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مقدمه

نظر به توسـعه روزافزون عمليات عمرانی, بهره گيری از فن آوری های 
جديد با هدف استفاده بهينه از مصالح و نيروی انسانی از اهميت ويژه ای 
برخوردار اسـت. جايگزينی  شيوه های جديد به جای روش های سنتی   
می تواند نقش تعيين کننده ای در جلوگيری از اتالف مواد اوليه، انرژی و 
منابع انسانی داشته باشد. به عالوه استفاده از مصالح نوين و روش های 
اجرايي پيشرفته, افزايش کيفيت و دوام بنا را نيز به همراه خواهد داشت. 
بتن به عنوان يکی از ابتدايي ترين مصالح مورد استفاده، از گذشته مورد 
توجه مهندسين بوده است. علي رغم ورود مصالح جديد با کاربردهای 
خـاص، بتن همچنان نقش خود را به عنوان اصلي ترين و پرکاربردترين 

مصالح در پروژه های عمرانی حفظ  کرده است.
اگرچه اصول طراحی اجزای بتنی, تهيه بتن و روش های اجرايي آن از 
ابتـدا تا کنون دچار تغيير اساسـی نشـده اسـت, اما پيشـرفت قابل      
مالحظه ای در هرکدام از اين زمينه ها صورت گرفته اسـت. اسـتفاده از 
افزودنی های مختلف، بتن های سبک، بتن پيش تنيده, به کارگيری قالب
 های جديد، روش های نوين اجرا و غيره مواردی هستند که باعث ايجاد 
تحوالت اساسـی در زمينه بتن و سـازه های بتنی شده اند. گروه آرمه با 
بهره گيری از توان فنی مهندسی و به کارگيری دانش روز، فعاليت خود را 
در زمينه طراحی و اجرای سازه های بتنی آغاز نمود. گروه آرمه با ايجاد 
شرکت های تخصصی تالش می نمايد تا خدمات مناسب را  در هر زمينه 
به صورت مجزا ارائه نمايد. شرکت سازه های پيش تنيده آرمه بن با هدف 
فعاليت در زمينه سيستم های پيش تنيده پايه گذاری و تاسيس گرديد. 
اين شرکت به عنوان يکی از زيرمجموعه های گروه آرمه، طراحی، تامين 
مصالح و تجهيزات و اجرای سازه های مختلف پيش تنيده را هدف خود 

قرار داده است.
اميد اسـت بتوانيم سهمی کوچک در پيشبرد صنعت ساختمان کشور 

داشته باشيم.

سازه های پيش تنيده آرمه بن 
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اگرچـه بتن در گذشـته مدت های مديدی به عنوان مصالح سـاختمانی بـه کار می رفت اّما به هيچ عنوان مصالح سـازه ای 
مناسـبی محسـوب نشده و قابل رقابت با فوالد، سـنگ و چوب نبود، چرا که بر خالف مقاومت فشاری باال، در برابر تنش های 

کششی بسيار ضعيف عمل می کند. به همين علت از بتن صرفًا به عنوان مصالح بنايي استفاده می شد.
بعدها مهندسين برای غلبه بر اين ضعف ترکيبی از فوالد مسلح کننده و بتن که امکان مقاومت در برابر نيروهای کششی و 
فشاری را ايجاد  می نمايد، به کار گرفتند. در آغاز برای مسلح کردن بتن از آرماتور استفاده شد (بتن آرمه) و در ادامه استفاده 

از تکنولوژی پيش تنيدگی، بتن را به يکی از کاربردی ترين مصالح سازه ای تبديل نمود.
 مفهوم بتن پيش تنيده اولين بار در سـال 1886 مورد توجه قرار گرفت ليکن عيوب و نواقص اوليه آن نيم قرن بعد مرتفع 
شد. ابتدا با قرار دادن بولت هايي در سوراخ طولی تعبيه شده در بتن و محکم نمودن آنها بتن را پيش تنيده نمودند که در اثر 
ُافت و خزش بتن ُکنش اوليه فوالد کاهش يافته و بولت ها شـل می شـدند. تحقيقات مختلفی بين سال های 1930 تا 1940 روی 
آن انجام گرفت و مشخص شد که اگر از فوالد با مقاومت باال برای پيش تنيده کردن بتن استفاده شود, بتن پيش تنيده موفق 
خواهد بود. اين روش از سال 1955 در زمينه های مختلف سازه ای مورد استفاده قرار گرفت و به علت کارآيي مناسب کاربرد 

آن به سرعت افزايش يافت. 
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معرفی
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پيش تنيدگـی عبارتسـت از اعمال تنش فشـاری دايمی قبل از اعمال بارهای بهره برداری, تا تنش های کششـی کاهش يافتـه يا از بين بروند. تنش 
فشاری دايمی با قرار دادن کابل فوالدی در قطعه بتنی و کشيدن و مهار کردن آن در دو طرف عضو به مقطع بتنی اعمال مي شود.

در طول اعضای خمشـی هم تار تحتانی در کشـش قرار می گيرد ( وسط دهانه) و هم تار فوقانی (روی تکيه گاه). در مقاطع 
پيش تنيده با جابجا کردن موقعيت کابل, مقدار و توزيع تنش فشاری قابل کنترل است.

a b c a

b

c

a b c a

b
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اعمال نيروهای پيش تنيدگی به دو روش پيش کشيده يا پس کشيده صورت مي گيرد. بدين معنی که عمليات کشش کابل ها می تواند پيش از بتن ريزی يا پس از  
بتن ريزی انجام شود.

در روش  پيش کشيده  ابتدا کابل ها روی بسترهای پيش ساخته در حد فاصل دو انتها کشيده مي شوند. بعد از بتن ريزی و کسب مقاومت الزم, با بريدن کابل ها 
نيروی کششی موجود به صورت فشاری به بتن منتقل می گردد. اين روش در کارگاه ها يا کارخانه های توليد قطعات بتنی مورد استفاده قرار گرفته و معموًال محصوالت 

توليد شده به صورت پيش ساخته می باشد.
در روش   پس کشـيده  کابل ها (که داخل غالف های محافظی هسـتند) در قطعه مورد نظر قرار می گيرند. سپس عمليات بتن ريزی انجام شده و پس از 
اينکه بتن به مقاومت فشاری مورد نياز رسيد, کابل ها کشيده و مهار می شوند. اين روش هم در ساخت قطعات پيش ساخته و هم برای اجرای در محل مورد 

استفاده قرار می گيرد. پس کشيدگی به دو صورت چسبيده و نچسبيده قابل اجرا است.

۴

روش ها

{                     }

{                   }

 Prestressing by pre-tensioning Prestressing by post-tensioning



در ايـن روش هـر کابل داخل يک غالف پالسـتيکی قـرار دارد ( کابل 
قابليت حرکت درون غالف پالستيکی را دارد) و مستقيمًا توسط يک مهار 
نگه داشـته مي شود. پس از بتن ريزی و کسب مقاومت فشاری مورد نياز 
کابل ها کشـيده مي شوند. در اين روش نيروی فشاری از طريق مهارهای 
انتهايي به بتن منتقل شـده و کابل در طول خـود پيوندی با بتن ندارد. از 
آنجايـي که نيـازی به تامين چسـبندگی بيـن کابل و بتن وجـود ندارد, 
عمليات تزريق گروت در اين سيسـتم حذف می شـود. روش نچسـبيده 
بيشتر در مواردی استفاده مي شـود که اجزای بتني دارای ضخامت کمی 

هستند و نصب مهارهای انتهايي بزرگتر امکان پذير نباشد.

موارد زير از کاربردهای اين سيستم است:
دال های ساختمانی 

(Slab on Ground) دال های روی زمين

پيش کشيده

پس کشيده

[Bonded]چسبيده[UnBonded]نچسبيده
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در اين روش چند کابل داخل يک غالف فلزی قرار گرفته و همگي به يک 
مهار انتهايي ختم مي شـوند. مهارهای انتهايي در محل مناسـب روی قالب 
نصب شـده و پس از بتن ريزی و عمليات کشـش, مـواد پرکننده (گروت) 
داخل غالف ها تزريق می شـود. عاج هـای روی جداره غالف طوری طراحی 
شـده اند تا درگيری مناسـبی با بتن ايجاد کنند. بديـن ترتيب بين کابل و 
بتـن, پيوند(Bond) قابل قبولی ايجاد می گردد. روش چسـبيده بيشـتر در 
مواردی اسـتفاده می شـود که نياز به نيروی زيادی برای پيش تنيده کردن 

اعضا وجود داشته باشد.
 

موارد زير از کاربردهای اين سيستم است:
پل های پيش تنيده

تيرهای پيش تنيده برای دهانه های بزرگ
 (Transfer Plate)صفحات انتقال بار

فونداسيون های پيش تنيده 

 [Pre-Stressed Concrete]بتن پيش تنيده

[Post Tensioning] 

[Pre Tensioning] 



امکان ايجاد خروج از مرکزيت بيشتر برای کابل ها

افت کمتر در نيروی پيش تنيدگی

عدم نياز به تزريق گروت

سرعت اجرای باالتر

هزينه کمتر

ميانگين مصرف کابل: 3/75 کيلوگرم در هر متر مربع سقف

ميانگين مصرف آرماتور: 6 کيلوگرم در هر متر مربع سقف
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مقايسه سيستم های چسبيده و نچسبيده

سيستم نچسبيده

سيستم چسبيدهسيستم نچسبيده

مهارهای انتهايي(Live End) بعد از بتن ريزی

سيستم چسبيده

مقاومت بيشتر مقطع در حالت حدی نهايي

مستقل بودن نيروی پيش تنيدگی از مهار انتهايي بعد از تزريق گروت

ميانگين مصرف کابل: 4/50 کيلوگرم در هر متر مربع سقف

ميانگين مصرف آرماتور: 9  کيلوگرم در هر متر مربع سقف



قطعات
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کابل :

کابل از اهميت ويژه ای در دال های پيش تنيده برخوردار است. مقاومت کششی باال، مقاومت در برابر اُفت و وادادگی, انعطاف پذيری و ... از مهم ترين مشخصات اين مصالح 
مي باشند. کابل برخالف ميلگرد معمولی نقطه تسليم مشخصی ندارد و معموًال تنش نظير کرنش 0/70 تا 1/0 درصد به عنوان تنش جاری شدن فرض مي شود. 
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 مهار انتهايي :
در روش نچسبيده هر کابل به يک مهار انتهايي متصل مي شود  و مهار انتهايي محل انتقال نيروی فشاری از کابل به بتن می باشد. اين قطعه شامل 

قسمت های زير است :
 

 جک و پمپ:
بـرای اعمال نيروی پيش تنيدگی بـه کابل از جک هيدروليک 
اسـتفاده می شـود. پمپ هيدروليک نيروی مورد نياز را برای 
کشـش فراهـم کرده و عمليات کشـش توسـط جـک انجام          
می شود. کاليبراسيون جک و پمپ در کشش کابل ها از اهميت 

ويژه ای برخوردار است.
 

9
Pocket Former Anchor Plate CastingWedges
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مراحل اجرا
مراحل اجرای دال های پس کشيده با روش نچسبيده

در اين سيستم قالب بندی سقف مشابه دال بتنی معمولی(بتن آرمه) است. به 
منظور سـهولت در نصب مهارهای انتهايي بـرای قالب های کنار دال از مصالح 

مناسب مانند چوب استفاده می شود.  

آرماتورهـای مورد نياز شـامل کالف های کنـاری, آرماتورهای تقويتی روی 
سـتون ها و ديوارهـا، آرماتورهای مربوط بـه برش پانـچ, آرماتورهای اطراف 
بازشـوها و ... در اين مرحله روی سقف نصب می شوند. حجم آرماتوربندی در 
اين روش در مقايسه با دال بتن آرمه بسيار کمتر است و عمًال آرماتوربندی به 

صورت شبکه فوقانی وجود ندارد.  

FormworkReinforcing

2. آرماتوربندی1. قالب  بندی
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با توجه به نقشـه های اجرايي، کابل ها روی قالب قـرار می گيرند و مهارهای 
انتهايي به لبه قالب متصل می شـوند. معمـوًال کابل ها در دو جهت عمود برهم 
روی سقف قرار می گيرند. تعداد و فاصله کابل ها تابع طول دهانه و بار روی دال 
می باشد. در حالت معمول در يک جهت کابل ها به صورت متمرکز روی نوارهای 
سـتونی قـرار می گيرنـد (Banded Tendons) و در جهـت ديگر بـا فاصله های 

.(Distributed Tendons)يکنواخت حدود 1/50 متری توزيع مي گردند

همانطور که در ابتدا اشـاره شد برای استفاده بهينه از نيروی پيش تنيدگی، 
موقعيت کابل نسبت به تار خنثی در طول دال تغيير می کند. معموًال روی نقاط 
تکيه گاهـی کابل هـا به تار فوقانـی، و در وسـط دهانه به تـار تحتانی نزديک          
می شـوند. به ايـن انحنا اصطالحًا پروفيـل(Profile) می گوينـد. جهت تامين 
پروفيل مناسـب Chairهايي در اندازه های متفاوت با فاصله های مشخص قرار 

داده شده و کابل روی آنها قرار مي گيرد.

Installing Cables and AnchorsInstalling Chairs and Providing Cables Profile

4. نصب Chairها و تامين پروفيل کابل ها3. نصب کابل ها و مهارهای انتهايي



بعـد از بسـتن آرماتورها و قرارگيـری کابل ها روی سـقف، بتن ريزی انجام       
می شـود. در اين مرحله بايد در مورد ويبره زدن اطراف مهارهای انتهايي دقت 

کافی به خرج داد.

بعد از اينکه بتن به موقعيت فشـاری مورد نياز رسـيد می توان عمليات کشـش کابل ها را آغاز نمود. هر کابل از يک طرف يا از هردو طرف ( در صورت نياز) 
کشـيده مي شـود. ميزان افزايش طول هر کابل با توجه به طول و پروفيل آن محاسبه شـده و پس از کشش نيز اندازه گيری می شود. بدين ترتيب صحت اجرای 

عمليات کنترل می گردد. 

Concreting

Stressing Operation
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5. بتن ريزی

6. عمليات کشش
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مزايا
مزايای  دال های پس کشيده در ساختمان

R.C. (Reinforced Concrete) SlabP.T. (Post Tensioned) Slab



 با توجه به تحت فشـار بودن بتن و وجود انحنا در کابل ها, امکان پوشـاندن دهانه با ضخامت کمتر نسـبت به دال های بتن آرمه معمولی و يا ساير سيستم های 
رايج فراهم مي گردد. 
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ضخامت دال کمتر

با استفاده از تکنولوژی پيش تنيدگی امکان ايجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر در سازه وجود دارد. محدوديت هايي که ساير روش ها در پوشاندن دهانه هاي بزرگ 
با آن مواجه هستند در اين سيستم منتفی است. اين مزيت قابليت های گسترده ای را در اختيار طرح معماری قرار داده, امکان استفاده مناسب تری از فضا را ايجاد مي کند.

Madiran Administrative Complex

دهانه بزرگتر و کنسول بلندتر

Yaghoot Twin Towers



Sadaf Commercial Complex15

از آنجايي که در اين سيستم امکان حذف تيرها و آويزها وجود دارد, مي توان سطح زيرين تخت را در اختيار طرح معماری قرار داد. در نتيجه عبور کانال های تاسيساتی 
با سهولت امکان پذير می باشد. به عالوه پارتيشن بندی نيز بدون محدوديت قابل اجرا است.

Me’raj Commercial Complex

حذف تيرها

با توجه به کاهش ضخامت دال و حذف آويز تيرها می توان ارتفاع کف تا کف طبقات را کاهش داد. اين امر باعث کاهش ارتفاع ساختمان و کاهش مصالح مصرفی در 
ستون، ديوار، تيغه بندی، نما و ... مي گردد. تمام اين ها، عالوه بر کاهش وزن کلی ساختمان باعث کم شدن ابعاد و اندازه ساير اجزای سازه ای خواهد شد.

ارتفاع کف تا کف کمتر و کاهش وزن ساختمان



16

نيروی پيش تنيدگی باعث اعمال فشـار دائمی به دال می گردد و دال ها همواره تحت فشـار خواهند بود. لذا ترک های موجود در اين سيستم به حداقل می 
رسـد. کاهش ترک ها باعث افزايش مقطع موثر بتن خواهد شـد در حالی که در اعضای بتن آرمه معمولی به واسـطه ترک خوردگی, مقطع موثر بتن خواهد شد 
در حاليکه در اعضای بتن آرمه معمولی به واسطه ترک خوردگی, مقطع موثر بتن تحت بارهای بهره برداری کاهش مي يابد. به عالوه کاهش ترک مانع نفوذ مواد 

خورنده به بتن شده و خوردگی فوالد کمتر می شود. به عبارت ديگر دوام سازه افزايش مي يابد.

Almas Commercial Complex

کنترل ترک و دوام بيشتر

کاهش ضخامت دال, کاهش تعداد سـتون ها, حذف تيرها و ... باعث صرفه جويي قابل توجهی در بتن و فوالد مصرفی خواهد شـد. به 
عالوه کاهش عمليات قالب بندی و آرماتوربندی نيز باعث کاهش هزينه های اجرايي مي گردد. سـرعت اجرای بيشـتر نيز کاهش هزينه 
تجهيزات و نيروی انسانی را در پی خواهد داشت. روی هم رفته ساختمان هايي که در آنها از سيستم دال پس کشيده استفاده می شود 

حدود 10 تا 20 درصد نسبت به ساختمان هاي بتن آرمه ارزان تر خواهد بود.

کاهش هزينه ها
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در اعضای بتن آرمه معمولی تغيير شکل با افزايش ابعاد مقطع کنترل مي گردد در حاليکه در سيستم پيش تنيده با افزايش نيروی پيش تنيدگی و کابل ها امکان کنترل 
خيز وسط دهانه وجود دارد.

Me’raj Commercial Complex

کنترل تغيير شکل

با توجه به انعطاف پذيری کابل ها, امکان ايجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم روی سقف وجود دارد. در اين سيستم نياز به تعبيه تير اطراف بازشوها نمي باشد.

Amin Commercial Complex

امکان ايجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف
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از آنجاييکه ضخامت دال ها در اين سيسـتم کاهش مي يابد و امکان حذف تيرها نيز وجود دارد, می توان ارتفاع سـازه را کاهش داد. بدين معنی که در ارتفاع 
ثابت می توان از تعداد طبقات بيشتری استفاده کرد. اين امر به خصوص در ساختمان های بلندمرتبه که با توجه به قوانين موجود محدوديت ارتفاع دارند, حائز 

اهميت است.

Fadak Residential Complex

کاهش ارتفاع کل ساختمان

سيسـتم های دال بتنی نسبت به ساير سيستم های پوشش سقف ديافراگم يکپارچه تری تشکيل می دهند که باعث بهبود عملکرد لرزه
 ای سـاختمان می گردد. به عالوه تحقيقات مختلف در اين زمينه نشـان می دهد دال های پس کشـيده با روش نچسبيده نسبت به دال های 

بتن آرمه عملکرد مناسب تری هنگام وقوع زلزله داشته اند.

بهبود عملکرد لرزه ای
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برخالف سازه های بتنی معمولی که ستون گذاری معموًال  از آکس بندی منظم پيروی می کند, در اين سيستم امکان ستون گذاری به صورت نامنظم وجود دارد که در 
طرح های معماری حائز اهميت است.

Food Court Enghelab Sport Complex

امکان ستون گذاری نامنظم

با توجه به حذف تيرهای ميانی و آرماتوربندی دال ها, زمان اجرای دال پيش تنيده بسيار کمتر از دال بتنی معمولی خواهد بود. از طرف ديگر بعد از عمليات کشش, سقف 
بدون وجود قالب و شمع بندی, خودايستا خواهد بود و می توان قالب ها را در مدت زمان کوتاه تری باز کرد. به صورت عمومی زمان اجرای يک دال پيش تنيده حدود 30 % 

کمتر از دال بتن آرمه معمولی است.

Negin-e-Azadi Commercial Complex

افزايش سرعت اجرا
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