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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996نامهرمارهسازمانمییاستانداردایرانتغییروطی

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  ستامانه گتواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

مربوطکهپیشنویسآندرکمیسیوناا "اابااستهمجوفدال-ساختهبتنیپیشمحصوتت"استاندارد

جالسکمیتهمییاستانداردپانصدودامیناتهیهوتدوینردهاستودرتوسطررکتکیفیتآفرینانآذر

،موردتصویبقرارگرفتهاست،اینک93/9/1323اا ساختمانیمور مهندسیساختمانومصادحوفرآورده

مصوببهمناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،قانون3بهاستنادبندیکماده

رود.،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331ماه

تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع عیوموخدماتبرا حفظامگامیواماانگیبا ،،

مو تااستاندارداا مییایراندر تکمیلاینقعد وم برا اصالحو پیشنهاد که ار جدیدنظرخواادردو

ارائهرود انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفتاستاندارداا بنابراین، .،

.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد



 :نداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراستمنبعوماخی کهبرا تهیهایناستا


BS EN 1168:2009+ A3:2011, Precast concrete products – Hollow core slabs 
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 ها با هسته مجوفدال –ساخته بتنی پیشمحصوالت 

 دامنه کاربرد هدف و  6  

اا بااد اماتومعیاراا عمیکرد پایهوحداقلمقادیر کهبرا دالتعیین،استاندارداینادفازتدوین

بتنپیش از استاندارداستهمجوفساختهرده وزنمعمودیمطابقبا مسیحبا یا EN 1992-1: 2004تنیده

اند،است.ساختهرده

اا وجنبهاا آزمونویژهاا،خوا فی یکیمرتبط،روشنامهمعیاراا عمیکرد ،روادار ایناستاندارد،واژه

گیرد.خا حملونصبرادربرمی

بامعناصراستهمجوفدرکف اا، وکاربرداا مشابهبهکارمیاا، ایناستانداردویژگیروند.دیواراا اا در

برا دیوارااوسایرکاربرداابهاستاندارداا محصولااوبامموادوسایراد اماتبرا کف اابیانردهاست.

مرتبط،برا اد اماتاضافیمحتمل،مراجعهرود.

دارا دبه نیمر ریاعناصر ایجادکییدبرریاا جانبیبا بهمنظور برا انتقالبرشازطریقدرزاا ردار

برا عملدیافراگمدرزاابایدعمکرد ماننددرزبرریدارتهبارند.،استند.رمجاورعناص

ممکناستبرا بهبوداینعمیکرد،ریاراا قائمایجادروند.

اا جاگیار سعناصرروند.دالری  درقادبتودیدمیرانی،قادبکشویییابتنااباروزندرکارخانهعناصر

اا بادردالتوانطیتودیدیابعدازآنایجادکرد.اا بااستهمجوفرامیاابهدالدالباریک وتورفتگی

وغیره،تمهیداتیدراا حرارتی،گرمکردن،خنککردن،عایقتوانبرا فعادیتاستهمجوفمی بند صدا

ماند.نظرگرفتهرود.بهعیتاینتمهیدات،دما بتندرمحدودهطبیعیباقیمی

اا بااستهمجوفوساختهردهبهروشامچنینایناستاندارد،عناصردالتوپربهکاررفتهدرمجاورتدال

-ایندالگیرد.دربرمیاا بااستهمجوفراری  درقادب،مشابهباتودیددالرانی،قادبدغ رییابتنروزن

بارندبااینتفاوتکهاستهمجوفندارند.اا استهمجوفمیاا توپردارا سطحمقطعکییمشابهبادال

mmوبرا عناصرمسیحبهعمقحداکثرmm399تنیدهباحداکثرعمقکاربردایناستانداردبهعناصرپیش

است.399

است.mm9299وباآرماتوراا عرضیmm1999حداکثربدونآرماتورعرضیبهپهنا برا اردونوع،

عناصرممکناستدرترکیبباسازهساختهردهدرمحلکارگاهبهکاررود.

EN 1991-1-1استانداردGوFراملنواحیوسایلنقییه،درردهاا ساختمان،ااوبامکاربردعناصردرکف

ا مقرراتدربارند،درنظرگرفتهردهاست.برا ساختماندرمناطقدرزهکهدرمعرضباراا خستگینمی

ارائهردهاست.EN 1998-1استاندارد

توصیهمی اابدونمحافظتاضافیدربرابرنفوذآب،درروددالایناستانداردبرا موادمکملکاربردندارد.

اابهکارنروند.بام
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 الزامیمراجع   2 

 ایران میی ایناستاندارد متن در حاو مقرراتیاستکه آنمدارکاد امیزیر است.به رده داده ارجاع اا

رود.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیبدی

بارد، رده ارجاعداده تاریخانتشار ذکر بهمدرکیبا صورتیکه تجدیدنظراا بعد آندر و اصالحیهاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکر.درموردمدارکیکهبدوناستانداردمییایراننیستموردنظراین

.،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراستاست

:ستاستفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیا

 ااویژگی–بتنآماده،6922استانداردمییایرانرماره2-6

2-2 EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and    

rules for buildings 

2-3 EN 1992-1-2, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-2: General rules — 

Structural fire design 

2-4 EN 1992-2:2005, Eurocode 2 — Design of concrete structures — Concrete bridges — 

Design and detailing rules 

2-5 EN 13369:2004, Common rules for precast concrete products  

 اصطالحات و تعاريف 8 

رود:بهکارمیایناستاندارداصطالحاتوتعاریفزیردر

8-6  

 دال با هسته مجوف

تنیدهیکپارچهباعمقکییثابتکهبهبالپایینیوباتییتقسیمردهاست،کهبهوسییهعناصرمسیحیاپیش

مقطعثابتیدارنداا طودیاستکهسطحا دارا حفرهاندوجاناستهپیوستهجانقائمبهاممتصلرده

مراجعهکنید .1آورندسبهرکلویکمحورمتقارنقائمبهوجودمی




راانما:

Aدالبااستهمجوف

Bدالبااستهتوپر

Cدالترکیبی

استه 1

جان 9

 هاي با هسته مجوف )به عنوان مثال(انواع دال -6شکل
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8-2  

 دال توپر

 .B-1اا آنایجادنشدهاستسرکلمجوفکهطیساختحفرهدالباسطحمقطعکیییکسانبادالاسته

رود.اا بااستهمجوفدارا حفره،تودیدمیایندالبارورییکسانسدستگاه،بستر،... بادال
نظرگرفت.توانبهعنواندالتوپردراا آنبابتنبعدازتودیدپرردهاسترانمیاا بااستهمجوفکهحفرهدال-يادآوري

8-  8   

 دال مرکب

عمقسطحمقطعممکناستدر C-1نتوپراستسرکلآدالبااستهمجوفکهقسمتیازسطحمقطع .

طولعنصرمتفاوتبارد.

8-4  

 دال جاگذاري

جاناست.9ودارا حداقلmm939ب رگتریامساو پهنا دالبریدهردهازیکدالاستانداردبا

8-5  

 هسته

ا استکهحفرهطودیایجادردهباروشتودیدصنعتیویژه،کهباادگو منظمقرارگرفتهورکلآنبهگونه

یابد.ااانتقالمیباراعمادیقائمبررو دالبهجان

8-1  

 جان

اا جانبیسدالکنار  است.اا میانی یادبهقسمتبتنیقائمبیندواستهمجاورسجان

8-7  

 جانبیدرز 

ری  بیندودالمجاوررکلدادهردهاا طودیدالبااستهمجوفکهبرا امکاندوغابنیمر جانبیدبه

است.

8-3  

 رويه

استه دالبا ایجاد اف ایشظرفیتباربر و استهمجوفبهمنظور رو کفدالبا جا در بتنریختهرده

مجوفمرکب،است.
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8-9  

 پرداخت

رود.ریختهردهدرجاکهدرسطحرویهفوقانیکفتمامردهبهکارمیتیهمالتیابتن

8-61  

 کف دال با هسته مجوف

ری  درزاا،است.کفساختهردهازدالبااستهمجوفبعدازدوغاب

8-66  

 کف دال با هسته مجوف مرکب

کفدالبااستهمجوفکهبارویهریختهردهدرجاکاملردهاست.

8-62  

 دال توپرکف 

ری  درزاااست.کفساختهردهازدالبااستهتوپربعدازدوغاب

8-68  

 کف دال توپر مرکب

کفدالتوپرکهبارویهریختهردهدرجاکاملردهاست.

 الزامات   4

 الزامات مواد  4-6

بهویژهمقاومتکشش.اعمالرودزیربنداا زیرباید،EN 13369: 2004استاندارد1-2بندبرا تکمیل

نهاییومقاومتکششیتسییمفوتدبایدمدنظرقرارگیرد.

 تنیدگیفوالد پیش  4-6-6

 تنیدگیحداکثر قطر فوالد پیش  4-6-6-6

:تنیدگیمحدوداستبهقطرفوتدپیش

اا؛برا کابلmm16ااوبرا سیمmm11تنیدهباحداکثر:عناصربافوتدپیش1رده

.mm16تنیدهحرارتیباحداکثر:عناصربامییگرداا پیش9رده

تنیدهفقطمطابقپیوستذمجازاست.بهکاربردنمییگرداا پیش
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 تولیدالزامات   4-2

 کلیات  4-2-6

.بهکاررودEN 13369: 2004استاندارد9-2بندباید

تصدیقرود.9-9-6نوعاودیهمطابقبندجاگیار وتراکمدرستبتنبادستگاهتودید،بایدباآزمون

ا بهکاررود.برا آرماتوراا سازه،EN 13369: 2004استاندارد3-9-2بندبرا تکمیل

 ايآرماتوربندي سازه  4-2-6

 پردازش فوالد آرماتوربندي 4-2-6-6

 آرماتورهاي طولی 4-2-6-6-6

برآوردهرود:برا توزیعآرماتوراا طودیاد اماتزیرباید

آرماتوراابایدبهطوریکنواختدرعرضعناصرتوزیعروند؛-الف

بیشتررود؛mm399بیندوآرماتورنبایدازحداکثرفاصیهمرک بهمرک -ب

اا توپر،موقعیتمعادلبایددراا کنار بایدحداقلیکمییگردوجوددارتهبارد،برا دالدرجان-پ

نظرگرفتهرود؛

فاصیهآزادبینمییگرداابایدحداقل:-ت

؛∅≤وmm99≤ وmm+dgس≤افقی:6-ت

.∅≤وmm19≤وdg≤عمود :2-ت

 آرماتورهاي عرضی 4-2-6-6-2

اد امینیست.mm1999پهنا اا باآرماتوراا عرضیدردال

بایدآرماتوراا عرضیطراحیردهمناسببرا اد اماتبارگیار mm1999ب رگترازپهنا اا دارا دال

مرک  بارد.mm399درmm3دارتهبارند.حداقلآرماتورعرضیبایدمییگرداا باقطر

 کشیدگیتنیدگی و پسپیش  4-2-6-2

 تنیدگیهاي پیشالزامات عمومی براي توزيع تاندون 4-2-6-2-6

برآوردهروند:اد اماتزیرباید

اابایدبهطوریکنواختدرعرضعناصرتوزیعروند؛تاندون-الف

بایدحداقلچهارتاندونبهکاررود؛m99/1پهنا درار-ب

،بایدحداقلسهتاندونبهکاررود؛m99/1وکمترازm69/9ب رگترازپهنا درارعنصربا-پ

بایدحداقلدوتاندونبهکاررود؛m69/9مساو یاکمترازپهنا درارعنصربا-ت

ااباید:حداقلفاصیهآزادبینتاندون-ث

؛∅≤وmm99≤ وmm+dgس≤افقی:-

 .∅≤وmm19≤وdg≤عمود :-
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 تنیدگیانتقال پیش  4-2-6-2-2

بهکاررود.EN 1992-1-1استاندارد9-9-19-3بایدبند
رود.برا تعریفررایطرانیردهوتودیدردهباقادبکشویی،حاصلمیبرا عناصرروزن"خوب"ررایطپیوستگی-يادآوري

مراجعهرود.EN 1992-1-1استاندارد9-3بهرکل"بد"و"خوب"تگیسپیو

 الزامات محصول نهايی  4-8

 هاي هندسیويژگی  4-8-6

 تولیدهاي رواداري  4-8-6-6

 هاي ابعادي مربوط به ايمنی سازهرواداري 4-8-6-6-6

،بایدبراساسابعاداسمیاد اماتزیررابرآوردهکنند:9-3ندبگیر ردهطبقحداکثرانحرافات،اندازه

عمقدال:-الف

h≤mm139:mm3-وmm19؛+

h≥mm939:mm13±؛

mm939>h>mm139توانازتناسبخطیاستفادهکرد.:می

حداقلضخامتاسمیجان:-ب

؛-bw: mm19جانمنفردس

.-bw Σ(:mm99مجموعاردالس

اا :حداقلضخامتاسمیبالسباتوپاییناسته-پ

.-mm19+وmm13بالمنفرد:

موقعیتعمود آرماتوراادرطرفکششی:-ت

آرماتور،کابلیاسیممنفرد:-

h ≤mm999:mm19±؛

h≥mm939:mm13±؛

mm939>h>mm139توانازتناسبخطیاستفادهکرد.:می

؛mm3±مقدارمتوسطاردال:-

ایناستانداردبارند.3-9-1-3-2اد اماتاینپاراگرافنبایددرتضادبازیربند-

 ها براي اهداف ساخترواداري 4-8-6-6-2

کنند برآورده را انحرافاتبایدمواردزیر نحودیگر اعالمردهحداکثر به توسطتودیدکننده، اینکه سمگر

بارد :

؛mm93±دال:درازا -الف

دال:پهنا -ب

؛mm3±کیی:
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؛mm93±ااجاگیار :برا دال

؛mm93± :اا بریدهردهطودیدالبرا دالپهنا -پ

 ها:طول بیرون آمده کابل -ت

.mm19:گیر ردهقسمتبیرونآمدهکابلباتوجهبهمقداراسمیسطراحی انحرافمنفیازطولاندازه

 اف ایشیابد.aگیر ردهدالساینمقدارممکناستبهمقدارنصفانحرافواقعیسمثبت ازطولاندازه

 ها براي پوشش بتنرواداري 4-8-6-6-8

برا پورشبتنباید ممکن mm19-=CΔانحرافحداکثر تر توسطاا سختگیرانهاستروادار بارد.

تودیدکنندهاعالمرود.

 حداقل ابعاد 4-8-6-2

بایدزیربنداا زیربهکاررود.EN 13369: 2004استاندارد9-1-3-2برا تکمیلبند

 هاها و بالضخامت جان 4-8-2-6

انحرافحداکثرسروادار منفی اعالماابایدحداقلضخامتاف ایشیافتهباضخامتاسمیبیانردهدرنقشه

ردهتوسطتودیدکنندهبارد.

حداقلضخامتبارد:

ب رگترین-الف از کمتر جان، /19hبرا ار سmm99و mm3و +dg رحسبمیییمتربhوdg نباردکه 

استند.

برحسبمیییمتراستند.hوdg ه نباردکmm3+dgوسmm13و  √برا اربال،کمترازب رگترین-ب

 از حالبرا بالباتییکمتر ار bCنباردکهbc93/9به انب رگترینپهنا  در بالاستکه قسمتیاز

مراجعهرود .9برابرکمترینضخامتبیشترنیستسبهرکل9/1ضخامتاز

گیر رود.اندازه1-1-9-3اابایدمطابقبندااوبالضخامتجان
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 حداقل ضخامت بال فوقانی -2شکل 

 تنیدگیحداقل پوشش بتن و فاصله محوري فوالد پیش 4-8-6-2-2

سیم دندانهبرا  کابلاا  و صاف یا دندانهدار اا  پورشبتن حداقل وCminدار، بتن سطح ن دیکترین از

ن دیکتریندبهاستهبایدحداقل:

اعمالرود.EN 1992-1-1:2004مقدارتعیینردهبااستانداردفقطبادرنظرگرفتنرویهنمایان،بایدمطابق

اا:اا طودیناریازقطعوتقسیمودرنبودمحاسباتویژهویاآزمونبرا جیوگیر ازترک

؛= 3/1Cmin∅است:3∅ااب رگتریامساو قتیفاصیهمرک تامرک اسمیکابلو -

.= 3/9Cmin∅است:3/9∅ااکمترازکابلقتیفاصیهمرک تامرک اسمیو -

بهبایدمقدارمیانگین∅قطرسیمیاکابلبرحسبمیییمتراستسدرموردقطراا متفاوت،برا ∅کهدرآن

کاررود .

خطیبینمقادیرتعریفردهدربنداا توانازتناسبرامیCminبرا فاصیهمرک تامرک بیندومقدارفوق،

تعیینکرد.فوق

اف ایشیابد.1∅دار،پورشبتنبایدبهاندازهاا آجبرا سیم

 براي آرماتور فوالديحداقل پوشش بتن  4-8-6-2-8

بهکاررود.EN 1992-1-1استانداردمطابقباید

 شکل درز طولی 4-8-6-2-4

درزطودیباید:پهنا 

دربات درزبارد؛mm39حداقل-الف

اندازهب رگترینسنگدانهدرdgسارکدامب رگتربارد درقسمتپاییندرزبارد،کهdgیاmm3ب رگتراز-ب

درزاست.مالت
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درزسطحمییگردتنگبایدحداقلبهپهنا ،دردرزطودیقراردادهردهومهاررود،∅اگرمییگردتنگباقطر

برحسبمیییمتراستند.∅وdgکه بارد∅+dg9 یاس∅+mm99اندازهب رگترینس

رابربرشعمود مقاومتکند،دررویهدرزبایدحداقلیکریارایجادرود.درببایددرزطودیوقتی

اندازهریاربایدبادرنظرگرفتنمقاومتمالتدربرابربرشقائممناسببارد.

بارد.فاصیهبینبات ریاروبات عنصربایدحداقلmm3وعمقانحداقلmm33ارتفاعریاربایدحداقل

mm39بارد.فاصیهبینکفریاروکفعنصربایدحداقلmm39.بارد

ردهاست.اا عمومیدرزاا طودیدرپیوستبارائهرکل

 شکل شیارهاي قائم 4-8-6-2-5

بایدبادرنظرگرفتنمقاومتمالتدربرابررکلریاراا قائممحتملبهکاررفتهبرا اصالحعملدیافراگم

برشافقیمناسببارد.رکلعمومیریاراا قائمدرپیوستبارائهردهاست.

درارموردریارقائمنبایدبهصورتاجبار برا عملدیافراگمبارد،امافقطتمهیداتاضافیدرنظرگرفته

رود.

 مشخصات سطح  4-8-2

اا بااستهمجوفبهمنظورکاربردامراهبایدبرا دالEN 1992-1-1: 2004ستاندارددرااد اماتارائهرده

بارویهدرجااعمالرود.

 مقاومت مکانیکی  4-8-8

 کلیات  4-8-8-6

بایدپاراگرافزیربهکاررود.EN 13369: 2004استاندارد3-3-2برا تکمیلبند

توصیهمی اا درزه طیوضعیتسمانند مالحظاتدرطراحیتاثیراتاقداماتمکانیکیروددرمواردمرتبط،

تحییل نبود در گیرد. قرار مدنظر ممکناستضربتاثیراتاا دقیقناپایدار ضریبتر استاتیکیمرتبطدر

اا طراحیمناسبیبهکاررود.روشرودا ،توصیهمیمناسبمجازبارد.برا تاثیراتاقداماتدرزه

اا،دربارهتوزیعبارسپیوستپ ،عملدیافراگمساا باعناصربااستهمجوفدرپیوستقوانینویژهبرا سازه

ج وطراحیاتصاتتسپیوستسپیوستپیوستت ،دنگراا منفیسپیوستث ،ظرفیتبرریاعضا مرکب

چ ارائهردهاست.

ارائهردهاست.روشآزمونبرا تاییدمقاومتبرریدرپیوستد

 تصديق با محاسبه  4-8-8-2

 تنیدههاي با هسته مجوف پیشمقاومت در برابر تورق براي دال 4-8-8-2-6

اامجازنیست.اا تورقافقیقابلرویتدرجانترک

رود:اا تورقبهکارمییکیازاد اماتادفیاب،زیربرا جیوگیر ازترک

ااضرورتادرااوسیمباتترینتنشتورقایجادخواادردیابرا کلمقطعاگرکابلبرا جانکهدرآن-الف

σاند،تنشتورقعنصربهخوبیتوزیعردهپهنا 
  

بایدررایطزیررابرآوردهکند:
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کهدرآن:

fctرودغااآزادمیتنیدگیبرمبنا آزمونکششیبتنحاصلدرزمانیکهپیشمقدارمقاومت

P0تنیدگیکییدالدرموردتنیدگیاودیهدرستبعدازآزادردندرجانمدنظریانیرو پیشنیرو پیش

اا توپر؛دال

bwکییپهنا یاضخامتجانمنفردbدرمورددالتوپر؛

e0تنیدگی؛خروجازمرک یتفوتدپیش

lpt1مقدارطراحیکمترطولانتقال؛

kرعاعاستهبرابربانسبتمدولمقطعبافتکفومساحتخادصمقطعس  

  
 ،استند.

اا تورقگسترشنخواادیافت.طراحیمکانیکیگسیختگیبایدثابتکندکهترک-ب

آنباتترینتنش کابلرا جانکهدر برا کلمقطعاگر سیمتورقایجادخواادردیا و دراا ضرورتا اا

σاند،تنشتورقعنصربهخوبیتوزیعردهپهنا 
  

بایدررایطزیررابرآوردهکند:

 ظرفیت برش و پیچش 4-8-8-2-2

 روش تصديق عمومی  4-8-8-2-2-6

استدرنواحیترکخوردهیادرنواحیترکاا بااستهمجوفبدونآرماتوربرریممکنرکستبرریدال

اا خمشیدرطولمهار آرماتورایجادروند،ممکناستنخورده،دراثرخمشرو داد.امچنیناگرترک

رکستمهار رو داد.امهاینسهحادترکستبایدمدنظرقرارگیرد.

 محاسبه9-6سبندEN 1992-1-1:2004 بایدبااستفادهازاستانداردمقاومتبرریدرنواحیترکخورده-الف

رود.

نواحیترک-ب بندنمقاومتبرریدر از استفاده بایدبا نظر2-6خورده در مواردمرتبطبا ودر استاندارد

نیرو گرفتنتنش انتقال از مقپیشاا برریاضافیناری انتخاببدترینموقعیتسطح با طعتنیدگیو

محاسبهرود.
تنش-يادآوري نواحیمهار تاندونراانماییبرا محاسبه میتنیدگیاا پیشاا برریاضافیدر را  CEB-FIPتواندر

Model Code 90.مشاادهکرد

محاسبهرود.EN 1992-1-1:2004مقاومتدربرابررکستمهار بایدمطابقاستاندارد-پ

اا برریعرضیبرمقاومتبایددرنظرگرفتهرود.منعطف،تاثیرکااشتنشاا گاهدرموردتکیه
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،مقاومتبرریبرا نواحیترکخوردهوترکنخوردهدرmm239ترازاا بااستهمجوفعمیقبرا دال

درصدکااشیابد.19اا قبییبهاندازهاثرخمش،بایدبادرنظرگرفتنروابطوروش

 مقاومت برش در نواحی ترک نخورده  4-8-8-2-2-2

تنشکششی اثرخمشبا در نواحیترکنخورده از         خمشیکمتر
 
 

تعریفمی⁄ اینحادترود. در

رود:مقاومتبرریبارابطهزیرمحاسبهمی


کهدرآن:


سدرحادتفشار مثبتاست 




βگاهبازاویهرکسترسمردهازدبهتکیهاینرابطهبایدباارجاعبهنقاطبحرانیخطمستقیم نسبت     

 بهکار افقی، نقطهبهمحور نقاطبحرانی، رود. نتایجاعالمرده راVRD,cا ازخطیاستکه کمترینمقدار

دارتهبارد.


راانما:

خطرکست1

ارتفاعمحورمرک  9

سطحمقطعمدنظر3

نیرواا سطحمقطعمدنظر2


بخظرکست-3رکلگرااونیرواادرسطحمقطعمدنظرادفدن-3رکل

 ساختار شکست در نواحی ترک نخورده -8شکل 
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تعاریفنماداادرزیرارائهردهاست:

Lدنگردومناحیهسطحمقطعاست؛

bw(y) جاندرارتفاعپهناyاست؛

Ycارتفاعمحورمرک ثقلاست؛

Sc(y)دنگراولسطحبات ارتفاعyوحولمرک ثقلاست؛

yارتفاعنقطهبحرانیرو خطرکستاست؛

Lxفاصیهنقظهموردنظررو خطرکستازنقطهرروعطولانتقالاستسx؛ =

nاا تاندوناست؛تعدادتیه

Aسطحمقطعساختهردهرویهاست؛

Pt(Lx)تنیدگیبادرنظرگرفتنتیهتاندوندرفاصیهنیرو پیشLxاست؛

بارد.EN 1992-1-1:2004استاندارد9-9-19-3تنیدگیبایدبادرنظرگرفتنبندانتقالپیش

MEDدنگرخمشیناریازبارعمود است؛

است؛Lxوفاصیهy ارتفاعتنیدگیدرتنشبرریبتنناریازانتقالپیش( )   

Ac(y)مساحتبات ارتفاعyاست؛

Cpt(y):ضریبیبرا درنظرگرفتنموقعیتتیهتاندونمدنظراست

y≤ ypt:1-=Cpt(y)وقتی

y≥ ypt:9=Cpt(y)وقتی

 بیان ساده شده 4-8-8-2-2-8

توانبهکاربرد:بهعنوانجایگ ینرابطهفوق،رابطهسادهردهزیررامی




کهدرآن:

Iدنگردومسطح؛

Sدنگراولسطحباتوحولمحورمرک ثقل؛

bw سطحمقطعمحورمرک  ؛پهنا

 (؛   ≤9/1تنیدگیسانتقالپیشدرجه          

Ix ازنقطهآغازطولانتقال؛فاصیهمقطعمدنظر 

Ipt2استاندارد13-3مقدارباتییطولانتقالسبهبندEN 1992-1-1: 2004؛مراجعهرود 

    
   

 
فشار بتنکاملدرمحورمرک  ؛تنش
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مقدارطراحیمقاومتکششیبتن؛⁄  

ضریبکااش؛ ∅=3/9

2/9=β.ضریبکااشمربوطبهانتقال؛استند

نیازبهکنترلندارد.عمقاست ،hازایندبهسکهh3/9گاهومقطعدرفاصیهمقاطعبیندبهتکیه
 ظرفیت برشی عناصر در معرض پیچش  4-8-8-2-2-4

ظرفیتبرری گیرد، پیچشقرار معرضبرشو ام ماندر طور مقطعیبه زیرVRdnاگر صورت به باید ،

رود:محاسبهمی


که

برا عناصربااستهمجوف:


یابرا عناصرتوپر:




کهدرآن:

VRdnمقاومتبرریبرحسبنیوتن؛مقدارخادص

VRd,cاستاندارد9-9-6مقدارطراحیمقاومتبرریطبقبندEN 1992-1-1:2004برحسبنیوتن؛،

VETdمقدارطراحینیرو برریبادرنظرگرفتندنگرپیچشی،برحسبنیوتن؛

TEdمقدارطراحیدنگرپیچشیدرمقطعمدنظر،برحسبنیوتنمیییمتر؛

bw  مراجعهرود ،برحسبمیییمتر؛2درسطحمحورمرک  سبهرکل جانکنار پهنا

Σbwاادرسطحمحورمرک  ،برحسبمیییمتر؛استند.جانپهنا مجموع


 نیروي برشی خارج از مرکز -4شکل



12 

 

 ظرفیت برشی درزهاي طولی  4-8-8-2-8

وعناصردوطرفدرزایجادخواادکرد.توزیعبارازیکعنصربهعنصرمجاور،نیرو برریقائمدردرز

ظرفیتبرریدراینموردبستگیبهخوا درزوعنصردارد.

یامقاومت ’Rdj V رودمقدارکوچکترمقاومتبال،کهبهعنوانبارخطیمقاومبیانمیVRdjاینظرفیتبرری

است: V”Rdjدرز


و


کهدرآن:

fctdدرعناصر؛مقدارطراحیمقاومتکششیبتن

fctdjمقدارطراحیمقاومتکششیبتندردرزاا؛

fctdtمقدارطراحیمقاومتکششیبتندررویه؛

Σhfباتییوضخامترویهمقیاس سبهرکلمجموعضخامتکوچکترینبالپایینیو مراجعه3گیار رده

اینضخامتمقیاس که نسبتبینرود  ضخامتاسمیرویهضربدر وگیار رده، مقاومتکششیرویه

مقاومتکششیدالاست؛

hjمراجعهرود ؛3ارتفاعخادصدرزسبهرکل

htمراجعهرود ،استند.3ضخامترویهسبهرکل


 نیروي برشی در درزها -5شکل
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کهبهعنوانبارمتمرک بیانرده،بایدبهصورتزیرمحاسبهرود:VRdjظرفیتبرری




کهدرآن:

 ؛ V”Rdjیا ’Rdj Vکوچکترینمقدار

a ؛طولبارمواز بادرز 

as  .فاصیهبینمرک بارومرک درز؛استند 

 ظرفیت برش سوراخ کننده  4-8-8-2-4

ا ،برحسبنیوتن،بهعنوانبارنقطهVRdاا بدونرویهظرفیتبرشسورا کنندهداله،ژدرنبوددتیلوی

صورتزیرمحاسبهرود:ومبیانرده،بایدبهمقا




با


 EN 1992-1-1:2004استانداردمطابقس

کهدرآن:

beff ؛6اامطابقرکلموثرجانپهنا

 تنیدگی؛استند.تنشفشار بتندرمحورمرک  بهعیتپیش 

 


وضعیتعمومی-دبهآزادکفکنار ب-ادف
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ا وضعیتعمومیرویهسازه-تا دبهآزادکنار بارویهسازه-پ


 موثر پهناي – 1شکل 

پ ازیک-6ادفو-6دررکلbw2روندسدرصدبرجانکنار اعمالمی39برا باراا متمرک کهبیشتراز

دبهآزادکفگوره،مقاومتحاصلازرابطهفقطدرصورتیقابلکاربرداستکهحداقلیکسیمیاکابلدر

اگریکییااردواینررایطبرآوردهنشوند،مقاومتبایدجانکنار ویکآرماتورعرضیوجوددارتهبارد.

رود.9تقسیمبر

باردوکامالمهارm99/1ا ،بهطولحداقلمییگردیاکابلدربات عنصریارویهسازهآرماتورعرضیباید

رودوبایدبرا نیرو کششیمعادلبامجموعبارمتمرک طراحیرود.

استهواردرود،مقاومتدومبایدباامانرابطهپهنا کوچکتر ازنصفپهنا اگرباربررو یکاستهکه

رود.صفحهبارگیار جایگ ینمیپهنا beffکمترینضخامتبالباتییوبهجا hامابهجا محاسبهرود

کمترینمقدارمقاومتمحاسبهردهبایداعمالرود.

ا بهکاررود،ضخامترویهممکناستبرا محاسبهظرفیتبرشسورا کنندهدرنظرگرفتهاگررویهسازه

 رود.



 براي بارهاي متمرکزظرفیت  4-8-8-2-5

دنگراا خمشیعرضیمی باعثایجاد ندارندباراا متمرک  عرضی آرماتور عناصر که در بنابراین روند.

اا کششیناریازایندنگراا خمشیبایدمحدودروند.تنش

مقدارمحدودیتبستگیبهفرضیاتطراحیپایهمربوطبهتوزیعباردارد.

اگرعناصربافرضعدمتوزیعبارطراحیروند،بهمعنیایناستکهامهباراا اعمادیرو عنصربایدتوسط

دراینموردبرا fctk0.05عنصرتحملرود،مقدارمحدودیتتنشکششیدرحادتحدخدمتپییر  است.

درنبوددتیلویژهبهFkوqk اابرا باراا متمرکعناصربدونرویه،درحادتحدخدمتپییر ،ظرفیت

رود:صورتزیرمحاسبهمی
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برا بارخطیکهرو دبهناحیهکفنیست:-ادف


برا بارخطیرو دبهناحیهکف:-ب


ا درارجا ناحیهکف:برا بارنقطه-پ


کهدرآن:

Wlbعناصر؛حداقلمدولمقطعدرجهتعرضیدرواحدطولمربوطبهبافتکف

Wltحداقلمدولمقطعدرجهتعرضیدرواحدطولمربوطبهبافتفوقانی؛

WlکمترینWlbیاWltاستند؛.

بهمعنیا واردبرعنصربهناستکهقسمتیازباراا یاگرعناصربافرضتوزیعباراتستیکطراحیروند،

است.fctdتنشکششیدرحادتحدنهاییاند،مقدارمحدودیتعناصرمجاورتوزیعرده

qkاا باراا متمرک حادتحدنهایی،ممکناستازامانرابطهحاصلرودامابهجا دراینموردظرفیت

جاگیار روند.fctdوqd،Fdبایدfctk0.05وFkو

 بار عناصر قرار گرفته روي سه لبهظرفیت  4-8-8-2-1

دارباعثایجاددنگراا پیچشیخواادرد.ازگاهتکیهباراا اعمادیتوزیعردهرو عنصرکفبایکدبهطودی

گاایحاصلازاینپیچشبایددرطراحیبهروشحدنهاییصرفنظررود.واکنشتکیه

پییر بایدبهاا برریناریازایندنگراا پیچشیدرحادتحدخدمتتنش
        

   
محدودرود.

 ،برحسبنیوتنبرمیییمتر،برا باراعمادیدرواحدسطحکهبارکییمنها ناریازوزنخودqkظرفیتبارس

پییر بهصورتزیرمحاسبهرود:عناصراست،بایددرحادتحدخدمت


کمترینمقادیرزیراست:Wtکه


و
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کهدرآن:

wtمطابقباتئور اتستیک،برحسبمترمکعب؛اا سطحپیچشیعنصرمدول

tکوچکترینمقادیرhfوbwبرحسبمیییمتر؛

hfکوچکترینمقادیرضخامتبالپایینیوباتییبرحسبمیییمتر؛

bwضخامتجانکنار ،برحسبمیییمتر؛

l.طولعنصر،برحسبمیییمتراستند

 هاي فیزيکیتصديق محاسبات با کمک آزمون 4-8-8-8

اا کامالفی یکیمطابقپیوستدتاییدرود.مقاومتبرریحاصلازمحاسباتبایدباآزمون

 مقاومت و واکنش در برابر آتش 4-8-8-4

 مقاومت در برابر آتش 4-8-8-4-6

اادرروشمحاسباتوجدولداده،EN 13369: 2004استاندارد3-2-3-2تا1-2-3-2برا تکمیلبنداا 

مییمربوطبهظرفیتبرریتحتررایطآتشپیوستچ تدویناستاندارد تا است. قوانینارائهرده سوز ،

اضافیدرپیوستچارائهردهاست.
معتبراستوقتیدرسازهکفبا-يادآوري مقاومتدربرابرآتشارائهردهبرا عنصراستهبادالمجوفستابعتحملبار ،

نصبردهبارد،مگراینکهاقداماتاضافیدرنظرگرفتهرود.برا EN 1992-1-1:2004سامانهاتصالضرور مطابقاستاندارد

بند سبرا ضخامتحداقلبهپیوستچمراجعهرود ویکپارچگیسبرا عایقاا دالبااستهمجوف،عمیکرداختصاصیکف

مراجعهرود بهصورتاضافیتزماستند.رویهیاپرداختممکناستبرا EN 1992-1-1:2004استاندارد6-2درزاابهبند

هریختهرود.ساختمدنظرقراردادنمقاومتکفبرا عمیکرداختصاصی،مستقیمابررو واحدپیش

 واکنش در برابر آتش  4-8-4-2

بایدبهکاررود.EN 13369: 2004استاندارد2-2-3-2برا واکنشدربرابرآتشبند

 هاي آکوستیکويژگی  4-8-5

بایدبهکاررود.EN 13369:2004استاندارد3-3-2بند

گاای،ج ئیاتدرزااوکفراملپورشکف،ررایطتکیهتاثیرعمقصوتیبودنساختمانتحتتاثیرمجموعسازه-يادآوري

دیواراااست.

 هاي حرارتیگیژوي   4-8-1

قوانینزیرممکناستبهکاررود:،EN 13369:2004استاندارد6-3-2برا تکمیلبند

تخمینزد:توانبهصورتزیرارتفاع رامی>m9/9اا بااستهمجوفسزبر تقریبیمقاومتحرارتیدال


کهدرآن:

Rcااسمقاومتسطحانحصار  برحسبمترمربعکیوینبروات؛مقاومتحرارتیدال
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h.ارتفاعکییعناصربرحسبمتر،استند

 دوام   4-8-7

کاررود.هبدبایEN 13369:2004استاندارد3-3-2بند

 ساير الزامات   4-8-3

کاررود.هبدبایEN 13369:2004استاندارد3-3-2بند

 هاي آزمونروش  5

 هاي بتنآزمون  5-6

EN 13369 ایرانواستاندارد6922استانداردمییرمارهاا مشخصردهدربتنازطریقروشآزمون

انجاممیرود.

 تنیدگیروي فوالد پیش آزمون  5-2

بایدبهکاررود.اا پیوستذتنیدگیحرارتی،امهآزموندرموردپیش

 هاي سطحگیري ابعاد و ويژگیاندازه  5-8

رود:زیربنداا زیربهکارمیEN 13369:2004استاندارد9-3برا تکمیلبند

 ابعاد عنصر  5-8-6

 روش  5-8-6-6

اا زیربهکاررود:برا ابعادبایدروش

:hعمقدال-الف

9ن دیکوسط،9بارازخطمرک  جان ،انجامداید:3بارازاستهو3گیر ،دریکطرفدالساندازه6

-1-1-3-2گیر است.نتیجهرابامقادیرمجازارایهردهدربنداندازه6ن دیکاردبهدال.نتیجهمیانگیناین

ادفمقایسهکنید.-1

کااشداد.3اارابهگیر تعداداندازهتواننیستند،می6/9ترازبرا عناصرعریض

:bwضخامتجان-ب

اا ضخامتحداقلارجانرادریکدبهانجامداید.گیر اندازه

ااراجمعکنید.گیر اندازه

بمقایسهکنید.-1-1-1-3-2ارایهردهدربندرابامقادیرمجازΣbwومجموعbwارمقدارمنفرد

:hfضخامتبال-پ

ن دیکار9ن دیکوسط،9تابالباتیی ،انجامداید:3تابالپایینیو3گیر ازیکطرفدالساندازه6

دبهدال.

مقدارمیانگینرابرا بالپایینیوبالباتییبهطورجداگانهمحاسبهکنید.
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پمقایسهکنید.-1-1-1-3-2ارمقدارمنفردودومقدارمیانگینرابامقادیرمجازارایهردهدربند

توانبهسهکااشداد.اارامیگیر ،تعداداندازهm6/9کمترپهنا برا عناصربا

:Lطولدال-ت

،یکین دیکاردبه،انجامداید.گیر اندازه9

مقایسهکنید.ادف-1-1-1-3-2ارمقدارمنفردرابامقادیرمجازارایهردهدربند

:bدالپهنا -ث

،انجامداید.ترینسطحمقطعراداردازیکطرفدالکهعریضگیر ،ندازهیکا

مقایسهکنید.ب-1-1-1-3-2مجازارایهردهدربندداررابامقحاصلمقدار

تنیدگییاآرماتوراادرطرفکششیموقعیتفوتدپیش-ج

گیر کنید.رااندازهفاصیهقائممحورارکابل،سیمیامییگردتاکفدالیاقادب

-9-1-3-2تنیدگیرابامقدارمجازارایهردهدربنداا ارمقدارمنفردومقدارمتوسطمرک ثقلفوتدپیش

مقایسهکنید.3-9-1-3-2و9

Cپورشبتن-چ

نید.گیر کپورشبتنارکابل،سیمیامییگردراازیکطرفدالازکفدالون دیکترینسطحاستهاندازه

مقایسهکنید.3-9-1-3-2ارمقدارمنفردرابامقدارمجازارایهردهدربند

 وزن محصوالت  5-4

رود.بهکارمیEN 13369:2004استاندارد3-3بند

 انطباق ارزيابی     1

 کلیات 1-6

 بهکاررود.باید EN 13369:2004ستانداردا1-6بند



 آزمون نوع 1-2

 کلیات  1-2-6

اا کاملمطابقپیوستداا بااستهمجوفبایددرمعرضآزموندال3-3-3-2و9-2نداا بدرتکمیل

مراجعهرود ،درصورتی3-6ا سبهبنداا کاملبیشتردرچارچوبکنترلتودیدکارخانهقرارگیرند.آزمون

.بارند،تزمنیست3-اامطابقمقادیرمحاسبهردهدکهنتایجآزمون

mm/m39سطحمقطعدردامنهΣbw-relباقیبماندومجموعنسبیاسمیmm39دردامنهhاگرعمقاسمی

 بااادافآزمونکاملدالبرا باقیبماند، تودیدو رو اماننوعدستگاه استهمجوفساختهرده اا با

بند کرد.گروهتواندریکگروهتودیدامانمقاومتبتنبارکلاستهمشابهرامی
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mm999تاmm139مثالعمقگروهتودیدممکناستاز،راانتخابکندmm39تواندمرزدامنهتودیدکنندهمی-6يادآوري

توانبرا ضخامتجاننسبیبهکاربرد.نی ممکناست.اصلمشابهیرامیmm993تاmm133باردیااز

دالسبرحسبپهنا  تقسیمبرmmبرحسب)Σbwمساو مجموعضخامتجانΣbw-rel مجموعضخامتجاننسبی-2يادآوري

mمراجعهرود،است.1-1-1-3-2 سبهبند

اا مناسبمقاومتاگرتسهیالتتودیدراملدویاچنددستگاهتودیدازیکنوعبارد،درصورتیکهباآزمون

ازاردستگاهاا نمونهبتنبررو بتن بندادفبردار رده در اثباترودکهسطحمقاومت3-سبیانرده  

فشار یکساناست،ممکناستآزموننوعبهیکدستگاهمحدودرود.

ثبترود.6-نتایجآزمونکاملبایدطبقبندد

 آزمون نوع اولیه  1-2-2

بایدمواردزیربهکاررود:EN 13369:2004 استاندارد19-9-6برا تکمیلبند

نوعاودیهبایدمطابقپیوستد،درآغازمواردزیرانجامرود:آزمون

یکیاچندسطحمقطعجدیدبرا انطباقمقاومتبرریبراساسمحاسباتبهدستآمدهبارند؛-الف

تسهیالتتودیدجدیدبرا انطباقعمیکردصحیحدستگاهساا  تودید.-ب

بند ردهبارند،اایی،گروهمنفردیادرصورتیکهمقاطعدرگروهبایدبرا ارسطحمقطعآزموننوعاودیه

مراجعهرود .1-9-6برا یکمقطعمنفردازارگروهانجامرودسبهبند

برا ارسطحمقطعموردآزمون:

درصدحداکثرسطحارایهردهبرا سطحمقطعداده33تنیدگییاآرماتوربند بایدحداقلسطحپیش-الف

بارد؛رده

کنترل3-اا،برا معیاراا اطمینانبنددسهعنصریکسانبایدآزمونرودونتایجمنفردومیانگینآن -ب

رود.
درستتجهی اتبتن-يادآوري عمیکرد دحتیبرا انطباقبا کنترلمعیاراا بند ظرفیتبرری،3-ری  ، محاسبه نیازمند

مردهبرا فروشیاغیرهتوسطتودیدکننده،است.اا مقاومتمکانیکیاعالصرفنظرازویژگی

 هاي نوع اضافیآزمون  1-2-8

بایدمواردزیربهکاررود:EN 13369:2004 استاندارد3-9-6برا تکمیلبند

درنوعیااصلعمییاتیدستگاهتودیدوجوددارتهاا،مقاومتبتن،ا درطراحیسطحمقطعاگرتغییرعمده

 آزمونباردیا بهوجودآید، اا اگرتغییردیگر کهممکناستتاثیرمهمیدرظرفیتبرریدارتهبارد،

رود.کاملاضافیمطابقپیوستدانجاممی

اا کاملاضافیبایدبرا حداقلیکگروهتودید برا انطباقمقاومتبرریحاصلبامحاسبات،انجامآزمون

مراجعهرود .9-9-6رودسبهبند

تغییرمقاومتفشار بتنبیشازیکگروهبایدبهعنوانتغییرعمدهمقاومتبتندرنظرگرفتهرود.

اا نوعاضافیطبقپیوستد،درموردتردیددرعمیکردصحیحدستگاهتودیدبرامچنینممکناستآزمون

یارکستتراکمبتن .اااا کنترلتودیدکارخانهانجامرودسماننددغ شتاندوناساسبازرسی
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بایدبرا مقاطعوتسهیالتمرتبطبهکاررود.9-9-6بستهبهماایتتغییر،بند

 ايکنترل تولید کارخانه  1-8

بایدبندزیربهکاررود:EN 13369:2004 استاندارد3-6برا تکمیلبند

استانداردکاملردهاست.درپیوستادفاینEN 13369:2004 استانداردDاا بازرسیپیوستطرح

تنیدگیحرارتی،قوانیناضافیویژهدرپیوستذارایهردهاست.اا بازرسیدرموردپیشبرا آزمون

 گذاري نشانه   7

بهکاررود.دبایزیربندزیرEN 13369:2004 استاندارد3بندبرا تکمیل

 کلیات  7-6

طورمشخصوقابلردیابیتانصببامدنظرقراردادنتاریخومحلاردالمنفردتحویلدادهردهبایدبه

نشانه محصوتترا باید کننده تودید برا اینمنظور قابلرناساییبارد. تحویلتودید اسناد یا گیار کند

دردورهتزممربوطبهسوابقکیفیتزممتناظرباایناستانداردرانگهدار کند.تودیدکنندهبایداینمدارکرا

بایگانی،حفظودرمواردتزمارایهکند.

  فنی مدارک  3

اا اندسیوخوا تکمیییموادومیحقات،بایددراسنادفنیارایهروداتعناصر،بادرنظرگرفتندادهیج ئ

نهاییومقاومتگاهاا،طرحآرماتوراا،پورشبتن،ررایطتکیهاا ساختمانندابعاد،روادار کهراملداده

یندکردناست.بمدنظروررایط

.ارایهردهاست EN 13369:2004استاندارد3ترکیبمدارکفنیدربند
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 یوست الفپ

 (الزامی)

 بازرسی

بهکاررود.امچنیندرتکمیلاینموضوعات، EN 13369:2004استانداردDموضوعاتمرتبطپیوستباید

اا زیربهکاررود.بایدطرح

 بازرسی تجهیزات 6-الف

.است EN 13369:2004استانداردD.1جدولD.1.2کنندهبندتکمیل1جدولادف
 بازرسی تجهیزات -6جدول الف

 فراوانی هدف روش موضوع 

تجهی اتتودیدوانبار

2
تراکمصحیحبتندستورادعملبازرسیتودیدکنندهری  تجهی ات/دستگاهبتن

اندسهاستهصحیح

دستورادعملبازرسی

تودیدکننده

 

 فرآيندبازرسی  2-الف

.است EN 13369:2004استانداردD.2جدولD.3.2وD.3.1کنندهبنداا تکمیل9جدولادف
 

 فرآيندبازرسی  - 2جدول الف

 aفراوانی aهدف روش موضوع 

بتنوسایرموادپردازشرده

اربچاستحکامبازرسیچشمیاختالطبتن12

گیر اا بتنقادبآزمونمقاومترو آزمونهمقاومتفشار بتن99

گیر رسیدنیاباچکشارتعارییاردهیااندازه

اا واسنجیسنجهسرعتصوتبعدازآزمون

ارروزیکنمونهازتعیینمقاومت

ری  بستربتن

مرتبطتصدیقررایطردگیسرعتسخت91

گیر دمااندازه

اا انطباقباروش

اجراییکارخانه

افتگی

بستهبهفرآیند

ری  اربستربتندرستیبازرسیچشمیانحرافاتوعیوبسطحمقطع99
aمستقیم،تغییریاحتیحیفروند.ااممکناستموقعارزیابیاطالعاتحاصلازتودیدیافرآیندبهصورتمستقیمیاغیراا بیانردهوفراوانیآزمون

 

 

 محصول تمام شدهبازرسی  8-الف

.است EN 13369:2004استانداردD.4جدولD.4.1بند3تا3کنندهپارامتراا تکمیل3جدولادف
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 محصول تمام شدهبازرسی  - 8جدول الف

 aفراوانی aهدف روش موضوع 

آزمونمحصول

گیر تورقبرا اندازهااتورقاودیهکابل9

عناصربافتهنشده

انطباقباحداکثرمقدار

استاندارد2-9-3-9-2 مطابقبند
 EN 13369:2004 

ارروزتودیدسهکابلازاربستر

بازرسیچشمیعناصر

گیر بافتهردهواندازه

انطباقباحداکثرمقدارمطابقبند

       استاندارد2-9-3-9-2   
  EN 13369:2004 

بازرسیچشمیتمامعناصر،در

صورتعدمتردید،سهکابلدر

ارروزتودید.درصورتتردید

اا مربوطگیر تمامکابلاندازه

6
طولوسطح

مقطع

-3گیر طبقبنداندازه

9

یکعنصرارسطحمقطعبتن،ابعاد

راملحداقلیکعنصرازار

دستگاهدراردوافتهتودید

3
اردبهبافتهاا تورقترکبازرسیچشمیاا عناصردبه

3
مشخصاتسطح

فوقانیاززبریا

رویهمدنظردر

مورداستفادهاز

رویهدرجا

برا سطحمقطعزبر برا مقاومتبرریبازرسیچشمی

2
اا زاکشیحفره

ارجاکهمشخص

ردهبارد

روزانهحفار درستبازرسیچشمی

19
یکاستهحفار ردهمقاومتبتن

ازمحصولمطابق

استاندارداا مرتبط

مقاومتفشار یامقاومتتورق

کششی

درآغازتودیدیامعرفینوععنصر

جدید:سهبرا آزمونکامل

aتقیم،تغییریاحتیحیفروند.ااممکناستموقعارزیابیاطالعاتحاصلازتودیدیافرآیندبهصورتمستقیمیاغیرمساا بیانردهوفراوانیآزمون
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 بیوست پ

 )اطالعاتی(

 اشکال عمومی درزها

 نشاندادهردهاست.1اا عمومیدرزاا طودیدررکلبااییازرکلنمونه

 
 ابعادبرحسبمیییمتراستند

 

 
 

 درزبامییگردتنگ-ا پریارذوزنقه-ریارنیمهمدورب-ادف

 
 راهنما:

dgب رگتریناندازهحداکثراسمیسنگدانهمالتدرز

 اشکال عمومی درزهاي طولی - 6شکل ب

 

 
 ابعادبرحسبمیییمتراستند

 
 

 هاي مسلح ) شیارهاي قائم(اي از نیمرخ درز مورد نظر دالنمونه - 2شکل ب
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 توزيع بار عرضی
 

 روش محاسبات      6-پ

 توان مشخص کرد:دو روش زير را می

 توزيع بار طبق تئوري االستیک   6-6-پ

بهعنواندالتوصیهمی نظرگرفتهرودعناصر درزاا طودیبهعنوانمفصلدر غیرامگنو اا امگنو

روند.

رود،ضربمی93/1درصدباررو عنصربارگیار ردهمستقیمحاصلازمحاسبات،درحادتحدنهاییدر

درصدکییسهمتحملردهتوسطعناصربارگیار ردهغیرمستقیمممکناستبامقداریکسانیمطابقنسبت

ااکااشیابد.درصدبارگیار آن

دربنداا بهجا محاسبه،توزیعبارممکناستبهوسییهنمودارااییبرمبنا تئور اتستیکتعیینرود.

توانچنیننی می ااپهناارایهردهاست.برا سایرm99/1=bپهنا نینعناصر بانمودارچ3-وپ2-پ

نمودارااییرسمکرد.

بایداعمالرود.3-9-3-3-2اد اماتبند

 بدون توزيع بار  2-6-پ

می توصیه بر مستقیما بارااییکه تمام با با عنصر ار میآرود وارد ن درروند فرضضرایببرریصفر و

توانتوزیعبارعرضیودنگراا پیچشیمربوطدرحادتنهاییدرزاا عرضیطراحیروند.دراینمورد،می

بهارحال،درحادتحدخدمت 6-9-3-3-2و3-9-3-3-2پییر بایدمطابقاد اماتبنداا صرفنظرکرد.

محدودرود.9-موثربایدمطابقبندپپهنا برآوردهروند.

محدودردهباردمجازاست.درنبودرویه9-اا جانبیمطابقبندپرصورتیکهتغییرمکانروشاولفقطد

روند.فرااممی1-ا ،درزااباریارااییمطابقرکلبسازه

انجامرود.اگراینررایطبرآوردهنشوند،بهتراستازتوزیعبارصرفنظررودوطراحیبرپایهروشدوم

پهنا توانبابارگستردهیکنواخترو نبارندرامیkN/m3باراا خطیمواز باداانهعناصرکهب رگتراز

موجوددرمعرضبارکمترازیکچهارمپهنا یکچهارمداانهدراردوطرفبارجایگ ینکرد.اگرمساو 
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بایدرو  بار پهنا داانهبارد، یکچهارمدرپهنا طرفبعالوهموجوددریکپهنا مساو با مساو با

طرفدیگرتوزیعرود.

می میتوصیه وارد ان بر مستقیما بارااییکه تمام با با عنصر ار دررود فرضضرایببرریصفر و روند

توانتوزیعبارعرضیودنگراا پیچشیمربوطدرحادتنهاییدرزاا عرضیطراحیروند.دراینمورد،می

بهارحال،درحادتصرفنظر 6-9-3-3-2و3-9-3-3-2پییر بایدمطابقاد اماتبنداا حدخدمتکرد.

محدودرود.9-موثربایدمطابقبندپپهنا برآوردهروند.



 موثر پهنايمحدوديت  2-پ

باراا خطیبابرا باراا نقطه1-اگرتحییلطراحیدرحادتحدنهاییبرمبنا روشدومبندپ ا و

بارتوسعهدادهردهبهصورتزیرپهنا موثرحداکثربایدبهپهنا بارد،kN/m3مقدارمشخصهب رگتراز

محدودرود:

تکیه-الف و بار بینمرک  فاصیه برابر دو کف، بر باراا وارد مورد نصفدر از ب رگتر اما عنصرپهنا گاه،

بارگیار ردهنبارد.

برابرفاصیهبینمرک باروتکیهموردباراا واردبردبهدر-ب ب رگترازنصفاا طودیآزاد، اما پهنا گاه،

عنصربارگیار ردهنبارد.

 تغییر مکان عرضی 8-پ

پایهروش روش1-بندپ1اگرطراحیبر بایدبهیکیاز مکانجانبیواحداا تغییر از اا زیرانجامرود،

جیوگیر رود:

اا احاطهکنندهسازه؛قسمت-الف

اا؛گاهگیردار تکیه-ب

درزاا عرضی؛آرماتوربند -پ

اا کنار ؛تنگ-ت

رویهتقویترده.-ث

فقطدرحادتگاهاطمینانازگیردار تکیه ا درصورتیکهبتوانثابتکردگیردار کافیرااا غیردرزهاا

محاسبهنیرواا گیردار مقاوم،بایدروشتحملبارواقعیمدنظرقرارگیرد.توانتوسعهداد،مجازاست.درمی

رودمقاومتتزمحداقلمساو نیرواا برریقائمکهبایدازطریقدرزاا طودیمنقلروند،توصیهمی

بارد.

 پارامترهاي توزيع بار براي بارهاي مرکزي و کناري 4-پ

رک  وکنار بهصورتزیراست:پارامتراا توزیعباربرا باراا م
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ارایهردهاست.بار،درصدبارگیار برا یکبارمرک  ویکبارکنار 3وپ9وپ1اا پدررکل-الف

 .b3/9باردسm3روداگرفاصیهبارازدبهناحیهکفحداقلممکناستبهعنوانبارمرک  درنظرگرفتهمی

؛توانازتناسبخطیبهدستآوردکنار ،درصدبارگیار رامیبرا بینباراا مرک  و

 =9ا درداانهمیانیس،پارامتراا توزیعبرا باراا نقطه3،پ9اا پدررکل-ب
 
 ارایهردهاست.برا 

 ≥99گاه،باراا ن دیکبهتکیه
 
اا درصدودردال199،درصدبارگیار دالبارگیار ردهواقعیباید

 بارگیار نشدهصفردرصددرنظرگرفتهرود.برا مقادیر

 
توانازتناسب،درصدبارگیار رامی99و9بین

؛خطیبهدستآورد

درنظرگرفتهبهعنوانباراا خطیتعییندرصدبارگیار ،باراا خطیباطولب رگترازنصفداانهباید-پ

رود.اگرمرک باردروسطداانهباردباراا خطیباطولکمترازنصفداانهبایدبهعنوانبارخطیدرنظر

؛گرفتهروددرنظرگرفتهرود

اصالحاا بدونرویه،درصدبارگیار تعیینردهبانموداراابایددرحادتحدنهاییبهصورتزیردرکف-ت

رود:

ضربرود؛93/1درصدباردرعنصربارگیار ردهمستقیمبایددر-

توانبامقدار یکسانبانسبتدرصدبارگیار آناندرامیدرصدکییعناصر کهمستقیمابارگیار نشده-

کااشداد؛

ضربرود؛93/1باردرعنصربارگیار ردهمستقیمبایددر

بایدازدرصدبارگیار محاسبهرودوبایدبهعنوانتوزیعخطیدرنظرگرفتهنیرواا برریدردر -ث زاا

 رود:

نقطهبرا باراا نقطه- بایدبار باراا خطیکهمطابقبندپ، نظرا کهدروسطداانهنیستندو ا در

گاه بارازن دیکترینتکیهبرابرفاصیهمرک9گرفتهروند،طولموثردرزانتقالداندهنیرو برریبایدمساو 

مراجعهرود ؛2درنظرگرفتهرودسبهرکلپ

نیرواا برریطودیدراردرزازدرصدبارگیار ارایهردهدرنمودارااوازاینمقادیر،دنگراا پیچشی -ج

می را عنصر ار مکاندر تغییر اگر دستآورد. به پتوان بند مطابق 3-اا جانبی روند، دنگراا محدود

تقسیمکرد.9توانبرپیچشیرامی
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راانما:

درصدبارگیار 1

 m برحسبlداانهس9

باراا خطی3

دبه2

مرک 3

 پارامترهاي توزيع بار براي بارهاي خطی - 6شکل پ
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راانما:

درصدبارگیار 1

 m برحسبlداانهس9

ا نقطهبار3



 اي در مرکزنقطهپارامترهاي توزيع بار براي بارهاي  -2شکل پ

 
راانما:

درصدبارگیار 1

 m برحسبlداانهس9

ا نقطهبار3



 لبهاي در نقطهپارامترهاي توزيع بار براي بارهاي - 8شکل پ
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ا درمرک بارنقطه-تگاها بینمرک وتکیهبارنقطه-پبخطیدرمرک بار-ببارخطیخارجازمرک -ادف

 

 شکل فرضی نیروهاي برش قائم در درزها -4شکل پ

 

 

 

 گاهیلبه تکیه 4پارامترهاي توزيع بار براي سه يا      5-پ

 کلیات  6-5-پ

پارامتراا توزیعباردررود،دارمیگاهگاهانتهاییعناصر،یکیادودبهجانبیکفتکیهتکیه9وقتیعالوهبر

اند.ا ارایهردهبنداا زیربرا باراا خطیونقطه

موقعتعییننیرواا واکنشی،باراا خطیباطولب رگترازنصفداانهبایدبهعنوانبارخطیدرنظرگرفته

مرک باردروسطداانهقرارا درنظرگرفتهرودواگراگرمرک باردروسطداانهقرارگیرد،بارنقطهرود

ا درنظرگرفتهرود.نگیرد،بارنقطه

 بارهاي خطی 2-5-پ

-حاصلازواکنشتوزیعردهدرتکیهFRگاای،باردتثابتویکدبهجانبیتکیهFlin,dدرموردباراا خطی

گاهجانبیبهصورتزیرارایهردهاست:
FR =qrevL = K Flin,d L 

کهدرآن:

K پ رکل در رده ارایه 3ضریبتوزیع طودی داانه از تابعی عنوان برحسبLبه ،m فاصیه ازSو بار

گاهجانبیاست.ن دیکترینتکیه

بایددر1-بارد،واکنشارایهردهدرمعاددهپ3ب رگترازnاگرتعدادعناصر
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عنصراست.پهنا bضربرودکه

بایددر1-گاهدارتهبارد،واکنشارایهردهدرمعاددهپاگراردودبهجانبی،کفتکیه

 
ضربرود.

توانبرابرصفردرنظرگرفت.گاهجانبیرامیباردواکنشتکیهb3/2ب رگترازSاگرفاصیه

 ايبارهاي نقطه  8-5-پ

گاهجانبیبهردهدرتکیهحاصلازواکنشتوزیعFRدار،گاهویکدبهجانبیتکیهFpoint,dا درموردبارنقطه

صورتزیرارایهردهاست:
FR= qrevL =K Fpoint,d 

گاهبارازن دیکترینتکیهSوفاصیهmبرحسبLبهعنوانتابعیازداانه6-دررکلپKکهضریبتوزیع

جانبیارایهردهاست.

رابایدصفردرنظرگرفت،برا Rگاه،نیرو واکنشازن دیکترینتکیه⁄     برا باراا اعمادیدرفاصیه

 مقادیر

 
نیرو واکنشبایدباتناسبخطیمحاسبهرود.99و9بین

بایددر9-بارد،واکنشارایهردهدرمعاددهپ3ب رگترازnاگرتعدادعناصر



 
ضربرود.

توانبرابرصفردرنظرگرفت.رامیگاهجانبیباردواکنشتکیهb3/2ب رگترازSاگرفاصیه

 الزامات اضافی   4-5-پ

عنوانباربادرنظرگرفتننیرواا واکنشبه2-گاایرابایدمطابقبندپتوزیععرضیناریازنیرواا تکیه

دبهسمنفی محاسبهکرد.
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راانما:

 Kضریبتوزیعنیرو واکنشس1

 m برحسبlداانهس9

 Flin,dسبارخطی3

نیرو واکنش2

( Kگاه طولی ناشی از بار خطی )ضريب توزيع نیروي واکنش تکیه - 5شکل پ
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راانما:

 Kضریبتوزیعنیرو واکنشس1

 m برحسبlداانهس9

 Fpoint,dا سنقطهبار3

نیرو واکنش2

( Kاي )ضريب توزيع گاه طولی ناشی از بار نقطهنیروي واکنش تکیه - 1شکل پ
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