراني تخریبیدونکی سطحه]. [159:10

سربېره پر دې  ،د لومړنېو عرضاني قوو له امله د ویجاړېدنې یا تخریبېدنې بل ډول
حالت په ( - 10.8شکل) کې چې ښودل شوی دی  .د ویجاړېدنې یا تخریبېدنې دا ډول شرایط
د هغه درزونو له امله  ،چې د ګاډر ټوېي ارتفاع ته غځیږی (پرته له کانکرېټو د فشاري ساحي
څخه) پرته له د کوږوالي د درزونود شتون څخه ،د عرضاني قوو په واسطه رامنځته کېږي .
که څه هم د تخریبېدنې دحالتونو تر منځ د توپیر په اړه مخکې یادو نه وشوه  ،خو په
بنسټېزه توګه دواړه د تخریبېدنې حالتونه سره یو شانته دي  .لومړنی درز په ) (45°درجو
زاویي واقع شوي درز د کششي عرضاني قوې له امله رامنځته کېږي او د کانکرېټو فشاري
ساحه روغه رمټه پاتې کېږي  .ګژدمکونه ) (Stirrupsیا ( هغه فوالدي سیخان چې د )(45°
درجو زاویي درزونو مخه نیسی) همداراز د ویجاړېدنې یا تخریبېدنې دواړو حالتونو لپاره
په پام کې نیول کېږي ].[243-245:13
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 - 10.8شکل  :په اوسپنیزکانکرېټي ګاډرکې د عرضاني قوو له امله ،د کوږوالي مومنټ په نه شتون کې
د کششي درزونو تخریبیدونکی سطحه]. [160:10

د مقاومت له محاسبوي طرېقې

سره سم اړینه ده ،چې د نهایي ویجاړېدنې یا

تخریبېدنې شرایط خواص مطالعه شي  ،چېرته چې نومینالی عرضاني قوې

)(ϕVn

مقاومت کوي او حتماد باید د بیروني ډېرې شوی نهایي عرضاني قوې ) (Vuڅخه لویه وي
 .نو په داسي حالت کې د ګاډر په بحراني مقطعې کې د بیروني عرضاني عاملو قوو په
وړاندې دا قوې د ګاډر د مقاومت سره تر نهایي ویجاړېدنې یا تخریبېدنې شرایطو پورې
مرسته کوي  ،چې په الندې ډول ترې یادونه کېږي :
 -1د بې له درز شوي کانکرېټو فشاري ساحې مقاومې عرضاني قوې ). (Vc
 -2د عرضاني سیخانو (ګژدمکونو) د عرضاني قوو مخه نیوونکې مقاومې عرضاني قوې
). (Tvs
 -3له ډکوونکو سره د یو ځای کېدنې او نښلېدنې عرضاني قوې ).(Vinterlock
 -4د والړو سیخانو عرضاني قوه ). (Vdowel
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د ډکوونکو سره دیوځای کېدنې او نښلېدنې عرضاني قوې ) (Vinterlockهغه قوې دي
 ،چې دکوچني درزکېدنې پر مهال د درزونو دواړو لورو ته د ډکوونکو سره د یو ځای کېدنې
او نښلېدنې د اصطکاک له امله رامنځته کېږي  .هرڅومره چې د درزونو عرض غټېږي  ،په
هماغه اندازه د هغې درزونه دواړو لورو ترمنځ پراخېږي او د ) (Vinterlockاندازه کمیږي .
د ) (ACI 318کود د ډکوونکو سره یو دځای کېدنې او نښلېدنې عرضاني قوې )(Vinterlock
دبیروني عرضاني قوو په وړاندې د ګاډر د مقاومو قوو د منبع په څېر په پام کې نیسي .
همداراز د د والړو سیخانود عمل له امله عرضاني قوو مقاومت،چې د کششي فوالدي
سیخانو سره د نژدې کانکرېټي سطحې د عرضاني قوو له امله د شکل بدلېدنې په وړاندې
مقاومت کوي  ،چې په پایله کې یې کششي فوالدي سیخان د کانکرېټو پر چاپیر یو له بله
بېلوي  .نو ځکه یې د ) (ACI 318کود په ګاډر کې د عرضاني قوو په وړاندې د والړو سیخانو
عرضاني قوه ) (Vdowelد مقاومو قوو په ترکیب کې په پام کې نه نیسي .
په پایله کې د ) (ACI 318کود پر بنسټ په کانکرېټي ګاډرونو کې د عرضاني قوو په
وړاندې مقاومت د دوو منبعو او سرچینو د کانکرېټو د فشاري ساحې او عرضاني سیخانو
) (Stirrupsیا ګژدمکونوپه واسطه حاصلیږ ي  .د دې دواړو عرضاني قوو مجموعه د
عرضاني قوو په وړاندې د ګاډر د محاسبې لپاره په پام کې نیول کېږي ].[219-245:14

 - 4.8د ګاډرونو لپاره د ) (ACIکود د عرضاني قوې د محاسبې معادله
)(ACI Code Shear Design Equation for Beams
د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو د ویجاړېدونکي یا تخریبېدونکي سطحې یا
دمقطعې د عرضاني قوو په وړاندې تحلیل او یا محاسبه ،پرته له کوږوالي کششي درزونو
څخه د عرضاني قوو له امله په ( 9.8او  ) 10.8شکلونو کې او دهغې ساده شوي حالت په
( - 11.8شکل) کې ښودل شوي دي .
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 - 11.8شکل  :د عرضاني قوو له امله ساده شوي تخریبیدونکی سطحه ].[161:10

د بېالبېلو تجربو د پاېلو له مخې په کانکرېټې مقطعې کې د عرضاني قوو په وړاندې
مقاومت د الندېنۍ معادلې په واسطه ټاکل کېږي :
)≤ 0.30 ……………………. (6.8

Vd
M

ρ

.

Vc

= 0.16 + 17

bd√f′c

√f′c

د) (ACI 318د ګاډرونو د مقطعې د عرضاني قوو په وړاندې د مقاومت ) (Vcد
ارزونې لپاره په بېالبېلو حالتونو کې د الندېنیو معادلو الرښوونه کوي :
 -1د هغو ګاډرونود مقطعو لپاره چې یوازې د عرضاني قوو او کوږوالي مومنټ الندې واقع
شوي وي الندېنۍ معادله پیشنهادېږي :
)≤ 0.30 √fc′ . bw. d ……….. (7.8

𝑑𝑏𝑤 .
7

) ].

Vu .d
Mu

(Vc = [√fc′ + 120ρ

د پورتنۍ معادلې ساده شکل په الندې ډول لیکلی شو:
1

)Vc= √fc′ .bw .d…………………………………………. (8.8
6

 -2د هغه اجزاوو لپاره چې یوازې د عرضاني قوو او کوږوالي مومنټ سربېره د محوري
فشاري قوو الندې واقع شوي وي الندېنۍ معادله پیشنهادېږي :
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))……. (9.8

0.3NU
Ag

≤ 0.30√fc′ .bw.d (√1 +

𝑑𝑏𝑤.
7

) ].

Vu .d
Mm

( Vc = [√fc′ + 120

په پورتنۍ معادله کې ) (Mmتعدیل شوې انحنایي مومنټ دی  ،چې په الندې ډول
پیداکېږي :
)

𝑑4ℎ−
8

( Mm = Mu – Nu

د ) (9.8معادلې ساده شکل په الندې ډول لیکلی شو:
1

N

)Vc= √fc′ . (1 + u ) bw. d……………………….……. (10.8
14A
6

g

 - 3د هغه اجزاوو لپاره چې یوازې د عرضاني قوو او کوږوالي مومنټ سربېره د
محوري کششي قوو الندې واقع شوي وي الندېنۍ معادله پیشنهادېږي :
)) bw. d ≥0 ………………………..…. (11.8

0.3Nu

1

Ag

6

Vc= √fc′ . (1 +

همداراز د دارنګه اجزاوو لپاره کولی شو د ) (Vc = 0ساده معادله فرض کړو او اړین
عرضاني مقاومت د د عرضاني فوالدي سیخانو په واسطه تأ مین کړو:
په پورتنیو معادلو کې :
 - Vcد کانکرېټو مقاوم عرضاني قوه ده .
 - f’cد کانکرېټو محاسبوې فشاري مقاومت دی .
 - bwدکانکرېټي کاډر د مستطیلي مقطعې عرض او یا د - Tډوله ګاډر د وتلی برخې عرض
دی .
 - dد کانکرېټي ګاډر فعاله ارتفاع ده .
 - hد کانکرېټي ګاډر ټوله ارتفاع یا ضخامت دی .
 - Asد کششي فوالدي سیخانو مساحت دی .
) - ρ = As /( bw.dد فوالدي سیخانو د سیخبندۍ نسبت دی .
 - Muنهایي یا ډېر شوي کوږوالي (انحنایي) مومنټ دی .
 - Vuنهایي یا ډېره شوې عرضاني قوه ده .
 - Nuنهایي یا ډېره شوې محوري قوه ده (مثبت فشاري قوې لپاره او منفي کششي قوې
لپاره) .
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 - Ag = bw.hد ګاډر د مقطعې ټول مساحت دی .
په پورتنیو دوو ) (6.8او ) (8.8معادلو کې د) ≤( نښه یا عالمه د پاسنۍ نښلېدنې
قیمت بایدله ) (Vcڅخه ډېر نه شي په پام کې نیول کېږي  .د سپکو یا لږ وزنه کانکرېټو لپاره
له ) (6.8څخه تر ) (8.8معادلو پورې کاراخیستل کیږ ي ،خو په هغې کې د شګو لرونکو لږ
وزنه کانکرېټو لپاره د )  (√fc′سره ) (0.85ضریب ،ضربېږي او د نورو ټولو لږ وزنه کانکرېټو
لپاره په ) (0.75ضریب کې ضربېږي ]. [325-327:7
د یادولو وړ ده چې د کانکرېټوټولې مقاومې عرضاني قوې د)  (√fc′پورې تړلي دي .
په تیرو فصلونو کې داجوته شوه ،چې د کانکرېټو کششي مقاومت هم د ) (√fc′پورې تړلی
دی .دا په دې داللت کوي ،چې د کانکرېټو عرضاني مقاومت ) (Shear Strengthاو کششي
مقاومت ) (Tension Strengthیوله بل سره اړیکي لري  .د دې تړاو څخه څرګندېږي  ،چې
عرضاني قوې ،کششي تشنجات منځته راوړي او په کانکرېټې ګاډر کې مایل درزونه
پیداکوي .
د کانکرېټو مقاومه عرضاني قوه دکانکرېټو بې له درزه فشاري ساحې  ،چې د هغې
عرض ) (bاو ارتفاع یې ) (cوي ،خو) (c = a/ β1او ) (a = As.fy / 0.85f’c.bپه ترتیب سره
د ویجاړېدنې اویا تخریب شرایطو ته نه وي رسیدلی  .نو د کانکرېټو د فشاري ساحې د
کپی یا سایز د کشــشي فـــوالدي سیخانـــــو ) (Asله مخې محـــاسبه کېږي  .محاسبه
کـــوونکی انجنیر باید د دې المل له اغېزې د سیخانو د سیخبندۍ نسبت ) (ρ = As/bdلږ
تر لږه ) (1.2%سلنه وکاروي  .د فوالدي عرضاني سیخانو سیخبندي د هغه عرضاني قوو
په وړاندې چې سیخان په مایل او یا په ) (45°درجو زاویه قطعه کوي  ،مقاومت کوي چې
په ( -8.8شکل)کې ښودل شوي دي  .د سیخانو شمېر د هغوي تر منځ دافقي فاصلي ) (sسره
،چې د مایلو درزونو مخه ونیسي له )

)d+d tan(α
s

( مساوي کېږي]. [630,631:1

په مایلوسیخانویا ګژدمکونو کې نهایي کششي قوه ) (Tsvپه الندې ډول پیداکېږي :
]. av.fy

)d+d tan(α
s

[ = Tsv

د عرضاني قوې په وړاندې د مقاومو مایلو سیخانو یا ګژدمکونو عرضاني قوه
)(Vsکولی شو په الندې توګه په الس راوړو :
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)]. av.fy . Sin (α

)d+d tan(α

)) …………………………. (12.8

s
d
s

[ = )Vs = Tsv . Sin (α

( Vs = [1 + Sin (α)]. av.fy.

که ) (α = 90⁰شي  ،نو په هغه حالت کې عمودي ګژدمک په پام کې نیول کېږي او
مقاومه عرضاني قوه یې د الندینی فورمول په واسطه پیداکېږي :
)……………………………………………. (13.8

av f y d
s

= Vs

دلته :
 - Tsvپه عرضاني سیخبندي شویو سیخانو (ګژدمکونه یا مایل سیخان) کې نهایي کششي
قوه ده .
 - Vsد عرضاني سیخبندي شویو سیخانو مقاومه نهایي عرضاني قوه ده .
 - αد عرضاني سیخبندي شویو سیخانو او د ګاډر د مرکز تر منځ د انحراف زاویه ده .
 - fyد عرضاني سیخبندي شویو سیخانود تسلیمېدنې مقاومت دی .
 - sد عرضاني سیخبندي شویو سیخانوتر منځ افقي فاصله ده .
 - avد مایلو یا په ) (45°درجو زاویه درزونو د مخنیوي لپاره د عرضاني سیخبندي شویو
سیخانو د عرضاني مقطعې مساحت دی .
په ) (12.8او ) (13.8شکلونو کې د عرضاني سیخبندي شویو سیخانو(ګژدمکونو)
مساحت ) (avښودل شوی دی  .په ( -12.8شکل)کې په درېو بعدونو کې او درز د لیکي پر
ځای په دوو بعدونو کې د سطحې په څېر ښودل شوي دي  .د ) (ABCDپه سطحه کې مایل
عرضاني درز ښودل شوی دی  .دا درز د ګادر د مقطعې په واسطه د ) (EFGHسطحه قطعه
کوي او په منقطع لیکي ښودل شوی دی  .همداراز په ( -12.8شکل)کې عرضاني سیخبندي
شویو سیخان د عمودي ګژدمکونو په څېر د) (sپه فاصله یو له بل څخه لری ځای په ځای
شوي دي  .فعال طوالني سیخبندي شوې سیخان د سیخانو د تراکم د کموالی لپاره نه دي
ښودل شوي  .د یادولو وړ ده چې د مایل درز ) (ABCDسطحه داسې ښودل شوی ده ،چې د
ګاډر د عرضاني مقطعې سره د افقي لیکي ) (IJپه څېر ښکاري  .د عمودي ګژدمکونو په
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واسطه ددې افقي لیکې په دوو نقطو کې مخنیوي کېږي  .د پورتنۍ بحث پایله د) (avلپاره
د الندېنۍ عمومي معادلې په واسطه ارائه کېږي :
)av = n.as …………………………………………………..(14.8
دلته :
 - avد عرضاني سیخانو لپاره دګژدمکونو اغېزمن مساحت دی .
 - nپه یوه ګژدمګ کې د د عمودي یا والړو سیخانو شمېر دی .
 - asد ګژدمکونو دسیخانو د عرضاني مقطعې مساحت دی .

 - 12.8شکل  :په په قطعه کې عرضاني درزونه او عمودي ګژدمکونه .

په پورتني شکل کې :
) - (EFGHد ګاډر عرضاني مقطعه ده - (BC).عرضاني درز دی - (IJ).د عرضاني سیخانو
د تقاطع افقي لیکه ده -(FG).د ګاډر مقطعه ده  -(b).عرضاني مقطعه ده  -(a) .د ګاډر
اړخېزه نما ده .
 - 13.8شکل  :په دوه بعدي قطعه کې دعرضاني درزونو او عمودي ګژدمکونو ښودنه]. [164:10
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په ټوله کې دګژدمکونو لپاره ) (10 mmملي متره قطر لرونکي سیخان چې د عرضي
مقطعې مساحت یې ) (as = 78 mm2کېږي ،کارېږي اوهمداراز ) (12 mmملي متره قطر
لرونکي سیخان چې د عرضي مقطعې مساحت یې ) (as = 113 mm2کېږي  ،هم کارول کېږي،
خو کله کله ) (14 mmملي متره قطر لرونکي سیخان چې د عرضي مقطعې مساحت یې (as
) = 154 mm2کېږي  ،هم کارېږي  (U) .ډوله ګژدمکونه چې دوه والړ سیخان لري  ،ډېر
مشهور دي او ډېر کارول کېږي  .په ( - 14.8شکل) کې د ګژدمکونو نور ډولونه  ،چې د
والړوسیخانو شمېر سره توپېر لري  ،ښودل شوي دي  .ځیني مهال ګژدمکونه د فعالو اوږدو
سیخانو د محکم ساتلو لپاره هم کارول شکل) کې درېمه ګڼه ) (n =3کې په یوه عرضي
مقطعه کې دوه ګژدموکونه ښودل شوي دي  .د (4.کېږي  ،چې په ( - 14.8شکل) کې د یو والړ
سیخ په څېر ښودل شوی دی  .په ( 8) - 14.8معادلې په واسطه کولی شو چې = (av = av1
) av2په الس راوړو  ،چې په ترتیب سره د) (av1لومړي او ) (av2د دویم ګژدمک لپاره اغېزمن
مساحت دی .

 - 14.8شکل  :د ګژدمکونو بېال بېل ډولونه ].[165:10

په ګژدمکونو کې د سیخانو چنګک کول د ) (ACI 18کود د الرښونې له مخې سرته
رسېږي  .دا موضوع به د نښلېدنې او پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالې تر عنوان الندې په
نهم فصل کې تشریح او توضیح شي ].[161-166:10
499

 -5.8د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو په پرېکېدنه کې تحلیل او محاسبه
)(Shear Design of Reinforced Concrete Beams
دعرضاني یا پرېکېدنې قوو د محاسبې لپاره د ) (ACI 318کود د الندینی و شرایطو
او محدودیتونو الرښوونه کوي :
)ϕVn ≥ Vu ……………………………………..…………… (14.8
)Vn = Vc + Vs ………………………………………………. (15.8
دلته :
 -ϕد عرضي قوې د محاسبې لپاره د ظرفیت کموونکی ضریب دی  ،چې ) (0.75قبلېږي .
 -Vnد ګاډر نومینالي مقاومه عرضي قوه ده  ،چې د کود په واسطه محدودېږي .
 - Vuد ګاډر له پاسه نهایي عامله عرضاني قوه ده .
 - Vcد کانکرېټو په واسطه مقاومه عرضاني قوه ده .
 - Vsد سیخبندي شویو سیخانو په واسطه مقاومه عرضاني قوه ده .
د کانکرېټو د عرضاني مقاومې قوې لپاره باید چې )  (√fc′د) (0.70 MPaڅخه ډېر
ونه نیول شي  .دا ځکه چې د عرضاني قوو په وړاندې د کانکرېټو د مقاوم کېدنې لپاره لوړ
مقاومت اټکل نه شي .
د فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت او د ګاډر د پرېکېدنې له امله درز یوله بله
مستقیمې اړیکې لري  ،نو ځکه د ګژدمکونو او یا نورو سیخان د سیخبندۍ لپاره د
کارېدونکو سیخانو مقاومت باید له ) (420 MPaڅخه لوړ نه شي  .دا محدودیت او شرط د
عرضاني تشنجاتو له امله د ) (45°درجه زاویه منځته راتلوونکو مایلو درزونو د عرض د
کموالي المل کېږي  .که لډنګ شوي سیخان جالۍ ) (Welded Wire Fabricد سیخبندۍ
لپاره وکارېږي  ،نو د سیخانو مقاومت ممکن ) (fy = 550 MPaته لوړشي]. [92-103:4
د عرضاني قوو په وړاندې محاسبه کې اعظمي ضریبې شوې عرضاني قوه ) (Vumaxپه
پام کې نیول کېږي  .په الندینی ( - 18.8شکل) کې د اوسپنیزکانکرېټي ګاډر لپاره چې د
یو شانته وېشلي بار الندې واقع دی  ،اعظمي ضریبې شویو عرضاني قوو ) (Vuدیاګرام
ښودل شوې دی  .د اتکاء عکس العمل د فشار المل کېږي  ،چې د عرضاني قوو په واسطه د
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کشش د عکس العمل څرګندونه کوي  .دا ځکه چې دا فشاري درز کېدنه د ګاډر په مقطعې
کې مستقیاد د اتکاء له پاسه نه رامنځته کېږي  ،بلکې د عرضاني تشنجاتو له امله رامنځته
کېږي .تجربو ښودلې ده  ،چې د لومړنۍ ممکنه عرضاني درز موقیعیت د اتکاء د اړخ سره
وي  .د عرضاني قوو) (Vuدیاګرام څخه ښکارې  ،چې د اتکاء له پاسه د ګا ډر په مقطعې کې
د عرضاني قوواغېزه په پام کې نه ده نیول شوی  .همداراز د لومړنې ممکنه عرضاني درز
لپاره ضریبې شوې عرضاني قوې موقیعیت د اتکاء د اړخ څخه د فعالی ارتفاع د ) (dپه
فاصله واقع دی او همدا د ګاډر اغېزمنه  ،اعظمي ضریبې شوې عرضاني قوه ) (Vumaxده
(د نورو څرګندونو لپاره دې  -19.8شکل وګورئ ) ].[61-70:2

 - 18.8شکل  :د ټیپیک کانکرېټي ګاډر لپاره د لومړني عرضاني درز او) (Vuدیاګرام ].[169:10
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 - 19.8شکل  :په ټیپیک کانکرېټي ګاډر کې د ) (Vumaxد محاسبې لپاره د بحراني مقطعې
موقیعیت ].[170:10

په ( -19.8شکل ) کې  - C :د کانکرېټو فشاري قوه ده  -T ،د فوالدي سیخانو
کششي قوه ده  - Vc ،د کانکرېټو دفشاري ساحې مقاومه عرضاني قوه ده  -Ʃ Avfv ،د
عمودي ګژدمکونو د کششي قوو مجموعه ده  - Vumax ،اعظمي ضریبې شوې عرضاني قوه
ده  .لومړي درز د اتکاء د اړخ څخه پېل کېږي  .عامل بار د اتکاء د اړخ څخه د ) (dپه فاصله
مستقیاد د فشار په واسطه اتکاء ته انتقالېږي  .په ( - 19.8شکل) له مخې د) (Vumaxقیمت
د پیداکولو لپاره د اتکاء د اړخ څخه د ) (dپه فاصلی موقیعیت  ،ښودل شوی دی  .د ګاډر
په ټولو مقطعو کې د) (Vumaxقیمت د اتکاء د اړخ څخه د ) (dپه فاصله کې د ډاډ من قیمت
دی .
د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې د عرضاني قوو په دیاګرام کې د اتکاء له پاسه
برخه په پام کې نه نیول کېږي  .سربېره پر دې د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې داتکاء
د اړخ څخه د ) (dپه فاصله کې ضریبې شوې عرضاني قوه ،د ګاډر په محاسبه کې د اعظمي
ضریبې شوې عرضاني قوې ) (Vumaxپه توګه په پام کې نیول کېږي  .د کود د دې محدودیت
پربنسټ په ( -19.8شکل ) کې د عرضاني قوو دیاګرام سمون په ( -20.8شکل ) کې ښودل
شوی دی ]. [84-90:5
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 - 20.8شکل  :د ) (ACI 318کود د شرایطو له مخې د ) (Vuدیاګرام ].[171:10
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همداراز په بېال بېلو حالتونو کې د ) (ACI 318کود د عرضاني قوو دپیداکولو
لپاره بحراني مقطعې د الندینی ( -21.8شکل) په څېر پیشنهادوي :

 - 21.8شکل  :د نهایې ضریبې شوې عرضاني قوې ) (Vuد موقیعیت لپاره ټیپیک اتکایې
شرایط ].[133:8

 -6.8د عرضاني سیخانو اړتیا )(Shear Reinforcement Requirements
د ) (ACI 318کود د الرښوونې پر بنسټ  ،عرضاني سیخانو ته هغه مهال اړیتا
پېښېږي  ،کله چې الندې حالت واقع شي :
)Vu > ϕVc/2 …………………………………………..... (16.8
د ) (ACI 318کود په محدودیتونو کې داسې فرضېږي  ،چې کانکرېټ کولی شي
هغه عرضاني قوه ،چې د ) (ϕVc/2وي ،بې له عرضاني سیخانو څخه په اسانۍ سره وزغمي
 ،نو له دې امله د عرضاني سیخانو شتون ته اړتیا نه لیدل کېږي  .خو عمالد په ګاډر کې که
) (Vuله ) (ϕVc/2څخه لږ هم وي  ،د احتیاط له مخې په اصغري اندازه عرضاني سیخان په
پام کې نیول کېږي  .دا ډول احتیاط د نه اټکل شوی درزکېدنې په وړاندې د ډادمنتیا لپاره
په پام کې نیول کېږي ،چې د غیرمعمولي او غیر نارملي بارېدنې د شرایطو له امله
پیداکېږي  .د ) (ACI 318کـــود د هغه پوښښ تختو او تهــدابـونو لپاره چې په هغې کې
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) (Vu ≤ ϕVc/2وي  .د عادت او رواج له مخې د دې ډول عناصرو لپاره د عرضاني سیخانو
محاسبه دساختمان د ممکنه مغلقیت او پیپلتیا له امله په ټیپیک ډول سرته نه
رسېږي]. [249-252:20

 -7.8د عرضاني سیخانو تر منځ اعظمي فاصله
)(Maximum Space of Shear Reinforcements
سره له دې  ،چې د ) (ACI 318کود له مخې په ګاډرونو کې د عرضاني قوو په وړاندې
د مقاوم کېدنې لپاره بېالبېل ډول عرضاني سیخبندي سرته رسېږي  ،خو په دې فصل کې
بحث یوازې عمودي یا والړو ګژدمکونو ته ځانګړې شوې دی  .هر څومره چې د عرضاني قوو
په وړاندې د ګادرونو په محاسبه کې د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو تر منځ فاصله ډېرېږي
 ،په هماغه اندازه د عرضاني قوو په وړاندې سیخبندي کمزورې کېږي او هر څومره چې د
عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو تر منځ فاصله نژدې کېږي یا کمېږي  ،په هماعه اندازه د
عرضاني قوو په وړاندې سیخبندي ځواکمنه کېږي  .د سیخانو تر منځ په ډېره اندزه فاصله
کې د لږو ګژدمکونویا عرضاني سیخبندۍ سپارښتنه کېږي  ،خو د دې پر خالف د سیخانو
تر منځ په لږه اندزه فاصله کې د ډېرو ګژدمکونو یا عرضاني سیخبندۍ سپارښتنه کېږي .
د) (14.8او ) (15.8معادلو پر بنسټ دهغو عرضي قوو اندازه چې د اړیتا له مخې دعرضاني
سیخانو په واسطه یې مقاومت وشي  ،په الندې ډول پیداکېږي :
)Vs = Vu/ϕ - Vc …………………………………………………. (17.8
د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو لپاره محدود یت ( ښکتنۍ برید یا پورتنۍ برید)
ټاکل شوی دی  ،چې د ) (ACI 318کود د الرښونې سره سم د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو
تر منځ فاصله د) (Vuد قیمت پورې تړلي ده ،چې د عرضاني قوو له امله دمایل درز کېدنې
د کمېدنې لپاره په پام کې نیول کېږي  .دا محدودیتونه په الندې ډول دي :
1

1

3

2

که ) )Vs ≤ (√fc′ ).bw.dیا ) (Vs ≤ 2Vcوي اویا ))Vu ≤ 3Vc = ϕ (√fc′ ) .bw.d
وي ،نو د عـرضاني سیخـانو تر منځ فــاصله )  (S ≤ d/2او یا د ) (600 mmملي متروڅخه
کوچنۍ په پام کې نیول کېږي.
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1

1

3

2

که ) )Vs > (√fc′ ).bw.dیا ) (Vs > 2Vcاویا ) )Vu > 3Vc = ϕ (√fc′ ) .bw .dوي
 ،نو د عرضاني سیخانو تر منځ فاصله )  (S ≤ d/4او یا د) (300 mmملي متروڅخه کوچنۍ
وي .
دلته  (bw) :د ګاډر تنې عرض او) (dد ګاډر فعاله ارتفاع ده  .د ) (45°درجو زاویې یا
مایل درز  ،افقي مرتسم نژدې له ) (dسره مساوي کېږي  ،د کود د شرایطو له مخې که د
عرضاني سیخانو تر منځ فاصله )  (S ≤ d/2وي،نو د هر درز د مخنیوي د ډاډمنتیا لپاره لږ
تر لږه یو عرضاني سیخ یا ګژدمک په پام کې نیول کېږي  .همداراز د کود د شرایطو له مخې
که د عرضاني سیخانو تر منځ فاصله )  (S ≤ d/4وي ،نو ګاډر د عرضاني قوو د لوړ قیمت او
اندازی سره د ممکنه پراخه درز کېدنې په وړاندې باید خوندې شي]. [126-138:18

 -8.8د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو لپاره اعظمي عرضاني قوې
)(Maximum Shear Force for Reinforced Concrete Beams
د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو له پاسه عاملي عرضاني قوې د دوو اجزاو  ،د کانکرېټو
مقاومې عرضاني قوې او د فوالدي سیخانو مقاومې عرضاني قوې په واسطه زغمل کېږي
 .تجربو ښودلی ده ،چې بې له حده ډېرې لوړې عرضاني قوې د اغېزې الندې پراخه
درزکېدنې رامنځته کېږي  ،چې مخنیوي یې د ځای په ځای شویو فوالدي سیخانو په واسطه
کېږي  .د ) (ACI 318کود دعرضاني قوو لپاره محدودیت ټاکلی دی ،چې په ګاډرونوکې
یې د ځای په ځای شویو عرضاني سیخانو او کانکرېټو په واسطه یې مقاومت کېږي  ،د
الندېنیو معادلو په واسطه تر مطالعې الندې نیول کېږي :
2

که ) )Vs ≤ (√fc′ ).bw.dیا ) (Vs ≤ 4Vcوي اویا )ϕ (√fc′ ) .bw.d
3

5
6

= )Vu ≤ 5Vc

وي  ،نو ګاډر دعاملې عرضاني قوو په وړاندې د مقاوم کېدنې په وړاندې باید محاسبه شي.
2

5

3

6

که ) )Vs > (√fc′ ).bw.dیا ) (Vs > 4Vcاویا ) )Vu > 5Vc = ϕ (√fc′ ) .bw .dوي
 ،نو دګاډر مقطعه دعاملې عرضاني قوو په وړاندې کافی نه ده  ،تر څو د هغې په وړاندې
مقاومت وکړي .
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که ګاډر په داسې حالتونوکې واقع وي چې د عرضاني قوو په وړاندې کافي مقاومت
نه شي کولی  ،نو اړینه ده چې د ګاډر د عرضي مقطعې ابعاد لوی او یا هم د کانکرېټو د
محاسبوي فشاري مقاومت ) (f’cډېر شي ].[99-105:16
د پورتني بحث پر بنسټ د کانکرېټي ګاډر د عرضاني سیخبندۍ لپاره د کود غوښتنې
په الندې ډول په لنډه توګه لیکو :
که الندینی حالت شتون ولري  ،نو عرضاني سیخانو ته په ګاډر کې کومه اړتیا نه لیدل
کېږي :
)Vu ≤ ϕVc/2 ………………………………………..…. (17.8
که الندینی حالت شتون ولري ،نو د عرضاني سیخانو تر منځ فاصله )  (S ≤ d/2او یا
د ) (600 mmملي مترو څخه کوچنۍ وي .
1

)ϕVc/2 < Vu ≤ 3Vc = ϕ (√fc′ ) .bw .d…………………. (18.8
2

که الندینی حالت شتون ولري  ،نو د عرضاني سیخانو تر منځ فاصله )  (S ≤ d/4او یا
د) (300 mmملي مترو څخه کوچنۍ وي .
)ϕ √fc′ .bw .d ……. (19.8

5
6

= ϕ √fc′ .bw .d = 3Vc < Vu ≤ 5Vc

1
2

که الندینی حالت شتون ولري ،نو دګاډر مقطعه دعاملې عرضاني قوو په وړاندې
کافي نه ده  ،تر څو د هغې په وړاندې مقاومت وکړي .
)ϕ √fc′ .bw .d ………………………………. (20.8

5
6

= Vu > 5Vc

 -9.8د عرضاني سیخانو اصغري مساحت
)(Minimum Area of Shear Reinforcement
په اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو کې فقط د لومړنې درز په پیداکېدنې سره د عرضاني
قوویا پرېکېدنې له اغېزې د ناڅاپي ماتېدنې د مخنیوي لپاره  ،اړینه ده چې په مقطعې کې
اصغري مقاومه عرضاني قوه تأمین شي  .د ) (ACI 318کود دالرښوونې پر بنسټ د عرضاني
سیخان اصغري مساحت د الندینی فورمول په واسطه پیداکېږي ]: [327,328:7
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)…………………… (21.8

1 s.bw
fy

3

≥

s.bw
fy

1

√fc′
16

= Avmin

په کږېدنه کې د ویجاړېدنې یا تخریبېدنې تدریجي حالت ته په رسیدلو سره عرضاني
ویجاړېدنه یا تخریبېدنه هم واقع کېږي ،دا کږېدنه یا انحناء د عرضاني قوې له امله  ،په
اوسپنیزکانکرېټي ګاډر کې تدریجي ویجاړېدنې یا تخریبېدنې ته رسیدنه په الندې ډول
ارایه کېږي :
 -aکله چې کانکرېټو کې کششي درز کېدنه را منځته شي .
 -bکله چې فوالدي سیخان د تسلیمېدنې سره یو ځای د درز پراخیدنې او د شکل بدلون
ډېریدنې حالت کې واقع شوي وي .
 -cکله چې د کانکرېټو فشاري ماتېدنه را منځته شي .
د کوږوالي او انحناء له امله درزونه عمودي وي  ،خو عرضاني درزونه په مایل ډول
وي  .د لوړ کیفیت پاېلې د السته راوړنې لپاره د کوږوالي (انحناء) په وړاندې سیخان  ،د
کوږوالي یا انحناء له امله درزونه په افقي ډول یا د) (90°درجو په زاویه قطعه کوي همداراز
عـرضاني سیخان دعمودي ګــژدمکونـو په ډول ،چې عرضاني درزونو په وړاندې د)(45°
درجـــو په زاویــه ځای په ځای کېږي  ،مناسبې او د قـــبلېدنې وړ اغېزمنې پاېلې السته
راوړي].[ 172 : 10

 -10.8د عرضاني سیخانو اعظمي مساحت
)(Maximum Area of Shear Reinforcement
د ډېرو عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو کارېدنه د خدمتي یا ګټې اخیستنې بارونو
الندې د درزونو دعرض د ډېرېدنې المل کېږي  .د دې په پایله کې کانکرېټو ته د اوبو د
تېرېدنې (نفوذ) او د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو د زنګ وهلو المل کېږي  .تجربو ښودلې

ده چې عرضاني سیخان یا ګزدمکونه د )√fc′ bwd

2
3

=  (Vsظرفیت سره  ،د خدمتي یا ګټې

اخیستنې بارونو (بې له ضریبه) الندې د فوالدي سیخانو د تشنجاتو اندازه )(240 MPa
میګاپاسکال ته رسېږي او د درزونو عرض تر ) (0.35 mmملي مترو پورې ډېرښت مومي .
508

نو له دې امله هرڅومره چې د عرضاني سیخانو قطر کوچني او تر منځ فاصله یې لږه وي  ،نو
د درزنو عرض محدودېږي .
د ) (ACI 318کود دالرښوونې پر بنسټ د عرضاني سیخان اعظمي  ،عرضاني قوه او
مساحت د الندینی فورمول په واسطه پیداکېږي ]: [328:7

)√fc′ bwd …………………………………… (22.8

2
3

= Vs

)Vs ≤ 4Vc …………………………………….….….. (23.8
)Vn ≤ 5Vc …………………………………….….….. (24.8
)Vu ≤ 5ϕVc …………………………………….…….. (25.8
)…………..…………………… (26.8

s.bw
fy

2

′
√f
c
3

= Avmin

 - 11.8د عرضاني قوو په وړاندې د محاسبې کړنالره
د کوږوالي (انحناء) محاسبې په واسطه د اوسپنیز کانکرېټي ګاډرونو د عرضي
مقطعې دابعادو سمون ،په الس راځي  .په لنډه توګه په کوږوالي کې د ګاډر د محاسبې السته
راوړنه د عرض ) ، (bفعالې ارتفاع ) (dاو د سیخبندۍ نسبت ) (ρپیداکول دي  .په پایله کې
په کوږوالي کې د ګاډر محاسبه  ،په ځانګړې توګه لکه په ( -22.8شکل) کې د مقطعې د
) (Muاو د موادو دخواصو پر بنسټ سرته رسېږي  .لومړي د ګاډر د مقطعې ابعاد ) (bاو )(d
او په انحناء کې د ګاډر د مقطعې د ابعادو او د نورو پاتې ثابتو ارقامو د پیداکولوپربنسټ
د ګاډر لپاره محاسبه بشپړېږي  .دا چې د کوږوالي (انحنایي) مومڼت د ټیپیک کانکرېټي
ګاډر په اوږدو کې بدلېږي  ،نو په ګاډر کې برخې ټاکو،چې د هرې ټاکلې شوې برخې لپاره
) (Mumaxڅرګند دی  .نو دا هره یوه برخه د) (Mumaxپر بنسټ محاسبه کېږي  .همداراز د ګاډر
د مقطعې ابعاد غوره شوې دي  ،خو د هرې بر خې محاسبه د دې لپاره سرته رسېږي چې د
هغې له مخې د) (ρقیمت پیدا او سیخان ځای په ځای شي  .دا محاسبه د ټولو برخو لپاره
سرته رسېږي .
لکه په ( -22.8شکل) کې ګاډر په څو برخو وېشلو سره  ،د څو عرضاني مقطعو په
انحناء کې محاسبه سرته رسېږي  .اړېنه ده چې ګاډر باید داسې په برخو ووېشل شي  ،چې
عمأل په جوړلو کې ستو نزي رامنځته نه شي  .همدارنګه د سیخانو منظمول او لري کول باید
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د ) (ACIکود دشرایطو سره سم سرته ورسېږي  ،چې په راتلونکی کې به پر ې په تفصیل سره
بحث وشي  .د عرضاني قوو په محاسبه کې د ګژدمکونو او د هغوې تر منځ د فاصلو پر
پیداکولو فوکس کېږي او په کوږوالي کې د ګاډر د مقطعې د ابعادو او د نورو پاتې ثابتو
ارقامو په پیداکولوکې سره د ګاډر لپاره محاسبه بشپړېږي  .د عرضاني قوو په محاسبه د
ګژدمکونو منظمول  ،په انحناء کې د ګاډر لپاره د ثابتو ارقامو دپیداکولو سره یو شانته ده
 .په کانکرېټي ګاډرونو کې په عام ډول سره د ګژدمکونو له پار د ) (Uپه شکل د سیخبندي
) (10 mmسیخانو څخه سرته رسېږي  .دا ډول ګژدمکونه دوه والړ سیخان یا څانګی = (n
)2لري  ،د هرې څانګې د سیخ د عرضي مقطعې مساحت ) (as = 78 mm2او د دواړو څانګو
د سیخانو د عرضي مقطعې مساحت )(Av = 156 mm2کېږي  .په انحناء کې محاسبه د
کششي سیخانو مساحت ) (Asبدلون د ګاډر د وایې په اوږدو کې د ) (Muد قیمت پورې اړه
لري او د عرضاني قوو په محاسبه کې د ګژدمکونو تر منځ فاصلې د) (Vuله قیمت پورې اړه
لري  .لکه په کږېدنه یا انحناء کې د محاسبې لپاره ګاډر په بېالبېلو برخو وېشل کېږي او په
هره برخه کې اعظمي عرضاني عامله قوه ) (Vumaxپیداکېږي او د هرې برخې د محاسبې
لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي ].[148-152:8
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 - 22.8شکل  :د کوږوالي (انحنایي) مومنټ لپاره د ګاډر محاسبه ].[176:10
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 - 23.8شکل  :د عرضاني قوو لپاره د ګاډر محاسبه ].[177:10

دګاډر د هرې برخې محاسبه باید د ) (ACIکود دشرایطو سره سم سرته ورسېږي ،
چې د دې فصل اصلي موضوع جوړوي او په ( - 23.8شکل) ښه واضح شوې دی .
د کوږوالي د محاسبې لپاره د ګاډر په برخو وېشنه  ،د عرضاني قوو د محاسبې لپاره
په برخو وېشنې سره مطابقت نه کوي  .دا ځکه یوله بل سره باید مطابقت ونه کړي  ،چې د دې
دواړو د محاسبې اصول او کړنالره پر بنسټېزه تو ګه یو له بله سره توپیر لري  .د بیلګې په
توګه د یوه ساده اتکاء لرونکي ګاډر په محاسبه کې یوازې یوې برخې ته پاملرنه کېږي  ،چې
په هغې کې د سیخانو مساحت ) (Asڅخه د ) (Mumaxپر بنسټ د ګاډر لپاره کارېږي  .خو د
عرضاني قوو په محاسبه کې د ساده اتکاء لپاره هم الزمې ده  ،چې ګاډر په درېو برخو ووېشل
شي  ،چې دوه سره ورته برخې اتکاء ته نژدې او بله برخه په منځ کې په پام کې نیول کېږي
].[155-158:9
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(الف)  -د ګاډر د عرضاني قوو محاسبې ته کتنه  :په ( - 23.8شکل) کې ښودل
شوې عرضاني قوو اغېزې الندې اوسپنیزکانکرېټي ګاډر د عرضاني قوو محاسبې ته د
کتنې موخه هغه کافی او عملی (مناسبه جوړونه) محاسبې السته راوړنه ده  .چې په دې اړه
ځېنې پاملرنې په الندې ډول په ګوته کېږي :
 -1د اتکاء له پاسه دګاډر برخې د ګژدمکونو ځای په ځای کولو ته اړیتا نه لري ،دا ځکه چې
د اتکاء له پاسه د عرضاني قوو اغېزه په پام کې نه نیول کېږي .
 -2د ګاډر په پېل کې د ګژدمکونو وېشنه د موقیعیت له مخې داسې سرته رسېږي  ،چې
لومړي ګژدمک د ګاډر د اتکاء له اړخ څخه له ( (50 mmڅخه تر ) (75 mmپورې لیري ځای
په ځای کېږي ،تر څو د اتکاء په اړخ کې د لومړي مایل درز مخنیوي وشي ]. [258-264:19
 -3د وایې منځ ته نژدې د عاملې عرضاني قوې ) (Vuد ټیټ قیمت دبدې اغېزې  ،د مخنیوي
لپاره د ټول ګاډر په اوږدو کې ګژدمکونه په ډېر احتیاط سره باید محاسبه شي  ،تر څو د
ناڅاپي عرضاني قوو په وړاندې مقاوم شي  ،لکه چې په مخکي چې ترې یادونه وشوه .
 -4په هره برخه کې په منظمه توګه د ګژدمکونو ځای په ځای کول او کله داسې هم پېښېږي
چې په نژدې برخې کې هم ځای په ځای شي  .د دوو ګژدمکونو تر منځ فاصله مستقیماد د جدا
شویو برخو تر منځ د لیکې په څېر په پام کې نیول کېږي  .د دې فاصلو لپاره د دوو نژدې جدا
شویو برخو تر منځ د ګژدمک فاصله تر ټولو کوچنۍ اندازه په پام کې نیول کېږي  .د دې حل
له مخې د ګژدمکونو د کارېدنې اندازه ډېرېږي او په پایله کې په ګاډر کې د عرضاني قوو په
وړاندې مقاومت لوړېږي .
 -5د ګژدمکونو وېشنه او ځای په ځای کېدنه د ګاډر د دواړو اتکاء ګانو د اړخ څخه پېل
کېږي او د ګاډر په اوږدوکې ادامه پیداکوي او د ګاډر مرکزی لیکې ته په متناظر ډول ځای
په ځای کېږي  .که دګژدمکونو شمېره طاق وي ،نو سره له دې چې د عرضاني قوو په وړاندې
د ګاډر په محاسبه کې داسې نه پېښېږي اوکه پېښ شو  ،نو ګژدمکونه د سره بیا وېشل کېږي
او یا د سره بیا ګاډر د عرضاني قوو په وړاندې محاسبه کېږي  ،تر څو د هغې مخنیوي وشي
او ګاډر اغېزمن جوړ شي ]. [187-245:12
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(ب)  -د جدا شویو برخو لپاره د ګژدمک محاسبه  :د جدا شویو برخو لپاره د عرضاني
سیخانو یا ګژدمکونومحاسبه په الندې ډول سرته رسېږي :
 -1د عرضاني قوو په وړاندې د ګاډر د بېلوا شوو برخو لپاره د  ،د ګاډر د عرضاني مقطعې
ابعاد او د جدا شویو برخو اعظمي محاسبوي عرضاني قوې ) (Vumaxشتون اړین دی  .د
ګاډر د عرضاني مقطعې ابعاد په انحناء کې د ګاډر د محاسبې څخه په الس راځي  .د ګاډر د
جدا شویو برخو اعظمي محاسبوي عرضاني قوې ) (Vumaxد ګاډر د ضریبې شویو عرضاني
قوو د ساختمان د تحلیل د الرې په الس راغلي دیاګرام څخه پیداکېږ ی .
 -2ګژدمک داسې فرضوو  ،چې د ) (asاو ) (Avقیمتونه په اسانۍ سره په الس راوړو  .لکه
په عام ډول سره د ګژدمک لپاره ) (Uپه شکل ) (10 mmقطر لرونکي سیخان چې د یو والړ
سیخ د عرضي مقطعې مساحت ) (as = 78 mm2اود دوو والړو سیخانو د عرضي مقطعې
مساحت یې ) (Av = 156 mm2کېږي او په اسانۍ سره کږېږي  ،کارول کېږي  .همداراز په
عامه توګه په یوه موقیعیت کې کېدی شي ،چې څو ) (Uپه شکل ) (10 mmقطر لرونکي
سیخانو ګژدمکونه په پام کې ونیول شي  ،تر څو د ) (Avاندازه ډېره شي  .د لوړ قطر لرونکي
سیخان ډېر ستونزمن دي ،چې د شکل ورکولو لپاره کاږه شي  ،نو له همدې امله د ګژدمکونو
لپاره د ) (10 mmقطر لرونکي سیخانو څخه  ،چې د ) (Uپه شکل وي  ،فرضېږي  .د ګاډر د
عرضاني قوو په وړاندې او په ځانګړې توګه د ګژدمکونو تر منځ د محاسبې پر بنسټ  ،دا
فرضېدنه د قبلېدنې وړ ده .
 -3د ګاډر د جدا شویو برخو لپاره ) (Vu = Vumaxاو د ) (17.8څخه تر ) (20.8معادلو پورې
کارېږي  ،چې :
 -aکه عرضاني سیخانو ته اړتیا وي  ،نود ) (17.8معادلې پر بنسټ پیداکېږي  .خو سره له
دې هم دال خوندې کېدنې او ښې جوړېدنې لپاره د) (ACI 318کود دګاډر په اوږدو کې
د عرضاني سیخانو د ځای په ځای کېدنې په هکله الرښوونه کوي .
 -bکه د ګاډر مقطعه مناسبه او وړ وي  ،نو د عاملې عرضاني قوې ) (Vuپه وړاندې
مقاومت د ) (20.8معادلې پر بنسټ پیداکېږي .
 -cد ګژدمکونو تر منځ اعظمي فاصله د ) (18.8او د ) (19.8معادلو پر بنسټ پیداکېږي .
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 -4د ) (Vsقیمت د ) (16.8معادلې پر بنسټ پیداکېږي  .سر بېره پر دې  ،د عاملې عرضاني
قوې ) (Vuپه وړاندې د مقاومت لپاره  ،د اړینو عرضاني سیخانو تر منځ فاصله د )(27.8
معادلې پر بنسټ پیداکېږي  ،چې په الندې ډول یې بیا لیکو :
)S = av.fy.d/Vs ………………………………………………… (27.8
 -5د درېم او څلورم قدم پر بنسټ  ،د جدا شویو برخو لپاره د ګژدمکونو تر منځ فاصله ټاکل
کېږي  .دا انتخاب شوې فاصله باید په درېم قدم کې له پیداکېدونکی فاصلې څخه کوچنۍ
او یا مساوي وي  ،تر څو د درزکېدنې په هکله د کود غوښتنو ته دقبلېدنې وړ وي او یا هم
په څلورم قدم کې د پیداکېدونکې فاصلی څخه کوچنۍ او یا ورسره مساوي وي  ،تر څو د
درزکېدنې په هکله د کود د غوښتنې ته دقبلېدنې وړ وي  ،چې د عاملې عرضاني قوې په
وړاندې مقاومت وکړي  .سربېره پر دې  ،دټاکل شویو ګژدمکونو تر منځ فاصله ) (sباید په
) (50 mmملي متره یا) (75 mmملي متره کې د ګاډر د ښې جوړېدنې او محاسبې لپاره
ضرب شي .
 -6دا باید دقېقه شي  ،چې په دویم قدم کې فرض شوي ګژدمکونه د ) (Avminلپاره د )(ACI
کود د غوښتنو سره یو شانته دی او که نه  ،نوپه پنځم قدم کې د ټاکل شوي فاصلی لپاره د
) (26.8معادله کارېږي .
د هرې ځانګړې شوې برخې لپاره د عرضاني سیخانو په وړاندې محاسبه سرته
رسېږي ،په الس راغلي ګژمکونه اوپه ګاډر کې د هغې ځای په ځای کېدنه باید د هرې جدا
شوې برخې لپاره د محاسبې او د عرضاني سیخانو یا ګژدمونو د ځای په ځای کېدنې له پلوه
د مخکنیو د) (15.8او) (16.8بر خوکې د بحث له مخې د قناعت او قبلېدنې وړ وي .
د عرضاني قوې په وړاندې والړیا عمودي ګژدمکونه ډېر مناسب او وړ دي  ،دا ځکه
چې د عاملې عرضاني قوې ) (Vuعالمه (مثبت یا منفی) پر ې کومه اغېزه نه کوي  .والړیا
عمودي ګژدمکونه د مثبتو او یا منفی عرضاني قوو له امله د دواړو مسطحو یا )(45°درجو
زاویی بحراني عرضاني درز په وړاندې وړتیا ښیي لکه په ( -19.8شکل) کې چې ښودل
شوې دی]. [185-209:10
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 -1.8مثال  :یواوسپنــــــیزکانکــــــــرېټي ګاډر چې د مقطعې ابعــــــــاد یې )، (b = 300 mm
) (h = 500 mmپه پام کې ونیسۍ  ،کــه په دې ګاډر کې عــرضاني فوالدي سیخانو د )(U
په شکل  ،چې قطر یې ) (10 mmاو تر منځ فاصله یې ) (80 mmوي  .که )(f’c = 35 MPa
او ) (fy = 400 MPaوي ،نو د دې ګاډر د عرضاني قوو په وړاندي د مقاوم کېدنې ظرفیت
په الس راوړئ .
حل  :دا مثال د ګاډر د مقطعې د عرضاني قوو په وړاندې تحلیل په اړوند دی  ،دا چې په ګاډر
باندې د وارده بارونو له اغېزې د کوږوالي مومنټ په اړ څه معلومات نه شته  ،نو د ) (Vcد
محاسبې لپاره د ساده طرېقې څخه ګټه اخلو :
d = 500 -65 = 435 mm
1

√fc′ bwd = 6 x √35 x 300 x 435 = 128.7 x 103 N = 128.7 KN
√fc′ bwd =2 x 128.7 x 103 = 257.4 x 103 N = 257.4 KN
) = 157 mm2

π x 102

= 341.5 x 103 N = 341.5 KN

()=2x

πd2

4
157 x 400 x 435
80

4

=

1
3

1
6

= Vc

= 2Vc

( Av = 2 x

Av fy d
s

= Vs

Vs = 341.5 x 103 N > 2 Vc = 257.4 x 103 N
دا چې ) (Vs > 2 Vcدی  ،نودګژدمکونوترمنځ اعظمي فاصله له )(d/4 = 435/4= 108 mm
او یا ) (300 mmدواړو قیمتونو کې چې هریو کوچني وي ) (100 mmقبلېږي  .نو د پورتنۍ
محاسبې څخه جوته شوه چې په پام کې نیول شوې فاصله ) (s = 80 mmله (Smax = 100
) mmڅخه کوچنۍ ده  ،نو درسته ده .
د عرضاني قوو په وړاندې د مقطعې د مقاومت ظرفیت په الندې ډول په الس راوړو :
Vn = Vc + Vs = 128.7 + 341.5 = 470.2 KN.
ϕVn = 0.75 x 470.2 = 352.7 KN.
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 -2.8مثال :یــو ســـاده اتکاء لـــرونکي اوسپنیزکانکـــرېټي ګاډر په اوږدو کې عرضاني
سیخان محــاسبه کړئ ،که د وایې اوږدوالی یې ) (10 mاو د مقطعې ابعادیې
) (d = 520 mm) ، (bw=350mmاو ) (h = 600 mmوي او همـــــدارازلــــــه پـــاسه یې د
ګاډر د وزن سره ) (WD = 35 KN/mمړ بار او ) (WL = 18 KN/mژوندي بار عمل کړې وي
 ،که که ) (f’c = 21 MPaاو ) (fy = 300 MPaوي .
حل  :د هر څه نه وړاندې د ګاډر له پاسه ضریبی شوي بار او د هغې له اغېزې په اتکاګانو کې
عرضاني قوې پیداکېږي :
Wu = 1.2 WD + 1.6 WL = 1.2 x 35 + 1.6 x 18 = 70.8 KN/m.
VA = VB = Wu (L/2) = 70.8 x (10/2) = 354 KN.
او س د هرې جدا شوې برخې اوږدوالی او عرضاني قوې په الس راوړو :
لومړۍ او درېمه برخه له اتکاګانو څخه د ) (d = 520 mmپه فاصله کې موقیعیت لري  ،چې
په ترتیب سره یې اندازې مساوي کېږي په :
د لو مړۍ برخې اوږدوالی له چپ لوری اتکاء څخه د ) (0.52 mپه اندازه موقیعیت لري  ،چې
عرضاني قوه یې مساوي کېږي په :
- 0.52) = 317.2 KN.

10
2

( - d) = 70.8 x

L
2

( Vu = Wu

د دویمې برخې اوږدوالی له ښي لورې اتکاء څخه په ) (0.52 mفاصله موقیعیت لري  ،چې
عرضاني قوه یې مساوي کېږي په :
- 0.52) = 317.2 KN.

10
2

( - d) = 70.8 x

L
2

( Vu = Wu

د درېمې برخې اوږدوالی له چپې او هم د ښې لوری اتکاءڅخه په ) (L/4 = 10/4 = 2.5 mپه
فاصله موقیعیت لري ،چې عرضاني قوه یې مساوي کېږي په :
10

) = 177 KN.

4

-

10

L

2

4

( - ) = 70.8 x

L
2

( Vu = Wu

هغه عرضاني قوه چې کانکرېټ یې زغمي مساوي کېږي په :
1

√fc′ bwd = 6 x √21 x 350 x 520 = 139 x 103 N = 139 KN
√fc′ bwd = 2 x 139 x 103 = 278 x 103 N = 278 KN
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1
3

1
6

= Vc

= 2Vc

له اتکاګانو څخه د فعالې ارتفاع په فاصله کې عرضاني قوه ) (Vu = 317.2 KNد کانکرېټو
د ) (ϕVc/2 = 0.75 x 139/2 = 52.13 KNڅخه لویه ده  ،نو د عرضاني سیخان د ځای په
ځای کولو لپاره اړینه محاسبه تر سره شي  .همداراز د کانکرېټود مقاومې عرضاني قوې
) (ϕVcاو د اغېزې فاصلې که په ) (Xcاو ) (Xmوښودل شي  ،په الندې ډول پیداکېږي :
= 3.53 m
= 4.26 m

354− 104.25

70.8
354− 52.13

=

70.8

Vu @support− ϕVc

=

Wu
Vu @support− ϕVc /2
Wu

= Xc
= Xm

نو د عرضاني سیخانو لپاره ) (12 mmقطر لرونکي سیخان چې د ) (Uشکل ولري په پام کې
نیول کېږي  ،چې په یو ګژدمک کې د دوو والړو سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
π x 122

) = 266 mm2
)− 139 x 103

= 1.82 mm

4

317.2 𝑥 103
0.75

()=2x

4

V
( ϕu )− Vc

(

300 𝑥 520

πd2

=

𝑑 𝑦𝑓

( Av = 2 x
= )req

Av
s

(

اوس د ګاډر د مقطعې په تنه کې اعظمي او اصغري عرضاني سیخان یا ګژدمکونه محاسبه
کوو :

)- 139 = 283.9 KN < 4Vc = 4 x 39 = 556 KN.

317.2
0.75

𝑤𝑏 1
𝑦𝑓

= 0.39 mm

350
300

x

1
3

=

𝑤𝑏 1
𝑦𝑓 3

3

< = 0.4 mm

د پورتنۍ محاسبې له مخې )min = 0.39 mm

Av
s

(= )- Vc

≥

𝑤𝑏

√𝑓𝑐′

𝑦𝑓

350
300

√21

1
16
1
16

Vu
ϕ

( = Vs

= )min
= )min

Av
s
Av
s

(
(

( قبلېږي .

)min = 0.39 mm

Av
s

= 124 mm

( > )req = 1.82

226
1.82

=

𝑣𝐴
A
( v )req
s

Av
s

(

= Sreq

دا چې ) (Vs = 283.9 KN > 2 Vc = 278 KNدی  ،نودګژدمکونوترمنځ اعظمي فاصله له
) ، (d/4 = 520/4= 130 mmیا ) (300 mmدواړو او په الس راغلی )(S = 124 mm
قیمتونو کې کوچنی قیمت ) (124 mmقبلېږي  .نوپه پایله کې اتکاګانو ته د فعالې ارتفاع
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په فاصلې سره د ګاډر تر ) (L/4 = 2.5mاوږدوالي پورې د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو
لپاره ) (12 mm@124 mm C/Cځای په ځای کېږي .
د ګاډر له اتکاګانو څخه له ) (L/4 = 2.5mاوږدوالي څخه تر نیمایې پورې عرضاني
سیخانو لپاره محاسبه په الندې ډول سرته رسوو:
هغه عرضاني قوه چې په ) (L/4 = 2.5mفاصله کې له اتکاء څخه واقع ده )(Vu = 177 KN
له د کانکرېټو د ) (ϕVc/2 = 0.75 x 139/2 = 52.13 KNڅخه لویه ده  ،نو د عرضاني
سیخان د ځای په ځای کولو لپاره اړینه محاسبه تر سره شي .
نو د عرضاني سیخانو لپاره ) (12 mmقطر لرونکي سیخان چې د ) (Uشکل ولري په پام کې
نیول کېږي  ،چې په یو ګژدمک کې د دوو والړو سیخانو مساحت مساوي کېږي په :
) = 266 mm2
)− 139 x 103

= 0.62 mm

π x 122
4

177 𝑥 103
0.75

()=2x

4

V
( ϕu )− Vc

(

300 𝑥 520

πd2

( Av = 2 x

=

fy d

= )req

Av
s

(

اوس د ګاډر د مقطعې په تنه کې اعظمي او اصغري عرضاني سیخان یا ګژدمکونه محاسبه
کوو :

) - 139 = 97 KN < 4Vc = 4 x 139 = 556 KN.

177
0.75

1 bw
fy

= 0.39 mm

350
300

x

1
3

=

1 bw
fy

3

3

< = 0.4 mm

قبلېږي )min = 0.39 mm.
)min = 0.39 mm

Av
s

≥

(= ) - Vc

bw
fy

350
300

Av
s

√fc′

√21

1
16
1
16

Vu
ϕ

= )min
= )min

Av
s
Av
s

(
(

(د پورتنۍ محاسبې له مخې

( > )req = 0.62 mm

= 579 mm

( = Vs

226
0.62

=

Av
A
( v )req
s

Av
s

(

= Sreq

دا چې ) (Vs = 97 KN < 2 Vc = 278 KNدی  ،نــودګـــژدمکــــونوتـــرمنځ اعظمي فاصله
له ) (600 mm) ، (d/2 = 520/4= 260 mmاو په الس راغلی ) (S = 579 mmقیمتونو کې
کوچنی قیمت ) (260 mmقــبلــــېږي  .نـــوپه پایله کې اتکاګانو ته له )(L/4 = 2.5m
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فــاصلــــې سره د ګاډر په منځــنۍ فاصلـــه کـــې د عـــرضــاني سیـخــــانــــو یا ګــــژدمکــــونو
لــــپاره ) (12 mm@260 mm C/Cځای په ځای کېږي .
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 -3.8مثال  :په الندینی شکل کې ښودل شوي ساده اتکاء لرونکې  -Tډوله اوسپنیزکانکرېټي
ګاډر له پاسه یوشانته د خپل وزن په ګډون ) (WD = 20 KN/mمړ بار او )(WL = 24 KN/m
ژوندي بار واقع دي  .د دې ګاډر لپاره چې د وایې اودوالی یې ) (L = 10 mدي  ،عرضاني
سیخان یا والړ ګژدمکونه محاسبه کړئ  ،که د کانکرېټو فشاري مقاومت )(f’c = 25 MPa
او په کوږوالي کې د فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت ) (fy = 420 MPaوي .
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حل :
 -1په لومړي قدم کې د ګاډر له پاسه نهایې ضریبې شوې بار په الندې ډول په الس راوړ و:
Wu = 1.2 x WD + 1.6 x WL = 1.2 x 20 + 1.6 x 24 = 62.4 KN/m.
 -2له اتکاء سره عرضاني قوه د عرضاني قوو د دیاګرام له مخې مساوي کېږي په :
= 416 KN.

312
0.75

=

Vu
ϕ

= Vu = Wu. L/2 = 62.4 x (10/2) = 312 KN ⇒ Vn

 -3له اتکاء څخه د فعالې ارتفاع ) (d = 0.61 mپه فاصله عرضاني قوه مساوي کېږي په :
(5.0 – 0.61) = 274 KN/m
= 365.25 KN.

312
5.0

273.94
0.75

= Vu at d
Vu

=

ϕ

= Vn

 -4اوس معلوموو چې ایا د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې د عرضاني سیخانو اړتیا
شته که نه  ،د دې لپار په الندې ډول کړنه تر سره کوو :
که ) (Vn ≤ Vc /2نو د عرضاني سیخانو محاسبې ته اړتیا نه لیدل کېږي  .اوس د ) (Vcقیمت
په الندې ډول پیداکوو:
152,500 N = 153 KN.

√25 x 300 x 610
=)
6

( )= 1 x

√f′c bw d
6

( Vc = λ

Vn = 365.25 KN > Vc /2 = 153/2 = 76.5 KN
نو له دې امله اړینه ده ،چې عرضاني سیخان محاسبه تر سره شي .
 -5اوس معلوموو چې مقطعه کولي شي اعظمي نومینالي عرضاني قوه وزغمي یا نه  ،نو د
دې لپاره په الندې ډول کړنه تر سره کوو :
1

2

V

6

3

ϕ

Vnmax = ( u )max =Vc + Vsmax = ( + ) √fc′ bw d
Vnmax = 5Vc = 5 x 153 = 765 KN.
له اتکاء څخه د فعالې ارتفاع په فاصله کې )= 365.25 KN

273.94
0.75

=

Vu
ϕ

=  (Vnکېږي ،

داچې ) (Vn = 365.25 KN < Vnmax = 765 KNنود ګاډر مقطعه کافي ده .
 -6د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو تر منځ فاصله دپیداکولولپاره د عرضاني سیخانو قطر
) (10 mmملي متره  ،چې ) (fy = 300MPaدی غوره کوو  (U) ،شکله او یا تړلي شکله
ګژدمک کې دوه والړسیخان د عرضاني قوو په وړاندې کارکوي  ،نو مساحت یې ) (Avپه
الندې ډول پیداکوو:
522

) = 157 mm2.

3.14 x 102

()=2x

4

πd2

( Av = 2 x

4

اوس هغه عرضاني قوه په الس راوړو چې د عرضاني سیخانو په واسطه زغمل کېږي :
1

1

√fc′ bw 𝑑= 3 x √25 x 300 x 610 = 305,000 N = 305 KN.
3

= Vs = 2Vc

خو د د فعالې ارتفاع په فاصله د عرضاني سیخانو په واسطه زغمېدونکې عرضاني قو ه په
الندې ډول په الس راوړو :
Vu

) - Vc = 365.25 – 153 = 212.25 KN.

ϕ

( = Vs = Vn – Vc

دا چې ) (Vs = 212.25 KN < 2Vc = 305 KNده  ،نو دعرضاني سیخانو تر منځ فاصله
) (d/2 = 610/2 305 mmاو یا ) (600 mmخو په دې دواړو قیمتونو کې چې کوم یو کوچنی
قیمت وي هماغه قبلېږي  ،نو د عرضاني سیخانو تر منځ فاصله ) (s = 305 mmقبلوو.
= 522 mm

157 x 300 x 610

=

156
)(0.75 x 1000)−(153x 1000

Av fy d
Vu
( ϕ )− Vc

≤S

 -7د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو اصغري مساحت په الندې ډول پیداکوو :
1 s.bw

≥

s.bw

fy
3 fy
305 𝑥 300

= 68 mm2

دا چې )= 72 mm2

fy

3

√fc′
16
1

√25
16

= Avmin

1

1 s.bw

420
305 x 300

= 72 mm2
1 s.bw

1

= Avmin

420

x

3

=

fy

3

<  (Avmin = 68 mm2دی  ،نو دعرضاني سیخانو اصغري

مساحت ) ، (Avmin = 72 mm2خو په ګاډر کې د ځای په ځای کېدونکو عرضاني سیخانو یا
ګـــژدمکــــونوکې د دوه والړو سیخانو مساحـــت ) (Av = 157 mm2لــــه اصغـــري مساحـــت
څخــــه ډېـــــر دی  .نــــو په پاېله کې په ګاډر کې له اتکاء څخه دفعالې ارتفاع په فاصله تر
) (Ln/4 = 10/4 = 2.5 mفاصلې پورې ) (10mm @ 305 mmپه فاصله عرضاني سیخان
یا ګژدمکونه ځای په ځای کېږي .
 -8اوس له اتکاء څخه د ) (2.5 mپه فاصله نهایې عرضاني قوه ) (Vuپه الندې ډول پیداکوو:
(5.0 – 2.5) = 156 KN/m

312
5.0

= )Vu at (2.5 m

= 208 KN.
523

156
0.75

=

Vu
ϕ

= Vn

) - Vc = 208 – 153 = 55 KN.

Vu
ϕ

( = Vs = Vn – Vc

دا چې ) (Vs = 55 KN < 2Vc = 305 KNده  ،نو دعرضاني سیخانو تر منځ فاصله (d/2
) = 610/2 305 mmاو یا ) (600 mmخو په دې دواړو قیمتونو کې چې کوم یو کوچنی قیمت
وي هماغه قبلېږي  ،نو د عرضاني سیخانو تر منځ فاصله ) (s = 305 mmقبلوو.
= 522 mm

157 x 300 x 610
156
)(0.75 x 1000)−(153x 1000

=

Av fy d
Vu
( ϕ )− Vc

≤S

 -9د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو اصغري مساحت په الندې ډول پیداکوو :
1 s.bw

≥

s.bw

fy
3 fy
305 𝑥 300

= 68 mm2

دا چې )= 72 mm2

fy

3

′
√f
c
16
1

√25
16

= Avmin

1

1 s.bw

420
305 x 300

= 72 mm2
1 s.bw

1

= Avmin

420

x

3

=

fy

3

<  (Avmin = 68 mm2دی  ،نو دعرضاني سیخانو اصغري

مساحت ) ، (Avmin = 72 mm2خو په ګاډر کې د ځای په ځای کېدونکو عرضاني سیخانو یا
ګـــژدمکــــونوکې د دوه والړو سیخانو مساحـــت ) (Av = 157 mm2لــــه اصغـــري مساحـــت
څخــــه ډېـــــر دي  .نــــو پــه پاېلــــه کــــې پــه ګاډر کې له اتکاء څخه د) (2.5 mپه فاصله تر
) (Ln/2 = 10/2 = 5 mفاصلې پورې ) (10mm @ 305 mmپه فاصله عرضاني سیخان یا
ګژدمکونه ځای په ځای کېږي .
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 -4.8مثال  :په الندیني ښودل شوي ګاډر مقطعې کې د ګاډر د محاسبې لپاره د
اړینوګژدمکونو تر منځ فاصله وټاکئ  ،په داسې حال کې ،چې د) (Vuقیمتونه په النـدې ډول
ورکـړل شوي او ) (f’c = 25 MPaاو) (fy = 420 MPaوي .

حل  :الندیني جدول د ګاډر د محاسبې لپاره په لنډه توګه د کود کارېدونکې غوښتنې ښیي :
په ګاډرکې د ګژدمکونوتر منځ فاصلود محاسبې لپاره الندینی معلومات په پام کې نیول
شوی دی :
 .1د ګژدمک لپاره ) (10 mmسیخان قبول شوی دی  ،چې شکل یې ) (Uډوله او
مساحت یې د ) (Av = 78 mm2سره مساوي کېږي .
 .2د ) (Vcاو) (ϕVcقیمتونه دارنګه پیداکېږي :
152,500 N = 153 KN.

√25 x 300 x 610
=)
6

()=1x

) = 0.75 x 153 = 114.75 KN.
Av fy d

نوټ  :د)

Smax

√f′c bw d
6

√f′c bw d
6

( Vc = λ

( ϕVc = ϕ λ

 Vu ≤ ϕVn = ϕ (Vc +لپاره د )(ACI 318کود پر بنسټ د اړینو عرضاني

سیخانو تر منځ فاصله د ) (d/2څخه ډېره او یا ) (600 mmڅخه کوچنۍ په پام کې نیول
کېږي  .نو له دې امله د ګاډر په وېشلو یا جدا شویو برخو کې د) (Vuقیمت په الندینی جدول
کې پرتله کوو.
525

= 5ϕVc
ϕ √fc′ .bw .d

= 3ϕVc
5

= ϕVc /2

ϕ √fc′ .bw .d

6

562.5 KN
d/4 = 600/2 = 150 mm
یا300 mm

1

ϕ √fc′ .bw .d

2

1

) (Vuلږ وي

12

337.5 KN

56.25 KN

d/2 = 600/2 = 300 mm
یا600 mm

ګژدمکونو ته اړتیا

د کود دغوښتنې له

نه شته

مخې )(Smax

300 mm

300 mm

150 mm

فرض کوو چې د ګژدمکونو لپاره ) (10 mmقطرلرونکي (U) ،ډوله سیخان په پام
کې نیسو چې د عرضي مقطعې مساحت یې ) (Av = 157 mm2کېږي .
150,000 N = 150 KN.

√25 x 300 x 600
=)
6

()=1x

) = 0.75 x 150 = 112.5 KN.

√f′c bw d
6

√f′c bw d
6

( Vc = λ

( ϕVc = ϕ

د محاسبې لپاره د پورتني مرسته کوونکی جدول له مخې ) (Smax= 300 mmقبلوو.
A v fy d

د)

Smax

 Vu = ϕVn = ϕ(Vc +لپاره اړېنه فاصله  ،د کود د درزکېدنې د معیار له مخې

دعاملې عرضاني قوې په وړاندې دمقاومت لپاره د عرضاني سیخانوتر منځ فاصلی سره
مساوي ده .
157 x 420 x 600

)

300

) = 0.75 x (150 x 103 +

Av fy d
Smax

ϕVn = ϕ (Vc +

ϕVn = 281,880 N = 281.88 KN.
= 71 mm2

1 s.bw
fy

3

< = 67 mm2

300 𝑥 300
420

1

√25
16

=

s.bw
fy

1

√fc′
16

= Avmin

د پورتنۍ محاسبې له مخې د عرضاني سیخان لپاره اصغري مساحت )(Avmin = 71 mm2
قبلوو.

د) (4.8مثال حل لپاره محاسبې په الندینی جدول کې په لنډ ډول ښودل شوې دي :
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د ګژدمکونو تر
= Avmin
71mm2

منځ قبولې

Av fy d
Vs

=S
) - Vc

)(mm

Vu
ϕ

( = Vs

)(KN

شوې فاصلې

)(Smax
له جدول څخه

Vu
)(KN

)(mm

)(mm
Av = 157
mm2

300

Av = 157
mm2

300

Vs < 0

Av = 157
mm2

300

Vs < 0

Av = 157
mm2

300

Vs < 0

Av = 157
2
Avmm
= 157
2
Avmm
= 157
2
Avmm
= 157
2
Avmm
= 157
mm2

300
270
150
100
70

عرضاني سیخانو

Vs < 0

محاسبې ته اړتیا نه شته

300

50

عرضاني سیخانو
محاسبې ته اړتیا نه شته

300

60

350

85

عرضاني سیخانو
محاسبې ته اړتیا نه شته
عرضاني سیخانو
محاسبې ته اړتیا نه شته

90
143.33
263.33
383.33
543.33

439.6
276
150
103
72

300

110

150
300
150
150
150

180
220
310
400
520

5

Vu > 5Vc = 6 ϕ √fc′ .bw .d = 562.5 KN

د کود د غوښتنې له مخې د عاملې عرضاني قوې په وړاندې د ګاډر
عرضاني مقطعه مناسبه او کافی نه ده  ،نو اړینه ده چې د ګاډرعرضاني
مقطعه لویه شي.
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580

. ( مثال د حل لنډیزپه الندینی جدول کې ښودل شوی دی4.8)د
د کود د غوښتنې له مخې
Vu
(KN)

د ګژدمکونو طرحه او محاسبه

50

10 mm U stirrups @ 300 mm C/C

300 mm

60

10 mm U stirrups @ 300 mm C/C

300 mm

85

10 mm U stirrups @ 300 mm C/C

300 mm

110

10 mm U stirrups @ 300 mm C/C

300 mm

180

10 mm U stirrups @ 300 mm C/C

300 mm

220

10 mm U stirrups @ 270 mm C/C

270 mm

310

10 mm U stirrups @ 150 mm C/C

150 mm

400

10 mm U stirrups @ 100 mm C/C

100 mm

520

10 mm U stirrups @ 70 mm C/C

70 mm

80

دمعیاري درز کېدنې
(Smax) لپاره

.  چې د ګاډر عرضاني مقطعه لویه شي،د عرضاني سیخانو له پاره اړېنه ده
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 -5.8مثال  :په الندیني شکل کې د ښودل شوي ګاډرد مقطعې په محاسبه کې د اړینو عر
ضاني سیخانوترمنځ فاصلې پیداکړئ ،چې د) (Vuقیمتونه یې په الندې ډول ورکړل شوي
او همدارنګه د) (Vuد بېالبېلوقیمتونو له مخې الندېنې دیاګرام هم برابر شوي دی  .که چېر
ې ) (f’c = 30 MPaاو) (fy = 420 MPaوي .

حل  :په درز کېدنه کې د) (ACI 318کودد غوښتنواو د الرښوونو سر یو ځای  ،په ګاډر کې
د عاملو عرضاني قوو ) (Vuله مخې تل اصغري عرضاني سیخبندي کارول کېږي  ،چې په
الندېنې جدول کې په لنډ ډول ښودل کېږي :
5

1

5ϕVc = ϕ √fy′ .bw .d

3ϕVc = ϕ√fy′ .bw .d

1,437.80 KN

862.68 KN

d/4 = 175 mmیا 300

d/2 = 350 mmیا 600

mm
175 mm

mm
350 mm

6

)(Vu
که له دې څخه لږ وي

2

د کود غوښتنه) (Smax

د ګژدمکونو لپاره ) (U) ، (12 mmډوله سیخان په پام کې نېسو چې د عرضي
مقطعې مساحت یې ) (Av = 226 mm2کېږي .
383,405.79 N = 383.41 KN.

√30 x 600 x 700
=)
6

()=1x

) = 0.75 x 383.41 = 287.56 KN.

√f′c bw d
6

√f′c bw d
6

( Vc = λ

( ϕVc = ϕ λ

د محاسبې لپاره د پورتني مرسته کوونکی جدول له مخې ) (Smax= 350 mmقبلوو.
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A v fy d

د)

Smax

 Vu = ϕVn = ϕ(Vc +لپاره اړېنه فاصله  ،د کود د درزکېدنې د معیار له مخې

دعاملې عرضاني قوې په وړاندې دمقاومت لپاره د عرضاني سیخانوتر منځ فاصلی سره
مساوي ده .
226 x 420 x 700

)

350

) = 0.75 x (383.41 x 103 +

Av fy d
Smax

ϕVn = ϕ (Vc +

ϕVn = 429,938 N = 430 KN.
350 𝑥 600
420

1

√30
16

= 167 mm2

=

s.bw
fy

1 s.bw
fy

3

1

√fc′
16

= Avmin

≥ Avmin = 171 mm2

د) (5.8مثال حل په الندینی جدول کې په لنډ ډول ښودل شوی دی :
)(Sد

= Avmin
≥

s.bw
fy

1

√fc′
16

1 s.bw
fy

3

)(mm2

محاسبې

=S

-

Av fy d

لپاره
کارېدلی

Vu
ϕ

= Vs

Vc

Vs

)(KN

)(mm

Smax
کود د
غوښتنې له مخې

Vu
)(KN

)(mm

)(mm

171 mm2 < Av

350

اړتیا

Vs < 0

ګژدمکونو اړتیا نه

220

156 mm2 < Av

320

63 mm2 < Av

130

ورته نه
326
شته
133

203.26

شته
350

440

496.59

350

660

41 mm2 < Av

85

88

749.92

350

850

29 mm2 < Av OK

60

60

1,096.59

350

1,110

22 mm2 < Av OK

45

47

1,398.92

175

1,330

نوټ  :د کود په واسطه د شرایطو له مخې لوي عرضي مقطعې ته اړتیا ده

1,430

دتېر حالت په څېر  ،د عرضاني قوې په وړاندې د محاسبې لپاره  ،ګاډر په برخو وېشل
کېږي او هر ه برخه په ځانګړې او انفرادي ډول محاسبه کېږي .
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 -12.7مثال  :په الندینی شکل کې ښودل شوي کانټلیورګاډر د عرضاني قوې په وړاندې
محاسبه کړئ ،چې په هغې کې )(fy = 420MPa) (f’c = 30 MPaکارېږي .

حل :
Wu = 1.2 x 50 + 1.6 x 70 = 172 KN/m ⇒ Pu = 1.2 x 90 = 108 KN

531

د دې مثال لپاره د محاسبې جدول په راتلونکی پاڼې کې ځای په ځای شوي دي او د عرضاني
سیخانو یا ګـــژدمکــــونــو لــه پاره )  (10 mmسیخان چې ) (Uشکل لــري او مساحت یې
) (Av = 157 mm2دی  ،فرض شوي دي .
)

5

1

5ϕVc = 6 ϕ √fy′ .bw

3ϕVc = 2 ϕ√fy′ .bw

.d

.d

1,540.50 KN

924.30 KN

d/4 = 188 mmیا

d/2 = 375 mmیا

د کود د

300 mm

600 mm

غوښتنې

300 mm

188 mm

375 mm

0.18 in2

0.09 in2

0.18 in2

Av fy d
smax

ϕ(Vc +

354.71 KN
d/2 or 24 in

) څخه
لږ Vuد(

له مخې
)(Smax
د کود د
غوښتنې
له مخې
)(Avmin

د پورتني جدول لپاره د الندېنیو قیمتونو څخه ګټه اخیستل شوې ده :
308,094 N = 308.10 KN.

√30 x 450 x 750
=)
6

()=1x

) = 0.75 x 308.10 = 231.08 KN.

√f′c bw d
6

√f′c bw d
6
1

د کود د غوښتنې له مخې ) (d/2 = 375 mmلپاره )ϕ√fy′ .bw .d

2

( Vc = λ

( ϕVc = ϕ λ

=  ( Vu ≤ 3Vcد

ګژدمکونو تر منځ فاصله ) (300 mmټاکل کېږي او په ګاډر کې ویشل کېږي .
په همدې ډول د کود د غوښتنې له مخې ) (3Vc < Vu ≤ 5Vcلپاره ) (d/4 = 188 mmد
ګژدمکونو تر منځ فاصله خو ) (150 mmکاروو .
د ګژدمکونو تر منځ اعظمي فاصله ) (Smax = 300 mmده  ،نو له همدې کبله لرو چې :
157 𝑥 420 𝑥 750

) = 354.71 KN.

300

) = 0.75 x (308,094 +

Av fy d
smax

ϕ(Vc +

دعرضاني سیخانو یا ګژدمکونو اصغري مساحت مساوي کېږي په :
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= 110 mm2
= 107 mm2.

300 x 450
420

1

√300
16

1 300 x 450
3

420

==

=

s.bw
fy

1 s.bw
fy

3

1

√fc′
16

= Avmin

≥ Avmin = 110 mm2

اصغري عرضاني سیخبندي  :د ګژدمک لپاره ) (10 mmسیخان قبول شوي دي چې
شکل یې ) (Uډوله او مساحت یې د )  (Av = 157 mm2 > Avmin = 110 mm2لپاره مناسبه
فاصله په جدول کې په پام کې نیول شوي ده  ..نو د )  (10 mmسیخانو چې ) (Uډوله شکل
لري  ،مناسبه ده چې تر منځ فاصله یې ) (300 mmاو یا د هغې څخه لږه په پام کې ونیول شي.
د ګاډر د اغېزمنتیا لپاره هغه په بر خو ویشو .د هرې جدا شوي برخې لپاره د
ګژدمکونو تر منځ فاصلی ټاکل کېږي  ،چې د دواړو د کود د الرښونې له مخې د درز کېدنې
او د عاملې عرضاني قوې په وړاندې د مقاومت کولود غوښتنې لپاره د اندازو څخه کوچنۍ
ده .
په لومړۍ جدا شوې برخه کې :
) - Vc

Vu
ϕ

( = Vmax = 288.60 KN ⇒ Vsmax = Vn – Vc
) - 308.10 = 76.7 KN.

288.60
0.75

( = Vsmax

د عاملو عرضاني قوې په وړاندې د مقاومت لپاره د اړینو ګژدمکونو تر منځ فاصلې مساوي
کېږي په :
= 644 mm.

157 𝑥 420 𝑥 750
76,700

=

Av fy d
Vmax

=S

نو په پایله کې د لومړۍ جدا شوې برخې لپاره د پورتنیو درېو قیمتونو څخه د سیخانو تر
منځ فاصله ) (s = 300 mmقبلووو چې ) (10 mm – Ustirrups@300 mm C/Cکاروو.
په دویمه جدا شوو برخو کې :
) - Vc

Vu
ϕ

( = Vmax = 495 KN ⇒ Vsmax = Vn – Vc

) - 308.10 = 351.90 KN.

495
0.75

( = Vsmax

د عاملې عرضاني قوې په وړاندې د مقاومت کولو لپاره داړینو عرضاني سیخانو یا
ګژدمکونو تر منځ فاصله مساوي کېږي په :
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= 140 mm.

157 𝑥 420 𝑥 750
351,900

=

Av fy d
Vmax

=S

نو په پایله کې د لومړۍ جدا شوې برخې لپاره د پورتنیو درېو قیمتونو څخه د سیخانو تر
منځ فاصله ) (s = 140 mmقبلووو چې ) (10 mm – Ustirrups@140 mm C/Cکاروو.
د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو وېشنه په الندیني شکل کې ښودل شوې ده :
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 -12.8د قیپي موډل په واسطه د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونود پرېکېدنې تحلیل

)(Shear Analysis in Reinforced Beams by Truss Model
د قیپي موډل په واسطه د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو د پرېکېدنې تحلیل په )(1899
زیږدیزکال کې د سویسي انجنیر ریتر ) (Ritterاو په په ) (1902زیږدیزکال کې د الماني
انجنیر مورش ) (Morschد ځانګړو څېړنو په پایلو کې تر سره شو .
د عرضاني قوو او کوږوالي (انحنایي) مومنټ له امله د درز نمونه په ( -11a.8شکل)
او د هغې ساده شوي  ،چې په هغې کې درزونه په منقطع لیکي په څېر په ( -11b.8شکل)
کې ښودل شوي دي  .فعال طوالني سیخان او همدارازګژدمکونه په ضخیمې لیکې  ،چې د
کششي قوو ښودنه کوي ،ښودل شوي دي  .د ګاډر په پاسنۍ برخه کې یې کانکرېټ فشاري
قوې او په الندېنۍ برخه کې د فوالدي سیخانو کششي قوې زغمي  ،خوپه هغې کې یو
شمېر عرضاني فوالدي سیخان یا ګژدمکونه دي  ،چې یو درز قطع کوي  .نو له دې امله په یو
اوسپنیزکانکرېټي ګاډر باندې چې دعرضاني سیخانو یا ګژدمکونو او کششي سیخانو
لرونکی وي  ،پر یوه مهال د پرېکېدنې او کوږوالي له اغېزې  ،د فشاري او کششي تشنجاتو
وېشنه  ،د فشاري او کششي اجزا لرونکي یوې قیپي سره ورته ښودل شوې
دی ]. [321,322:7
په عمل کې له افقي محور سره د درز زاویه له )˚ (25درجې څخه تر)˚ (60درجې پورې
)˚ ، (25˚< θ < 60خو له اقتصادي پلوه دا زاویه )˚ (θ = 45په پام کې نیول کېږي]. [231:3
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 - 24.8شکل  :د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو لپاره د قیپي ) (Trussمیکانیزم ].[166:10

 - 25.8شکل  :د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو لپاره د کمان ) (Archمیکانیزم ].[166:10

د قیپي په مودل کې فرضېږي چې ټول ګژدمکونه د تسلیمېدنې تشنجاتو ته رسېږي ،
نو د دې فــرضېدنې له مخې د ګژدمک عمودي قوه د ) (Avfytسره مساوي کېږي .
د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو د پرېکېدنې خواصودارزونې لپاره د قیپې مودل د
قطري فشاري میدان ) (Diagonal Compression Fieldنظریې په نوم یادېږي  .ددې نظریې
اساسات کولی شو د ( -24.8شکل) په واسطه تشریح کړو .د ( -24a.8شکل) یو
اوسپنیزکانکرېټی ګاډر دی چې  ،د یو شانته بار الندې د طوالني کوږوالي او د عمودي
عرضاني سیخانو په واسطه سیخبندي شوی دی  .همداراز په دې ګاډر کې خطونه قطري
536

اوکم رنګه ښودل شوې دي او کششي درزونه په کې د کانکرېټو په واسطه د زغمېدنې په
حالت کې ښودل شوي دي  .په ( -24b.8شکل) کې په مقطعې کې د دوو ګژدمکونوتر منځ د
) (xپه فاصله انتخاب شوې ده  ،د مقطعې پرېکېدنه د کانکرېټو د فشاري قطري قوو
عمودي مرکبې سره مخامخ کېږي  .د دې قوو افقي مرکبه د طوالني کششي فوالدي سیخانو
سره متعادل کېږي  ،د ( 24b.8او  )24c.8شکلونو په پام کې نیولو سره د دې کششي قوو
مقدار مساوي کېږي په]: [210-21215:6
)…………………………………..…………… (28.8

V
tanθ

= ΔN

په پورتنۍ رابطه کې  - (V) :د مقطعې عرضاني قوه  (ΔN)،افقي مرکبه او ) (θدافقي محور
سره د قطري رابطو زاویه ده  .د) (ΔNقوه باید د کوږوالي له اغېزې کششي قوې سره جمع
شي  .دفشاري میدان په نظریه کې د پرېکېدنې د محاسبو لپاره د مقطعې فعاله ارتفاع د
طوالني قوو تر منځ فاصله ) (dvوي او په پاېله کې دګاډر د تنې د عرض ) (bvپه پام کې نیولو
سره قطري فشاري تشنجات مساوي کېږي په :
)………………………………………… (29.8

V
bv dv SinθCosθ

= fd

اوس که د ( -24b.8شکل) څخه چې په هغې کې د ګژدمکونو قوه له ) (Avfytاو تر منځ
فاصله یې فرض کړو  ،نو په عمودي امتداد باندې د قوو تعادل مساوي کېږي په :
1

)x ) =V ……………………………………….. (30.8
s

dv

( = Avfyt

tanθ

اویا هم دا رابطه په الندې ډول لیکلی شو :
)……………………………………………. (31.8

V
1

)fyt dv (tanθ

=

Av
s

په پورتنۍ رابطه کې که د) (θزاویه د ) (45ºدرجو سره مساوي قبوله شي  ،نو د فوالدو
په واسطه د زغم عرضاني قوې لپاره د ) (ACI 318کود رابطه په الس راځي  .خو دفشاري
میدان په نطریه کې د) (θزاویه کولی شو له ) (15ºدرجوڅخه تر) (75ºدرجو پورې غوره کړو.
خو له اقتصادي پلوه ښه به دا وي چې د) (θزاویه د ) (45ºدرجو سره مساوي قبوله کړو .لکه
څنګه چې لیدل کېږي د فشاري میدان په نظریه کې د مقطعې عرضاني قوه د کششي او
عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو په واسطه زغمل کېږي]. [135-145:17
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) -(aد عرضاني او طوالني سیخانو لرونکې اوسپنیزکانکرېټي ګاډر -(b) .د پرېکېدنې (عرضاني قوو ) له
امله په افقي سیخانو کې کشش  -(c) .د ګاډر په تنه کې قطري فشار  -(d) .په ګژدمکونو کې عمودي کشش.
) -(eد پرېکېدنې (عرضاني قوو ) قوو لپاره د تعادل ګراف.
 - 24.8شکل  :د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو لپاره د فشاري میدان نظریه ].[230:3

د پلونو د محاسبې لپاره د اشتو ) (AASHTOستندرد  ،د مقاومت محاسبوي طرېقې
) (LRFDله مخې  ،د عرضاني قوو په وړاندې داوسپنیزکانکرېټی ګاډرونوپه طرحه او
محاسبه کې د قیپي مودل څخه ډېره ګټه اخیستل کېږي  .د کود له مخې نومینالي عرضاني
قوه مساوي کېږي په :
)Vn = Vc + Vs ≤ 0.25f’c bv.dv ……………….….. (32.8
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په پورتنۍ رابطه کې  (bv) :د ګاډر د تنې عرض دي (چې په همدې فصل کې په  bwښودل
شوې هم دی)  (bv) .د ګاډر فعاله ارتفاع ده چې له ) (0.9dاو د ) (0.72hد لوی قیمت څخه باید
لږ نه وي  .د) (Vcاو) (Vsقیمتونه د المدېنیو فورمولونو په واسطه په الس راځي :
)Vc = 0.265β √fc′ bv.dv …………………………. (33.8
Av fyt dv (Cotθ+Cotα)Sinα
s

= Vs

په پورتنیو رابطو کې  (Av) :د ګژدمکونو د والړوسیخانو د مقطعې مساحت دی (fyt) .
د ګژدمکونو دسیخانود تسلیمېدنې تشنجات دي  (s) .د ګژدمکونو تر منځ فاصله ده (α) .
دګاډر د تنې د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو او د افق تر منځ زاویه ده  (θ) .د درز او د افق
تر منځ زاویه ده  (β) .د کانکرېټو د کششي تشنج ضریب دی  ،چې د کشش په وړاندې د
قطري درز د مقاومت ښودونکې دی  ،چې د ) (θزویه هم کنترولوي  .د) (θاو ) (βزاویې
دطوالني کشــشي سیــخانو د نسبتي اوږدېــدنې پوري اړه لري  ،چې مقدار یې په الندې ډول
پیداکېږي :
)≤ 0.006 ………………….. (34.8

| |Mu
| −0.5Nu + |Vu
dv

Es As

= εs

په پورتنۍ رابطه کې  (Nu) :محوري قوه ده  ،که چیرته فشاري وي په مثبته عالمه او
که چیرته کششي وي په منفي عالمو ښودل کېږي  (Mu) .د کوږوالي مومنټ دی  ،چې قیمت
باید له ) (Vudvڅخه لږ فرض نه شي  (As) .د طوالني فوالدي سیخانو مساحت دی  ،چې د
پام وړ مقطعې څخه د پیوند اودوالي په اندازه په پام کې نیول کېږي  ،که چېرته د پورتنۍ
رابطي قیمت منفي په الس راشي  ،نو په هغه حالت کې ) (εsد صفر سره مساوي قبلېږي  .که
د ) (Muقیمت په پوره اندازه ډېر وي  ،چې د مقطعې د فشاري برخې د درز کېدنې المل شي
نود ) (εsقیمت باید دوه ځلې شي  .د هغو مقطعو لپاره چې د ) (dvد تکیه څخه واقع وي  ،نو
) (εsد ) (dفاصلې پورې اړه لري .
د هغه اجزاوو لپاره چې په هغې کې عرضاني سیخان په اضغري اندازه ځای په ځای
شوي وي  ،د هغې لپاره د) (βاو ) (θقیمتونه د الندینی و فورمولونو په واسطه پیداکېږي :

θ = 29 + 3500 εs
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,

4.8
1+750εs

=β

د شکل سره سم طوالني فوالدي سیخان د پرېکېدنې له اغېزې د اضافي قوو د انتقال
لپاره باید کافي وي  ،یانې :
)− 0.5Vs ) cot θ ……….. (35.8

| |Vu
ϕv

(+

0.5Nu
ϕc

-

| |Mu
ϕf

≥ Avfyt

په پورتنۍ رابطه کې :
 ϕc ،ϕfاو  - ϕvپه ترتیب سره د کوږوالي  ،محوري قوې او عرضاني قوې د مقاومت د
کمېدنې ضریبونه دي  .د) (Vsعرضاني قوه باید له )(Vu/ϕڅخه لویه په پام کې نیول شي .
د هغه اجزاوو لپاره چې په هغې کې عرضاني سیخان لږ وي  ،د ) (θزاویه باید لږ تر لږه
د مخکنۍ رابطي په وسطه په الس راوړل شي  ،خو) (βد زاویه د الندېنۍ رابطي په واسطه
پیداکېږي :
51
39+Sxe

x

4.8
1+750εs

=β

په پورتنۍ رابطه کې ) (Sxeد درز د فاصلې پارامتر دی  ،چې په المدې ډول پیداکېږي :
, 30 mm ≤ Sxe ≤ 200 mm

51
ag +0.63

Sxe = Sx

 -Sxد پرېکېدنې کوچني ژوروالی دی او) - (dvدسیخانو ترمنځ د طوالني درز د
کنترولوونکې دی  ،چې هرې الیې د مقطعې سطحه باید لږترلږه ) (0.003bvSxوي  -(ag) .د
ډکوونکو د دانې اعظمي اندازه ده  (Sxe = Sx) .سره قبلېږي]. [335-340:7
څرنګه چې ) (θزاویه له )˚ (45سره نه مساوي  ،نو د پرېکېدنې لپاره بحراني فاصله ،
په هغه حــالت کې چــې د اتکاء عکــس الــعمل فشار ولري او له ) (dv cot θســره مســاوي په
الس راشي  ،خو مخکې په څېر بحراني مقطعه له اتکاء څخه د ) (dپه اندازه قبلېږي  .کله چې
) (Vu > 0.5ϕVcشي  ،نو لــږتر لــږه عرضاني سیخان باید د الندینی فورمول له مخې وټاکل
شي :
)…………………….…… (36.8

bv
fyt

= 0.27 √fc′

Avmin
S

Vu < 0.125 f’c bv dv ⇒ s ≤ 0.8 dv ≤ 600 mm
Vu ≥ 0.125 f’c bv dv ⇒ s ≤ 0.4 dv ≤ 600 mm

540

دا طرېقه د ) (ACIله طرېقې څخه ډېره دقیق ده  ،همدا راز د ) (AASHTOپه طریقه کې
د ) (ϕکمېدونکي ضریب قیمت ) (0.9فرضېږي .

 - 25.8شکل  :د اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو لپاره د فشاري میدان نظریه ].[233:3

 -13.8کوربلونه اود اصطکاک عرضاني قوه )(Corbels and Shear Friction
کوربل یا لنډ کانټیلیور عنصر یا ګاډر دی  ،چې د پایو (ستنو) او یا دیوالونو سره
نښتی وي  .چې په صنعتي ودانیو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او په صنعتي ودانیو کې کرن
دهغې له پاسه تکیه کوي  ،چې په الندیني ( -26.7شکل) کې ښودل شوی دی .

 -26.8شکل  :کوربل ]. [254:3
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په کــوربـل کې د تشنجـات حالت پیپـلی او مغلق وي او د معمولي ګاډر سره توپېر
لري  .د همدې پیپلي او مغلقو تشنجاتو له امله کوربل د پایو یا ستنو او دیوالونو سره په
نښتې برخه کې د عمودي درز له الرې تخریبېږي  .په کوربل کې د تخریبیدونکې درز سره د
عرضاني قوې په وړاندې مقاومت د ډکوونکو ) (Aggregateد یو ځای کېدنې په واسطه
برابرېږي  .د ډکوونکو دا یوځای کېدنه په ګاډر کې د عرضاني قوې په وړاندې محاسبه کې
په پام کې نه نیول کېږي  .سره له دې ،چې د کوربلونو لپاره د ډکوونکو یو ځای کېدنه د
سیخانو سره یو ځای د تخریب او ویجاړېدنې درز قطعه کوي  ،خو د عرضاني قوې په
وړاندې د مقاوم کېدنې بله طریقه ،چې د اصطکاک د عرضاني قوې په نوم یادېږي په الندې
ډول تشریح کېږي .
د کوربل لپاره د فوالدي سیخانو سیخبندي په ( -27.8شکل) کې ښودل شوې ده  .د
کوربلونو لپاره د تخریبیدونکې درز سره د عرضاني قوې په وړاندې د مقاومت لپاره
محاسبه د الندېنۍ معادلې په واسطه سرته رسېږي :
)Vn = Avf.fy.µ ………………………………………………..(37.8
دلته :
 - Vnد تخریبېدونکي درز سره مقاوم داصطکاک عرضاني قوه ده .
 - Avfد تخریبېدونکي درز سره د اصطکاک دعرضاني قوې په وړاندې دعمودي سیخانو
مساحت دی .
 - fyد اصطکاک دعرضاني قوې په وړاندې سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت دی .
 - µد تخریبېدونکي درز سره د اصطکاک ضریب دی ،چې قیمتونه یې په الندي ډول قبلېږي:
 - µ = 1.4λد یو ریخت او په قالب کې اچوونکو کانکرېټو لپاره .
 - µ= 1.0λد سخت شویو کانکرېټو په وړاندې دځای په ځای کېدونکو کانکرېټو له
پاره،چې عمداد یې ځیږوالی نژدی د ) (6 mmملي متره په اندازه په تقریبې ډول ډېرېږي .
 - µ = 0.6λد سخت شویو کانکرېټو په وړاندې دځای په ځای کېدونکو کانکرېټو له
پاره،چې ځیږوالی یې عمدأ نه ډېرېږي .
 -λ = 1.0د نارمل درنوکانکرېټوله پاره (0.85) ،د شګلنو سپکو کانکرېټو لپاره او )(0.75
سپکو کانکرېټو لپاره په پام کې نیول کېږي .
542

 -27.8شکل  :دکوربل د سیخبندۍ تفصیل ]. [256:3

د محاسبې د طرېقې لپاره ) (37.8معادله د )(ACI 318کود د شرایطو لپاره الندېنۍ
غوښتنې په پام کې نیول کېږي :
 -1د) (Vnقیمت باید په هیڅ وجه له ) (33.6 + 0.08f’c)Acv ، (0.2f’c.Acاو )(112Acv
قیمتونو څخه ډېر ونه نیول شي  .دلته ) (Acvد کانکرېټو د مقطعې هغه سطحه ده چې د
پرېکېدنې په وړاندې مقاومت کوي .
 -2د عرضاني اصطکاک لپاره سیخبندي کېدونکو سیخانو مقاومت باید له )(420 MPa
باید ډېر نه شي ). (fy ≤ 420 MPa
 (a/d) -1باید د یو څخه ډېر نه شي ).(a/d ≤ 1.0
 (Nuc) -2باید د )  (Vuڅخه باید ډېر نه شي ) .(Nuc ≤ Vu
 -3دکوربل بیرونۍ څنډې ارتفاع باید د) (d/2څخه لږې نه شي .
ϕ = 0.75 -4
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 - Af -5دانحنایي یا د کږو سیخانو مساحت دي  ،چې د کوږوالي یا انحناء په وړاندې د اړخ
د مقطعې د مقاومت لپاره په پام کې نیول کېږي  .د کوږوالي یا انحنایي مومنټ مساوي
کېږي په :
)Mu = Aua av + Nuc (h - d) ……………………… (38.8
 -An -6محاسبوې کششي سیخانو مساحت دی ،چې دضریبې شوي یا نهایي کششي قوې
) (Nucپه وړاندی مقاومت کوي ) . (An = Nuc/ ϕ fyد) (Anد محاسبې لپاره باید چې
)(Nucد ) (0.2Vuڅخه لږ نه وي )  . (Nuc ≥ 0.2Vuنو له دې امله ). (Anmin = 0.27Vu/fy
کشش د ژوندي یا مؤقت بارپه واسطه اغېزمن کېږي ،حتی که چېرې د څکېدنې
) ،(Creepانقباض او د تودوخې د بدلون له امله هم وي .
 - As -7د لومړنیو سیخانو مساحت دی ،چې د ) (Af + Anاو ) (2Avh/3 + Anڅخه باید
لوي او یا ورسره مساوي وي .
 - Asf -8د نژدې عرضاني سیخ یا ګژدمک یا د) (Asسره موازی د پایی یا ستنی عرضاني
سیخ یا ګژدمک څخه ترکیب مومي  ،چې د) (Asپورې د ) (2/3dپه اندازه وېشل شوي
وي  .همداراز د) (Asfباید د ) (Asدنیمایی څخه لږ نه شي ). (Asf ≥ As
 - ρ = As/bd -9باید د)

f′c
fy

 (0.04څخه لږ نه شي )

f′c
fy

. (ρ ≥ 0.04

 -10د متقابلو سیخانو) (Transverseمساحت باید لږ تر لږه د لومړنېو سیخانو د مساحت
) (Asپه اندازه وي .
 (As) -11باید د کوربل داړخ سره کاږه او چنګک شي د :
 -aد ولډنګ په واسطه چې لږ تر لږه اندازه یې دمتقابلو سیخانو) (Transverseسره مساوي
وي  .ولډنګ باید داسې محاسبه او ډیزاین شي ،چې د) (Asځانګړې تسلیمېدنې
مقاومت ته وده او پراختیا ورکړي لکه په ( -28.8شکل کې ) .
 -bدیوې افقي حلقی په شکل بیرته شاته کږېږي .
12ـ د بار الندې یا برداشت کوونکي او زغمونکي ساحه باید د لومړنیو کششي سیخانو د
مستقیمې برخې څخه اخوا او همدارنګه د دننني اړخ او یا د متقابلو سیخانو)(Transverse
څخه اخوا طرحه یا په پام کې نه نیول شي .
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دلته :
)(Vn, Avfاو ) (fyد) (37.8معادلې لپاره تعریف شو.
 - Acدکانکرېټي مقطعې مساحت  ،چې دعرضاني اصطکاک په وړاندې مقاومت کوي.
 - aد اتکاء له اړخ څخه د عرضاني قوې فاصله ده (د عرضاني قوې وایه ده) .
 -dد اتکاء د اړخ سره د کوربل فعاله ارتفاع ده .
 - hد اتکاء د اړخ سره د کوربل ضخامت یا ارتفاع ده .
 - Nucپه کوربل باندې عامله ضریبې شوي کششي قوه ده .
 - Afد اتکاء د اړخ سره د کوربل د مقطعې لپاره د انحنایي سیخبندي شویو سیخانو مساحت
دی .
 - Anد اتکاء د اړخ سره د کوربل د مقطعې لپاره د محوری کششي قوې په وړاندې د سیخانو
مساحت دی .
 - Anminد) (Anلپاره د کود له خوا ټاکل شوي اصغري مساحت دی .
 - Asد اتکاء د اړخ سره د کوربل د مقطعې لپاره د لومړنېو سیخانو مساحت دی .
 - ρ= As/bdد اتکاء د اړخ سره د کوربل د مقطعې لپاره د سیخبندۍ نسبت دی .

 -28.8شکل  :دکوربل د بیرونۍ څنډې سره د لومړنېو سیخبندي شویو او کږو یا چنګک شویو
سیخانود ولډنګ کېدنې تفصیل ].[187:12

د کود د غوښتنې له مخې دپاسنۍ خولۍ لپاره چې ) (Vnد هغې له پاسه عمل کوي
یـــوازې د کانکـرېټو نارمل وزن په پام کې نیول کېږي  .د سپکو کانکـرېټــــو لپاره د درز سره
مقاومه عرضاني اصطکاکی قوه ) (Vnد  (0.2 – 0.7a/d)f’cbwfyاو(800 – 280 a/d) bwfy
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څخه ډېره نه نیول کـــېږي  ،دلـــته ) (bwد اتکاء د اړخ سره د کـــوربل د مقطعې عرض
دی]. [249-258:3

 -14.8د ژور ګاډرونو د عرضاني قوو د محاسبې لپاره معمولي طریقه
)(Conventional Method for Deep Beams Shear Design
ژورګاډر هغه ګاډر ته ویل کېږي چې د خالصې وایې او فعالې ارتفاع نسبت یې له
څلورو سره مساوي اویا کوچنی )≤ 4.0

Ln
d

( وي  .د ژورو ګاډرونو د عرضاني قوو په وړاندې

محاسبې لپاره یو هم معمولي محاسبوې طریقه ده  ،چې په الندې ډول یې یادونه کېږي .

 -1د ګاډر الندېنۍ برخې ته نژدې بارېدنه
)(Loads are applied near to the bottom of the beam
په ( -29.8شکل) کې په ګاډرونو عامل بارونه داسې (د ګاډر الندېنۍ برخې ته نژدې
بارېدنه) ښودل شوي دي چې د عرضاني قوې له امله په درزکېدنه او تخریبېدنه په دې ډول
بارېدنې په پایله  ،د معمولي ګاډرونو ) (Conventional beamsپه څېر ،چې په )(45°
درجو زاویی مایل درزو شوي وي  ،دي  .د کوږوالي یا انحناء سیخبندۍ لپاره اړېنه ده ،چې
سیخان اتکاء سره په مناسبه او وړ توګه د ولډنګ یا د چنګک په واسطه کاږه شي او هم اړینه
ده چې د متمرکزو بارونه لپاره سیخبندي تر سره شي ]. [155-161:9

 -29.8شکل  :د ګاډر الندېنۍ برخې ته نژدې د بارېدنې شیما ګانې ].[208:10
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 -2د ګاډر پاسنۍ برخې ته نژدې بارېدنه
)(Loads are applied near to the top of the beam
په عامه توګه ګاډرونه پاسنۍ برخې ته نژدی بارېږي  ،خو په دې ډول ګاډرونو کې د
عرضاني قوو له امله دد رزکېدنې زاویه د) (45°درجو څخه لږه وي اوځیني یې عمودي حالت
ته نژدې غځېږي  ،کله چې ګاډرونه لکه د الندینی ( -30.8شکل)په څېر پاسنۍ برخې ته
نژدې بار شوې وي  ،نو د )(ACI 318کود دې ډول بارېدنې حالت کې  ،د ژورو ګاډرونو د
محاسبې لپاره الندینی شرایط پیشهادوي :
5

 -1د ژورو ګاډرونو لپاره ) (Vnباید له ] [ √fc, bw .dڅخه ډېره نه شي یانې ورڅخه کوچنی
6
5

یا مساوي وي . Vn ≤ √fc, bwd
6
 -2په ژورو ګاډرونو کې باید دوه طبقې عرضاني سیخان یو یې د ګاډر د وایې سره عمودي
) (Avاو بل یې د ګاډر له وایې سره موازي ) (Avhځای په ځای شي  .عمودي عرضاني سیخان
مساحت باید له ) (0.0025bwsڅخه لږ نه وي او تر منځ فاصله ) (sیې له ) (d/5یا )(300 mm
ملي مترو څخه ډېره نه شي  ،همدارازد موازی سیخان مساحت باید له ) (0.0015bws2څخه
لـــږ نه وي او تــــر منځ فـــاصله ) (s2یې له ) (d/5یا ) (300 mmملي مترو څخه ډېره نه شي
].[336-338:12
 -3د عمــــودي سیخــــــــبندي کېدونکې طبقې سیخانو مساحت مساوي کېږي په
) (Av≥0.0025bwsاو تر منځ فاصله یې مساوي کېږي په ) (s ≤ d/5او یا)(s ≤ 300 mm
سره.
 -4د موازې سیخبندي کېدونکي طبقې سیخانو مساحت مساوي کېږي په ≥ (Av
) 0.0015bws2او تر منځ فاصله یې مساوي کېږي په ) (s2 ≤ d/5او یا) (s2 ≤ 300 mmسره.
 -5عرضاني او کوږوالي یا انحناء لپاره ځای په ځای کېدونکې سیخان باید په مناسبه توګه
را کاږه شي یا د هغې ځای په ځای کېدنه کې چنګک یا ولډنګ شي  ،تر څو د دې سیخانود
تسلیمېدنې مقاومت څخه په بشپړه توګه ګټه واخیستل شي ]. [151,152:8
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 -31.8شکل  :د ژورو ګاډرونو د درز کېدنې حالت ]. [209:10
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لـــــــــنــډیـــــز
ټول کږېدونکي یا انحنایي اجزاء او په ځانګړې توګه ګاډرونه سربېره پر
کوږوالي ) (Bendingد پرېکېدنې ) (Shearد اغېزې الندې هم راځي  .د ګاډر په هره برخه
کې چې د کوږوالي له امله بدلون رامنځته کېږي  ،هماغلته د پرېکېدنې یا عرضاني قوو له
امله بدلون هم رامنځته کېږي .
په ګاډر کې د کوږوالي مومنټ او د عرضاني قووله امله درزونه چې د کوږوالي
مومنټ د ګاډر د وایي په منځ کې اعظمي او په اتکاګانو کې صفر وي او عرضاني قوې د
دې پر خالف د وایي په منځ کې صفر او په اتکاګانو کې اعظمي وي  ،رامنځته کېږي  .د
عرضاني قوو او کوږوالي مومنټ یو ځایی عمل په پایله کې بحراني موقیعیت  ،د هرې
اتکاء د اړخ څخه دفعالې ارتفاع په فاصله ،چېرته چې عرضاني قوې په لوړ مقدار وي او د
کوږوالي مومنټ په مناسبه توګه لوړ وي  .نو له دې امله اړینه ده چې ګاډرونه باید د عرضاني
قوو په وړاندې محاسبه شي .
داوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو د عرضاني قوو) (Vuپه وړاندې محاسبه کې د ګاډر
دکانکرېټی مقطعې د عرضاني قوې ) (Vcاو د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو د عرضاني
قوې ) (Vsپه پام کې نیولو سره تر سره کېږي .
نو له دې امله د ) (ACI 318کود د الرښوونې په پام کې نیولو سره په
اوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو کې عرضاني فوالدي سیخان یا ګژدمکونه د عاملو عرضاني
قوو له اغېزې دمخنیوي لپاره په بېالبېلو تر منځ فاصلو کې ځای په ځای کېږي .
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پــــــــوښــــتـنــــې
 -1د عرضاني قوو په وړاندې د ګاډر په محاسبه کې د کانکرېټو د فشاري مقاومت ) (f’cاو
د سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت ) (fyلپاره کوم محدودیتونه شته دي ؟
 -2اعظمي عرضاني قوه د کوم دلیل له مخې اتکاء څخه د فعالې ارتفاع په فاصله په پام کې
نیول کېږي ؟
 -3ولې د احتیاط له مخې د ګاډر په لیکه کې عرضاني سیخان یا ګژدمکونه په پام کې نیول
کېږي  ،سره له دې چې ضریبې شوې عرضاني قوه له صفر سره مساوي وي ؟
 -4د عرضاني سیخانو تر منځ د فاصلي د محدودیتونو په اړه څه معلومات لرئ ؟
 -5څه مهال په ګاډرونو کې د عرضاني سیخان یا ګژدمکونو محاسبې ته اړتیا نه لیدل کېږي؟
 -6د عرضاني سیخانویا ګژدمکونو د اعظمي مساحت د محدودیت په هکله څه معلومات
لرئ ؟
 -7د عرضاني سیخانویا ګژدمکونو د اصغري مساحت د محدودیت په هکله څه معلومات
لرئ ؟
 -8ولې د عرضاني سیخانو د محاسبې لپاره ګاډر په درېو برخو وېشل کېږي ؟
 -9ژور ګاډر کوم ګاډر ته ویل کېږي ؟
 -10د ژورګاډرونو د عرضاني سیخانو د محاسبې په هکله د ) (ACI 318کود غوښتنې
کومې دي ؟
 -11د عرضاني سیخانو محاسبه د قیپې موډل په واسطه څرنګه سرته رسېږي ؟
 -12په الندینی شکل کې د ساده اتکاء لرونکي ګادراو په جدول کې د ورکړل شویو ارقامو
له مخې د عرضاني سیخانو لپاره محاسبه ترسره کړئ ؟
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ګڼه

خالصه

د ګاډر

وایه

ابعاد (b x

)(m

) dپه )(mm

وېشلي
f’cاو  fyپه

بارونه (DL

)(MPa

) LLپه

متمرکزبارونه (DL
) / LLپه ) (KNاو
) (X1په )(m

)(KN/m

متمرکزبارونه
)(DL / LL
په ) (KNاو
) (X2په )(m

1

6.00

375 x 600

20او 420

20

27

-

-

2

3.00

300 x 385

25او 420

40

65

-

-

3

5.50

350 x 540

30او 420

100

130

-

-

4

9.00

500 x 800

20او 420

65

105

-

-

5

7.00

450 x 525

25او 420

60

90

-

-

6

6.00

1,200 x 175

30او 420

50

75

-

-

7

18.00

900 x 1,600

20او 420

170

210

-

-

8

4.50

300 x 425

25او 420

12

23

X1 = 2.70

DL = 90

-

9

5.40

350 x 540

 30او 420

45

65

X1 = 2.70

DL = 90

-

10

7.20

300 x 425

 20او 420

7.5

7.5

X1 = 2.70

DL = 90

LL = 260 X2
= 6.50

11

7.50

300 x 550

 25او 420

3

4

X1 = 2.70

DL = 90

LL = 350 X2
= 6.20

12

10.50

500 x 800

 30او 420

4.5

14.6

X1 = 2.70

DL = 90

-

13

14.20

450 x 425

 20او 420

30

36

X1 = 2.70

DL = 90

-

14

3.00

300 x 300

 25او 420

17.5 19

X1 = 2.70

DL = 90

-
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 -13په الندینی شکل کې د کانټیلیور ګادراو په جدول کې د ورکړل شویو ارقامو له مخې د
عرضاني سیخانو لپاره محاسبه ترسره کړئ ؟

متمرکزبارونه متمرکزبارونه
د ګاډر ابعاد

f’cاو  fyپه

وېشلي بارونه

)(DL / LL
په ) (KNاو

)(DL / LL
په ) (KNاو

) (X1په )(m

) (X2په )(m

1

6.00

300 x 625

20او 420

16

50

-

-

2

3.00

350 x 525

25او 420

10

20

-

-

3

5.50

250 x 425

30او 420

22

110

-

-

4

9.00

375 x 475

20او 420

26

72

-

-

5

7.00

300 x 300

25او 420

33

99

-

-

6

6.00

300 x 425

30او 420

22

65

-

-

7

7.20

400 x 500

 20او 420

75 85

8

7.50

300 x 425

 25او 420

95 110

9

3.00

300 x 300

 25او 420

65

خالصه
ګڼه

وایه )(m

) (b x dپه

)(MPa

)(mm

) (DL LLپه
)(KN/m
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75

DL = 90
X1 = 2.70
DL = 90
X1 = 2.70
-

LL = 260
X2 = 6.50
LL = 350
X2 = 6.20
-
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نهـــم فــــصل
دفوالدي سیخانو او کانکرېټو نښلېدنه او پراختیایي اوږدوالی یا
غځېدنه
)(Bond and Development Length of Steel and Concrete
 - 1.9پــــــېــــژنــــــــدنــــــه )(Introduction
په تېرو فصلونو کې داوسپنیزکانکرېټي ګاډرونو په تحلیل کې  ،د فوالدي سیخانو او
کانکرېټو تر منځ بشپړه نښلېدنه فرض شوې وه  .دکږېدنې او عرضاني قوو د تحلیل د طرېقې
او پاېلو د تصدیقولو لپاره اړینه ده چې دا بشپړه نښلېدنې ازمایښت شي  .نو له دې امله په
دې فصل کې د ) (ACI 318کود د غوښتنو په پام کې نیولو سره ،د فوالدي سیخانو او
کانکرېټو تر منځ په نښلېدنې پورې ځانګړې بحث  ،سرته رسېږي .
د فوالدي سیخانو او کانکرېټو ترمنځ نښلېدنه په درېو بېالبېلو ډولونو ویشل کېږي :
 -1کیمیاوي نښلېدنه ) (Chemical Bondیا چسپېدنه) : (Adhesionسمنټی خمېرې قلوي
خاصیت لري  ،نو د سمنټو د خمېرې ( پورتلنډ سمنټ  +اوبه)د )(PHاندازه د) (7او) (12تر
منځ وي او ځېني مهال التر دې د لوړ قلویت اندازه هم څرګندېږي  .چې د دې په پاېله کې د
سمنټو د خمېرې او د فوالدي سیخانو تر منځ د کیمیاوي تعامل په پایله کې کیمیاوي
نښلېدنه یا چسپیدنه رامنځته کېږي .
 -2فزیکي نښلېدنه ) (Phisical Bondیا اصطکاک ) : (Frectionد کانکرېټود انقباض
کېدنې سره جوخت ،د ځای په ځای شویوفوالدي سیخان د منفذونوکپه  ،د فوالدي سیخانو
له پاسه فشار د اصطکاک په پایله کې کمېږي  ،چې له امله یې فوالدي سیخان د حرکت یا
ښوییدنې په وړاندې مقاوم کېږي او د کانکرېټوپه دننه کې خوندي کېږي .
 -3میخانیکي نښلېدنه )(Mechanical Bondیا چنګک کېدنه ) : (Anchorageدا ډول
نښلېدنه د متناوبو یا رخې لرونکو فوالدي سیخانو په کارولو سره رامنځته کېږي  .د
فوالدي سیخانو رخې لرونکې سطحه د نښلیدنی المل کېږي  ،چې د دې ډول نښلېدنې په
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پایله کې د فوالدي سیخانو او کانکرېټو تر منځ د حرکت او ښوییدنې په وړاندې اغېزمن
مقاومت رامنځته کېږي  .د حرکت د مخنیوي لپاره ،په منفذونو کې اړېنه ده  ،چې سیخان
کاږه او یا وغځېږي ،چې د خپلې سطحې دشکل بدلون سره معادل او یو شانته شي  .دا ډول
غځېدنه او دشکل بدلېدنه یا کږېدنه  ،د کانکرېټو په چاپیریال کې دننه د چاودونو یا در
زونو د فشا ر درامنځته کېدنې مخه نیسي او په پایله کې د فوالدي سیخانو د ښوییدنې په
وړاندې مقاوم کېدنه الډېرېږي او د نښلېدنې کپه لوړېږي  .نوله همدې امله د نښلېدنې
تخریب یا ویجاړېدنه د چاودېدنې تخریب یا ویجاړېدنه ده ،چې په کانکرېټو کې د
ښوییدنې یا حرکت له امله پېښیږي .
تجربو ښودلې ده ،چې ډېره لږه ښویېدنه د کیمیاوي او فزیکي نښلېدنې د کمېدنې د
اټکل المل کېږي  .سره له دې چې میخانیکي نښلېدنه د ډېر غټ خوځښت یا ښویېدنې له امله
د مقاومت د کمولو المل کېږي  .نو له همدې کبله میخانیکي نښلېدنه یا کږېدنه او
چنګکېدنه په پام کې نېونه ،د کیمیاوي او فزیکي نښلېدنې د میکانیزم په پرتله ډېره ډاډمنه
ده  .د) (ACI 318کود د لومړنۍ میخانیکي نښلېدنې پر بنسټ  ،د محاسبې لپاره د ځینو
معادلو الرښوونه کړی ده ].[216,217:7

 -2.9د نښلېدنې اوکږېدنې د ښویېدنې له امله د کانکرېټو د چاودیدنې تخریب
یا ویجاړېدنه
)(Splitting Failure of Concrete due to Bond/Anchorage Slippage
په ( -1.9شکل) کې د کانکرېټو بالک د رخې لرونکی فوالدي دننه شوي سیخ سره ښودل
شوې  ،چې د ډېریدونکې کششي قوې الندی واقع شوې دی  .هر څومره چې په سیخانو کې
کششي قوه ډېرېږي  ،په هماغه اندازه په کانکرېټو او سیخانو کې د نښلېدنې تشجات
ډېرېږي  ،چې په نهایت کې د نښلېدنې ویجاړېدنه رامنځته کېږي  .فوالدي سیخان په
کانکرېټو کې منفذونه پیداکوي ،د دې منفذونو ابعادو یاد کپې پراخېدنه او د شکل د
بدلون ډول  ،دښویېدنې سره دفوالدي سیخانو د سطحې د شکل بدلون سره یو شانته
وي]. [187-189:10
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دغځېدنې او د شکل بدلېدنې یا کږېدنې په پایله کې د کانکرېټوپه منفذونو یا تشو کې
شعاعې تشنجات را پیداکېږي  .همداراز د نښلېدنې له امله د کششي چاودېدنې په واسطه
په کانکرېټو کې تخریب او ویجاړېدنه رامنځته کېږي ،چې په ( -1.9شکل) کې ښودل شوې
ده  .د ا ډول تخریب او ویجاړېدنه په کانکرېټو کې د فوالدي سیخانو د ننوتلو د اوږدوالی د
نامناسبوالي له امله د چاودېدنې په وړاندی د مقاومې سطحې د مساحت د کموالې په پایله
کې دچاودېدنې په وړاندې د کانکرېټو مقاومت کموي ].[2-21:4

 -1.9شکل  :د رخې لرونکو فو الدي سیخانو د ناوړه دننه کیدونکې اوږدالې ) (ℓdپه واسطه د نښلېدنې د
تشنجاتو له امله د کانکرېټو د کششي چاودیدنې له امله تخریبېدنه].[217:7

د نښلېدنې د ویجاړېدنې د مخنیوي لپاره  ،فوالدي سیخان باید په مناسبه توګه په
کانکرېټو کې دننه ځای په ځای شي  .په کانکرېټو کې د فوالدي سیخانو په کافی اومناسبه
توګه ځای په ځای کېدنه ،د فـــوالدي سیخــانو کشـــش ډېــرېـــږي ،چې په پایلـــه کې
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کانکـــرېټ د چـــاودېدنې څخـــه مخکــې په تسلیمېدنه کې واقع کېږي  .ځکــه فوالدي
سیخان کولې شي  ،چې په کانکرېټو کې د سیخبندۍ په اړه ښه دنده تر سره کړي  .د (-1.9
شکل) په اوسپنیزکانکرېټو کې د نښلېدنې یاکږېدنې دتخریب لپاره پرمختللي مثالونه
ښیي]. [99-110:4

 -2.9شکل  :په اوسپنیزکانکرېټي کاډر کې د نښلېدنی یا چنګک کېدنې له امله د کششي چاودونو
تخریبېدنه ]. [218:7

اوسپنیزکانکرېټ په احتمالي توګه د یو ریختې کتلې په څېر عمل کوي  ،بې له دې
چې د دې دوو ترکیبي اجزاو تر منځ کومه ښویېدنه یا د شکل بدلېدنه پیداشي  .فوالدي
سیخانوته باید پاملرنه وشي  ،تر څو په کانکرېټو کې پرته له کومه خوځښته په خوندي ډول
دننه ځای په ځای شي  .په نهایي شرایطو کې اړېنه ده  ،چې هر یو سیخ د نهایي کششي قوې
) (Tuپه وړاندې مقاومت وکړي  ،چې د مساحت او د فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې )(fy
مقاومت د ضرب حاصل سره مساوي کېږي  .په پایله کې د هر یو سیخ او کانکرېټو تر منځ (د
سیخ سطحي مساحت) د نښلېدنې او یا کږېدنې یا چنګک کولو له امله تشنجات بایدد
فوالدي سیخانو د نهایي کششي قوې مخنیوي او په وړاندې یې مقاومت وکړي  ،چې دا د
هغې لپاره یوه اغېزمنه متبادله ده لکه په ( -1.9شکل)کې چې ښودل شوي دي  .هغه
اوږدوالی چې د فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې )(fyیا د نهایي کششي قوې ) (Tu= as.fyله
اغېزې د کانکرېټو سره د نښلېدنې له امله را پیداکېږي  ،د پراختیایي اوږدوالی ) (ℓdیا
) (Development Lengthنوم یادېږي  .هغه قوه چې د پراختیایي اوږدوالی ) (ℓdسره د
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نښلېدنې د تشنجاتوپه وړاندې مقاومت کوي ) (Tuده  .مناسب او وړ پراختیایي یا
غځېدنې اوږدوالی ) (ℓdځکه اړېن دی ،چې په فوالدي سیخانوکې د تسلیمېدنې مقاومت
دوړتیاشتون او په کانکرېټو کې د فو الدي سیخانو سیخبندي په بشپړه توګه اغېزمنه وي .
په کانکرېټو کې د فوالدي سیخانود دننه کېدنې اودوالی یا پراختیایي اوږدوالي کې د
سیخانو پوښل باید د ) (ACI 318کود د مناسب خوندې توب په اړه غوښتنې او قناعت د
نښلېدنې د تخریبېدنې یا ویجاړېدنې په وړاندې په الس راوړي]. [216-219:7

 -3.9د فوالدي سیخانو د پرېکېدنې نقطو پېژندنه
)(Introduction to Steel Bar Cut-off Points
د اوسپنیزکانکرېټو په محاسبه کې د نښلېدنې ،د پراختیایي اوږدوالی او د قبلېدنې
په هکله پېژندنه په ) (3.9او) (4.9شکلونو کې شوې ده  .په ( -3.9شکل) کې داسې
څرګندونه شوې ده  :د دې لپاره چې سیخان په بشپړه توګه پراخیتا ومومي اړینه ده  ،چې په
مناسبه توګه د درز کېدنې په بحراني مقطعې کې (د اعظمي کوږوالي مومنټ سره په مقطعه
کې) دواړو لورو ته وغځېږي ،ترڅو فوالدي سیخان د درزسره د نښلېدنې تشنجات خنثی
کړي  .کله چې د نښلېدنې قوې سیخانو ته انتقال شي  ،په سیخانو کې کششي تشنجات د
درز کیدونکې بحراني مقطعې ته انتقالېږي او د بار له ډېریدنې سره  ،د نښلېدنې تشنجات
هم ډېرېږي  .د سیخانو د ښې او مناسبېځای په ځای کېدنې له اغېزې  ،د سیخانو کششي
تشنجات کېدی شي ) (fyته ورسېږي او د نښلېدنې له امله د تخریبېدنې مخنیوي وکړي
].[184,185:10
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 -3.9شکل  :په کشش کې د فوالدي سیخانو د تسلیمیدنې تشنجاتو په پراختیا یا غځېدنه کې د
نښلېدنې دنده ].[219:7

په ( -3.9شکل) کې ښودل شوي ساده اتکاء لرونکې اوسپنیزکانکرېټي ګاډر د )(L
په وایه د یو شانته وېشلې منظم ضریبې شوې بار) (Wuالندې واقع دی  .د وا یې په منځ
(لومړۍ مقطعه) کې یې ضریبې شوې کوږوالي مومنټ ) (Mu = Mumax = WuL2/8یاپه
ګاډر باندې اعظمي ضریبې شوې عامل انحنایي مومنټ لپاره اړېنه ده  ،چې د وړ او مناسبه
مقاومت د السته راوړنې لپاره څلور سیخان د سیخبندۍ ) (Asmax+لپاره په پام کې ونیول
شي  .د ګاډر د وایی په اوږدوکې عرضي مقطعې د ) (Mumaxپه پرتله د کوږوالي لږمومنټ
متحمل کېږي  ،نو د مناسب مقاومت لپاره د سیخانو لږ مساحت ته اړتیا لري  .د دویمې
مقطعې سره د) (Muلپاره یوازې دوه سیخانو ته اړتیا ده]. [112-116:13
په تیورتیکی توګه د) (IIاو ) (IIIسیخانو لپاره د پرېکېدنې نقطې )(Cut-Off Point
په نوم یادېږ ي ،چې د دې څخه یې نور اخوا اوږدېدنې ته اړتیا نه لیدل کېږي  .د کود
دبېالبېلو غوښتنو او شرایطو له مخې په ګاډرونو کې د سیخانو لپاره د پرېکېدنې نقطه په
پام کې نه نېسي :
 -1هر سیخ باید د تیورتیکي قطعه کېدنې نقطې څخه اخوا وغځېږي  ،چې د و اقعي قطعه
کېدنې نقطه د ګاډر د فعالې ارتفاع ) (dیا د ) (12bdپه فاصله ( bdد قطعه کېدونکي سیخ

560

قطر دی) یا له دې څخه ډېر دنا رسیدلي نښلېدنې تخریب د مخنیوي او خوندي کېدنې لپاره
په پام کې نیول کېږي .
 -2د هغه نقطو تر منځ فاصله  ،چېرته چې سیخان د بشپړه اغېزې او د واقعی قطعه کېدنې
(پرېکېدنې) الندې راځي باید د ) (ACI 318کود په واسطه داړېنې او الزمې دننه کېدنې
اوږدوالی یا د پراختیایي اوږدوالي څخه ډېر په پام کې و نیول شي  .د لومړۍ مقطعې سره
ټول سیخان د مومنټ پر وړاندې د مقاومت لپاره د بشپړه اغېزې الندې وي او د دویمې
مقطعې سره ) (Iاو ) (Vسیخان د بشپړه اغېزې الندې وي .
 -3د عرضاني قوې او مومنټ د باالقوه عمل اړیکوله امله کېدی شي  ،چې د سیخانو کشش
ډېر ېږي او لکه د ( -2.9شکل) په څېر ،مخکې د رسیدلو څخه په مقطعې کې عرضاني
تخریبېدنه رامنځته کېږي  .د ) (ACI 318کود د سیخانو د پرېکېدنې یا قطعه کېدنې څخه
تر هغه صرف نظر نه کېږي  ،تر څو چې الندیني شرایط نه وي تصدیق شوي :
(الف)  -د سیخانو د پرېکېدنې په موقیعیت کې باید چې ) Vu ≤ 2/3(ϕVnوي  ،دلته د ګاډر
د مقطعې لپاره د پرېکېدنې نقطې سره ) (Vuضریبې شوې عرضاني قوه ده او) (ϕVnد
عرضاني قوې په وړاندې مقاومه نومینالی عرضاني قوه ده .
(ب) -اضافي عرضاني سیخان (د اضافي عرضاني او څرخېدنې د اړتیا له مخې) لږ تر لږه د
پرېکېدنې نقطې څخه اخوا د) (2/3dپه اندازه دواړو لورو ته د اصغري مساحت او داعظمي
تر منځ فاصلې په شرایطو په پام کې نیول کېږي  .د عرضاني سیخانو یا ګژدمکونو اضافي
مساحت ) (Avباید د) (60bws/fyڅخه لږ نه شي  (d) ،د ګاډر د مقطعې فعاله ارتفا ع او) (bwد
ګاډر د مقطعې د وتلی برخې عرض او) (sد ګژدمکونو تر منځ فاصله ده او له ) (d/8 βdڅخه
ډېریدلی نه شي  (βd) ،د پامه غورځیدلی سیخانو مساحت دی .
(ج)  -له ) (36 mmڅخه د لو یو قطر لرونکو سیخانو لپاره د پامه غورځېدنې په هکله کومه
سپارښتنه نه کېږي  .خوکه له ) (36 mmڅخه کوچنی قطر لرونکي سیخان وکارېږي  ،نو د
پرېکېدنې په نقطه کې د ادامه پیداکیدونکو(په  -4.9شکل کې  Iاو  IVسیخان) سیخانو
مساحت باید د کوږوالي مومنټ په وړاندې د مقاومت لپاره د اړینو سیخانو د مساحت دوه
برابره څخه لږ نه شي او همداراز دا) Vu ≤ 2/3(ϕVnشرط هم باید صدق شي].[172-179:15
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(د)  -سر بېره د ) (ACI 318کود د غوښتنو څخه د سیخانو د پرېکېدنې نقطو سره د)(1.9
او ) (2.9معادلو شرطونه بایدهم صدق شي  .له همدې کبله د پامه غورځیدونکویا قطعه
کېدونکو سیخانو کپه محدودېږي  ،نو له همدې امله دالندینېو معادلو له مخې
دتاییدیدلو سپارښتنه کېږي  ،چې په دې وسېله د ګاډر په مقطعې کې د سیخانو ډېره ښه
ځای په ځای کېدنه سرته رسېږي او هم د ګاډر د جوړښت خواص ال پسې لوړېږي :
)+ ℓa…………………………………………. (1.9

Mn
Vu

≤ ℓd

دلته :
 - Mnد ګاډر د اتکاء په اړخ کې (په  -4.9شکل کې  2قطعی) د کږېدنې یا انحنایي مومنټ
ظرفیت دی.
 - Vuد ګاډر د اتکاء په اړخ کې د ډېر شوې یا ضریبې شوې عرضاني قوه ده .
 - ℓaد اتکاء د مرکزي لیکي (په  -4.9شکل کې یې ښه واضیح شوې دی) څخه د اخوا
غځېدلوسیخانو اوږدوالی دی ،چې په ) (1.9معادله کې کارېږي او د ګاډر د فعالې ارتفاع
) (dیا د ) (12bdد فاصلې (دلته  bdفوالدي سیخ قطر دی) څخه ډېر نه شي  .د) (1.3ضریب
په ) (1.9معادله کې عالوه کېږي او د ) (2.9معادلی په ډول یې بیا په الندې ډول لیکو ،که
چېرې فوالدي سیخان د اتکاء تر ساحی و غځېږي نو د فشار الندې واقع کېږي (د اتکاء د
عکس العمل له امله ) :
)+ ℓa …………………………………………. (2.9

Mn
Vu

ℓd ≤ 1.3

لکه د( -4.9شکل) کې ،د) (Iاو) (IVسیخانو قطر یا مساحت  ،اړېنه ده ،چې
غوڅېدونکو سیخانو نقطې ) (Cut-Off pointsد ) (ACI 318کود د شرایطو(لکه په پورته
توګه چې د a, bیا cاو  dشرایط توضیح شو) سره برابر شي  .د ) (ACI 318کود د اتکاء سره
د کږېدونکو یا چنګک کېدونکو په پام کې نه نیوونکو فوالدي سیخانو لپاره د
)(1.9او) (2.9معادلو کارونه الزمې نه ګڼې ].[100-105:16
 -4په تیورتیکي توګه له هغو نقطو څخه چې د کږېدنې مومنټ صفر وي  ،د سیخانو اوږدېدنه
اړینه نه ده  .خو ،د ) (ACI 318کود د الرښوونې له مخې له دغو نقطو څخه د ساده اتکاء
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لرونکو او مسلسلو ګاډرونو لپاره په نیمایې ) (1/2او څلورمه برخه ) (1/4شمېر سیخان
اوږدېږي او لږ تر لږه په اتکاء کې د) (150 mmملي مترو په اندازه دننه کېږي .
د ) (36 mmسیخانوڅخه د لوړ قطر سیخانولپاره ځانګړې پاملرنه په کار ده او د
)(ACI 318کودپورتنې شرایط په )(4.9او) (5.9شکلونو په څېر له پامه نه غورځول
کېږي.خو سره ددې هم محاسبه کوونکې کولی شي د سیخانو د پرېکېدنې په اړه نورې
اضافي غوښتنې په پام کې ونیسي  .په ساده اتکاء لرونکو ګاډرونو کې دسیخانود
پرېکېدنې څخه ډډه کېږي  .په ساده اتکاء لرونکو ګاډر ونو کې چې د یو شان وېشلي
بارونوالندې واقع وي  ،د) (Muقیمت د منځ په درېمه برخه کې ثابت ته نژ دې وي او یوازې
اتکاء ته په ډېره لږه فاصله کې د سیخانو پرېکېدنه الزمې ګڼلوله امله سیخان نه غوڅېږ ي .
تجربو ښودلې ده  ،چې یوازې په ساده اتکاء لرونکو ګاډرونو کې د سیخانو د صرف نظر
کولو له محدویتونو څخه خوندي دی  .بې له دې په ټولو پرله پسې ګاډرونو کې د جوړښت د
مغلقیت او پیپلتیا له امله په اتکاء ګانو کې سیخان کمېږي  .الندینې مثال د سیخانو د
پرېکېدنې په اړه د کود غوښتنې او شرایط له مخې په پام کې نیول شوې دی .

 -4.9شکل  :په ساده اتکاء لرونکو ګاډر کې د سیخانوپرېکېدنه ].[222:7
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 -5.9شکل  :په )(1.9او) (2.9معادلو کې په ساده اتکاء ګانو کې د پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی په
اړه د ) (ACI 318کود د غوښتنو ښودنه ].[223:7

 -4.9په کشش کې د پراختیایي اوږدوالی یا غځېدنې په اړه د کود غوښتنې
)(Code Required Bar Development in Tension
په کانکرېټو کې پراختیایي اوږدوالی یا غځېدنه د سیخانو د ننوتلو اوږدوالی دی
 ،چې د بحراني مقطعې یا نقطې څخه له هغو سیخانو سره  ،چې بشپړه فعالې ت یا په
تسلیمېدنې مقاومت کې د هغې په واقعي توګه کارېدنه له پوښتنې الندې وي ،په کانکرېټو
کې د سیخانو د ننوتلو اوږدوالی هم د پراختیایي اوږدوالی یا غځېدنې په نوم یادېږي  .دا
هغه ډېر اوږدوالی دی  ،چې سیخان په کې د تسلیمېدنې بشپړه مقاومت پراختیا یا بشپړه
ظرفیت حاصلوي  .په کشش کې د پراختیایي اوږدوالی د تصدیق کولو لپاره د (ACI
)318کودالندېنۍ معادله توصیه کوي :

)) ≥ 300 mm ……………… (3.9

Asrequired
Asprovided

( db

ψt ψ ψ

fy

e s
c
+k
) λ√f′c ( b tr
db

.

.

9
10

= ℓd

په پورتني فورمول کې :
 -ℓdد ) (ACI 318کود له مخې اړین پراختیایي اوږدوالی دی ،چې د سیخانو د بشپړه
کارېدنې یا د بحرانی مقطعې څخه په ملي متر اندازه کېږي  .په بحراني مقطعه کې الندیني
پارامترونه شامل دي :
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(الف)  -د اعظمي کږېدنې مومنټ ) (Muموقیعیتونه .
(ب)  -په تیورتیکی توګه د سیخانو د پرېکېدنې نقطې .
(ج)  -د اتکاې اړخ .
(د)  -د کږېدنې نقطې (هغه برخې چې په هغې کې د کوږوالي یا انحنایې مومنټ عالمه
بدلون مومي ) .
 - fyد فوالدي سیخانو د تسلیمېدنې مقاومت دی .د تسلیمېدنې مقاومت ډېریدنه د
سیخانود کششي قوې د ډېریدنې په پایله کې اوږد پراختیا یی اوږدوالی ته اړتیا لري .
 - f’cد کانکرېټو ځانګړې فشاري مقاومت دی .د کانکرېټو د مقاومت ډېریدنه د چاودېدنې
په وړاندې په مقاوم کېدنې پورې نغښتې ده ،نو له دې امله اړین پراختیایي اوږدوالی
کمېږي  .د ) (ACI 318کود د غوښتنې له مخې په ) (13.9معادله کې پرته له واقعي قیمت
څخه  (√fc′ ) ≤ 0.70MPa،په پام کې نیول کېږي  .دا د) (f’cلپاره محدیدت نه دی  ،بلکه دا
د نښلېدنې له امله د چاودېدنې په وړاندې د مقاومت لپاره د )  (√fc′د کارېدنې محدودیت
دی .
 -ψtد سیخانود موقیعیت ضریب دی  ،چې د کانکرېټ اچولو پر مهال دپاسنیو سیخانو پر
چاپیر د ناوړه غبرګون د مخنیوي لپاره په پام کې نیول کېږي  .د کانکرېټ اچولو پر مهال ،
په کانکرېټو کې شته اوبه او هوا تر څه بریده پورته لوري ته حرکت کوي  ،نو د دې امکان وي
چې له پاسنیو سیخانو الندې په افقي ډول باندې پاتي شي  .په دې حالت کې له سیخانو
الندې د کانکرېټو او د سیخانو مقاومت کمزوری کېږي  ،چې د ) (ACI318کود ورته
الندینۍ اندازې پیشنهادوي :
که د سیخانو الندې لکه د ( -6.9شکل) په څېرد کانکرېټو خالص ضخامت )( ≥ 300 mm
وي ،چې په تازه کانکرېټوکې داوبودوتلوالمل کېږي  .وتوونکې اوبه د سیخانو الندې
خالصه فاصله کې تشې (خال) جوړوي ،چې د سیخانو د تماس د سطحې سره د کانکرېټو
ساحه کموي  ،نو ) (ψt = 1.3قبلېږي او د نورو ټولو سیخانو لپاره ) (ψt = 1.0قبلېږي .
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 -6.9شکل  :ښایي چې د اوبو توییدنې له اغېزې د فوالدي سیخانو د نښلېدنې ساحه کمېږي]. [224:7

 -ψeد سیخانو د پوښلو ضریب دی  .دا ضریب د سیخانو پر مخ د اپوکسي ) (Epoxyپوښلو
له امله چې سیخان د خوړنې او زنګ وهلو او همداراز په کاربناتي او کلوریني چاپیریال کې
د خوندي ساتي  .چې د ) (ACI 318کود ورته الندېنۍ اندازي پیشنهادوي :
د هغه سیخان چې د اپوکسي ) (Epoxyپوښلواندازه یې له ) (3dbڅخه لږه وي او یا هم د
سیخانو د مرکز او د کانکرېټو د نژدې سطحې تر منځ فاصله یا د ګاونډېو سیخانو تر منځ
خالصه فاصله یې له ) (6dbڅخه لږه وي ) (ψe = 1.5قبلېږي  .هغه سیخان چې اپوکسي پوښل
شوي وي او په هر حالت کې وي ) (ψe = 1.2قبلېږي  .بې له اپوکسي پوښلو یا معمولي
سیخانو لپاره ) (ψe = 1.0قبلېږي  .د ا ضریب دسیخانو پراختیایي اوږدوالی یا غځېدنه
ډېروي  ،ځکه نود اپوکسي پوښلواندازه کموي ،چې په پایله کې میخانیکي کږ یدنه یا
چنګک کول اغېزمنوي  .د) (ψtاو) (ψeد ضرب حاصل باید له ) (1.7څخه ډېر نه شي (ψe.ψt
) ،≤ 1.7تر څو وکولی شوچې په ) (3.9معادله کې ترې کار واخلو .
 -ψsد سیخانو د سایز او کپې ضریب دی  .دهغو سیخانو لپاره چې قطر یې ) (18 mmاویا
له دې څخه کوچنی وي) (ψs = 0.8قبلېږي  .هغه سیخانولپاره چې قطریې) (22 mmاویا له
دې لوي وي )(ψs = 1.0قبلېږي  .د کوچنی قطر لرونکو سیخانو لپاره د هغوې د اوږدې یا
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ډېرې سطحې (نښلیدونکې) او کوچنۍ عرضي مقطعې (کششي سطحې) د پر تلې یا د لوي
قطر لرونکوسیخانو په پرتلنې له امله ،د پراختیایي اوږدوالی اندازه کمه وي]. [16,17:5
 -λد سپکودانو لرونکو کانکرېټو ضریب دی  .که د سپکودانو کانکرېټو د چاودېدنې
کششي مقاومت )(fctمجهول وي ) ، (λ= 0.75که د سپکودانو کانکرېټو د چاودېدنې
کششي مقاومت ) (fctمعلوم وي )≥ 1.0

√f′c
1.8fct

= (λقبلېږي اوکه د معمولي کانکرېټو څخه

ګټه اخیستل شوي وي) (λ = 1.0قبلېږي .
 -Cbد کانکرېټو د پوښښ او یا د سیخانو تر منځ فاصله ده  ،چې په ( -7.9شکل) کې د)(C1
او) (C2/2څخه د کوچنی قیمت سره مساوي کېږي .
 - C1د غځېدونکو سیخانو له پاسه د کانکرېټو پوښلو اندازه ده  ،چې د سیخانو د مرکز او
د نژدې اچول شویو کانکرېټو د سطحې تر منځ فاصلې سره مساوي کېږي .
 -C2د غځېدونکو سیخانولپاره د هغوې تر منځ د فاصلې نیمایې ده ،چې د ګاونډېو
سیخانو د مرکزونو تر منځ فاصلې د نیمایې سره مساوي کېږي .
د پراختیایي اوږدوالی ) (ℓdپه معادله کې د) (C1او) (C2د قیمتونو له مخې کولی شو د
سیخانو پر چاپیر او د کږو شووسیخانوپه واسطه د کششي چوونکو تشنجاتو له امله
،دکانکرېټو د اغېزمنې ساحې مساحت لکه د ( -2.9شکل) په څېر محاسبه کړو.

 -7.9شکل  :د ) (3.9معادلی لپاره د کانکرېټو په واسطه د سیخانو پوښل او د سیخانو تر منځ فاصله
ښیي ]. [225:7

 -Ktrد متقابلو ځای په ځای کېدونکو سیخانو ضریب دی  ،چې له )

Atr fy
10 sn

=  (Ktrسره

مساوي کېږ ي  ،متقابل ځای په ځای کېدونکو سیخانو د ګاډورونو او د پایو د ګژدمکونو
دي  .د متقابلو ځای په ځای کېدونکو سیخانو کارول په کانکرېټو کې د سیخانو د نښلېدنې
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یا کږېدنې تشنجاتواو د نښلېدنې د مقاومت د ډېریدلو له امله  ،د کششي چوونکې تخریب
اندازه را کموي  ،له همدې کبله کوچنې پراختیایي اوږدوالی غواړی  .په پورتنۍ معادله
کې د) (Ktrاصطالح په الندې ډول توضیح کېږي :
 -Atrد متقابلو ځای په ځای شوو سیخانو مساحت دی ،چې د هغې څانګو د شمېر او د هرې
څانګې سیخانو د مساحت د ضرب حاصل سره مساوي کېږي.
 -Sد پراختیایي اوږدوالی ) (ℓdسره د متقابلو ځای په ځای شوو سیخانو تر منځ فاصله ده.
 - nد چاودیدونکو کانکرېټو د سطحې په اوږدوکې دهغو سیخانو چې پراختیایي
اوږدوالی مومي یا غځېږي  ،شمېر دی .
 -dbدهغو سیخانو قطر دی چې پراختیایي اوږدوالی مومي یا غځېږي.
 -Asrequiredد کږېدنې یا انحنایي مومنټ په وړاندې د اړینو سیخانو مساحت دی .
 - Aprovidedله هغه مقطعې سره چې په هغې کې سیخان پراختیا مومي یا غځېږي  ،د ځای په
ځای شویو سیخانو مساحت دی .
سربېره پردې ،په ) (3.9معادله کې د )(ACI 318کود )≤ 2.5

cb +ktr
db

( پیشنهادوي  .د

دې کود دا محدودیتونه د متقابلو ځای په ځای شوو سیخانو د پراختیایي اوږدوالي یا
غځېدنې د فاصلې په کمولو د اغېزې لپاره په پام کې نیول کېږي  .ډېری محاسبه کوونکی
انجنیر یا ډیزاینر د ) (1.0قیمت د)

cb +ktr
db

( پر ځای  ،حتی که چېرې متقابل سیخان ځای په

ځای شوې هم وي  ،د ساده کولو لپاره کاروي]. [203-210:9
د ولډنګ شویو سیمانو جالیو لپاره پراختیایي اوږدوالی یا غځېدنه د ) (3.9معادله په
الندې ډول تنظیمېږي :

)) ≥ 200 mm ……………… (4.9

Asrequired
Asprovided

( db

ψt ψ ψ ψw
e s
cb +ktr
( d
)
b

.

fy

.

9

10 λ√f′c

= ℓd

په پورتني فورمول کې :
 -ψwد ولډنګ شویو جالیو د سیمانو ضریب دی .
 -ψwکله چې په ( -8.9شکل) کې د قطعه کېدونکې سیمانو شرایط د قناعت وړ وي  ،نو په
فورمول کې له )≤ 1.0

fy −35,000
fy

=  (ψw1او )≤ 1.0
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5db
s

=  (ψw2څخه لوي قیمت قبلېږي

او که د قطعه کېدونکې سیمانو شرایط د قناعت وړنه وي ،نو) (1.0قبلېږي (db)،د سیمانو
قطر او) (sد سیمانو تر منځ فاصله ده  .لږ تر لږه دیو سیم قطعه کېدنه  ،د پراختیایي اوږدوالی
یا غځېدنې د فاصلي سره باید چې د بحراني مقطعې څخه د ) (50 mmڅخه لږ نه شي لکه
په ( -8.9شکل) کې چې ښودل شوي دي]. [75-78:1
 -ψeداپوکسي پو ښلوضریب دی  ،که د قطعه کېدونکوسیمانو شرایط د قناعت وړ وي،
نو ) (ψe = 1.0او که د قطعه کېدونکې سیمانو شرایط د قناعت وړنه وي ،نو د ) (3.9معادلې
په څېر قبلېږي .

 -8.9شکل  :د رخې لرونکو ولډنګ شوو سیمانو جالیو لپاره د قطعه شویو سیمانو شرایط ]. [231:9

لکه د ( -9.9شکل) په څېر د ښویې ولډنګ شوو سیمانو جالیو لپاره  ،دوه سیمانو
یو له بله دارنګه قطعه کړي وي ،چې د پراختیایي اوږدوالي یا غځېدنې اندازه یی یو له بله
په بحراني مقطعه کې د ) (50 mmڅخه لږه نه وي  .سربېره پر دې  ،دښویې ولډنګ شویو
سیمانو جالیو پراختیایي اوږدوالي یا غځېدنه د الندېنۍ ) (5.9معادلی په واسطه د السته
راغلی اندازی څخه باید لږونه نیول شي]: [230,231:9

)) ≥ 150 mm …………………… (5.9

Asrequired
Asprovided

(

Ab fy
λ
s √f′c

ℓd = 3.3

په پورتني فورمول کې ) (Abدمسطحو ولډنګ شویو سیمانو جالیو د ځانګړو سیمانو
مساحت دی ]. [306:6
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 -9.9شکل  :د ښویې ولډنګ شوو سیمانود جالیو لپاره د قطعه شویو سیمانو شرایط ].[231:9

 -1.9مثال  :په الندیني شکل کې دګاډر دښودل شوې مقطعې لپاره د کششي سیخانو
پراختیایي اوږدوالی یا غځېدنه دالندینیو شرایطو له مخې محاسبه کړئ  (1) .معمولي
ساختمان  (2) .سیخان په کیمیاوي چسپیدونکویا اپوکسي موادو پوښل او سپک دانه
کانکرېټ په پام کې نیول شوي وي  (3) .سیخان په کیمیاوي چسپیدونکویا اپوکسي
موادو پوښل شوي وي .

حل  :د ) (3.9رابطې لپاره ) (f’c = 30 MPaاو) ، (fy = 420 Mpaد الندېنیو سیخانو لپاره
)، (ψt =1.0د معمولي سیخانو لپاره ) ،(ψ e =1.3چې )(ψt . ψe = 1.0 ≤ 1.7اوله )(22 mm
قطر څخه کــوچــنیوسیخــانو لـــپاره ) (ψs = 0.8قبلېږي  .د عادي کانکرېټو لپاره =
) ،(λ1.0محـــافظــــوي طـــبقه ) (C1 = 75mmاو د سیخانو تـــر منـــځ د فـــاصلې نیمایې
) (C2 = Space/2 = 50 mmقبول شوي ده ،نو ) (Cbد) (C1او د) (C2/2د قیمتونوڅخه د
کوچنی قیمت )(Cb = 50 mmسره مساوي قبلېږي .
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1,017 x 420

= 71 mm.
= 1,017 mm2.
= 2.5.

cb +ktr
db

⇒ = 6.72 > 2.5

نو د کود دالر ښوونې له مخې )= 2.5

cb +ktr
db

Atr fy

=

10 sn 10 x 150 x 4
πd2
π x (18)2

4
50+71
18

=4x

=

cb +ktr
db

Atr = 4 x

4

⇒ ≤ 2.5

cb +ktr
db

( قبلېږي .
) = 1.0

) ≥ 300 mm.

= Ktr

Asrequired
Asprovided

= 22.10 db = 398 mm > 300 mm.

ψt ψ ψ

Asrequired

(A

sprovided

fy

e s
c
+k
) λ√f′c ( b tr
db

( db

.

420

.

9
10

1.0x1.0x0.8
db
)(2.5
10 1.0x√30

.

9

.

= ℓd
= ℓd

په پایله کې دلومړي حالت لپاره په الس راغله چې د ) (18 mmسیخانو لپاره پراختیایي
اوږد والی یا غځېدنه ) (22.10dbیا ) (398 mmده .
د دویم حالت لپاره په ) (3.9معادلې کې ټول قیمتونه دلومړي حالت په څېر په پام کې نیول
کېږي ،خو د سیخانود اپوکسي پوښلو ) (Epoxy coated barsلپاره ) (ψe = 1.5قبلېږي  .نو
) (ψt . ψe = 1.5 ≤ 1.7کېږي .
) ≥ 300 mm.

Asrequired
Asprovided

db = 33.13 db = 596 mm ≥ 300 mm.

( db

ψt ψ ψ

e s
𝑟𝑡cb +k
(
)
db

1.0x1.5x0.8
)(2.5

.

.

fy

.

9

10 λ√f′c

420

.

9

10 1.0x√30

= ℓd
= ℓd

په پایله کې ددویم حالت لپاره په الس راغله چې د ) (18 mmسیخانو لپاره پراختیایي
اوږدوالی ) (33.13dbیا ) (596 mmدی .
د درېم حالت لپاره په ) (3.9معادلې کې ټول قیمتونه د دویم حالت په څېر په پام کې نیول
کېږي ،خو یوازېد سپکو کانکرېټو لپاره ) (λ= 0.75قبول شوي دی .
) ≥ 300 mm.

Asrequired
Asprovided

db = 44.17 db = 795 mm ≥ 300 mm.

( db

ψt ψ ψ

fy

e s
)𝑟𝑡λ√f′c (cb +k
db

1.0x1.5x0.8
)(2.5

.

.

420

.

9
100

.

9

10 0.75x√300

= ℓd
= ℓd

په پایله کې د درېم حالت لپاره په الس راغله چې د ) (18 mmسیخانو لپاره پراختیایي اوږد
والی ) (44.17dbیا ) (795 mmدی .
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 -2.9مثال  :په الندېني شکل کې د ښول شوي کانټیلیور ګاډر مقطعې کې د )(3 # 28
سیخانو لپاره ،په خپله د ګاډر یا پایې په تکیه ځای کې د کششي سیخانو پراختیایي یا
غځېدنې اوږدوالي یا کږېدنه  ،محاسبه کړئ  ،که )(f’c = 30 MPa), (fy = 420 MPa
او) (Asrequired/Asprovided = 1.0وي .

حل :
) -(1په ګاډر کې د کششي سیخانو پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی په الندې ډول
پیداکوو:
f’c = 30 MPa; fy = 420 MPa
دپاســـنیو سیخانو لــــپاره )( (ψt =1.3کله چې د سیخانو الندې د تازه کانکرېټو ضخامت
 ≤ 300mmوي) ،د معمولي سیخانو لپاره ) (ψ e =1.3دی  ،نو )(ψt . ψe = 1.69 ≤ 1.7
کېږي .همدارازله ) (22 mmڅخه دلوي قطرلرونکوسیخانو لپاره ) (ψ s = 1.0او د عادي
کانکرېټو لپاره )( λ = 1.0قبول شوې دی  .محافظوي طبقه ) (C1 = 75 mmاو د سیخانو
تر منځ د فاصلې نیمایي ) (C2 = Space/2 = 75 mmقبول شوې ده  ،چې )  (Cbد)(C1
او) (C2/2له قیمتونو څخه کوچني قیمت )(Cb = 75 mmسره مساوي قبلېږي .
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= 172.
= 1,846 mm2.
= 2.5.

cb +ktr
db

⇒ = 8.82 > 2.5

نو د کود دالر ښوونې له مخې )= 2.5

cb +ktr
db

1,846 x 420

=

10 sn 10 x 150 x 3
πd2
π x (28)2
4

75+172
28

=

=3x

cb +ktr
db

Atr = 3 x

4

⇒ ≤ 2.5

cb +ktr
db

( قبلېږي .
) = 1.0

) ≥ 300 mm.

Atr fy

= Ktr

Asrequired
Asprovided

= 46.65 db = 1,306 mm > 300 mm.

( db

ψt ψ ψ

Asrequired
sprovided

fy

e s
c
+k
) λ√f′c ( b tr
db

.

(A

10

1.3x1.3x1.0
db
)(2.5
10 1.0x√30

.

420

.

9

.

9

= ℓd
= ℓd

په پایله کې دکانټیلیورګاډر د ) (3# 28سیخانو لپاره پراختیایي اوږد والی ) (46.65dbیا
) (1,306 mmاړتیا ده  .په الس راغلی پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی په ګاډر کې
مساوي کېږي په ) (1,750 – 50 = 1,700 mm > 1,306 mmنو صحیح دی .
) - (2په پایه کې د سیخانو پراختیایي اوږدوالی یا غځېدنې په الندې ډول پیداکوو :
د ) (3.9معادلی لپاره ټول قیمتونه په کانټیلیورګاډر کې د پراختیایي یا غځېدنې اوږد
والی په شانته په پام کې نیول کېږي پرته له :
دپاسنېو سیخانو لپاره ( ψt =1.3د پایې د جوړیدلو پرمهال دسیخانو الندې د تازه
کانکرېټو ضخامت  ≤ 300 mmوي ،د پاسنېو سیخانو د احتیاط لپاره  ψtپه پام کې نیول
کېږي)  (C1 ) .د محافظوي طبقې سره مساوي قبلېږي  .د دې لپاره چې په پایه یا ستنه کې
کانکرېټ ځای په ځای شي  ،نو د پاسنېو سیخانو له پاسه دپاسنۍ محافظوي طبقې اندازه
ډېره وي ،ځکه چې سیخان په پاسنې برخه کې د ګاډر له لوری غځېږي  .د اړخ محافظوي
طبقه مساوي کېږي په .(600 – 300)/2 = 150 mm :
د لومړي حالت په څېر محافظوي طبقه ) (C1 = 75 mmاو ) (C2 = Space/2 = 75 mmد
سیخانو تر منځ د فاصلې دنیمایې په انداز ه  (Cb)،د) (C1او) (C2/2د قیمتونوڅخه کوچني
قیمت )(Cb = 75 mmسره مساوي قبلېږي  .د پایې والړ یا عمودي سیخان د)(28 mm
قطره غځېدلي سیخان ،له ګاډرونو څخه د افقي سیخانو په څېر کار کوي .
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= 3,630 mm2; s = 300 mm.

π x (34)2
4

=3x

= 127.
= 2.5.

cb +ktr
db

⇒ = 5.94 > 2.5

75+127
34

=

πd2

Atr = As = 4 x

4
3,630 x 420

10 x 300 x 4

cb +ktr
db

=

Atr fy
10 sn

⇒ ≤ 2.5

= Ktr

cb +ktr
db

د پایې یا ستنې د افقي سیخبندي شویو سیخانو د ډېر مساحت په چاودنه کې  ،د
) (ACI 318کود د غوښتنې له مخې خولۍ یا د پایې سرنۍ برخه کله چې په ) (3.9معادله
کې )≤ 2.5

cb +ktr
db

( شي نو له امله یی پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی نه اغېزمن کېږي.

نو په پایه کې د ) (3.9معادلې ټول اجزاوې د ګاډر په څېر په پام کې نیول کېږي  ،چې په پایله
کې د ) (4# 34سیخانو لپاره پراختیایي اوږد والی ) (46.65dbیا ) (1,306 mmاړتیا ده .
په الس راغلی پــراخــتیایــي یا غځـــېدنـــې اوږدوالـــی په ګاډر کې مساوي کېږي په
) (1,750 – 50 = 1,700 mm > 1,306 mmنو صحیح دی .
په پایه یا ستنه کې السته راغلی پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی مساوي کېږي په :
600 – 50 = 550 > 1,306 mm
له پورتنۍ محاسبې څخه څرګنده شوه چې د ګاډر سیخان په پایه یا ستنه کې لږ غځېدلې دي
 ،نو اړینه ده چې د ګاډر سیخان په پایه کې قات شي  .د ) (2.9مثال له همدې لپاره په پام کې
نیول شوې دی  ،ډېری محاسبه کوونکي انجینران په پایو کې د ګاډر سیخانو قات کېدنه
 ،کږېدنې یا چنګک کېدنه په پام کې نه نیسي  .د کششي پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی
د محاسبې لپاره یو لړ جدولونه هم شتون لري  ،چې د هغې په مرسته هم په ډېره اسانۍ سره
دا محاسبه سرته رسېږي .
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-5.9په کشش کې دکود د غوښتنې له مخې دقات کېدونکې سیخ د پراختیایي
یا غځېدنې اوږدوالی
)(Code Required Hooked Bar Development Length in Tension
د )(ACI 318کود د الرښوونې له مخې په کشش کې فوالدي سیخان د پراختیایي یا
غځېدنې اوږدوالی د لنډولو لپاره کږېږي یا چنګک کېږي  .یانې دا چې د سټندرد غوښتنې
پرځای شوي وي د سیخانو د اړینې نښلېدنې او پراخیتایی یا غځېدنې اوږدوالی لپاره
سیخانو کږېږي یا چنګک کېږي  .د کششي پراختیایي سیخانو لپاره دوه ډوله ،په )(90°
درجو زاویه ل کږېدنه یا چنګک کېدنه اوپه ) (180°درجې زاویه کږېدنه یا چنګک کېدنه
سرته رسېږي .د )(ACI 318کوددالرښوونې او غوښتنې پربنسټ د) (dbقطر لرونکی سیخ
چنګک کېدنه په ( -10.9شکل) کې ښودل شوې شکل په څېر سرته رسېږي .

 -10.9شکل  :د کششي سیخانو لپاره د )(ACI 318کوددسټندرد کږېدنې یا چنګک کول
تفصیل ].[234:7

د )(ACI 318کود دا په ډاګه څرګندوي چې په کشش کې دفوالدي سیخانو لپاره
پراختیایي

یا غځېدنې اوږدوالي ته اړتیا شته ،خو د الندینۍ معادلې له مخې

دپیداکېدونکې سټندرد کږېدنه یا چنګک کول په پام کې نه نیسي :
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) 8db ………………..….. (6.9یا db . η ≥ 150 mm

𝜆ψe fy
4√f′c

= ℓdh

دلته :
 - ℓdhپه کشش کې دقات  ،کږوشویو یا چنګک شویو سیخانو پراختیایي یا غځېدنې
اوږدوالی دی .
 - dbپه کشش کې د سټندرد کږېدنې له الرې د پراختیا مندونکویا غځېدونکو سیخانو
قطر دی .
f’cاو fyپه ترتیب سره د کانکرېټو فشاري مقاومت او د فوالدو د تسلیمېدنې مقاومت دی .
 -ψeد اپوکسي ) (Epoxyیا دپالستیکي (کیمیاوي) چسپېشي موادوپه واسطه د پوښل
سیخانو لپاره د ډېریدنې یا سمون ضریب دی  ،چې د اپوکسي شوو سیخانولپاره )(ψe =1.2
او دنورو هر ډول سیخانو لپاره )(ψe =1.0قبلېږي.
 -λد سپکو کانکرېټود ډېریدنې یا سمون ضریب دی  ،چې د سپکو دانو لرونکو کانکرېټو
لپاره ) (λ= 0.75او دونورو ټولو ډولونو کانکرېټو لپاره قبلېږي .
همداراز ) (ηضریب دی  ،چې د کود د د الندینیو شرایطو له مخې په پورتنۍ رابطه کې
ضربېږي  .په )˚ (180قات کېدنې یا چنګک کېدنې چې د سیخانوقطر ) (36mmاویا کوچنی
وي او د کانکرېټو اړخ محافظوي طبقه له ) (60 mmڅخه لږه نه وي اوهم په )˚ (90قات
کېدنې یا چنګک کېدنې چې د سیخانوقطر ) (36mmاویا کوچنی وي او د کانکرېټو اړخ
محافظوي طبقه له ) (60mmڅخه لږه نه وي اود سیخ د غځېدنې په امتداد د کانکرېټو
محافظوي طبقه له ) (50mmڅخه لږه نه وي  ،نو ) (η = 0.7قبلېږي .
که په )˚ (90قات کېدنې یا چنګک کېدنې چې د سیخانوقطرله ) (36mmڅخه کوچنی
وي اوغځېدلو سیخانوعمودي ګژدمکونو په غځېدلې فاصله کې په اعظمي ډول د )(3db
په اندازه په ) (ℓdhکې واقع شوې وي او یا هم د غځېدلو سیخانو سره موازي ګژدمکونه په
اعظمي ډول د ) (3dbپه اندازه د سیخانو په ټول مستقیم اوږدوکې او یا هم په قات شویو یا
کږوشووبرخو کې واقع شوي وي  ،نو ) (η = 0.8قبلېږي .
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که په )˚ (180قات کېدنې یا چنګک کېدنې چې د سیخانوقطرله ) (36mmڅخه
کوچنی وي اوغځېدلو سیخانوعمودي ګژدمکونو په غځېدلې فاصله کې له ) (3dbپه اندازه
ډېره نه وي په ) (ℓdhکې واقع شوې وي  ،نو ) (η = 0.8قبلېږي .
کله چې دسیخــــانو غځېدنه اړینه وي او په هغې کې د ) (fyدتسلیمېدنې تشنجاتو
ډېروالي ته اړتیا نه لـــیدل کـــــېږي  ،نـــــو په هغه حـــــالـــــــت کې )

As.required
As.provided

=  (ηقبلېږي

]. (370-386:17
د )(ACI 318کود دا په ډاګه څرګندوي چې په کشش کې دفوالدي سیخانو له پاره
پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالې ته اړتیا شته ،خو د الندېنې معادلی له مخې
دپیداکیدونکې سټندرد کږېدنه یا چنګک کول په پام کې نه نېسي :

) 8db …. (6.9یا ) ∏3𝑖=1 𝑀𝑖 ≥ 150 mm

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑢𝑞𝑒𝑟𝑠𝐴
𝑑𝑒𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑝𝑠𝐴

( db

𝑦𝑓 𝑒𝜓0.024
𝜆√𝑓𝑐′

= ℓdh

دلته :
 -ℓdhپه کشش کې د قات شوو یا چنګک شوو سیخانو پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی
دی .
 - dbپه کشش کې د سټندرد کږېدنې له الرې د پراختیا مندونکویا غځېدونکو سیخانو
قطر دی .
f’cاو - fyپه ترتیب سره د کانکرېټو فشاري او د فوالدو د تسلیمېدنې مقاومت دی .
 -ψeداپوکسي ) (Epoxyپوښلود ډېریدنې یا سمون ضریب دی  ،چې داپوکسي پوښ شوو
لپاره ) (1.2او د سیخانو د نوروحالتونولپاره ) (1.0قبلېږي  .د ا ضریب د سیخانو پراختیایي
یا غځېدنې اوږدوالې ډېروي  ،ځکه نو داپوکسي پوښلواندازه کموي ،چې په پایله کې
میخانیکي کږ یدنه یا چنګک کول اغېزمن کوي .
 -λد سپکو دانه کانکرېټود ډېریدنې یا سمون ضریب دی  ،چې د سپک دانه کانکرېټو لپاره
) (0.75او د نورو ټولوکانکرېټو لپاره ) (1.0قبلېږي .
 -M1د محافظوي طبقې دډېریدنې یا سمون ضریب دی  .کــه د قــات شــوو سیخــانو قــطر
) (36 mmاو یا لــــه دې څخه کوچــنی وي  ،د اړخ محافظوي طبقه یې ) (≥ 60mmاو په
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( -11.9شکل) په څــېر په ) (90°درجه زاویې قات یا چنګک شوي سیخ محافظوي طبقه ≥(
) 50mmوي ) (0.7او د نورو حالتونو له پاره ) (1.0قبلېږي .

 -11.9شکل  :د) ) M1ډېرېدونکې ضریب له پاره د )(ACI 318کودغوښتنې]. [235:7

 -M2دعناصرود ادامه نه پیداکیدونکو د) (90°درجې زاویې کږېدونکو یا چنګک
کېدونکو سیخانو لپاره د افقي سیخبندۍ ډېریدنې یا سمون ضریب دی  .که
دکږېدونکو سیخانو قطر) (36mmاو یا د دې څخه کوچنی وي  ،د پایو او د ګاډرونو د
ګژدمکونو سره عمود یا موازي کاږه شوي سیخانو پراختیامومي یا غځېږي او تر منځ
فاصله یې باید د پایې او یا د ګاډرد لومړی ګژدمک سره د) (3dbڅخه لویه نه شي اود
) (2dbپه اندزه بیرون لوری ته د ( -12.9شکل) په شانته کاږه شي) (0.8او د)(180°
درجې زاویه کږېدونکو په ګډون د نورو حالتونو لپاره ) (1.0قبلېږي ].[402-405:17
578

 -12.9شکل  :د) ) M2ډېرېدونکې ضریب له پاره د )(ACI 318کودغوښتنې ].[236:7

 -M3دعناصرود ادامه نه پیداکیدونکو د) (180°درجې زاویې کږېدونکو یا چنګک
کېدونکو سیخانو لپاره د افقي سیخبندۍ ډېریدنې یا سمون ضریب دی  .که دکږېدونکو
سیخانو قطر) (36mmاو یا د دې څخه کوچنی وي  ،د پایو او د ګاډرونو د ګژدمکونو سره
عمود یا موازي کاږه شوي سیخانو پراختیامومي یا غځېږي او تر منځ فاصله یې باید د پایې
او یا د ګاډرد لومړی ګژدمک سره د) (3dbڅخه لویه نه شي اود ) (2dbپه اندزه بیرون لوری ته
د ( -13.9شکل) په شانته کاږه شي) (0.8او د) (90°درجې زاویه کږېدونکو په ګډون د نورو
حالتونو لپاره دا ضریب ) (1.0قبلېږي .
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 - 13.9شکل  :د) ) M3ډېرېدونکې ضریب له پاره د )(ACI 318کودغوښتنې]. [237:7

په )˚ (180قات شوې افقي سیخبندي شوي سیخ لپاره د) (M2او) (M3ضریبونو د
قبلیدونکو قیمتونوپه اړه د )(ACI 318کودپه وروستو برخو کې دادامه نه پیداکیدونکو
(دقطعه کیدونکو) عناصروسره اړېنه بولې  ،چې د سیخانو سټندرد قات کېدنه یا چنګک
کول ،چې د دواړو لوروپوښلواو پاسنېو یا الندېنېوپوښلود کږوشویو سیخانو له پاسه د
) (60mmڅخه  ،د پایو او یا د ګاډرونو د ګژدمکونو په کارولو کې په پام کې ونیول شي .
دګاډرونو اویا د پایو ګژدمکونه بایدد دننني پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالې ) (ℓdپه
اوږدوکې وکارول شي او تر منځ فاصله یې دګاډرونو اویا د پایو د لومړي ګژدمک باید
له) (3dbڅخه لویه نه شي او همداراز د بیرون قات شوې لور څخه یې فاصله بایدله )(2db
څخه لویه نه شي لکه په ( -14.9شکل) کې  .بې له دې  ،د) (M2او) (M3ضریبونه د اجراء وړ
نه دي]. [234-238:7
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 -14.9شکل  :د) (M2او) (M3په قبلیدنه کې او په پای کې ادامه نه پیداکیدونکو عناصرود افقي
سیخبندۍ له پاره د کود غوښتنې له پاره ښودونکې]. [238:7
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 -3.9مثال :په الندیني ښودل شوي کانټیلیور ګاډر کې د ) (3# 28کششي سیخانوداتکایي
پایې ته د غځېدنې یا پراخېدنې او کږېدنې وړتیا پیداکړي  ،که کششي سیخان په )˚(90
درجه زاویه قات شوي  (fy = 420 MPa) ، (f’c = 35 MPa) ،او Asrequired/Asprovided = 1
وي .

حل :
f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa
د معمولي فوالدي سیخانو لپاره )،( ψe =1.0د عادي کانکرېټو لپاره )(λ= 1.0قبلېږي
اوهمداراز ) (Asrequired/Asprovided = 1دی .
 -M1د محافظوي طبقې دډېریدنې یا سمون ضریب دی  .که د سیخانو قطرله (28
)mmڅخه تر) (36 mmپورې اویا له دې څخه کوچنی وي  ،نوداړخ محافظوي طبقه یا پوښ
باید له ) (50 mmڅخه ډېر اویا مساوي وي  ،چې په دې مثال کې ) (150 mmپه پام کې
نیول شوي دي او همداراز دغځېدلي سیخ پوښ باید ) (50 mmاویا له دې څخه ډېر وي ،
چې پوره ) (50 mmنیول شوې دی  ،نو ) (M1= 0.7قبلوو.
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د) (M2او) (M3ضریبونوقیمتونه په هغه حالت کې چې دسیخ قات کېدنه تر پای نه غځېږي
او د پایې سره ودرېږي لکه د ( -14.9شکل ) او ( -13.9مثال) دیاګرام دپرتلنې په پاېلې کې
په الندې ډول قبلېږي :
 - M2په وروستنۍ برخه کې د نه اوږدیدونکي سیخ چې قطر یې ) (≤ 36 mmوي او په
) (90°درجو زاویه قات یاچنګک شوي وي  ،نو د افقي سیخبندۍ د سمون یا ډېریدنې
ضریب په الندې ډول په الس راوړو:
داچې د سیخانو قطریې )، (28 mmله ) (36 mmڅخه کوچنی دی اود پایې له ګژدمک
سره موازي یا په سیخ عمود واقع دي ،چې د ګژدمکونو تر منځ فاصله یې )( 75mmده  ،نو
باید چې د) (3dbسره مساوي او یا ترې کوچنۍ وي :
Tie space = 75mm ≤ 3db = 3 x (28) =84mm
د قات یا چنګک شوي سیخ دپایې د لومړی ګژدمک څخه فاصله )  (50mmده  ،نو باید
چې له) (2dbسره مساوي او یا ترې کوچنۍ وي )، (50mm ≤ 2db = 2 x (28) = 56mm
نو ) (M2 = 0.8قبلوو .
 - M3په وروستنۍ برخه کې د نه اوږدیدونکې سیخ چې قطر یې ) (≤ 36mmاو یا له دې
کوچنی وي او په ) (180°درجه زاویه قات یا چنګک شوې وي  ،ل د افقي سیخبندۍ
لپاره د سمون یا ډېریدنې ضریب ( -3.9مثال) له مخې چې په هغې کې د ) (90°درجو
زاویه یات یا چــنګک په پام کې نیـــول شوې دی  ،نـــو لــه همدې کبله  ،په پایله کې
) (M3 = 1.0قبلوو .
نو پراختیایي یا غځیدونکې اوږدوالی په الندې ډول پیداکوو :

 8dbیا ) ∏3𝑖=1 𝑀𝑖 ≥ 150 mm

Asrequired
Asprovided

x 28 x 0.7 x 0.8 x 1.0 = 278 mm

( db

𝑦𝑓 𝑒𝜓𝜆
4√𝑓𝑐′

1.0 𝑥 1.0 𝑥 420
4 𝑥 √35

= ℓdh
= ℓdh

په الس راغلی پراختیایي یا غځیدونکې اوږدوالی ) (ℓdh = 278 mmچې له)(150mm
اوله ) (8db = 8 x(28) = 224 mmڅخه ډېر دی  ،نو صحیح دی .
په الس راغلی پراختیایي یا غځیدونکې اوږدوالی ) (ℓdh = 278 mmد واقعی اوږدوالی
سره پرتله کوو :
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، Available length = 600 – 50 = 550 mm > 278 mmنو صحیح دی .
نو د پورته ټولوالس ته راغلو پاېلو څخه څرګندېږي چې په ګاډر کې ) (3 # 28سیخان په پایه
یا ستنه کې د ) (90°درجو په زاویه په مناسبه توګه قات یا چنګک شوي دي .
 -4.9مثال :په الندیني ښودل شوي کانټیلیور ګاډر کې د ) (3# 28کششي سیخانوداتکایي
پایې ته د غځېدنې یا پراخېدنې او کږېدنې وړتیا پیداکړي  ،که کششي سیخان په )˚(180
درجه زاویه قات شوي  (fy = 420 MPa) ، (f’c = 35 MPa) ،او Asrequired/Asprovided = 1
وي .

حل :
f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa
د معمولي سیخانو لپاره )، ( ψe =1.0د عادي کانکرېټو لپاره )(λ= 1.0قبلېږي او
همداراز )= 1

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑢𝑞𝑒𝑟𝑠𝐴
𝑑𝑒𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑝𝑠𝐴

( سره دی .

 -M1د محافظوي طبقې دډېریدنې یا سمون ضریب دی ،چې دسیخانو قطر یې
د) (28mmاو له ) (36mmقطرڅخه کوچنی دی  ،داړخ محافظوي طبقه یې ) (150mmچې
له ) (50mmڅخه ډېره ده او همداراز په غځیدنه کې د سیخ خالصه محافظوي طبقه )(50mm
 ،نو ) (M1= 0.7قبلوو.
د) (M2او) (M3قبلونه :
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داچې د ګاډرقطر ) (28mmاو له ) (36mmقطرڅخه کوچنی دی او په ) (180°درجو
زاویه قات یا چنګک شوي دی  ،نو ) (M2 = 1.0او همداراز ګژدمکونه د پایې له
سیخانو سره موازي او یا عمودي واقع دي  ،نو ) (M3 = 1.0قبلوو .نو پراختیایي یا
غځیدونکې اوږدوالی په الندې ډول پیداکوو :

 8dbیا ) ∏3𝑖=1 𝑀𝑖 ≥ 150 mm

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑢𝑞𝑒𝑟𝑠𝐴
𝑑𝑒𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑝𝑠𝐴

x 28 x 1.0 x 0.7 x 1.0 x 1.0 = 348 mm

( db

𝑦𝑓 𝑒𝜓𝜆
4√𝑓𝑐′

1.0 𝑥 1.0 𝑥 420
4 𝑥√35

= ℓdh
= ℓdh

په الس راغلی پراختیایي یا غځیدونکې اوږدوالی ) (ℓdh = 348 mmله ) (150mmاود
] [8db = 8 x(28) = 224 mmڅخه ډېر دی  ،نو صحیح دی  .په الس راغلی پراختیایي یا
غځیدونکې اوږدوالی ) (ℓdh = 348 mmد واقعی اوږدوالی سره پرتله کوو :
، Available length = 600 – 50 = 550 mm > 348 mmنو صحیح دی .
نو د پورته ټولوالس ته راغلو پاېلو څخه څرګندېږي چې په ګاډر کې ) (3 # 28سیخان په
پایه یا ستنه کې د ) (180°درجو په زاویه په مناسبه توګه قات یا چنګک شوي دي .

 - 6.9کششي پیوندونه )(Tension Splices
فوالدي سیخان د خادو په څېرپه یوه ټاکلي اوږدوالي تولیدېږي  ،خو د ساختمان
لپاره د محاسبې او ډیزاین له مخې سیخان د سیخبندۍ پر مهال غوڅېږي او کږېږي  ،نو له
دې امله یو شمېر یا ځیني سیخان د پرېکېدنې په واسطه ضایع کېږي او معموالد هڅه کېږي
 ،چې دا پاتي شوي سیخان باید و کارېږي  .نو د دې لپاره چې سیخان یو له بل سره پیوندېږي
 ،تر څو سیخبندۍ وړاو یو شانته شي او په پایله کې د پاتی شوو سیخانو د ضایع کېدنې
کپه راټیټه شي  .دفوالدي سیخانوپیوندول یا نښلېدنه په اوږدو عناصرو کې اړېنه ده  ،نو
له همدې امله )(ACI 318کود په کشش کې د سیخانوپیوندول یا نښلول تجویزوي  .په
عمومي ډول سره سیخان هغه مقطعو ته نژدې بایدپیوند نه شي  ،چې هلته اعظمي کششي
مومنټ یا اعظمي کششي تشنجات واقع شوي وي  .همداراز پیوندیدونکي سیخان په هره
مقطعې کې یوازې په هغه برخه کې چې سیخان سره پیوند کېږي (ډېر ه ښه طریقه داده چې له
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)(50%څخه لږ وي اوباید یو له بل څخه یوازې تیر شوي وي  .د دې په واسطه کولی
شودسیخانو د تراکم او ډېرښت له امله په کمزورې مقطعې کې د پیوندکېدنې دبدې اغېزې
پیداکیدنه راکمه کړو  .د )(ACI 318کود د الرښوونې له مخې بېالبېل ډولونه کششي
پیوندونه سرته رسېږي چې په الندې توګه ترې یادونه کېږي :
 -1ولډنګ شوي کششي پیوندونه ) : (Welded tension splicesد فوالدي سیخانو
ولډنګ کول د ساختماني ولډنګ کود ((American Welding Society Standard D1.4
د امریکا د ولډنګ ټولنی سټندرد ) D1.4سره سم او د )(ACI 318کود د ځانګړتیاوو له
مخې سرته رسېږي  .د سیخانو د ولډنګي پیوندول هم د )(ACI 318کود د غوښتنو له مخې
سرته رسېږي  ،چې د پیوندیدونکو سیخانو مقاومت باید ) (≥125%fyوي .
 -2میخانیکي کششي پیوندونه ) : (Mechanical Tension Splicesمیخانیکي کششي
پیوند د فوالدي سیخانو د نښلولو لپاره تر ټولو ښه چاره ده  .عام ډول یې د دوو
پیوندیدونکو سیخانو له پاسه پوښ کېدنه  ،لکه د ویلی شوي ډک شوي فلز په شکل
کلکیدونکی څخه ،ترکیب مومي  .بل ډول یې د کږو شویو او سور بخنو شویو سیخانو له
پاسه دکلکیدونکی پوښ په ډول کارېږي  .همداراز نرۍ کیدونکې پوښ هم ډېره عام دی  .د
سیخانو د میخانیکي پیوندولو قبلیدنه هم د )(ACI 318کود د غوښتنو له مخې سرته
رسېږي  ،چې د پیوندیدونکو سیخانو مقاومت باید ) ( ≥ 125% fyوي .
-3کششي غبرګیدونکی پیوندونه ) : (Tension Lap Splicesپه غبرګیدونکی پیوند کې
دوه فوالدي سیخان یو دبل له پاسه په یوه مناسبه او وړ فاصله داسې غبرګېږي ،چې د
نښلېدنې په واسطه کششي قوه له یوه سیخ څخه بل سیخ ته انتقالېږي  .چې غبرګ شوي
فوالدي سیخان کانکرېټو ته کششي قوه لیږدوي  ،چې هغه یې بیا بل غبرګ شوي فوالدي
سیخ ته لیږدوي ].[271-318:2
د غبرګیدونکو پیوندونو په هکله د ) (ACIکود څرګندونې په الندې ډول دي :
(الف)  -دغبرګیدنې پیونونه کېدی شي  ،د کانکرېټو په چاپیریال کې داضافي شعاعي
کششي تشنجاتو المل شي  ،چې په پایله کې ممکن کانکرېټ وخت ته د رسېدنې څخه درز
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شي  .د نښلېدنې د تشنجاتو له امله د شعاعي درزونو په وړاندې د پاملرنو څخه یو هم دافقي
سیخبندي کارېدنه ده ،چې کانکرېټ د چاودیدنې کششي درزونو په وړاندې خوندي کوي.
(ب)  -د پورتني ) (aدلیل له مخې کله چې دسیخانوقطر له ) (36mmڅخه لوي وي  ،نو
د )(ACI 318کود یې د کششي غبرګیدنې پیوندولو اجازه نه ورکوي .
(ج)  -کششي غبرګ شوي پیوندونه لکه د ( -15.9شکل) په څېرکیدی شي بو له بل سره
تماس ولري او یا تماس ونه لري  .د تماس حالت کې پیوندونو لپاره  ،دواړه سیخان د
ګژدمک په واسطه یو له بل سره تړل کېږي ،تر څو خپل حالت وساتی  .د نه تماس حالت
دپیوندونو لپاره  ،د غبرګ شویو سیخانو د مرکزونو تر منځ فاصله باید د غبرګ پیوند د
اوږدوالی له پنځمې برخې) (1/5څخه ډېره نه شي ،یا د) (150 mmپه اندازه اویا ور څخه
لږه وي .
(د)  -د )(ACI 318کود له مخې دوه ډوله ( -Aډول او - Bډول) غبرګیدونکې پیوندونه دي
 ،چې په الندې ډول ترې یادونه کېږي :
) - (1د - Aډول غبرګیدونکې پیوند :د غبرګیدنې اوږدوالی یې د پراختیایي اوږدوالی یا
د غځیدنې اوږدوالی ) (ℓdسره مساوي کېږي  ،دلته ) (ℓdپه برابر ډول سره د اصلی ګاډر د
مقطعې لپاره پیداکېږي  .د )(ACI 318کود دریځ دادی ،چې محاسبه کوونکې انجنیر پر
هغه مهال  -Aډول غبرګیدونکې پیوندکارولی شي  ،چې ) (Asprovided/Asrequired ≥ 2.0او په
مقطعې کې کششي سیخان پر یوه موقیعیت کې د) (50%په اندازه اویا د دې څخه لږ پیوند
شي .
) - (2د - Bډول غبرګیدونکې پیوند :په دې حالت کې د غبرګیدنې اوږدوالی یې د
پراختیایي اوږدوالی یا د غځیدنې اوږدوالی د ) (1.3د ضرب حاصل )(1.3 x ℓdسره
مساوکېږي  ،دلته ) (ℓdپه پرابر ډول سره د اصلي ګاډر د مقطعې لپاره پیداکېږي  .د (ACI
)318کود دریځ دادی ،چې محاسبه کوونکې انجنیر پر هغه مهال د  -Bډول غبرګیدونکې
پیوندکارولی شي  ،کله چې د - Aډول غبرګیدونکې پیوند د غوښتنې سره سر ونه خوري .
محاسبه کوونکی انجنیر د محاسبې پرمهال باید الندینۍ پاملرنې په پام کې ونیسي:
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(هـ)  -د مقطعې اعظمي مومنټ موقیعیت ته نژدې سیخان بایدپیوندنه کړي  - (b) .دا به
ډېره ښه وي چې د - Bډول غبرګیدونکې پیوند وکاروي  - (c) .په مقطعې کې سیخان باید
د) (50%سلنې څخه ډېر پیوند نه شي  - (d) .د دنننې غبرګیدنې پیوندد اوږدوالی لپاره په
کانکرېټي ګاډر کې افقي سیخبندي باید په پام کې ونیول شي].[371-398:3

 -15.9شکل  :دکششي غبرګیدونکو پیوندونو لپاره د کود غوښتنې].[243:7

 -7.9په فشار کې غځېدنه او پیوندکېدنه
)(Development and Splice Compression
د هغه سیخانو لپاره چې د فشار الندې واقع کېږي  ،پراختیایي یا غځیدنې اوږدوالی
اړېن دی  .فوالدي سیخان فشاري بار د نښلېدنې د الرې په دننه کېدونکې برخې په اوږدو
کې یو بل ته لېږدوي او همدارنګه د سیخانو د وروستنۍ برخې په واسطه زغمل کېږي .
فشاري لوړ تسنجات دي ،چې هلته کششي درزونه شتون نه لري .
چې په پایله کې یې دفوالدي سیخانو او کانکرېټو ترمنځ د نښلېدنې کپه لوړېږي .
چنګکونه او د وروستنۍ برخې په میخانیکي ډول سره کږېدنه په فشاري پراختیا یا
غځیدنې اغېزه نه کوي  .د )(ACIکود په فشار کې د پراختیایي یا غځیدنې اوږدوالی
الندینو دوو معادلو څخه لوي وي  ،خو په هیڅ وجه له ) (200 mmڅخه لږ نه شي .

) ML] db
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Asrequired
Asprovided

(

0.075
𝜆√𝑓𝑐′

[ = ℓdc

)) ML x db ……………………. (12.9

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑢𝑞𝑒𝑟𝑠𝐴
𝑑𝑒𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑝𝑠𝐴

( ℓdc = (0.0044fy) x
ℓdc = 200 mm.

خو د پورتنې قیمت څخه بایدلوي وي .
دلته :
 -ℓdcپه فشار کې پراختیایي یا غځیدنې اوږدوالی دی .
 -λد سپکو دانه کانکرېټو ضریب دی .د سپکودانه لرونکوکانکرېټو لپاره ) (λ = 0.75او د
معمولي کانکرېټو لپاره ) (λ = 1.0قبلېږي .
 -MLد افقي سیخبندۍ لپاره د سمون ضریب دی .
که پایه د فنرپه څېر سیخبندي شوي وي او قطر یې له ) ( ≥ 6 mmڅخه لوي اویا مساوي او
قدم یې له ) (≤ 100 mmسره مساوي یا کوچنی وي اویاهم د ګژدمک قطر یې )( 12 mm
او تر منځ فاصله یې ) (≤ 100 mmسره مساوي یا کوچنۍ وي ) (ML = 0.75قبلېږي او د
نورو حالتونو لپاره ) (ML= 1.0قبلېږي .
د )(ACIکودپه فشار کې د غبرګیدونکي پیوند د پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالي د
پیداکولو لپاره د الندینیو معادلوله سیټ څخه ګټه اخلي :
که ) (fy ≤ 420 MPaوي نوفشاري غبرګیدونکې پیوندمساوي کېږي په :
)ℓ(dc)LS = 0.073fydbMf’c ≥ 12Mf’c……………………. (13.9
که ) (fy > 420 MPaوي نوفشاري غبرګیدونکې پیوندمساوي کېږي په :
)ℓ(dc)LS = (0.13fy – 24)dbMf’c ≥ 12Mf’c …………….…(14.9

دلته :
) (0.073او ) (0.13د) (mm2/Nواحد لپاره کارېږي .
 - Mf’cد کانکرېټو د فشاري مقاومت د سمون ضریب دی  .که ) (f’c ≤ 20 MPaوي  ،نو
) (Mf’c = 1.3قبلېږي او په نورو ټولو حالتونو کې ) (Mf’c = 1.0قبلېږي .
که دوه بېالبېل قطرلرونکي سیخان سره غبرګ پیوند شي  ،نود کود له غوښتنې سره سم په
معادله کې د سیخ لوي قطر په پام کې نیول کېږي  .همداراز د ) (57 mmاو ) (45 mmسیخان
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کیدی شي ،چې له ) (36 mmسیخانو اویا له دې څخه د کوچني قطر لرونکو سیخانو سره
پیوند نه شي  .د پایو او تهداب اتصال یا نښلېدنه په فشار کې د سیخانو د پراختیا یا
غځیدنې او غبرګ پیوند لپاره ټیپیکه بېلګه ده  .په تهداب کې والړ سیخان او د تهداب په
پاسنۍ برخه کې د هغوې دکږوشویو سیخانو ځای په ځای کول او د تهداب په کانکرېټو کې
د هغوې ځای په ځای کېدنه او د تهداب څخه د باندې په پایو یا ستنو کې دهغوې غځول ،دا
والړوسیخان د پایو یا ستنو د سیخانو سره پیوند کېږي  .په پایله کې  ،په کانکرېټي پایه یا
ستنه کې ځای په ځای کېږي  .والړ سیخان حتماد باید په تهداب کې وغځول شي  ،تر څو چې
د ) (12.9معادلې له مخې د قناعت وړ فشاري پراختیایي یا غځیدنې اوږدوالی په الس
راوړل شي  .دلته د والړو سیخانو د وروستنۍ برخې کږول او یا چنګک کول  ،فشاري
پراختیایي یا غځیدنې اوږدوالي ته کومه بده اغېزه نه رامنځته کوي  .والړ سیخان حتماد
باید په پایه یا ستنه کې وغځول شي  ،تر څو چې د ) (13.9او) (14.9معادلو له مخې د قناعت
وړ د پیوند اوږدوالی په الس راوړل شي  .په ( -17.9شکل) کې د سیخانو دفشاري پراختیا
یا غځېدنې اوږدوالي ټیپیک مثال ښودل شوې دی  .د پایو او تهداب د اتصال یا نښلېدنې
کږېدنې یا انحنایي مومنټ د عمل لپاره ځانګړې او ډېره پاملرنه په کار ده  ،چې په دې ځای
کې د فوالدي سیخانو پراختیا یا غځېدنه او یا د پیوند اوږدوالی باید د کشش او فشار په
وړاندې بشپړه وړتیا ولري ]. [196-198:8

 -17.9شکل  :د پایو او سیخانو اتصالی یا نښلوونکې والړ سیخان ]. [196:8
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د فشاري میخانیکي یا ولډنګ شویو پیوندونو مقاومت لږ تر لږه ) (125%د )(ACI
کود د الرښوونې له مخې د پیوند شویو سیخانو د تسلیمیدنې د مقاومت په اندازه وي.
وروستي زغموونکې پیوند د فشاري پیوندونو بل ډول دی ،چې د )(ACIکودپه واسطه
تجویز شوې دی  .دسیخانو د میخانیکي ځای په ځای کېدنې په مناسب او وړ ډیزاین کې ،
کله چې بار د کانکرېټو په سطحه عمل وکړي ،دفوالدي سیخانو وروستنۍ برخه لکه د
( -18.9شکل)په څېر په پام کې نیول کېږي .د فوالدي سیخانو هغه پیوندونه د وروستنۍ
برخې د زغموونکو پیوندونو سره  ،حتماد باید د ګاډرونو او پایو د نژدې ګژدمکونویا فنرنو
سره وتړل شي .

 -18.9شکل  :د پیوند په وروستنۍ برخه کې زغموونکې فشار]. [246:7

 -2جدول  :د فشاري سیخانو مستقیمه غځېدنه). [289:3] (ℓdc
fy
)(MPa
240
300
340
400
420
500

20
13db
16db
18db
20db
22db
26db

25
12db
14db
16db
19db
20db
24db

)f’c (MPa
30
11db
13db
15db
18db
19db
22db
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35
10db
12db
14db
16db
17db
20db

40
9db
12db
13db
15db
16db
19db

 -8.9د پایو یا ستنو پیوندونه )(Column Splices
په ( -19.9شکل) کې د پایو یا ستنو د پیوندونودوه مثالونه ښودل شوي دي  .که څه
هم د ساختماني جوړښت له مخې د فرش د سطحې سره د پایو یا ستنو پیوند ډېر معمول دی
 ،خو ډېر مناسب او وړ  ،بې عیبه او احتیاطي حل هغه دی  ،چې پایه یا ستنه د ارتفاع د
نیمایې په درېمه برخه کې پیوند شي  .دا ځکه چې دپایې د ارتفاع د نیمایې په درېمه برخه
کې د افقې بار له امله د کږېدنې یا انحنایي مومنټ (تصادفی یا محاسبوې) اندازه اصغري
وي .

 -19.9شکل  :د پایې یا ستنې پیوند کېدنه]. [247:7

د ) (ACIکود د پایو یا ستنو د پیوندونوپه هکله د هغوې د اهمیت له مخې په الندې
ډول یو لړ شرایطو الرښوونه کوي :
 -1درې ډوله میخانیکي یا ولډنګي پیوندونو او وروستنۍ زغموونکي اتکایې پیوندونه
د پایو یا ستنو لپاره وکارېږي .
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-2په ساختمان کې د پایو یا ستنو پیوندونه حتماد باید د ممکنه ضریبې شوو بارونو د ټولو
ترکیبونو ( درېم فصل) د قناعت وړ وي .
-3په فشار کې غبرګ شوي پیوندونه :
(الف) -که پایه یا ستنه  ،د ضریبې شویو بارونو له ټولو ترکیبونو لپاره  ،چې فشار متحمل
کېږي  ،نو غبرګ شوي پیوند ورته پیوندونو په څېر یې محاسبه د الندینیو الرښوونو په ډول
سرته رسېږ ی :
(ب)  -د غبرګ شوي پیوند اوږدوالی کېدی شي چې په )(0.83کې ضرب شي  ،خو له
) (300mmڅخه بایدکوچنی نه شي ،که د پایود ګژدمکونوسیخان د غبرګ شوې پیوند په
بشپړه اوږدوالی کې ځای په ځای شوې وی او د پایو د ګژدمکونو سیخان د عرضي مقطعې
مساحت د ) (0.0015hsڅخه باید کوچنی نه وي  (h) ،د عنصر ضخامت او) (sد پایو یاستنو
د ګژدمکونو تر منځ فاصله ده .
(ج)  -د غبرګ شوي پیوند اوږدوالی کیدی شي چې په )(0.75کې ضرب شي  ،خو له
) (300mmڅخه بایدکوچنی نه شي ،که چېرې د پایوفنری ګژدمکونوسیخان د غبرګ شوې
پیوند په بشپړه اوږدوالي کې ځای په ځای شوي وي]. [420-435:5
 -4په کشش کې غبرګ شوي پیوندونه :
(الف)  -که چېرې پایه یا ستنه  ،د ضریبې شویو بارونو د ټولو ترکیبونو لپاره  ،چې د)(fy/2
څخه د لږکشش الندې واقع کېږي اودیوې نقطې سره د نیمایې څخه لږ فوالدي سیخان
پیوندشوي وي  ،نو د) (Aډول پیوند باید وکارول شي .
(ب) په نوروټولو حالتونو کې چې د پایې سیخان ممکن د ضریبې شوي بار د ترمیبونو له
امله د کشش الندې واقع شوي وي  ،نو د) (Bډول پیوند باید وکارول شي .
 -1په کشش کې غبرګ شوي پیوندونه  :میخانیکي یا ولډنګ شوي پیوندونه باید داسې
ډیزاین او محاسبه شي ،چې دسیخانو د تسلیمېدنې د مقاومت سلنه مقاومت ولري  ،لکه
په فشار کې د فوالدي سیخانو لپاره د معمولي میخانیکي یا ولډنګ شوي پیوندون په
شانته .
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 -2د وروستني زغموونکو پیوندونومجاز دي  ،چې په پایو کې د پیوندونو په برابرولو کې
یې مقاومت  ،په کشش کې د سیخانو د تسلیمېدنې د مقاومت لږ تر لږه ) (25%وي  ،چې د
هر ې پایې یا ستنې د اړخ څخه په پرله پسې توګه د پیوندونو د استوارۍ لپاره په پام کې
نیول کېږي  .دا کیدای شي چې د وروستنېو زغموونکو پیوندونو د ځای په ځای کولو سره
بشپړ شي  ،پـــه هغــه حالت کې چې د هراړخ لپاره اضافي سیخبندي په پام کې ونیول
شي]. [86-110:4

 -9.9د افقي سیخبندۍ پراختیا یا غځېدنه
)(Development of Lateral Reinforcement
په ګاډرونو او پایو ګژدمکونه د کشش الندې واقع کېږي  ،نو اړینه ده،چې
قات،وغځول یا کاږه شي  .د )(ACIکود د غوښتنې له مخې ټول ګژدمکونه باید د کود د
تجویز سره سم د کانکرېټي عناصرو په کششي او فشاري سطحو کې وغځول شي  ،چې د
ګژدمکونود سیخانو دا ډول پراختیا او غځېدنه د عنصر پر سیخبندۍ ګټوره اغېزه کوي  .د
نښلېدنې او کږېدنې تخریب او ویجاړېدنه لکه مخکې د ګژدمکونو په بحث کې ترې یاونه
وشوه  .له همدې امله د )(ACIکود الزم ګڼې چې د ګژدمکونو سیخان باید د اوږدو فعالو
سیخبندي شوو سیخانو پر چاپېر کاږه او چنګک شي  ،تر څو وړتیا یې لوړه شي  .سربېره پر
دې  ،د ګژدمکونو په پرله پسې برخو کې  ،هره کږېدنه باید د فعالو اوږدو سیخبندي شوو
سیخانو سره جوخت سرته ورسیږي ]. [306:6
د )(ACIکود هیڅکله هم په ) (180°درجو زاویه د ګژدمکونو کږېدنه او چنګک کول
نه توصیه کوي  .د )(ACIکود د غوښتنو له مخې که چېرې ځای په ځای شوي سیخانو قطر
له ) ( > 25 mmڅخه لوړ وي نو باید چې د ګژدمکونو لپاره ونه کارېږي  .د )(ACIکود په
واسطه د ګژدمکونولپاره درې ډوله کږېدنه او چنګک کول چې ) (dbد ګژدمکونو قطر
وې،په الندې ډول الرښوونه کېږي :
(الف)  -په) (135°درجو زاویه کږېدنه یا چنګک کول جمع د) (6dbپه غځېدنې سره .
(ب)  -په ) (90°درجو زاویه کږېدنه یا چنګک کول جمع د) (6dbپه غځېدنې سره که د
ګژدمکونو د سیخانو قطرله) (14 mmڅخه کوچنی وي .
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(ج)  -په ) (90°درجو زاویه کږېدنه یا چنګک کول جمع د) (12dbپه غځېدنې سره که د
ګژدمکونو د سیخانو قطرد) (18mm), (16mmاو ) (25mmوي .
سر بېره د کود پر غوښتنو  ،د) (18mm), (16mmاو ) (25mmقطر لرونکو سیخانو
چې د تسلیمېدنې مقاومت یې د ) (270 MPaڅخه ډېروي  ،دالندینیو شرایطو الندې کارول
کېږي  :د ګژدمکونو تېرېدنه  ،د عنصر د ارتفاع د ) (d/2نیمایې څخه او د چنګک یا کږېدنې
د وروستنۍ برخې څخه بیرون اندازه کېږي  ،او باید چې د دې ورکړ شوي فورمول
)  (0.14dbfy/ √fc′د قیمت سره مساوي او یا ور څخه لوي وي]. [101-107:12
ګژدمکونه کېدی شي په د) (Uپه ډول په جوړه یی توګه د مناسب پیوند او یا چنګک
په پام کې نیولو سره ،که د غبرګ شوي پیوند اوږدوالی ) ( ≥ 1.3ℓdوي  (ℓd) ،د ګژدمکونو
د سیخانو پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی دی  .سربېره پر دې  ،دهغه عناصرو لپاره چې
) (h ≥ 450 mmوي  ،د) (Uپه ډول جوړه یی ګژدمکونو پیوند کیدنې وړتیا ته پاملرنه کول
،که د ګژدمک والړ سیخان دعنصر په بشپړه ارتفاع کې وغځېږي او) (Abfy ≤ 4 KNوي ،
)(Abاو ) (fyد په ترتیب سره دګژدمکونو د سیخانو مساحت او د تسلیمېدنې مقاومت دی .
هغه سیخان چې کږیږي یا قات کېږي او د عرضاني سیخبندي شویو سیخانو په شانته
کارکوي  ،اوږدوالی یې د ګاډر د ارتفاع د نیمایې ) (d/2څخه دفشاري ساحی اخوا پورې
اندازه کېږي یا حسابېږي  ،چې د سیخ د پراختیایي یا غځېدنې د اوږدوالي سره مساوي
او یا دهغې څخه باید ډېر د سیخ د تشنجات د محاسبې د غوښتنې له مخې قبلېږي  ،تر څو
په پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالی کې د عرضاني قوو په وړاندې یې مقاومت (د نهایي
شرایطو الندې یا د سیخ دتسلیمېدنې مقاومت ) (fyیې د سیخ د پراختیایي یا غځېدنې
اوږدوالی او تشنجاتو د ضرب حاصل ) د قناعت وړ وي  .سربېره پر دې  ،دا ډول سیخان
باید د ګاډر په کششي ساحې کې په فعالو طوالني سیخبندي شویو سیخانو سره ادامه
ومومي .
په ( -20.9شکل) کې د )(ACIکود په واسطه د ګاډرونو او پایو لپاره د ګژدمکونو
قبوله شوې کږېدنه او چنګک کیدنه ښودل شوي ده  .په ( -21.9شکل) کې په ګاډر کې
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د )(ACIکود په واسطه او توصیه شوې د ګژدمکونو قبوله شوې کږېدنې یا چنګک کیدنه
او دنورو عرضاني سیخبندي شوو سیخانو ممکنه طرېقې ښودل شوې دي .

 -20.9شکل  :د ) (ACIکود له مخې د ګاډرونواو د پایو د ګژدمکونوسټندرد کږېدنه یا چنګک کول .

 -21.9شکل  :دګاډرونود مستطیلي مقطعې ) (Webد سیخبندۍ لپاره پراحتیایي یا غځېدنې
اوږدوالی]. [198:10

د رخې لرونکو ولډنګ شویو سیمانو څخه جوړو شوو جالیو ،چې د عرضاني سیخانو
په څېر کار کوي  ،د طوالني فعالو سیخانو په چاپیر سټندرد چنګ کول اړین دي  .د )(ACI
کودپه واسطه د مسطحو ولډنګ شوو سیمانو څخه جوړو شوو جالیو لپاره بدیله طرېقه په
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( -22.9شکل) کې ښودل شوې ده  .دهر ) (Uډوله ګژدمک والړ سیخان  ،د ولډنګ شوو
سیمانو څخه جوړښت موندلی  ،اړېنه ده چې د ګاډر پاسنۍ برخې ته نژدې په ( -22.9شکل)
کې دښودل شوو طرېقو په څېر په مناسبه توګه کاږه یا قات شي .

 -22.9شکل  :دګاډرونود مستطیلي مقطعې ) (Webد سیخبندۍ لپاره پراختیایی یا غځېدنې
اوږدوالی ]. [327:2

په اوسپنیزکانکرېټي پایو یا ستنو کې فنر ډوله سیخان هم کارېږي  .د پایو یا ستنو
دنننۍ برخه د پایې هسته نومېږي ،چې د تخریب د حالت په وړاندې د خواصو د لوړولو لپاره
محدود او تړلي وي  .د پایویا دستنو د هستې په چاپیره فنري سیخانو پیپل کېږي  ،تر څو
وړ او مناسب محدودیت او تړنه تر السه شي  .د ) (ACIکودپه دې هکله الرښوونه کوي ،چې
دپایو یا ستنو په ډېرو پاسنیو اوډېرو الندینیو برخو(د تهداب یا د پوښښ تختی سره) کې
فنرډوله سیخان یونیم ځلې باید ډېرو پیپل شي  .سربېره پر دې  ،د رخې لرونکو ،مسطحو
یا د کیمیاوي چسپیدونکوموادو په واسطه د پوښل شوو فنر ډوله سیخانو لپاره د پیوند
اوږدوالی په ترتیب سره له ) (48dbڅخه تر) (72dbپورې باید په پام کې ونیول شي  (db) ،د
فنر ډوله سیخانو قطر دی]. [184-217:10
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 -10.9بنډل شوي (دڅوسیخانو یو ځای کېدنه) سیخان )(Bundled Bars
په ځېنو حالتونو کې سیخان موازي او یوله بل سره په تماس کې  ،چې دیوسیخ په
ډول کارکوي  ،داسې ځای په ځای کېږي ،چې د بنډل په نوم یادېږي  .دسیخانو دې ډول ځای
په ځای کیدنې لپاره الندېنې الرښوونې په پام کې نیول کېږي :
(الف)  -د )(ACIکودپه یوه بنډل سیخانو کې د دوو ،درېو او څلورو سیخانو د یو ځای
کېدنې اجازه ورکوي .
(ب)  -په یوه بنډل کې د څلورو سیخانو څخه ډېرو سیخان باید یو ځای نه شي .
(ج)  -هغه سیخانو چې قطر یې له ) ( > 36mmڅخه ډېر وي باید بنډل نه شي .
(د)  -که د )(ACIکود د غوښتنې سره سم سیخان بنډل کېږي  ،نو افقي سیخبندي باید
وکارېږي .
(هـ)  -په یوه اوسپنیزکانکرېټي عنصر کې د بنډل شوو سیخانو تر منځ فاصله ،که له
) (40dbڅخه لږ تیر نه شي (db)،په بنډل کې د ځانګړې سیخ قطر دی .
(و)  -بنډل شوي سیخان کیدی شي په عمودي ډول خره (سره یوځای) شي یا په افقي ډول
ځای په ځای شي  ،خو د نژدې سیخانو شمېرپه لوړوالی او پلنوالی کې باید لکه په
( -16.9شکل) په څېر له دوو څخه ډېر نه شي.
د سیخانو دبنډل کارول په یوه مساوي ساحه کې چې د بنډل شوو سیخانو او کانکرېټو
تر منځ د تماس ساحه ،د ځانګړو سیخانو او کانکرېټو تر منځ د تماس ساحې څخه ډېره ده ،
همداراز په یوه مساوي ساحه کې د کانکرېټو سره د بنډل شوو سیخانو نښلېدنه د ځانګړو
سیخانو د نښلېدنې په پرتله لوړه وي  ،نو د دې له مخې په اوسپنیزکانکرېټو کې د بنډل
کارول د درز په وړاندې دهغې خواص لوړوي  ،ګټور دي .

 -16.9شکل :د کود د الرښونې له مخې د سیخانو د بنډولولو ترتیبول ].[198:11
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په ساختمان کې د سیخانو د بنډل ځای په ځای کول په ځانګړې توګه د سیخانو تر منځ
د فاصلې د محدودیت او د چنګک کیدلو حالت کې ډېر ستونزمن کار دي .د محاسبې لپاره
د ځانګړو سیخانوپر ځای د بنډل شوو سیخانو په کارولو کې په مساوي مساحت د معادل
قطر په پام کې نیول کېږي  .د سیخانو ترمنځ فاصله او د کانکرېټو په واسطه پوښل د بنډل
شوو سیخانو د معادل قطر پر بنسټ محاسبه کېږي  .سربېره پردې  ،پراختیایي یا د
غځېدنې اوږدوالی او د بنډل شوو سیخانو د پیوند کولو اوږدوالی د الندینیو برابروشویو
معادلو پر بنسټ محاسبه کېږي :
)Ae = n x as……………………………………………………………. (7.9
)de = (n x as/ᴫ)1/2 ………………………….………………..…..………(8.9
)(ℓd)b = ℓd for single bar with de x bf ………………………….……….(9.9
)Bundle Splice Length = Splice Length for a single bar with de x bf ….(10.9
دلته :
 - Aeله بنډل سره د معادلو سیخانو مساحت دی .
 -Nnپه بنډل کې د معادلو سیخانو شمېر(د څلورو سیخانو څخه باید ډېر نه شي) دی .
 - asپه بنډل کې د ځانګړو سیخانو مساحت دی ،
 - deد بنډلو شویو معادلو سیخانو قطر دی .
 -(ℓd)bدبنډل شویو سیخانو پراختیایي یا د غځېدنې اوږدوالی دی .
 -(ℓdh)bدبنډل شویو سیخانو د کږېدنې یا چنګک کیدنې پراختیایي یا د غځېدنې
اوږدوالی دی .
 - bfدبنډل شویو سیخانو پراختیایي یا د غځېدنې اوږدوالی ضریب دی ،چې د دوو بنډل
سوېو سیخانو لپاره ) ،(1.0د درېو بنډل شویو سیخانو لپاره ) (1.2او د څلورو بنډل شویو
سیخانو لپاره د ) (1.33سره مساوي قبلیږي ].[180-210:11
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 -11.9په کشش کې د سرلرونکو سیخانو په واسطه میخانکي کږېدنه یا چنګک
کېدنه
)(Mechanical Anchorage by Headed Bars in Tension
د ) (ACIکود د دې اجازه ورکوي ،چې داسې میخانیکي وړ تدبیرونه او چارې ،پرته
له دې چې کانکرېټ تخریب شي  ،دفوالدي سیخانو دچنګک په شانته د پراختیا یا غځېدنې
او مقاومت لپاره په پام کې ونیول شي  .په ( -23.9شکل) کې د ) (ACIکود د غوښتنې له
مخې سرپوښ شوي سیخان ) (Headed barپه تفصیل سره ښودل شوي دي  .د رخې لرونکې
سیخانو د نښلېدنې یا اتصال لپاره ،کوږ شوي سر پوښ د ولډنګ یا د بخۍ په واسطه
تیارېږي  ،نو له دې امله د شکل د بدلون څخه مخنیوي کېږي  .د ) (ACIکودالرښوونه کوې
،چې د دې ډول مخنیوي اوږدوالی باید چې د) (2dbڅخه ډېر نه شي ،همدارنګه د سرپوښ
شوي سیخ زغموونکې خالص مساحت باید چې د )(4Abڅخه لږ نه شي  ،دلته )(dbاو)(Ab
په ترتیب سره د سرپوښ شوي سیخ قطراو مساحت دی  .خالص زغموونکی مساحت د دنننې
یا زغموونکې سطحې مساحت د سرپوښ شوي سیخ منفي د مخه نیوونکي مساحت په
واسطه محاسبه کېږي .

 -23.9شکل  :دسرپوښ لرونکي سیخانو شیماتیک دیاګرام ]. [252:7
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 -24.9شکل  :دسرپوښ لرونکي سیخانو شیماتیک دیاګرام ]. [185:14

د سرپوښ شویو سیخانو په هکله د تجربو د نه شتون له امله  ،د ) (ACIکود د شرط
له مخې د کانکرېټولپاره چې ) (f’cیې له ) (40 MPaڅخه ډېر وي او همدارراز د فوالدي
سیخانو ) (fyچې له ) (420 MPaڅخه ډېر وي د کارېدنې اجازه نه ورکوي  .د ) (ACIکود د
الرښوونې له مخې سرپوښ شوي سیخان یوازې د نارمل وزن لرونکو کانکرېټو لپاره کارول
کېږي  .د سرپوښ شویو سیخانو خالصه محافظوي طبقه او تر منځ یې خالصه فاصله (د
سیخانو څخه محاسبه کېږي نه د سرپوښ څخه) باید په ترتیب سره د ) (2dbاو) (4dbڅخه
لږ نه وي  .لکه څنګه چې دنښلېدنې په واسطه د سرپوښ لرونکو سیخانو د ځای په ځای
کیدنې او مخروطي تخریب  ،افقي سیخبندي شوي سیخان (دګاډرونو ګژدمکونه او پایو
ګژدمکونه)  ،د سرپوښ لرونکو سیخانو دد کږېدنې دمقاومت سره مرسته نه کوي  .د )(ACI
کود د غوښتنې له مخې  ،هغه سرپوښ لرونکې سیخان د کږېدنې یا چنګک کولو د بهبودۍ
لــپاره د ادامه نه پیداکـــیدونکـــواتصالونو یا نښلیدونو ) (Discontinuous jointsسره ،
د دنننــۍ نښـــلېدنې له منځ څخــه غځـــــیږي  .د ) (ACIکود د سرپوښ لرونکو سیخانو
( -14.9شکل) د پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالي لپاره دالندینۍ معادلېالرښوونه
کوي]: [199,200: 14

) 8db……………. (15.9یا ) ≥ 150 mm
601

Asrequired
Asprovided

( db

0.192ψe fy
√f′c

= ℓd

دلته :
 -ℓdد سرپوښ لرونکې سیخ پراختیایي یاغځېدنې اوږد والی دی .
 -ψeد سیخ د پوښ ) (Epoxy coated barضریب دی ،چې د پوښ شویو سیخانولپاره )(1.2
او د عادي سیخانو له پاره ) (1.0قبلېږي  (f’c).او) (fyپه ترتیب سره د کانکرېټو ځانګړې
شوي فشاري مقاومت او د سیخانو دتسلیمېدنې مقاومت دی .
 -dbد سرپوښ لرونکي سیخ قطر دی .

 -25.9شکل  :سرپوښ لرونکي سیخان ].[241:9
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لـــــــــنــډیـــــز
فوالدي سیخان او کانکرېټ په طبیعي ډول یو له بله د کیمیاوي  ،قزیکي او میخانیکي
الملونو له امله سره نښلې  .د دې نښلېدنې له امله په کانکرېټو کې دفوالدي سیخانو
دکششي قوې له اغېزې کششي تشنجات رامنځته کېږي  ،چې په پایله کې د کانکرېټو د
چاودېدنې المل کېږي .
د سیخانواو کانکرېټو تر منځ په نښلېدنه کې د فوالدي سیخانو د نهایي کششي قوې
مخنیوي او په وړاندې یې مقاوم کېدنې لپاره یوه اغېزمنه متبادله الره د سیخانو پراختیا
یا غځونه ده  .هغه اوږدوالی چې په فوالدي سیخانو کې د نهایي کششي قوې له اغېزې د
کانکرېټو سره د نښلېدنې له امله را پیداکېږي  ،د پراختیایي نوم یادېږي  .دا پراختیایي
یا غځېدنې اوږدوالی ځکه اړېن دی ،چې په فوالدي سیخانوکې د تسلیمېدنې مقاومت
دوړتیاشتون او په کانکرېټو کې د فو الدي سیخانو سیخبندي په بشپړه توګه اغېزمنه وي
او کانکرېټ د سیخانو سره په نښلېدنه کې د چاودنې څخه ژغوري  .د سیخانو د بشپړه
پراخیتا یا غځېدنې لپاره په مناسبه توګه په بحراني مقطعې کې (د اعظمي کوږوالي
مومنټ سره) دواړو لورو ته وغځېږي .
د ) (ACIکود په بېالبېلو شرایطو په کششي  ،فشاري او قات کېدنې په حالتونو کې د
سیخانو لپاره د غځېدنې یا پراختیایي اوږدوالي اندازې محدودې کړې دي  ،چې د
الرښوونې له مخې یې د اوسپنیزکانکرېټي عناصرو په محاسبو کې په پام کې نیول کېږي .
تر څو د جوړېدنې څخه وروسته عناصر له دې امله د خریب څخه مخنیوي وشي .
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پــــــــوښــــتـنــــې
 -1د فوالدي سیخانو او کانکرېټو تر منځ کومې نښلېدنې رامنځته کېږي ؟
 -2د فوالدي سیخانو او کانکرېټو تر منځ کومه نښلېدنه د کوم دلیل له مخې دېره ډاډمنه ده؟
 -3د نښلېدنې د تشنجاتو له امله د تخریب یا ویجاړېدنې حالت تشریح کړئ ؟
 -4په اوسپنیزکانکرېټو کې د پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالي تعریف کړئ؟
 -5د پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالي په معادله کې ) (fyاو)  (√fc′ولې ګډون لري ؟
 -6د پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالي د پیداکولو لپاره ولې د سیخانو تر منځ فاصله او
محافظوي طبقه مهمه ده ؟
 -7د پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالي د پیداکولو لپاره ولې د سیخانو اپوکسي پوښل
) (Epoxy coatedمهم دي ؟
 -8په ګاډر کې د سیخانو د پرېکېدنې په هکله څه معلومات لرئ ؟
 -9ولې دسیخانود عملي پرېکېدنې موقیعیت د تیوریکي پرېکېدنې موقیعیت څخه
متفاوت په پام کې نیول کېږي ؟
 -10د ) (ACI Codeد کومو شرایطو له مخې د سیخانو بنډل د سیخبندۍ لپاره په پام کې
نیول کېږي او د هغې د غځېدنې اوږدوالی څنګه پیداکېږي ؟
 -11څه وخت په اوسپنیزکانکرېټي عناصرو کې سیخان پیوندېږي او په کومو موقیعیتونو
کې دسیخانو پیوند باید په پام کې ونیول شي؟
 -12د فشاري عناصرو د سیخانو پراختیایي یا غځېدنې اوږدوالي څنګه پیداکېږي ؟
 -13دسرپوښ لرونکوسیخانو براختیایي یا غځېدنې اوږدوالی څنګه پیداکېږي ؟
 -14په کشش کې دکود د غوښتنې له مخې دقات کېدونکي سیخ پراختیایي یا غځېدنې
اوږدوالی څنګه پیداکېږي ؟
 -15د پایو یا ستنوکې د سیخانو پیوندونه په څه ډول سرته رسېږي ؟

604

 -16دګاډر د الندینۍ ښودل شوې مقطعې لپاره د کششي سیخانو پراختیایي اوږدوالی یا
غځېدنه که ) (f’c = 25 MPaاو) (fy = 420 Mpaوي  ،دالندینیو شرایطو له مخې محاسبه
کړئ  (1) .معمولي ساختمان  (2) .سیخان په کیمیاوي چسپیدونکویا اپوکسي موادو
پوښل او سپک دانه کانکرېټ په پام کې نیول شوي وي  (3) .سیخان په کیمیاوي
چسپیدونکویا اپوکسي موادو پوښل شوي وي .
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 -17په الندېني شکل کې د ښول شوي کانټیلیور ګاډر مقطعې کې د ) (3 # 25سیخانو
لپاره ،په خپله د ګاډر یا پایې په تکیه ځای کې د کششي سیخانو پراختیایي یا غځېدنې
اوږدوالي یا کږېدنه  ،محاسبه کړئ  ،که ) (f’c = 25 MPa), (fy = 420 MPaاو
) (Asrequired/Asprovided = 1.0وي .
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 -18په الندیني ښودل شویکانټیلیور ګاډر کې د ) (3#25کششي سیخانوداتکایي پایې ته
د غځېدنې یا پراخېدنې او کږېدنې وړتیا پیداکړي  ،که کششي سیخان په )˚ (180درجه
زاویه قات شوي  (fy = 420 MPa) ، (f’c = 35 MPa) ،او  Asrequired/Asprovided = 1وي .
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 -19په الندیني ښودل شوي کانټیلیور ګاډر کې د ) (3# 32کششي سیخانوداتکایي پایې
ته د غځېدنې یا پراخېدنې او کږېدنې وړتیا پیداکړي  ،که کششي سیخان په )˚ (90درجه
زاویه قات شوي  (fy = 420 MPa) ، (f’c = 30 MPa) ،او  Asrequired/Asprovided = 1وي .
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مــــاخـــــــــذونـــه
: هرات.  د کانکرېټي ودانیو ډیزاین. ( ل1380) . محمد اکبر،ستاری.  قسیم محمد، حقیار-1
. (78-75) م م
 تهران.  چاپ دوم.  طراحی ساختمان های بتن مسلح. ( ش1393) . شاپور،  طاحونی-2
.)318-271( ص ص. انتشارات علم و ادب
 انتشارات:  ایران.  آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه. ( ش1389) . امیرمسعود،  کی نیا-3
. )398-371( .واحد صنعتی اصفهان ص ص
 انتشارات ارکان:  ایران.  سازه های بتن آرمه جلد دوم. (ش1383) . داود، مستوفی نژاد-4
. )110-2( ص ص. اصفهان
5-

6-

7-

8910111213-

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 (420-435).
ACI Committee 318. (2008). Building Code Requirement for Structural
concrete (ACI 318-2008) and commentary, American Concrete Institute
Farmington Hills, MI. P (306).
Bayasi, M.Z. (2010). Introduction to Reinforced Concrete Design.
Montezuma Publishing Aztec Shops Ltd. San Diego State University.
San Diego, California 92182-1701. Pp (216-252).
Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI). Design Hand Book. (2008).
Tenth Edition. Printed in the United State of America. Pp(196-198).
International Building Code. (2011). International Code Council. Fourth
Edition. Washington DC. Pp (203-231).
MacCormac, Jack, C. and Russel, Brown, H. (2014). Design of
Reinforced Concrete. New York. Pp (184-217).
MacCormac, Jack, C. and Nelson, James, K. (2008). Design of
Reinforced Concrete. Ninth Edition. USA. Pp (180-210).
MacGinley, T. J. and B. S. Choo. (2003). Reinforced Design Theory and
Examples, Second Edition, London. Pp (101-107).
Mosly Bill, John Bungy and Ray Hulse. (2007). Reinforced Concrete
Design to Euro code 2, sixth edition. Published by Palgrave Macmillan,
609

14-

15-

1617-

Hound mills, Biasing stock, Hampshire RG21 6x5 and 175 Fifth Avenue,
New York, N.Y.10010. Pp(112-116).
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 (168-200).
Raju, N. Krishna and Pranesh, R. N. (2006). Reinforced Concrete
Design. New Age International (P) Limited, publishers,4835/24,
Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 10002. Pp (172-179).
Ramamrutham, S. (2006). Design of Reinforced Concrete Structures.
Sixteen Editions. New Delhi – India. Pp (100-105).
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 (370-405).

610

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 278 different textbooks of Medicine, Engineering,
Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks funded by
German Academic Exchange Service, 160 medical and non-medical textbooks
funded by German Aid for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan
University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 1 textbook
funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation and 8 textbooks funded
by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, AlBeroni, 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. All the published textbooks can be
downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
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 160 medical and nonmedical 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 Minister of Higher Education
Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul Tawab Balakarzai,
Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD),
Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, 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 books.
Dr. Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, July, 2018
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

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
educational 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 German Aid for Afghan Children and our
colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for
publishing textbooks of our lecturers and authors.
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,
Dr. Najibullah K. Omary (PhD)
Minister of Higher Education
Kabul, 2018

