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 توضیح
 

  است « ساختمان های پیش ساختٔه کانکریتی یا پریکست کانکریت» کتاب  این مجموعه ، یک فصلی از

 طی این مجلد نشرمینمایم.  بصورت جداگانه ل در چوکات یک مثاآنرا  که

 

مورد   یک ساختمان معمولی ترین عناصر پریکست سعی بعمل آمده  تا دیزاین  سترکچر  دراین تألیف

تمام مراحل  ؛ سیستماتیک  متود  ائهبا ار و ،قرارگیرد و همه جانبه ای انجنیری  ارزیابی مفصل  و  تحلیل

 .شوده بحث گرفته و ب و مراتب محاسبات توضیح 

   

 فصلچنانچه در متن کتاب مالحظه خواهید نمود، ارزیابی ها و محاسبات دیزاین  درعنصر اولی خیلی م
صورت گرفته  و بعد  تدریجی اختصاراتی  در موضوعات  مشترک عناصر بعدی   بوجود آمده  و 

 قرار گرفته اند. یات معرفی ومورد تحلیل و بررسی ئمجدداً  شاخص های نوین عناصر با جز
 

با آن آشنا که من  امپلایرباید اذعان نمود که این ارزیابی و محاسبات به اساس سیستم مروج انجنیری 

  محاسبات تسلسل  و  ، ولی یقین دارم که در نهایت امراین چوکات تحلیلیاست صورت گرفته هستم

 باشد.  سیاییآپایی وانجنیری ارو محاسبوی  هرسیستمکاربرد با قابل استفاده میتواند 
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 فصل هشتم 

  مثال

 (کانکریت پریکست)کانکریتی پیش ساختٔه عناصر ن سترکچریدیزا

عناصر  ،است دارای تهداب کانکریتی وچوکات فلزی )فوالدی(که درنما های خارجی یک ساختمان اداری چهارطبقه ای 

 رفته شده است. این عناصرشامل قطعات( درنظر گ-Precast Concrete)پریکست کانکریت کانکریتی پیش ساختهٔ 

 Sill Panels باالی تهداب( ،  کلکین)تخته های زیرSpandrels  (،طوالنی)روکش هایParapets    ،)دیواره های بام(

Column Covers (،  ی فلزی)پوشش های پایه هاNonbearing Walls (، دار)دیوارهای تیغه ای یا غیرباربر

در کانکریت یک ریخت این ساختمان ، در طبقاتسلب های  - Slabs ( میباشند.دارباربر )دیوارهای s Bearing Wallو

 .می شوندریخت  پیش ساختهعناصربعد از منتاژ یا نصب ساحه درنظر گرفته شده که 

دارد که قرار Exposure B) ؛ B)زون درمعرض  ،باد تاثیراتلحاظ  ازوزلزله ای قرارداشته  4این ساختمان در زون 

  . کیلومتردریک ساعت( می باشد 175مایل درساعت ) 100ی باد های به شدت دارا

، اندازه ها ودیتیل های عناصر شیپ سیکشن یا تراش ها ، ازپالن ساختمان ،  خیلی ساده  مختصرنمودار :اشکال ذیل

 د: نمی باش ختماندراین سا پریکست

 

 ساختمان : پالن  1شکل 
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  ’’6 -’2پایین تراز سطح یا درساختمان  موضعی:پالن  2شکل 

                                                       
 Bو  Aهای  یا سکشن : تراش 3شکل 
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 Dو  Cهای  : تراش یا سکشن 4شکل 

برای جواب گویی احتماالت یا حساب انجنیری به منظورمراجعه و ستندرد های  قبول شدٔه مسلکی معیارهایدرمطابقت با 

. بنا برآن گردندمعیاری ، ارزیابی ها و محاسبات باید با تسسل سهولت آمیز ترتیب ومستند  منابعدهی آینده، تمام فرضیه ها،  

 است.  و رکورد بندی شدهبرای این مثال مراتب ذیل مستند سازی 

ازمنابع  برد مبکار خواهرا  پریکست واژهٔ برای آنها زاین به بعد این ساختمان که ا پیش ساختهٔ برای دیزاین سترکچرعناصر

 ذیل استفاده شده است:

   IBC -2000, UBC-1997, ACI-318, AISC                                                              

   PCI Manual for Structural design of architectural precast concrete  

   Concrete Technology Corporation Archive and Resource           

   D.A. Sheppard, Precast Concrete Design  

 تی صورت می گیرد:آ درسه مرحلهٔ بصورت عموم کست کانکریت پری عناصردیزاین همه باید تسریع کرد که قبل از

            I -  بندیبا استفاده ازشیوه های کار برد سیخ ارهای عامل عنصرتحت عمل بیک دیزاین تمامیت ساختاری ،

 )متشنج بعدی(. Post-Tensioned –پوست تنشند یا و )متشنج قبلی(  -Pre-Stressedسترسدپری

            II -  ٔدربعضی حاالت تمام ساختمان . ساختمان اصلیبا همدیگر یا با  نهاآ دیزاین اتصاالت وتجهیزات اتصال دهنده

 انکریت میباشد.پریکست ک

            III -  پروسهوارزیابی دیزاین ( Handling – ترابری) اژ یا تو من حمل ونقل ،از قالبعنصربرداشتن  :شامل

 نصب درساحه.
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 :این مثال درنظر گرفته شده استبرای دیزاین سترکچرعناصرپریکست های ذیل در وفرضیهها لفه مؤ 

 مراجعه شود. 116تا  114برای لست سمبول ها به صفحات حاسبات : سمبول های کار گرفته شده در م      

  :مواد مورد استفاده مشخصات     

            a -  کانکریت حجم وزن واحد(Unite Weight) :  160 pcf دریک فت مکعب پوند: 

                                                                                               𝑢𝑐 = 160 
𝑙𝑏

𝑓𝑡3 

            b - 2,500 =               :    از قالبعناصر مقاومت فشاری اولیه کانکریت درموقع برداشتن psi 𝑓𝑐𝑖
′  

 :عناصر درساختمانمنتاژبرای ترانسپورتیشن و کانکریت  روزه 28 فشاریمقاومت             

                                                                                             = 5,000 psi  𝑓𝑐
′ 

            c - درجه یا : سیخ گول رخدارGrade 60 : = 60000 psi  - Yield Strength                     𝒇𝒚  

            d -دفوال :عناصرفلزی وانگل ایرن ها :Grade 36   - Yield Strength                  = 36 ksi 𝐹𝑦 

 مجاز انحنایی فوالد(  تشنج )سترس (Allowable Bending Stress) : 

                                                                                𝐹𝑏 = 0.66 𝐹𝑦 ≅ 24 𝑘𝑠𝑖 

 فوالد مجازکششی سترس(Allowable Tensil Stress)  :         𝐹𝑡 = 0.6 𝐹𝑦 ≅ 22 𝑘𝑠𝑖 

 مجاز برشی فوالد سترس(Allowable Shear Stress) :        𝐹𝑣 = 0.4 𝐹𝑦 ≅ 14.4 𝑘𝑠𝑖 

 :ی خارجیبارها     

A-  بادیا فشار بار:                                                                        𝑃𝑤 =  𝐶𝑒 𝐶𝑞  𝑞𝑠 𝐼     

 فوق : در معادلهٔ 

𝑓𝑡 20)فت  40و کمتر ازفت  20زیاد ترازارتفاع  برای ساختمان های دارای UBC(IBC)د ک   <  𝐻𝑏𝑙𝑔 < 40 𝑓𝑡)  که

 :را مشخص نموده استضریب های ذیل  قرارداشته باشند  یباد (Exposure B)  درمعرض

𝐶𝑒:                                                                                                                 𝐶𝑒  ضریب = 0.8 

    دیواری:احاطوی و دراین مثال تمام عناصر  ؛ برای ساختمان های احاطه شده  𝐶𝑞ضریب 

𝐶𝑞                                                               ساختمان:            داخل درجهت        = 1.2  𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑  

𝐶𝑞      درجهت خارج ازساختمان:                                                                      = 1.1  𝑂𝑢𝑡𝑤𝑎𝑟𝑑 

 :(دارندقرار ی ساختمانکنج ها درعناصری که ) نجیک  برای عناصر

𝐶𝑞                                                                    :درجهت خارج از ساختمان       = 2.0  𝑂𝑢𝑡𝑤𝑎𝑟𝑑 

 ندارد:وجود قسمتی که عناصر احاطوی یا  Canopyدراین مثال   -بازاطراف برای ساختمان های 

𝐶𝑞                                                                    ساختمان:        داخل درجهت        = 1.2  𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑   

𝐶𝑞                 :                                                   درجهت خارج از ساختمان       = 2.0  𝑂𝑢𝑡𝑤𝑎𝑟𝑑 

  𝑞𝑠  مایل درساعت: 100برای باد با سرعت                                                                 𝑞𝑠 =  26 𝑝𝑠𝑓 

  I = 1                                                                                    : بحث مورد برای زون بادی I ضریب

 فوق: یبا در نظر داشت ضریب ها

 :قرار ذیل خواهد بود عناصر احاطویبرای تمام  واحد مساحتدرفشار باد 

  𝑃𝑤 = 0.8 𝑥 1.2 𝑥 26 𝑥 1 = 25 𝑝𝑠𝑓                                                            درجهت ساختمان:      
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  𝑃𝑤 = 0.8 𝑥 1.1 𝑥 26 𝑥 1 = 23 𝑝𝑠𝑓                        درجهت خارج از ساختمان:                             

  :Canopy) - )بدون احاطهبازهای قسمت برای درواحد مساحت فشار باد 

𝑃𝑤           :    درجهت خارج از ساختمان برای عناصر وسطی       = 0.8 𝑥 1.6 𝑥 26 𝑥 1 = 33.3 𝑝𝑠𝑓 

 : درجهت خارج از ساختمان برای عناصر کنجی      

                                             (1)                          𝑤𝑙 = 𝑃𝑤 = 0.8 𝑥 2.0 𝑥 26 𝑥 1 = 42 𝑝𝑠𝑓   

 استفاده مینماییم )psf 42(پوند دریک فت مربع  42نوت: درمحاسبات آتی فشارباد را 

          B - بار زلزله:                                                                                  𝐸𝑝 = 𝑍 𝐼 𝐶𝑝 𝑊𝑃 

     ضریب ها: 

Z = 1.0  4درزون  پری کست عناصربرای دیزاین      :                                                                     

I = 1.0 ساختمان:         اسکان جاگیری یا برای                                                                                

𝐶𝑝                                                         :      (پنل های کانکریتی پری کست )عناصرخودبرای  = 0.3   

𝐶𝑝                                                                            :آنها اتصال دهندهٔ  و تجهیزات اجزأ  برای = 1.2   

چنین بدست می کست پریعنصر کانکریتی یا  (Panel) باالی یک پنلله یا بارزلز  𝐸𝑝قیمت ،با وضع نمودن قیمت های فوق

 آید :

                                             (2)                                                            𝑊𝑆 =  𝐸𝑝 = 0.3 𝑊𝑃 

های بارهای زلزله ای برای اتصاالت و تجهیزات فلزی اتصال دهنده  UBC (IBC)و  ACI د هایک   با ت درمطابق

 :بتوانند تامین نمودهعناصرپری کست باید شرایط ذیل را 

               a – ضریب  شده درکانکریت( گذاشته جا وعناصردیگر فوالدی ا)تمام انگل ایرن ه برای دیزاین بدنه اتصاالت

 برآن: بنا شوداستفاده  1.33ایمنی تزیدی 

                                             (3)                                            𝐸1 = 1.33 𝑥 0.3𝑊𝑃  ≅ 0.4𝑊𝑃    

               b –  مانند بولت ،ها ل دهندهیزات اتصاتجهبرای دیزاین (Bolt)  ، انسرت(Insert) ، راد چوری کشیده شده یا

 (Weld) یولدنگ بخیه های یا  هادرزو (Dowel Bar)اتصالی  سیخ امتداد یافتهٔ ،   (Threaded or Plane Rod)ساده

 ، دراین صورت :کاربرده شود باید به 4ضریب ایمنی 

𝐸2 = 4.0 𝑥 0.3𝑊𝑃  = 1.2𝑊𝑃                                               (4)                              

𝐸2قیمت   ،دراین مثالبرای ساده سازی  نوت: = 1.2𝑊𝑃  ٔاتصاالت وتجهیزات اتصال دهندهٔ  را برای هردو دیزاین بدنه 

 استفاده می نمایم.آنها 

 :  سترکچر برای دیزاین بردارییا نمونه  Caseانتخاب       

یا  مختلفتحت عمل بارهای میتوانند و بوده  ی مختلفها موقعیتعناصرپریکست دارای ابعاد و هرگروپ چون قطعات 

    یا  (Critical Case)بحرانی ترین  ؛نقشه های مهندسیاز محاسبات انجنیریجهت بنا براین  بگیرند، قرار کامپلکس 

(Worst Case)  یده استانتخاب گردگروپ هررد ازبد ترین موایا .  

ها برای دیزاین سترکچرسپندرل ها ، دیوارهای غیرباربردار، دیوارهای باربردار،  Case موارد یا 6و  5درپالن اشکال 

 :اندانتخاب و نشانی گردیده  زیرکلکینپوشش برای پایه های فلزی و همچنان تخته های 
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 موضعی پالن در  ی دیزاینانتخاب نمونه ها:  5شکل                                                           

 
 ساختمانپالن در  ی دیزاینانتخاب نمونه ها:  6شکل 
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 ) (Spandrelsطوالنی افقی روکش های دیزاین 

 را که  𝓵= 27 ftو  𝓵=18 ftدوطول:  ، 1پالن شکل ازدراینجا ؛ مهندسیهای جمع بندی طول سپندرل ها ازنقشه بعد از

آنها را موقعیت انتخاب نموده و برای محاسبات  نشان داده شده است 3و  2صفحات  Dو  A  ،Bسکشن های مقطع آنها در 

  د.نرا نشان میدهها  سپندرلابعاد هندسی این  9و 7،8ال شک. امینمایممشخص  6شکل در

هذا بعد از این در هربخش این محاسبات از نامیده میشود، ل (Panel)پنل  ، درصنایع پریکست هرعنصر پریکستنوت: 

           مورد بحث می باشد.عنصر پریکست یاپنل نام برده میشود که منظورهمان پنل  واژهٔ 

 

 : پالن سپندرل7شکل 

                                         

 درموقعیت اصلی درساختمان: مقطع  9شکل                      )درقالب(افقی درحالت : مقطع 8شکل                            

 اول باید دارایی های مقطع عنصر قدمدر ،(پریکست کانکریتپیش ساختٔه کانکریتی )عنصر برای دیزاین و محاسبات هر

 دریافت گردد.

 :مینمایم درجدرجدول ذیل  9با مراجعه به شکل سپندرل را دارایی های مقطع بنا برآن 

 

𝐼𝑦 𝐼𝑥 𝐼0𝑦 𝐼0𝑥 𝑑𝑦
2𝐴 𝑑𝑥

2𝐴 𝑑𝑦 𝑑𝑥 Ay Ax y x A  

57000 640 9000 160 48000 480 20 2 1800 720 15 6 120 1 

667 427 667 427 0 0 0 0 2800 320 35 4 80 2 

57000 640 9000 160 48000 480 -

20 

-2 6600 240 55 2 120 3 

114667 1707       11200 1280   320 ∑ 

𝑦                                             مرکز ثقل مقطع:                 yو xقیمت ها  =  
∑ Ay

∑ 𝐴
= x   و    

∑ Ax

∑ 𝐴
 

                                                                            x = 
1280

320
 = 4 in             𝑦 = 

11200

320
 = 35 in 
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 :عنصر نظر به مرکز ثقل مقطع 9شکل  3، و 2، 1یا فواصل مراکز ثقل قسمت ها d  هایقیمت  دریافت

                                     d𝑦1 = 35 − 15 = 20 𝑖𝑛                                 d𝑥1 = 6 − 4 = 2 𝑖𝑛 

                                       d𝑦2 = 35 − 35 = 0 𝑖𝑛                                 d𝑥2 = 4 − 4 = 0 𝑖𝑛   

                                  d𝑦3 = 35 − 55 = −20 𝑖𝑛                             d𝑥3 = 2 − 4 = −2 𝑖𝑛   

𝐼0                                                   به اساس:                          𝐼0𝑦و 𝐼0𝑥 دریافت قیمت های  =  
𝑏ℎ3

12
    

𝐼                       به اساس:                                                 𝐼𝑥  و 𝐼𝑦دریافت قیمت های  = 𝐼0 +  𝑑2𝐴 

Y:                                                     𝐼𝑌درجهت  مومنت انرشیا =  𝐼𝑜𝑦 +  𝑑𝑦
2𝐴 =   114667  𝑖𝑛4 

X:                                                          𝐼𝑋درجهت مومنت انرشیا  =  𝐼𝑜𝑥 +  𝑑𝑥
2𝐴 =   1707  𝑖𝑛4 

 :9شکل  برایمختصردارایی های مقطع 

                                             A  = 320 𝑖𝑛2                                                                                                     : مساحت مقطع

 X out = X in  = 4 in                                                   :)ازخارج و داخل( x موقیعت مرکز ثقل درجهت

 x                                                                                     :IX = 1707  𝑖𝑛4مومنت انرشیا درجهت

𝑆               (5)                            مدول مقطع: = 𝑆𝑜𝑢𝑡 = 𝑆𝑖𝑛   =
𝐼𝑥

𝑋𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑟 𝑖𝑛
=  

1707

4
=  427 𝑖𝑛3 

            وزن نامینال یک فت طول سپندرل:

   𝑊𝑝 =  
320

12 𝑥 12
 𝑥 

160

1000
= 0.356 𝑘𝑙𝑓                                       (6)                                            

  سپندرل :  دیزاین سیخبندی     

حاالت موارد چنین تشخیص برای  .ارزیابی نمودباید بحرانی ترین یا بد ترین موارد آنرا ها سپندرل برای دیزاین سیخ بندی 

 :عالمه گذاری و نشانی گردیده 6شکل که در  ذیل درنظر گرفته شده است

 پنل با وایهٔ یک انتخاب : حالت اول ℓ = 18 ft   4.5به طول هرکدام لیوری کانتیبا دوانجام ft  طول مجموعیکه 

 .می شود ft 27  پنل

 گرفته شده استنظردرذیل  شرایطسپندرل  درباال و پایینعناصردیگرساختمانی  از لحاظ قرارگیری: حالت دوم: 

a – (7 صفحه   7شکل ) جود ندارددیگری وعنصرباال وپایین سپندرل در ی کهحالت 

b –پنجره های( باال و پایین سپندرل کلکین هایدر که یحالت(  ٔندرقرار دا شیشه Section A) -  2صفحه). 

c – ندقراردارپایین آن دیوارغیرباربرداره ای ودردرباالی سپندرل کلکین شیش حالتی که Section B) - صفحه

2). 

 . نشان داده شده است 10شکل که دررا درنظر می گیریم  cدراین جا ما حالت 

 

 : موقعیت سپندرل دربین کلکین ودیوار غیرباربردار10شکل 
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 :سپندرل باد( باالی بارزلزله وبار(خارجی  عوامل      

𝑊𝑝                                   :یک واحد طول )یک فت (وزن میدانیم که  8 صفحهٔ  6 افادهٔ از  = 0.356 𝑘𝑙𝑓  

𝑤𝑠          :در یک واحد طولبار زلزله  5 صفحهٔ  2 از معادلهٔ  = 0.3 𝑊𝑝 = 0.3 𝑥 0.356 = 0.107 𝑘𝑙𝑓 

 :5 صفحهٔ  (1) افادهٔ  به اساس دریک واحد طول بار باد

                                             (7)                                        𝑊𝐿 =  
42

1000
 𝑥 5.83 = 0.245 𝑘𝑙𝑓 

𝑊𝐿                                                                           چون: = 0.245 𝑘𝑙𝑓 > 𝑤𝑠 =  0.107 𝑘𝑙𝑓 

 . کنترول مینمایدرا سیخبندی دیزاین ر باد محاسبات بنابراین با

 :نمایمارزیابی ذیل باد را به ترتیب بار گذاری چهارحالت  بایدبرای دریافت مقدارسیخ 

درباال وپایین  شرایطی کهدر ft 4.5 هرکدامی رنتلیوکادو انجام با  = ft ℓ 18باالی وایه باد مومنت باردریافت : حالت اول

  : 7 با درنظرداشت افادهٔ مومنت وجود ندارد.  دیواری یاکلکین و آن

 

 1دایاگرام 

   مومنت مثبت درباالی خط محوری نشان داده میشود.: درستندرد انجنیری امریکا برعکس کشورهای اروپایی نوت 

𝑀𝑚𝑎𝑥                               :                       کثر()حد ا اعظمی مومنتفوق از دایاگرام 
1  = 90 kip-inch 

Ultimate Moment  نهایی الزمیمومنت یا   :                 𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)
1

 = 1.3 x 90 = 117 kip-inch    

درباال و پایین حالتی که در ft 4.5به طول ی ورییک انجام کانتیلبا  = ft ℓ 21: دریافت مومنت بار باد باالی وایه حالت دوم

 وجود ندارد: دیوار( یا)کلکین سپندرل چیزی دیگر

 

𝑀+ =  
𝑊𝐿

8 𝑙2  (𝑙 + 𝑎)2( 𝑙 − 𝑎)2                                                                                                

𝑀+ =  
0.245

8 𝑥 212  (21 + 4.5)2( 21 − 4.5)2𝑥 12 = 148 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                                             
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𝑀− =  
𝑊𝐿𝑥 𝑎2

2
 =  

0.245 𝑥 4.52

2
 𝑥 12 =  30 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                                                               

𝑀𝑚𝑎𝑥
2  = 148 kip-in                                                                                                               

𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)                                                     :  الزمینهایی مومنت 
2 = 1.3 x 148 = 192 kip-in                                                               

و  شیشه ایکلکین  سپندرلدرباالی  شرایطی کهبدون کانتلیوردر  = ft ℓ 18مومنت بارباد باالی وایه دریافت  :حالت سوم

  نشان داده شده 10ه درشکل چنانچحالت  ایندرتحت عمل بار باد ارتفاع مقطع  .ندجود داربرداربار غیر درپایین آن دیوار

h= 13.58 ft  است: 

𝑊𝐿                دریک واحد طول:          بادیک نواخت باردراین صورت  =
42

1000
 𝑥 13.58 = 0.57 𝑘𝑙𝑓 

 

                                                                𝑀𝑚𝑎𝑥
3 =  

𝑊𝐿𝑥 𝑙2

8 
=  

0.57 𝑥 182

8
 𝑥 12 = 277 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)                                                  :   نهایی الزمی مومنت  
3 = 1.3 x 277 = 360 kip-in                                                         

کلکین شیشه ای  سپندرلپایین باال ووردر حالیکه دریبدون کانتیل = ft ℓ 27ی وایه مومنت بار باد باالدریافت : حالت چهارم

 می باشد: h = 12.33 ft است  نشان داده شده 11چنانچه در شکل حالت  ایندرتحت عمل بار باد ارتفاع مقطع ووجود دارد 

𝑊𝐿                                  باد درواحد طول:یکنواخت بار حالت دراین =  
42

1000
 𝑥12.33 = 0.518 𝑘𝑙𝑓 

                                             

 : تراش سپندرل بین کلکین باالیی و پایینی 11شکل         

𝑀𝑚𝑎𝑥
4 =  

𝑊𝐿𝑥 𝑙2

8 
=  

0.518 𝑥 272

8
 𝑥 12 = 566.43 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                                                      

𝑀𝑈(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)                                           :  نهایی الزمی مومنت
4 = 1.3 x 566.43 = 736.36 kip-in                                                        

الت فوق ح 4دررا کانکریت  (انحنایی -کششی  جتشنیا  سترس) Tensile Stress ؛اعظمیبعد ازدریافت مومنت های 

دیزاین سترکچرعناصر پریکست برای کتاب پریکست کانکریت تذکر رفته،  هفتفصل آنطوریکه درارزیابی می کنیم. 

که به اساس درکانکریت صورت گیرد  باید ارزیابی کنترول درز (Cast in Place)کانکریت مانند ساختمان های یکریخت 
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کششی تشنج هدف ازتعیین حد مجاز مجاز باشد. کوچکتریا مساوی به حدباید افت شدهٔ  کانکریت درهرعنصرسترس دری آن،

 از رابطه  مجازبرای کانکریتتشنج کششی سترس یا  PCIو  ACIد جلوگیری از درز در کانکریت می باشد. به اساس ک  

𝑓𝑟
′  =   5√𝑓𝑐

کششی مجاز سترس )تشنج(  حد ،psi 5000مقاومت فشاری ای داردریافت میگردد که  برای کانکریت   ′

  ksi:0.345  مساویست به

                                               (8)                          𝑓𝑟
′  =   5√𝑓𝑐

′   =  
5 √5000

1000
 = 0.354   𝑘𝑠𝑖 

 :حالت اولدر

𝑓𝑟−1              قابل قبول است                =   
𝑀𝑚𝑎𝑥

1

𝑆
 =  

90

427
 = 0.211 𝑘𝑠𝑖 < 0.354 𝑘𝑠𝑖             𝑜𝑘 

 : حالت دومدر

N.G.                . 𝑓𝑟−2        نیست درحد مجاز               =   
𝑀𝑚𝑎𝑥

2

𝑆
 =  

148

427
 = 0.347 𝑘𝑠𝑖 > 0.354 

 :حالت سوم در

N.G.           𝑓𝑟−3        درحد مجاز نیست               =   
𝑀𝑚𝑎𝑥

3

𝑆
 =  

277

427
 = 0.648 𝑘𝑠𝑖 > 0.354 𝑘𝑠𝑖  

 :حالت چهارم در

N.G.              𝑓𝑟−4        درحد مجاز نیست               =   
𝑀𝑚𝑎𝑥

4

𝑆
 =  

566

427
 = 1.32 𝑘𝑠𝑖 > 0.354𝑘𝑠𝑖 

ناشی از انحنایی کانکریت -کششی سترس) تشنج(  یا زیابی تشنجات باال چنین نتیجه بدست می آید که تنها درحالت اول از ار

های ایجاد شده  درسه حالت دیگر، سترسباقی ، است هروز 28مقاومت  کانکریت انحناییوزش باد کمتراز حد مجاز 

نموده و انحنا خود به امتداد طول  ی روکشپنل ها، تاثیربارباد است که تحت  د. این بدان معنیناز حد مجازمی باشرگتربز

 27 ازو کمتر ft 18بزرگتر ازمساوی یا  وایهٔ یا پنل ها دارای طول همه درزمیکنند. برای رفع این نقیصه بایست  نتیجه  در

ft  ساختمان به سیستم فریم فلزیها در وسط وایه Brace  )داده شوند. یا اتکا)بریس 

ارزیابی آن مانند صورت ن که درای شدهگرفته درنظر وسط وایهیک بریس در)حالت سوم(   = ft ℓ 18برای وایه ن بنا برای

 :آن مومنت اعظمی صورت می گیرد و  ( 9ft) های مساوی وایهبا مسلسل دووایه ای بیم یک 

                       M𝑚𝑎𝑥
2 𝑠𝑝 =  −0.125 𝑊𝐿 𝑙

2 = − 0.125 𝑥 0.57 𝑥92   𝑥 12 = −69.26 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

یخ بندی درآن س د وتنها یک الیهٔ نمیباش in 4نی سپندرل دارای ضخامت ییی و پایباال قسمتچون ، 9مراجعه به شکل  اب

کانکریت چنانچه در ذیل سترس  دراینصورت مومنت قابل اهمیت نمی باشد. )–(یا  )+( اتلهذا عالمصورت گرفته میتواند، 

  .خواهد گرفتقرار  درحد مجازمیشود دیده 

                                           𝑓𝑟 =   
M𝑚𝑎𝑥

2 𝑠𝑝

𝑆
 =  

69.26

427
 = 0.162 𝑘𝑠𝑖 < 𝑓𝑟

′ = 0.354 𝑘𝑠𝑖         𝑜𝑘                           

𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)             : ضرورینهایی  یا مومنت مومنتالتیمت دراین حالت 
2 𝑠𝑝

= 1.3 x 69.26 = 90 kip-in 

مانند نموده و آنرا  Braceآن سوم طول  یکهای دونقطه وسطی را درفاصله ) حالت چهارم(   𝓵 = 27 ftحاال برای پنل 

 :چک مینمایم (نواختیک شده  تقسیم) منظم منقسمهٔ بارهای عمل تحت  ft 9با وایه های مساوی مسلسل وایه ای  3بیم یک 

                                                           یک سوم طول پنل:                                  
𝓵 

𝟑
=  

𝟐𝟕

𝟑
= 9 𝑓𝑡 

M𝑚𝑎𝑥
3 𝑠𝑝 = 0.10 𝑥 𝑊𝐿 𝑥 𝑙2 =  0.10 𝑥 0.518 𝑥 92  𝑥 12 = 50.35 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                              

𝑓𝑟       :کششی انحنایی یا تشنج سترس  =   
M𝑚𝑎𝑥

3 𝑠𝑝

𝑆
 =  

50.35

427
 = 0.118 𝑘𝑠𝑖 < 0.354 𝑘𝑠𝑖               𝑜𝑘 
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𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑎𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)                        :نهایی ضروری یا مومنت مومنتالتیمت 
3 𝑠𝑝

= 1.3 x 50.35 = 65.46 kip-in                     

𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)       بزرگترین آنرانتخاب میکنیم:  باالدریافت شده   ضرورینهایی از دومومنت 
2 𝑠𝑝

=  90 kip-in 

  :طوالنی هایدریافت سایز و مقدار سیخ      

 

 12شکل 

 ”d = 1.75و   ”t =4و  ”b = 70                                                       :                          12 از شکل

ρقل سیخبندی در یک سلب کانکریتی  نسبت حد ا  ACI به اساس = حت مقطع امساست ،  3#سیخ ازاستفاده  با 0.0025

 :مجموعی سیخپس مساحت  ،  عانچ مرب 0.11به  است مساوی 3#سیخ 

                                                                 𝐴𝑠 =  𝜌 𝑏 𝑑 = 0.0025 𝑥 70 𝑥 1.75 =  0.31 𝑖𝑛2 

                                                                       𝑎 =  
𝐴𝑠 𝑓𝑦

0.85  𝑓𝑐
′ 𝑏

=  
0.31 𝑥 60

0.85 𝑥 5 𝑥70
= 0.0625  𝑖𝑛 

                                                                                                        
𝑎

2
=  

00625

2
= 0.0313 𝑖𝑛 

 :برای حد اقل سیخ بندیمومنت تامین کننده یا   (Ultimate Moment)التیمت مومنت برای  ACIتوصیه 

                                                                                      𝑀𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑) = 0.9 𝐴𝑠 𝑓𝑦 ( 𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑) = 0.9 𝑥  0.31 𝑥  60( 1.75 − 0.0313) = 28.77 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛               

N.G.   𝑀𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)   قابل قبول نیست  3#سیخ  = 28.77 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 <  𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑑)
2 𝑠𝑝

=  90 kip-in  

 :ها تعداد سیخ فاصله مساوی 4پس درصورت ،است in 18مرکز تا مرکز از فاصله اعظمی سیخ بندی  ACIشرط دیگر 

∴                                                       است. 5 𝑁 = 𝑁 )  فاصله                   5 − 1) =  
70−4

18
≅ 4                                      

𝐴𝑠                                                                 مساحت یک سیخ :  دراینصورت
1 =  

0.31

5
= 0.06 𝑖𝑛2 

N.G.                                             𝐴𝑠                          چون :
1 = 0.06 𝑖𝑛2  < 𝐴#3 = 0.11𝑖𝑛2  

را  4#سیخ  6دراینصورت  .را درنظر می گیریم 4#سیخ پس  .نیست کافیهم  in 18 هایدر فاصله   3 #سیخ  لهذا استفادهٔ 

 :ندقرارداده شو in 13.2 به مساویاعظمی به فاصله های  4#سیخ  6فرض میکنیم   :استفاده میکنیمفاصله مساوی  5 در

𝐴𝑠
#4 = 0.2 𝑖𝑛2                                                                                𝐴𝑠 =  6 𝑥 0.2 = 1.2 𝑖𝑛2                 

𝑎                  :دراینصورت =  
𝐴𝑠 𝑓𝑦

0.85 𝑓𝑐  
′ 𝑏

=  
1.2 𝑥 60

0.85 𝑥 5 𝑥70
= 0.242 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.242

2
= 0.121 𝑖𝑛  

(Ultimate Moment):                      𝑀𝑢 = 0.9 𝑥1.2 𝑥  60( 1.75 − 0.121) = 106 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛            

 :  4#  سیخ 6با استفاده از (Provided Moment )یا  کنندهمومنت تامین التیمت بنابرآن 
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𝑀𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑) = 1.3 (106) = 138 𝑖𝑛 − 𝑘𝑖𝑝 >  𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑑)
2 𝑠𝑝

= 90 kip-in    ok.                      

 .استقابل قبول است  in 13.2 ازکه کمتر  in 12درفاصله های  4#سیخ  پس

 :دریافت سایز و مقدار سیخ های عرضانی    

کانکریتی ودرپایین آن دیوارسپندرل کلکین شیشه ای  یباالکه درنظر میگیریم حالتی را درعرضانی  های برای دیزاین سیخ

 نصف دیواراز و  2.75ft به اندازه سپندرل یباالاز  کلکین شیشه اینصف ازبار باد  .ندکست قراردارپریغیرباربردار 

 بارتاثیرتحت سپندرل  و پایینیقسمت باالیی درنتیجه  و یافته  انتقال آن باالیزنی  5ftبه اندازه   سپندرل پاییناز  کانکریتی

 .خواهد گرفتقراروریکانتیلیک مانند زلزله  بار  یا باد و

          A - کانتیلیورباالیی: سیخ هایمحاسبه 

 

𝑤𝑙                               :درواحد مساحت فشاراعظمی باد  5 صفحهٔ  1 افادهٔ از = 42 𝑝𝑠𝑓 = 0.042 𝑘𝑙𝑓   

  x 0.3 =                                          :ور()کانتیلیبارزلزله باالی 
𝑊𝑝

𝑏
  = 0.3 x 

0.356

5.83
 = 0.0183 klf  wS 

klf wS  <  𝑤𝑙 0.0183 =                                               بارباد بزرگترازبارزلزله است = 0.042 𝑘𝑙𝑓    

 .مینمایدمحاسبات را کنترول نیز  باد بار  ییباالوریبرای سیخ بندی کانتیل پس

2.75𝑓𝑡 :          𝑅𝐺 برای کلکین شیشه اینصف ازبارباد  عکس العمل = 0.042 𝑥 2.75 = 0.116 𝑘𝑖𝑝𝑠 

M                                                                                       مومنت انحنایی: =  
𝒘𝒍  𝓵

𝟐

𝟐
+ 𝑅𝐺  𝑥2.5 

                                              𝑀 =  
0.042 𝑥 2.52

2
 𝑥 12 + 0.116 𝑥 2.5 𝑥 12 = 5.06 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

 :1.1ضریب تزیدی با برای کانتیلیور (Ultimate Moment)الزمی نهایی مومنت 

                                                                    𝑀𝑢 (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑) = 1.1 (5.06) = 5.56 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛     

 b= 12 in ,   h= 4 in,  d= 2.25 in ,  S= 32 𝑖𝑛3                                                   :پنل برای یک فت

 :فرض میکنیم دریک فت 𝑖𝑛2  As 0.2 =با مساحترا  4#سیخ 

                                                     𝑎 =  
0.2 𝑥 60

0.85 𝑥 5 𝑥12
= 0.235 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.235

2
= 0.118 𝑖𝑛 

     𝑀𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑) = 0.9 𝑥 0.20 𝑥 60(2.25 − 0.118) = 23  𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 > 5.56 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  𝑜𝑘 

اما تغییرداد. آنها را سایزسیخ یا فاصله نهایی می باشد پس میتوان ز مومنت ضروری ا بلندترخیلی  کنندهچون مومنت تامین 

 انچ قبول می کنیم. 12 فاصلهرا با  4#سیخ دراینجا ما 

          B -  کانتیلیورپایانی: سیخ هایمحاسبه 
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قوه های ت جانبی می باشد. بنابراین باید دارای اتصاال 44 صفحهٔ  63چون سپندرل با دیوارپریکست پایینی مطابق شکل 

 درنظر گرفته شوند.نیز بندی کانتیلیور پایینی عکس العمل این اتصاالت در دیزاین سیخ

 نی :یاز دیوارپایها دریافت عکس العمل 

𝑅𝑤𝑙                                              :            ازدیوارعکس العمل بارباد  = 0.042 𝑥 5 = 0.21 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 دیوار: اززلزله های بارالعمل عکس 

𝑅𝑇                                                                             :                   47 از صفحهٔ 
𝐸   ≅ 1.28 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝑇                                                       :   48 ازصفحهٔ 
𝐻𝐸  =  0.11 𝑘𝑖𝑝𝑠 و   𝑅𝑇

𝐸𝑣  =  0.036 𝑘𝑖𝑝𝑠  
      

                                       R𝑤.𝑅
𝐸 =  𝑅𝑇

𝐸 + 𝑅𝑇
𝐸𝑣 + 𝑅𝑇

𝐻𝐸 = 1.28 + 0.036 + 0.11 = 1.43 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 :است بادبارعکس العمل بزرگترازپایینی  دیواراز زلزلهبارچون عکس العمل 

                                                                              𝑅𝑤𝑙 = 0.21 𝑘𝑖𝑝𝑠  <  R𝑤.𝑅
𝐸 = 1.43 𝑘𝑖𝑝𝑠   

بارباد باالی خود کانتیلیور وعکس العمل بار مجموعی پس ارزیابی دیزاین سیخ بندی کانتیلورپایینی سپندرل باید تحت عمل 

                                                                                              دیوار پایینی صورت گیرد دراینصورت :زلزله از 

                                           𝑀 =  
0.042 𝑥 2.52

2
 𝑥 12 + (1.43 𝑥 2.5 𝑥 12) = 44.48 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑀𝑢 (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑) = 1.1 (44.48) = 48.92 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                                                   

 درنظرمی گیریم:دریک فت  in 6با فاصله های مساوی  𝑖𝑛2  As 0.62 = مجموعی را با مساحت 5#سیخ  2دراینجا 

                                                     𝑎 =  
0.62 𝑥 60

0.85 𝑥 5 𝑥12
= 0.729 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.729

2
= 0.365 𝑖𝑛 

     𝑀𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣′𝑑) = 0.9 𝑥 0.62 𝑥 60(2.25 − 0.365) = 63.1 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 > 44.48 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  𝑜𝑘 

 اشکال ذیل نشان داده شده:  طیسیخبندی سپندرل ها 

                                        

 درموقعیت های سپندرل سیخبندی  13Bشکل                           : سیخبندی سپندرل درموقعیت های 13Aشکل                       

  اردکه دیوار پایینی وجود د                                              داردنکه دیوارپایینی وجود                                    
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  (Spandrel)روکش های افقی طوالنی دیزاین اتصاالت

به سیستم چوکات را  یاتصال نقطهٔ  4 ،سپندرل مورد بحثپنل برای  ،نشان داده شده است 14 در شکل چنانچه ،در قدم اول

 )فوقانی( باالیی دواتصال ؛ جملهاین از . اندداده شده  نشان    و      و     که به عالماتدرنظرمیگیریم اصلی ساختمان 

. دنباشمی به ساختمان اصلی جانبی  قوه های دهندهٔ انتقال  )تحتانی(  پایینی دواتصالو Gravityیا پنل وزن  انتقال دهندهٔ 

 قسمت ضخامتو ft 5.83عرض  ،ft 27طول دارای را که پنل بزرگترین  ،برای دیزاین اتصاالت سپندرل ها ،دراین مثال

  مورد ارزیابی قرار میدهیم. میباشد in8  وسطیو  4in باالیی و پایینی های

= 𝑾𝑷                                                 : پنلمجموعی وزن  𝑊𝑝 𝑥 𝑙 = 0.356 𝑥 27 = 9.61 𝑘𝑖𝑝𝑠  

𝑾𝑳    :                                       باالی پنلباد بارمجموعی بار = 0.042 𝑥 5.83 𝑥 27 =  6.61 𝑘𝑖𝑝𝑠         

𝑾𝒔                                            : باالی پنل بارزلزله = 𝐸𝑃 = 0.3 𝑾𝑷 = 0.3 𝑥 9.61 = 2.88 𝑘𝑖𝑝𝑠       

 
 : موقعیت نقاط اتصالی پنل در پالن14شکل 

                 

 نزدیک به انجام پنل: موقعیت نقاط اتصالی 15Aشکل                                     15 شکل                            

ل اضافه می شود، فرض شود که این قسمت دارای طول نیز به وزن سپندرسلب  امتداد یافتهٔ وزن ،  15با مراجعه به شکل 

0.685 ft .باشد         

                                                          𝑊𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 = 0.685 𝑥 0.33 𝑥 27 𝑥 0.16 = 0.977 𝑘𝑖𝑝𝑠  

𝑾𝐷𝐿                         : سلبقسمت وزن به شمول پنل وزن مرده پس  = 9.61 + 0.977 = 10.59 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 :در نقاط اتصالی عکس العمل هادریافت      

 داریم. ی و دو اتصال پایینیدواتصال باالیمشخص گردیده است ما  14چنانچه در شکل 
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            I – سلبوزن کانتیلیورازاثروزن پنل و العمل ها  عکس 𝑾𝐷𝐿:        

 

   16شکل 

 اتصالی: درهر نقطهٔ 

𝑅𝑣                                                           برشی:قوه عکس العمل 
𝐷  =

𝑊𝐷𝐿

2
=  

10.59

2
 = 5.30 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝑇                                              کششی:  قوه عکس العمل 
𝐷 =  −𝑅𝐵

𝐷 =  
10.59 𝑥 0.33

2 𝑥 2.42
 = 0.72 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝐵                                                                                قوه فشاری :عکس العمل 
𝐷 =  −0.72 𝑘𝑖𝑝𝑠 

           II – پنلسطح عمود به زلزله افقی عمل بار از اثر ها عکس العمل 𝐸𝐻  : 

 

 17شکل 

   اتصال دهنده به فریم ساختمان:اجزای درقوه های عکس العمل زلزله  دراینجا وزن کانتیلیورسلب رول ندارد.
 

𝐸𝐻)؛  5 صفحهٔ  3 از افادهٔ بدنه اتصاالت  ایبر کششی قوه = 𝐸1 = 0.4𝑊𝑃  
: ) 

                                                                    
          𝑅𝑇

𝐸1  =   
0.4 𝑥 𝑊𝑃

2 
 =

0.4 𝑥 9.61

2 
 = 1.92 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 

𝐸𝐻)؛  5 صفحهٔ  4 ، از افادهٔ و ولدنگ انسرت ، نت،اتصال دهنده ها مانند بولتتجهیزات برای  = 𝐸2 = 1.2𝑊𝑃  
) : 

                                                                                    𝑅𝑇
𝐸2  =   

1.2 𝑥 𝑊𝑃

2 
 =

1.2 𝑥 9.61

2 
 = 5.77 𝑘𝑖𝑝𝑠 ,   𝑅𝐵

𝐸 =  0    
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لهذا درمحاسبات بعدی             استفاده مینمایم. 1.2از ضریب آنها زات اتصاالت و تجهی که برای هردوبدنهٔ تذکررفته قبال  

𝑅𝑇
𝐸2 =  5.77 𝑘𝑖𝑝𝑠   میشوداستفاده. 

           III –  پنل سطح عمود بهباد بارعمل از اثر جانبیهای  قوهعکس العمل: 

 

 18شکل 

𝑅𝑇                                 قوه عکس العمل باالیی :
𝑊  =  

1.134

2 𝑥 2 𝑥 2.42
 (2.42 + 2.92)2 = 3.341 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝐵                             قوه عکس العمل پایینی:
𝑊  =  

1.134

2 𝑥 2 𝑥 2.42
 (2.422 − 2.922) = −0.313 𝑘𝑖𝑝𝑠  

𝑅𝐵                             باد به سمت پنل و بیرون از پنل:بارقوه عکس العمل پایینی ازاثر
𝑊  = ±0.313 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            IV – زلزلهبار عمل عمودی اثراز هاعکس العمل: 

 

 19شکل 

 : 5 صفحهٔ  4درمطابقت با افادٔه 

𝑅𝑉                         اتصالی: برای هر نقطهٔ  قوه برشی
𝐸𝑉  =   1.2 𝑅𝑉

𝐷   = 1.2 𝑥 5.30 = 6.36 𝑘𝑖𝑝𝑠   

 اتصالی: برای هر نقطهٔ  قوه کششی

                                                𝑅𝑇
𝐸𝑉  =  −  𝑅𝐵

𝐸𝑉   = 1.2 𝑥 𝑅𝑇
𝐷  = 1.2 𝑥 0.72 = 0.864  𝑘𝑖𝑝𝑠 
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           V – ساختمانموازی به  زلزلهبار  عکس العمل ها ازاثر عمل: 

زی به ساختمان  نشان داده شده است.سپندرل بصورت افقی موا 20درشکل   

 

 20شکل                                                                      

                                                                      𝑅𝑇
𝐻  =  − 𝑅𝑇

𝐻 =  
1.2 Wp x 0.33

27
 =

1.2 𝑥 9.61x 0.33

27
=  0.141 𝑘𝑖𝑝𝑠   

𝑅𝑇                                                        اتصالی باال و پایین: برای هر نقطهٔ 
𝐻 =  

0.141

2
= 0.071 𝑘𝑖𝑝𝑠    

که اتصاالت عناصر و اجزای به دیزاین  Vو  I  ،II ،III  ،IVبخش های عکس العمل قوه های  بعد از دریافت تمام 

 نشان داده شده است می پردازیم:درشکل ذیل 

 

 
 اتصاالت سپندرل به سیستم فریم ساختمانی:  21شکل 
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 :21 در شکل

 :)فوقانی( باالیی اتصال دهندهٔ 

 کانکریت سپندرل.درجاداده شده ؛  (Anchor Plate)انکرپلیت  - 1            

 ه فریم ساختمان.ب اتکا دهنده وانتقال دهنده وزن پنل (Angle)انگل  - 2            

کای یکنواخت ورفع اصطکاک بین پارچه سخت رابری که جهت بوجود آوردن ات Bearing Pad) (بیرنگ پد - 3            

 به کار برده میشود. CIP- Cast In Place کانکریت یکریخت باویا پریکست  با پریکست  یا پریکست ،عنصرفلزیدو

 راینجا نت و بولت(.اجزای اتصال دهنده )د - 4            

 وزن پنل به سیستم فریم اصلی ساختمان. انتقال دهندهٔ افقی یا عنصر (Bracket)براکت  - 5            

 :)تحتانی( نییپای اتصال دهندهٔ 

 به سیستم فریم اصلی ساختمان. جانبیبرای انتقال بارهای  (Insert)انسرت  - 6            

 به سیستم فریم اصلی جانبیهای بار عنصرانتقال دهنده Threaded Rod) ;(ری کشی شدهمیله یا رادچو - 7            

 ساختمان.

 باالیی الاتصی عناصرو اجزأ دیزاین 

را که انکرپلیت پلیت فلزی )فوالدی(  یک ،پنل برای اتصال باالیینشان داده شده است ، 21چنانچه در شکل این مثال در

(Anchor plateنامیده میشود ) با stud (4) (ی کششیمهار کننده های قوه ها  )انکرپلیت ها هنگام تولید  .درنظر میگیریم

 21،22 اشکالدرما سپندرل مورد بحث مورد استفاده درانکرپلیت دیتیل  .ند جا داده می شودرآن  پریکستیا ریخت عناصر

   نشان داده شده است. 24و  23،

دریافت دو گروپ از بارها به ،دیزان اتصال دهنده های عناصر پریکست ، برای د بین المللی ساختمان مطابق به دستورات ک  

 روری میباشد:ضترتیب ذیل 

 : عناصراتصال دهنده بدنهٔ  دیزاین برای (Ultimate Loads)نهایی عامل های بار - 1     

           A  -   وزن پنل + بارزلزله(جهت درونی وبیرونی از اثر دردوقوه کششی عامل ( : 

𝑇𝑈−𝐸 = 0.75 ( 1.4 𝑅𝑇
𝐷 + 1.1 𝑥 1.7 𝑥 𝑅𝑇

𝐸)                                                                                              

𝑇𝑈−𝐸 = 0.75 [ 1.4 𝑥 0.72 + 1.87 (𝑅𝑇
𝐸2 +  𝑅𝑇

𝐸𝑉) ]                                                  
 

                                    𝑇𝑈−𝐸 = 0.75 [ 1.4 𝑥 0.72 + 1.87 (5.77 +  0.864) ] = 10.06 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                                                                 (9)  𝑇𝑈−𝐸 = 10.06 𝑘𝑖𝑝𝑠 

      B - کششی وبرشی عامل از اثر ) وزن پنل + بارباد(:های  قوه 

𝑇𝑈−𝑊 = 0.75 ( 1.4 𝑅𝑇
𝐷 + 1.1 𝑥 1.7 𝑥 𝑅𝑇

𝑊)                                                                                          

                                                  𝑇𝑈−𝑊 = 0.75 [ 1.4 𝑥 0.72 + 1.87 𝑥 3.341 ] = 5.44 𝑘𝑖𝑝𝑠   
                                                    
 

                                                           𝑉𝑈−𝑊 = 0.75 ( 1.4 𝑅𝑉
𝐷 + 1.1 𝑥1.7 𝑥 𝑅𝑉

𝐸𝑉)  

                                                   𝑉𝑈−𝑊 = 0.75 ( 1.4 𝑥 5.30 + 1.87 𝑥 6.36) = 14.48 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                             (10)                                                          𝑉𝑈−𝑊 = 14.48 𝑘𝑖𝑝𝑠  

کششی  های قوه محاسبات ، هابرای دیزاین اجزای فلزی اتصال دهنده ه قوه های فوق معلوم می شود ک  مقایسهٔ ازنوت: 

 .ندباد کنترول می شوبارتوسط برشی های قوه محاسبات بارزلزله و توسط 

 :ولدنگ کاری ومانند نت، بولت،اتصالی دیزاین تجهیزات  برای (Service Loads)خدماتی یا بار های  –2     
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            A - قوه کششی:                                                         𝑇𝑠𝑙 =  𝑅𝑇
𝐷 +  𝑅𝑇

𝐸2 + 𝑅𝑇
𝐸𝑉 +  𝑅𝑇

𝐻  

                                               (11)     𝑇𝑠𝑙 =  0.72 + 5.77 + 0.864 + 0.071 = 7.425 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            B - :قوه برشی                                                                                 𝑉𝑠𝑙 =  𝑅𝑉
𝐷 +  𝑅𝑉

𝐸𝑉 

                                              (12)                                   𝑉𝑠𝑙  = 5.30 + 6.36 = 11.66 𝑘𝑖𝑝𝑠   

 :(Anchor plate -انکرپلیت )  21شکل  -باالیی اتصال  1عنصر نمبردیزاین      

که  (stud)کششی  مهارکنندهٔ و چهار پلیت فلزی یک  :انکر پلیت از دو بخشنشان داده شده است  23و  22درشکل   چنانچه

بلیت با قادرحقیقت پارچه ای ازسیخ گول لشم  گل میخ ها. تشکیل گردیده استیاد می نمایم  گل میخ ار Studازاین به بعد 

 و بنام  آنها به پلیت ولدنگ میشوند  بوده و قاعدهٔ ( -Head)سریک انجام دسک مانند می باشند که دارای یولدنگبلند 

(Welded Headed Stud) مراجعه شود. 27برای مشخصات آنها به جدول ند. یاد می شو 

                 

 24شکل                                      23شکل                                           22شکل                       

چون ضخامت پنل (. 24در نظر میگیریم )شکل گل میخ  4همراه با را   ”x 10” x t”8یک پلیت  انکرپلیت مورد نظربرای 

 : تخمین نمودمیخ را اعظمی گل طول میتوان اگر الزم باشد است لهذا  in 8 درموقعیت جاگذاری این پلیت پریکست

𝑡درصورتیکه   طول اعظمی گل میخ = 0.5 𝑖𝑛 :باشد                    𝐿𝑎   𝑚𝑎𝑥 = 8 − 1 − 0.5 = 6.5 𝑖𝑛          

𝐿𝑒   𝑚𝑎𝑥                                       اعظمی گل میخ: طول موثرهٔ  = 𝐿𝑎 − 𝑑𝑎 = 6.5 − 0.5 = 6.0 𝑖𝑛                                 

 انجام میدهیم:ذیل دومرحله دردیزاین انکر پلیت را 

            A –   گل میخها وتعیین سایز گروپ گل میخعمل کانکریت تحت دریافت مقاومت کششی (Stud)  : 

 قوه های کشی و برشی در نقاط اتصالی:

𝑇𝑈−𝐸 = 𝑃𝑈 = 10.06 𝑘𝑖𝑝𝑠 :      19 صفحهٔ  9 افادهٔ از                                                                     

𝑉𝑈−𝑊                                                                               : 19 صفحهٔ  10 افادهٔ از = 14.48 𝑘𝑖𝑝𝑠    

psi 5000  =           𝑓𝑐                                       ت: یکانکرروزه  28فشاری مقاومت  11 صفحهٔ  8 افادهٔ همچنان 
′ 

رهنمود های توسط کتاب رهنمای طرح و دیزاین میخ ها  گلکششی کانکریت تحت اثر مقاومت برای محاسبات  نوت: 

 Precast & Prestressed Concrete Institute-PCI Designپری سترس کانکریت   -انستیتیوت پریکست

Handbook نددیده میشوضمایم این محاسبات  15و 1،2،3جدول هایدر آنقسمت های  از بعضیشده است که ه ئارا . 
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 کانکریت بیجاشده توسط یک توسعه مخروط برشی: 26شکل       گل میخ ها گروپ کانکریت بیجاشده توسطشکست هرم :25شکل 

گل میخ                                                                                 
                                                              

 

 ضخامت کم  یگروپ گل میخ ها درمقطع هاکانکریت توسط شده  بیجاقسمت ساحات :   27شکل 

گل میخ ها توسط کانکریت تحت اثر کششی )بیرون کشیده شدن( ت مقاومچنانچه در اشکال فوق نشان داده شده است ، 

 :می شود و فورمول عمومی آنمخروطی یا هرمی کانکریت تعریف شکست یا تخریب 

                                                                             ∅ 𝑷𝒄 = ∅𝑨𝟎(𝟐. 𝟖 ʎ √𝒇𝒄
′  ) 

 ا:دراینجاست ، 

 .کششی کانکریت ضریب تقلیل مقاومت -  ∅

  𝑷𝒄- Tensile Strength ) یک گل میخ یا گروپ گل میخ ها.برای  کانکریت )مقاومت کششی  

 𝑨𝟎 –   ( 27و  26شکل )کانکریت  مساحت سطح مخروطی بیجا شده. 

  ʎ - ضریب تصحیح )واحد وزن( کانکریت- Unit Weight 

𝒇𝒄
 .فشاری کانکریتمقاومت  - ′

 ∅ 𝑷𝒄- مقاومت خالص کششی کانکریت تحت اثر گل میخ. 

مختلف  حاالتاثر  تحتکا نکریت  یکششی مخروطی  یا هرمفورمول های دریافت مقاومت   3و 1،2درجدول های 

 .داده شده استها گروپ گل میخ قرارگیری 

𝑇𝑈−𝐸چون قوه کششی التیمت  بحثمثال مورد برای  = 𝑃𝑢 = 10.06 𝑘𝑖𝑝𝑠  پس طول گل  بسیار بزرگ نیست ،و  است

𝐿𝑎 میتوان   میخ را = 3.5 𝑖𝑛   دراینصورت  .نمودانتخاب:        𝐿𝑒 = 𝐿𝑎 − 𝑑𝑎 = 3.5 − 0.5 = 3 𝑖𝑛 

 X=6 in    و     Y=4 in                                            فاصله های افقی وعمودی گل میخ ها: 24از شکل 
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،  Case 1 یا موردو  87 صفحهٔ  1با مراجعه به جدول  ند، ندارپریکست قرارپنل  آزادنزدیک به کناربسیار ها گل میخ  چون

 گروپ گل میخ ها عبارت است از:کانکریت برای مقاومت کششی  معادلهٔ 

                                                                            ∅ 𝑃𝑐 = ∅2.67ʎ √𝑓𝑐
′ (𝑥 + 2𝑙𝑒)( 𝑦 + 2𝑙𝑒) 

ʎنورمال ضریب کانکریت برای  و ،  ∅ 0.85  = :معادله این در =  : پس است،   1

                       ∅ 𝑃𝑐 = 0.85𝑥2.67𝑥1𝑥 √5000 (6 + 2𝑥3)( 4 + 2𝑥3)/1000 = 19.25 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                    ∅ 𝑃𝑐 =  19.25 𝑘𝑖𝑝𝑠 > 𝑇𝑈−𝐸 = 𝑃𝑈 = 10.06 𝑘𝑖𝑝𝑠       𝑜𝑘 

𝑃𝑐 ∅                                        یک گل میخ:کانکریت تحت اثرمقاومت کششی  =
19.25

4
= 4.875 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            B -  پلیت:انکر دریافت ضخامت  

 مراجعه شود: 23برای مومنت به شکل  ، دریافت مینمایماز رابطه های ذیل را  ”x 8 ”10پلیت نکر اضخامت 

                                                  𝐹𝑏 =  
𝑀

𝑆
,       𝑀 =  

(𝑇𝑈−𝐸  )(𝐶)

4
=

10.06 𝑥4

4 
= 10.06 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛      

𝑆 =  
𝑏 𝑡2

6
                                                                                                                  

𝐹𝑦𝑏    را استفاده میکنیم:                             0.9دراینجا ضریب تقلیلی  = 0.9𝐹𝑦 = 0.9𝑥36 ≅ 32 𝑘𝑠𝑖           

𝐹𝑏                  ضخامت انکرپلیت:                 =  
𝑀

𝑆
=  

10.06

𝑏 𝑡2

6

,         32 =  
10.06

 
8 𝑥 𝑡2

6

  ,     𝑡 = 0.486 𝑖𝑛                            

قابل   in 3.5وطول  in 1/2با قطر گل میخ (Stud) 4همراه با   ”PL ½” x 8” x 10انکرپلیت  ،بنا برمحاسبات فوق

  ت.استفاده اس

 21شکل انگل اتکایی  - 2دیزاین عنصر نمبر     

داده می  )اتصال( بیم فریم ساختمان اتکاو بعد به  5عنصر نمبر باالی  انگلپنل پریکست توسط این ، 21با مراجعه به شکل 

 :نمود أ اجراباید قدم های ذیل را  .شود

 در نظر می گیریم  ”8را با طول  ”L4” x 6” x 3/4یک انگل بصورت مقدماتی  تعیین سایز انگل : – 1           

(Assume L4 x 6 x t, 8” long:) 

 

 28شکل 

  مساویست به : 28به اساس شکل مومنت قوه برشی 
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                                                                 14.48 x 2.75 = 39.82 kip-in  M=𝑉𝑈−𝑊 𝑥 2.75 =  

𝐹𝑏از رابطه ضخامت انگل را  =  
𝑀

𝑆
 دریافت می کنیم: 

                                                         32 =  
39.82

 
8 𝑥 𝑡2

6

=
39.82 𝑥 6

8 𝑥 𝑡2   ,     𝑡 = √
29.865

32
= 0.966 𝑖𝑛𝑐ℎ               

 خواهد بود. ”L4” x 6” x 7/8قبول می نماییم. پس سایزانگل  in 7/8ضخامت انگل را مقدماتی، ، دریافت فوق بنا بر

𝑇𝑈−𝐸  کششیقوه  با در نظرداشت را مومنتدریافت  (Alternate)دیگر گزینهٔ یک  اساسهمچنان به  = 10.06 𝑘𝑖𝑝𝑠 ، 

 انجام میدهیم: 29با مراجعه به شکل 

 
29شکل   

C      :                    𝐶و  𝑇𝑈−𝐸مومنت ها درتقاطع  تعادلاز  = 𝑇𝑈−𝐸 = 10.06 𝑥 
3.5

3.75
= 9.39 𝑘𝑖𝑝𝑠  

      مقطع بحرانی:

                    𝑀𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑇𝑈−𝐸  𝑥 2.38 = 10.06 𝑥 2.38 = 23.94 𝑘𝑖𝑝𝑠,   𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

                                                   𝑀ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑠𝑙 𝑥 1.63 = 7.425 𝑥 1.63 = 12.01 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                      ضخامت انگل را تحت این شرایط چک می نماییم:

                                                  𝑡 = √
4𝑀𝑣𝑒𝑟𝑡.

∅𝑓𝑦𝑏
=  √

4 𝑥 23.94

0.9 𝑥36 𝑥8
= 0.608 𝑖𝑛                 𝑡 =  

3

4
 𝑖𝑛   

 است. وقابل قبول  کافی ”7/8 انگل ضخامتانتخاب بنابراین 

 :21شکل  -1به عنصر 2برای اتصال عنصرولدنگ دریافت مقدار  – 2           

 .داده شده 112صفحه  26Aنوت : مقاومت سایزهای مختلف درزهای ولدنگی فیته ای درجدول 

ولدنگ شود بنا براین باید حدود و مقدار ولدنگ   (انکر پلیت) 1عنصر باید به (”L4” x 6” x 7/8انگل ) 2عنصرچون 

 درز ولدنگی را در نظر گرفته  و محاسبهٔ را  E80XXالکترود  ؛این مثال کاری . برای ولدنگگردد محاسبه و مشخص

 :انجام میدهیماست نشان داده شده   30 طوریکه در شکل  ”L4” x 6” x 7/8ل انگدو انجام اضالع عمودی  برای

   

 30شکل 
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نموده ه ئفورمول ذیل را ارا AISC د،نکرده بتوان که قوه عن المرکز را تحمل یولدنگهای درزبرای دریافت ظرفیت گروپ 

 :است

                                                                                                  𝐷 =  
𝑃

𝐶1𝐶 𝑙
      , 𝑃 = 𝐶 𝐶1𝐷𝑙  

 دراینجا : 

  P – 1000 بهولدنگ  مجاز رقوه یا با lb = 1 kips. 

  C – گرفته می شودضمایم این محاسبات   95تا  90صفحات  9تا  4های  لجدوکه ازمحاسبه شده  مقدار. 

 𝑪𝟏 – الکترود لدنگی که برای ریب اکترود وضE80XX  است. 1مساوی به 

  𝒍 -  .طول عمودی درز ولدنگی به انچ 

  D –یک انچ (1/16)شانزدهم  نمبرتعداد به  ضخامت ولدنگ. 

 E80XX      :          =0.3 x80 = 24 ksi  Fvبرای الکترود  (working stress) کاریتشنج مجازیا  سترس

𝑘𝑙ندارد، لهذا  چون درزافقی وجود 30درشکل  =  ، همچنان میدانیم که:است 0

                                                                  𝑃 = 𝑉𝑈−𝑊 = 14.48 𝑘𝑖𝑝𝑠 ,     𝑙 = 4”   ,   𝑐1 = 1      

                                                                    𝑎𝑙 = 3.5",        𝑎 =
3.5

4
= 0.875,      𝑐 = 0.232 

 c = 0.232                                     :انتخاب شود Cضریب   a = 0.9برای قیمت   93 صفحهٔ  7از جدول 

𝐷    .انچ شود 1/16باید تقسیم   Dقیمت  =  
𝑃

𝐶1𝐶 𝑙
=  

14.48

1 𝑥 0.232 𝑥 4
= 15.6, ∴  

15.6

16
= 0.975 𝑖𝑛  𝑁. 𝐺. 

  ”L6” x 6” x 7/8 سایز بعدی که به ”L4”x 6”x 7/8انگل ازپس باید سایز، نیست قبول قابل  in 0.975 ولدنگ ضخامت

 . دراین صورت :(102صفحه  16)جدول  تغییریابداست 

                                            𝑙 = 6  ,  al=3.5  ,      𝑎 =
3.5

6
≅ 0.6 𝑖𝑛   ,   𝑐 = 0.336 

                              𝐷 =  
𝑃

𝐶1𝐶 𝑙
=  

14.48

1 𝑥 0.336𝑥 6
= 7.18, ∴    

7.18

16
= 0.449 𝑖𝑛     𝑁. 𝐺. 

. تقلیل داده شود in 5/16  تا in ¼  به ولدنگ سایز اگرممکن باشد کوشش شودولدنگ زیاد است.  ضخامت ”½هنوزهم 

 . عالوه مینمایم ”L6” x 6”x 7/8انگل  کنار باالیی درفق بصورت ارا دیگری  یدرز ولدنگیک  لهذا

                

31 شکل  

به حل پرابلم مطابقت میکند. 6مورد  ،10 ازجدول دریافت مینمایم. 31درزولدنگی را با در نظر داشت شکل  سایزحاال   

                                                                                                  𝑦 =
𝑑2

𝑏+2𝑑
=  

36

8+12
= 1.8 𝑖𝑛     

                                                                                            𝑆 =
2𝑏𝑑+𝑑2

3
=  

96+36

3
= 44 𝑖𝑛3   

                                𝐼𝑝 =
𝑑3+6𝑏2𝑑+8𝑑3

12
−

𝑑4

2𝑑+𝑏
=  

(6)3+6(8)2𝑥 6+8 (6)3

12
−

64

2𝑥6+8
= 289.2 𝑖𝑛4 

𝑥                                 : 31مرکزثقل درز ولدنگی شکل  = 4 𝑖𝑛.    𝑦 = 3 𝑖𝑛 ,   𝑒𝑥 = 0,   𝑒𝑦 = 0        
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                                                                                   ∴    𝑀𝑡 =   𝑝𝑦𝑒𝑥 + 𝑝𝑥𝑒𝑦 = 0 

                                                                                                      𝑓𝑦 =
𝑝𝑦

𝐴𝑤
=  

14.48

20𝑡𝑤
=  

0.724

𝑡𝑤
 

                                                                                                            𝑓𝑥 =
𝑝𝑥

𝐴𝑤
=  

0

20𝑡𝑤
= 0   

                                                                                             𝑓𝑟 =  √𝑓𝑥
2 +  𝑓𝑦

2 =  √(
0.724

𝑡𝑤
)

2

  

E80XX     :             𝑓𝑟برای الکترود  ) (allowable design strengthمقاومت مجاز دیزاین  = 35 𝑘𝑠𝑖 

 𝑡𝑤 - :ضخامت درزولدنگ            𝑓𝑟
2 =  (

0.724

𝑡𝑤
)

2

,    𝑡𝑤
2 =  (

0.724

𝑓𝑟
2 )

2

,    𝑡𝑤 =  
0.724

35
= 0.0207𝑖𝑛 

∴                                            عرض یا ارتفاع درزولدنگ: 𝑤 =  
0.0207

cos 45°
=  

0.0207

0.707
=  0.0293 𝑖𝑛 , 

 باشد.می  قبول با اطمینان خیلی بلند قابل in 5/16 ضخامتبه ولدنگ م که یمی بین 31درز ولدنگی شکل با انتخاب 

  مراجعه شود. 32وضخامت درزولدنگی وجود دارد به شکل  توجه شود که فرق بین عرض نوت :

 
 32شکل 

  :5باالی عنصر نمبر 2اتصال عنصرنمبر درز ولدنگی برای  محاسبهٔ  –3           

است الزم  که گرفتهقراران ساختمفریم فلزی دورترازدرفاصله پریکست پنل  ؛دیده می شود 26 صفحهٔ  35طوریکه در شکل

 2باید اتصال عنصر ؛ قبل از دیزاین این براکتاتصال داده شود. اصلی ساختمان  فریمبیم یا پایه  به براکت فلزی یکتوسط 

 :دراینجا دونوع اتصال مد نظر گرفته شده است( مورد ارزیابی قرار گیرد. Bracket) 5باالی عنصر

a             - ت یا ثابولدنگی  اتصال(fix) این انگل (L6”x 6”x 7/8”) با مراجعه به شکل :  21 شکل 5به براکت نمبر

 مقدار ولدنگ را دریافت مینمایم: 33

               
 33شکل 

                                                          𝑇𝑈−𝐸 = 10.06 𝑘𝑖𝑝𝑠,     𝑙 = 5 𝑖𝑛,     𝑐1 = 1,       𝐾 = 0  

𝑎𝑙          مراجعه شود: 4به جدول  Cبرای دریافت ضریب  = 4.5",        𝑎 =
4.5

5
= 0.9,      𝑐 = 0.463 

                                 𝐷 =  
10.06

1 𝑥 0.463𝑥 5
= 4.35, ∴    

4.35

16
= 0.272 𝑖𝑛 ,

5

16
 𝑖𝑠  𝑜𝑘     
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 است.کافی  5به دو طرف با براکت نمبر 5in و طول in 5/16 ضخامتولدنگی به درزپس 

b           -  2عنصر نمبراتصال ( انگلL6”x 6”x 7/8”  ) 5نت به براکت نمبربولت وتوسط: 

ساختمانی اهم از تالرنس تولیدی و نصب در ساحه ساختمانی و همچنان به منظور   toleranceمین به منظورتأ  نوت : 

نبساط و انقباض حرارتی و باالخره تامین توانایی حرکت منفرد پنل در جریان زلزله بدون جلوگیری از تخریب پنل بنا به ا

، پنل دریک انجام 5باالی براکت  2در اتکای انگل  پنلاتصال   ،سیستم فریم اصلی ساختمان را صدمه بزندیا آنکه خود و

چنین برای بوجود آوردن د. بنا براین باید توسط نت وبولت طوری صورت گیرد که تاثیرات متذکره فوق را خنثی ساز

مراجعه  34.به شکل گردد  ایجادطول پنل  موازی به سوراخ طویلدو  ”L6”x 6”x 7/8انگل افقی یا ضلع قاعده دراتصال 

  شود.

             

 34شکل 

 ، (Plane or Threaded Rods) هارادمیله یا اتصال دهنده مانند  قبال تذکرداده شده که برای دیزاین تجهیزات عناصر

  :اینبنا بر استفاده میشود. Service Loadو نت از بولت

𝑇𝑠𝑙                             :            20 صفحهٔ  11 از افادهٔ لود قوه کششی سرویس              =  7.425 𝑘𝑖𝑝𝑠  

𝑉𝑠𝑙                                      :     20 صفحهٔ  12 از افادهٔ برشی سرویس لود قوه              = 11.66 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 11جدول  مجازاین بولت درهای . ظرفیت  استفاده میکنیم  in ¾به قطررا  A325کالس  رخ  6بولت  2 ؛برای این اتصال

 داده شده که مقایسه آنها با ظرفیت ضروی در ذیل دیده میشود. 98و 97صفحات  12و 

 .x 19.4 = 38.8  kips   > 7.425 kips  ok 2                                از کششی :      ظرفیت مج            

 .x 7.51 = 15.02  kips > 11.66  kips  ok 2                            ظرفیت مجاز برشی :                      

 :ساختمانیم فربه واتکای آن  5براکت نمبر - Tie Back Bracketدیزاین      

 
 : موقعیت سپندرل از پایه 35شکل 
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𝑃                                                     :)اتصال فوقانی( اتصال قوه عامل درهر نقطهٔ  =  𝑃𝐷 +  𝑃𝐸          

𝑃𝐷                                        :         15 صفحهٔ ازمرده از اثروزن  =  
𝑊𝐷𝐿

2
=   

10.59

2 
= 5.295 𝑘𝑖𝑝𝑠  

𝑃𝐸      :  5 صفحهٔ  3 به اساس افادهٔ  زلزلهباراز اثر = 1.33 𝑥 0.3 𝑥𝑃𝐷 ≅ 0.4 𝑥 5.295 = 2.118 𝑘𝑖𝑝𝑠                                                                               

𝑃                                                                                   پس  = 5.295 + 2.118 = 7.41 𝑘𝑖𝑝𝑠                                                                                                     

 M= 7.41 x 1.2 x 12 = 106.7 kip-in                                                                           مومنت:  

𝐹𝑏                    ( : A36برای فلز)فوالد انحنایی استرس مجاز  = 0.66 𝑥 𝐹𝑦 = 0.66 𝑥 36 = 24 𝑘𝑠𝑖  

                                                                                                 𝑆 =  
𝑀

𝐹𝑏
=  

106.7

24
= 4.45 𝑖𝑛3 

𝑆نظر به قیمت  16از جدول  = 4.45 𝑖𝑛3    انگلL5” x 5” x ¾” مودل دارای را انتخاب میکنیم که 𝑆 = 4.58 𝑖𝑛3  

به سیستم فریم ساختمان دریافت  (  ”¾ L5” x 5” xانگل)  5را برای اتکای براکت نمبر مقدار ولدنگباید بعد؛ است. 

 مراجعه شود:ذیل به شکل  نماییم

 

 36 شکل

 (.”d = 5است )  in 5 را میدانیم که d (  و اندازهٔ ”b= 4فرض میکنیم )  in 4را به حد اقل  bاندازه 

𝑃𝑈                                                          :            19 صفحهٔ  10  افادهٔ از  = 𝑉𝑈−𝑊 = 14.48 𝑘𝑖𝑝𝑠 

�̅�                                                      :5، مورد 96 صفحهٔ  10جدول از =  
𝑏2

2𝑏+𝑑
=  

16

8+5
 = 1.23 𝑖𝑛 

                                                                                             𝑒𝑥 = 16.44 − 1.23 = 15.21 𝑖𝑛            

 𝑆 = 𝑏𝑑 +  
𝑑2

6
= 20 +  

25

6
= 24.17 𝑖𝑛3                                                                                 

                                            𝐼𝑝 =  
8𝑏3+6𝑏𝑑2+ 𝑑3

12
−

𝑏4

2𝑏+𝑑
=  

512+600+125

12
−

256

13
= 83.39 𝑖𝑛3  

                                                         𝑀𝑡 = 𝑃𝑈 𝑥 𝑒𝑥 = 14.48 𝑥 15.21 = 220.24 𝑖𝑛 − 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                                                       𝑥 = 𝑏 −  �̅� = 4 − 1.23 = 2.77 𝑖𝑛              

                                          𝑓𝑦 =  
𝑃𝑈

𝐴𝑤
+ 𝑀𝑡  

𝑥

𝐼𝑝
=  

14.48

[(2 𝑥4)+5] 𝑡𝑤 
+ 220.24 

2.77

83.39𝑡𝑤
=   

8.43

𝑡𝑤
       

                                                          𝑓𝑥 =  
𝑃𝑥

𝐴𝑤
+  𝑀𝑡  

𝑦

𝐼𝑝
=  

0

13 𝑡𝑤
+ 220.24 

2.5

83.39 𝑡𝑤
=   

6.60

𝑡𝑤
   

                                            𝑓𝑟 =  √𝑓𝑥
2 +  𝑓𝑦

2 =   √(
6.60

𝑡𝑤
)

2

+  (
8.43

𝑡𝑤
)

2

=  √
114.63

𝑡𝑤
2 =  

10.71

𝑡𝑤
   

E80XX                                                                                           𝑓𝑟برای الکترود  = 35 𝑘𝑠𝑖 

𝑡𝑤                                                                   ضخامت درز ولدنگ    =  
10.71

35
= 0.306 𝑖𝑛,           



پریکست کانکریت -دیزاین عناصرپیش ساختٔه کانکریتی  انجنیرنادرپیشتاز 

28 
 

 برای دیتیل ولدنگ کاری مراجعه شود: 37قابل قبول است. به شکل    in 5/16سایز (Filled weld)درزولدنگی پس 

 

 37شکل 

 :اتصال پایینی دیزاین عناصر     

  :21شکل  7نمبردهنده اتصال عنصر  -Aحالت           

داده شده اتکا  به سیستم فریم ساختمان رجهد 90به زاویه پنل پریکست  این صفحه 38 وشکل 18صفحٔه  21 شکلمطابق 

 مساوی باشند.باهم کششی و فشاوری جانبی قوه های که فرض میکنیم  اتصال پایینی برای محاسبات. است

 :مساویست به التیمیتفشاری  یاقوه کششی ، دراین صفحات وقیمت های دریافت شده  18و  17 ، 16با مراجعه به صفحات 

                                                 𝑇𝑈 = 𝐶𝑈 =  0.75 [ 1.4 𝑅𝐵
𝐷 + 1.3𝑅𝐵

𝑤 + 1.87 (𝑅𝐵
𝐸𝑉 + 𝑅𝑇

𝐻)] 

                          𝑇𝑈 = 𝐶𝑈 =  0.75 [ 1.4 𝑋 0.72 + 1.3 𝑋 0.313 + 1.87 (0.864 +  0.071)] 

  𝑇𝑈 = 𝐶𝑈 = 2.37 𝑘𝑖𝑝𝑠                                                                                                           

 :سرویس لود کششی یافشاری قوه 

                                                𝑇𝑠𝑙 = 𝐶𝑠𝑙 =   0.72 + 0.313 + 0.864 + 0.071 = 1.97 𝑘𝑖𝑝𝑠 

پنل .میدهم قراریاد می شود  (Ferrule Insert- Wing)که بنام را FX-19 کست یک انسرت در پنل پریپایین برای اتصال 

 (Threaded Rod) که بنام شده یا تمام طول چوری کشیده میله فوالدی دارای دو انجام  یک پریکست توسط این انسرت و

کالس از  L= 20 inبا طول  ، ”¾ ∅ قطررا به   ( Rod -میله یا )راداین  داده میشود.به پایه فریم ساختمان اتکا  د میشود یا

A-36 برای مشخصات انسرت  .(دیده شود 38شکل اتصال ) انتخاب مینمایمFX-19  مراجعه   106 صفحهٔ  20به جدول

  شود.

 

          پایینی به پایه: اتصال جانبی 38شکل 
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in، 𝑇𝑠 3/4 قطر اب (Rod)  رادمجاز کششی ظرفیت  97 صفحهٔ  11جدول  B-1بخش با مراجعه به  = 8.4 𝑘𝑖𝑝𝑠  و

𝑉𝑠 ، 98 صفحهٔ  12جدول  D-1بخش ظرفیت برشی آن مطابق  = 4.4 𝑘𝑖𝑝𝑠   به خوبی باالتر از قوه این ظرفیت ها  .است

 .د ندیزاین می باش های دریافت شدهٔ 

 .ودنمارزیابی یا چک نیز (Buckling) یا کمانش را  برای میله )راد(مجاز فشاری  سترسدراینجا باید 

in :                                   𝑟 0.627خالص  نظر به قطر rشعاع چرخش  =  
𝑑𝑛𝑒𝑡

4
=  

0.627

4
= 0.16 𝑖𝑛 

     اتکا به پایهتا ن انسرت فاصله بیازوطول راد   k =1که در اینجا  این ارزیابی را انجام میدهیم   kl/rازرابطه   با استفاده 

𝑙 = 16.44 in   .است 

                                               ok                                        چون:
𝑙

𝑟
 =  

16.44

0.16
=   103  < 120  

 برایکنترول کمانش  فشاری جهتمجاز سترسباشد   kL/r ≤ 120تحت شرایطی که  105 صفحهٔ  19با مراجعه به جدول 

 این سایز راد قابل قبول است. است پس  ksi 12.5تقریبا  ، L/r = 103 هٔ و برای قیمت دریافت شد 36جه فوالد در

  in 3/8 2 و طول in ¾را به قطر  FX-19 انسرت  ،است in 4جهت اتصال راد به سپندرل در حالیکه ضخامت سپندرل 

با ظرفیت کششی این انسرت  20 ا مراجعه به جدولب. می شود جا دادهانتخاب می نمایم. این انسرت درکانکریت سپندرل 

 ، بنا براین:می باشد  lb = 2.65 kips 2650  رببرا 3ضریب ایمنی 

                                              𝑇𝑠𝑙 = 1.97 𝑘𝑖𝑝𝑠                            ok     𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 2.65 kips  > 

 :ددرموقعیت های که پایه وجود ندار پایینی باالیی و  التاتصا : Bحالت           

کدام تغییری درمحاسبات بوجود نمی آید. اما اتکای پایینی سپندرل به سیستم فریم ساختمان توسط یک   فوقانیدرمورد اتکای 

این حالت طول انگل به رد میتواند. صورت گرفتهاز سطح افقی انتخاب گردیده است  17ᵒکه دراینجا  میالن یک با انگل 

  است.  L=4ft = 48 inامتداد میالن  

 

 اتصال جانبی پایینی درموقعیت های که پایه وجود ندارد: 39شکل 

                                                                      𝑇𝑠𝑙 = ± 1.97kips                    کششی و فشاری :     سرویس لود

kips 𝐹𝑝 2.06 =                                                                        قوه عامل به امتداد میالن: =  
1.97

cos 17
 

𝐹𝑡  :کششیمجاز  سترس مساحت مقطع عنصرنظربه = 0.6 𝐹𝑦 ≅ 22 𝑘𝑠𝑖     𝐴𝑇 =  
2.06

22
= 0.094 𝑖𝑛2  
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rz = 0.389    A= 1.36 in   ,            :18ازجدول  ”L 2” x 2” x 3/8انگل برای 
2
       0.594== ry rx 

𝑙طول انگل را = 3.83𝑓𝑡 ≈ 48 𝑖𝑛    120                             : انتخاب میکنیم <   
𝑙

𝑟
=

48

0.389
= 123   

با  انگلسایزاست.  ksi Fa 8.84=تقریبا د باش  l/r = 123 درصورتیکهمقاومت کننده کمانش سترس مجازفشاری 

 :چک شودنیز باید تشنج این  درنظرداشت

                                                 ok                       1.36 in
2

   <    𝐴𝑐 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑎
=

2.06

8.84
= 0.23 𝑖𝑛2 

 :(40شکل مطابق  41ᵒ با زاویهٔ  در اینجا)بیم  باالیی به قسمتاتصال پایینی  :C حالت          

 محدودیت های میکانیکی وجود داشته باشد.درموقعیت های که 

                                                                  =21.36” 𝑙 = √1.372 + 1.172 − 0.022 = 1.78′ 

kips 𝐹𝑝 2.36 =                                                                        قوه عامل به امتداد میالن: =  
1.78

cos 41
 

                                                                        𝐹𝑎 = 17.89 𝑘𝑠𝑖   ,     120  > 
𝑙

𝑟
=

21.36

0.389
= 55 

ok 1.36 in         استفاده است: قابلنیز ”L2”x 2” x 3/8 پس انگل
2

  <   𝐴𝑐 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑎
=

2.36

17.89
= 0.13 𝑖𝑛2 

 

 .به قسمت باالیی بیم: اتصال جانبی پایینی  40شکل 

  .باشد پلیت ازبیمدرموقعت های که اجبارتمدید :  Cو  A ،Bدرشرایطی نبود حاالت اتصال پایینی  :Dحالت           

 

 با پلیت ادامه یافته ازبیم ( دراتصال جانبی پایینی Rodعوضی برای میله ) : گزینهٔ 41شکل 

                                                                                                                                  𝐿 =  3.83’ ≅ 46"                   

                                                                                                          𝑇𝑠𝑙 = 1.97 kips                          

                                                             ,   rz = 0.389     A= 1.36 in
2
          0.594=  =  ry rx   
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𝑙

𝑟
=

46

0.389
= 118 < 120   𝑜𝑘     

صحبت  ازاثر باربادناشی  (Deflection)برای کنترول انحنای طوالنی سپندرل ها  (Brace)یا  در مورد اتکاقبال  نوت :

از درنقاط یک سوم های طویل  پنلبرای و اتکا  بریس یا یکوسط وایه درکوتا ه برای پنل های اس آن باید بر اسکه بود شده 

اشکال همچنان میتوان دیتیل های بریس های عرضانی پایینی برای ایجاد گردد. بنا براین  های وسطیی اتکانها آ انجام های

 .استفاده قرار داد مورد  9ft میظاع به فاصله هایرا نیز  41و  40 ،39، 38

  kips WL 6.61 =بود که:                                              دریافت گردیدهبارمجموعی باد  15 درصفحهٔ قبال 

FX-19 :       ok   𝑃  باالی هرانسرتفشاری باد  قوهٔ  =  
6.61

4
= 1.65 𝑘𝑖𝑝𝑠 < 𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 2.65 𝑘𝑖𝑝𝑠 

      قلیلی مقاومت کانکریت:با درنظرداشت ضریب ت

                                                                𝑃𝑐 = 0.85 𝑥 2.65 = 2.25 𝑘𝑖𝑝𝑠 > 1.65 𝑘𝑖𝑝𝑠  𝑜𝑘 

 

برای کنترول انحنای به سلب   (Intermediated Upper Braces)بریس های وسطی باالیی ارزیابی 

 (Deflection) درل سپن طولداد تجانبی در ام

  :نشان داده شده است 43 و 42اشکال درآن اتصال وبریس  چنیندیتیل 

                                  

          43شکل                   45و 44اشکال اتصاالت وسط : اتصال جانبی سپندرل به سلب در 42شکل                  

 درو  نامیده شده   (Ferrule Insert-Straight) که FX-2اتصال ازانسرت   چنینود برای دیده میش اشکال باالطوریکه در

سلب یک در که  (Dowel Bar 6#) با یک انجام چوری کشی شده 6#سیخ همچنان و گذاشته میشود جا پریکست سپندرل

 هردر  24inیتوان به فاصله های مبه سلب یک ریخت سپندرل را اتصال  این .  قرارداده میشود استفاده گردیده استریخت 

 یرد. گقابل یاد آوری است که ساخت سلب یک ریخت بعد از منتاژ تمام سپندرل ها صورت می .نموداستفاده  هطبق

  . مورد ارزیابی قرار میدهیمرا اجزا استرکچر این  و تواناییظرفیت حاال 

 kips WL 6.61 =                                   :    فت 27باراعظمی باد برای وایه معلوم است که  15 صفحهٔ از 

𝑊𝑆         : 5 صفحهٔ  4 با استفا ده از افادهٔ  بارزلزلهو  = 𝑬𝑃 = 1.2 𝑊𝑝 = 1.2 𝑥 9.61 = 11.53 𝑘𝑖𝑝𝑠   

هرگاه پنل  توسط بارزلزله کنترول میشود، دراینصورت اتصال سپندرل به سلبدیده می شود که  باال از مقایسه دویافتهٔ 

 لهذا درهر نقطه اتکا:  .بودخواهد  4ها  اتکا تعداد اتکای جانبی داشته باشد پسخودطول  1/3به فاصله  درهرنقطه ای

                                                                                                        𝑃 =  
11.53

4
= 2.88 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 ،psi 3000کانکریت مقاومت فشاری برای  in 1/8 6 و طول in ¾قطر  با FX-2 انسرت  برای 106 صفحهٔ  21جدولدر

مشخص  lb = 5.6 kips 5600 یبرش ظرفیتو lb = 5 kips 5000 برابر 3ضریب ایمنی این انسرت با کششی ظرفیت 

 ه و قابل قبول است.بود دیزاین باالترازمقاومت ضروری ظرفیت کششی انسرت این. بنا برشده است
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                                                                                    P = 2.88 kips ok    >  T𝐼−𝑐𝑎𝑝= 5 kips 

 ارایه مینماید:مورد درفورمول ذیل را  ACIشده: کشی با یک انجام چوری    6#سیخ کششی  طول توسعهٔ  دریافت

𝑙𝑑                                                                                                  درکشش:     = 0.04 𝐴𝑏  
𝑓𝑦

√𝑓𝑐
′

 

𝑙𝑑                                                        پس طول الزم سیخ:  = 0.04 𝑥 0.44 𝑥  
60000

√3000
= 19.3 𝑖𝑛 

= 𝑙𝑑   𝑚𝑖𝑛                                                                   درفشار:  24 𝑑𝑏 = 24 𝑥 0.75 = 18 𝑖𝑛 

 .انچ انتخاب میکنیم 24فت یا  2 را 6#پس طول سیخ 

قرار انچ پایین تر 2به فاصله ل سپندرکانکریت باالیی از سطح  FX-2 انسرت ، دیده می شود 43 شکلچنانچه در  توجه:

بایست  ندارد، پس وجود  21 صفحهٔ  26مطابق  شکل کانکریت تخریب مخروطی ظرفیت کامل  در چنین شرایطلهذا  ،دارد

برشی انسرت مورد نظر دارای ظرفیت کامل  21. چون مطابق جدولیدظرفیت حقیقی بدست آضریب تقلیلی را بکار برد تا 

ضریب تقلیلی  میتوان پسمیباشد ارکانکریت از کن انچ 12به فاصله 
6+2

12
= به رفیت انسرت را ظورده وآرا بدست  0.66

 :مشخص نمود لهذااساس آن 

                                           T𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 0.66 x 5000 lb = 3300 lb = 3.3 kips > 2.88 kips    ok  

 

 

 . ft 18زاین شده برای پنل های کوتاه یا مساوی به : موقعیت نقاط اتصالی دی44شکل 

 

  ft 27 تا ft 18از  : موقعیت نقاط اتصالی دیزاین شده برای پنل های طویل 45شکل 
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Handling – سپندرل  ترابری 

 احهٔ ازقالب ، انتقال به سپنل شامل برداشتن   Handling -ترابری مختلف حاالتمحاسبات عبارت از ارزیابی ازاین مرحله 

 آنقراردادن باالخره  ، انتقال به ساحه ساختمانی وStackingذخیره گاه(   ) ، قرار دادن درانبار (Finishing)کاری  آرایش

 می باشد. Erectionیا مونتاژ عملیه یعنی ساختمان  دراصلی موقعیت در

سترس یا  حدودبایست ابری، جریان فعالیت های تردرجهت جلوگیری از درزکردن کانکریت  Handlingبرای محاسبات 

معین توصیه گردیده است   PCIو  ACIکانکریت به اساس حدود مجاز که توسط (Tensile Stress) کششی تشنجات 

دراین  کانکریت پایین تر یا مساوی به حد مجازباشد اغلبا  کششی  )یا تشنجتنش (  Stress. قابل تاکید است که هرگاه گردد

سترس یا تشنجات نیست.  ییک عنصرپریکست کانکریت ضروری عملیات ترابری براحاالت سیخ بندی اضافی 

 است.  شدهبرای این مثال درذیل خالصه  کانکریت شیکشمجاز

            A – کاری  آرایش برداشتن پنل از قالب ، انتقال درساحهٔ  برای فعالیت های داخل فابریکه از قبیل(Finishing)  و

کتاب پریکست  هفتمبه فصل  میشوددرنظرگرفته کمترین مقاومت فشاری کانکریت معموال ، اهگ درانباریا ذخیرهذخیره 

تعیین گردیده   psi 2500 برای برداشتن پنل از قالب  کانکریتاولیه مقاومت فشاری . برای این مثال کانکریت مراجعه شود

 :بهیست مساویت کششی کانکرتشنج مجازیا  سترس فوق های متذکرهٔ کد با  تمطابقدر که است 

                                         (13   )                             𝑓𝑟𝑖
′ =   5√𝑓𝑐𝑖

′   =  
5 √2500

1000
 = 0.25   𝑘𝑠𝑖  

 ید.ساعت اولیه بدست می آ 16تا  12 درمدتنوت: مقاومت فشاری اولیه ای کانکریت عبارت ازمقاومتی است معموال  

            B -  28فشاری مقاومت  ،ا منتاژیساختمان( و جریان نصب  تا ساحهٔ فعالیت های ترانسپورتیشن )انتقاالت برای 

 بنا براین. داده شده است (psi 5000) کانکریت روزهٔ  28مقاومت فشاری  دراین مثال درنظر گرفته میشود. کانکریت روزهٔ 

 مساویست به : 11 صفحهٔ  8 از افادهٔ کششی کانکریت تنش مجاز

𝑓𝑟
′  =   5√𝑓𝑐

′   =  
5 √5000

1000
 = 0.354   𝑘𝑠𝑖                                                                                

عناصر  ردنکباربرداشتن عناصر از قالب ، ی هابرای فعالیت مین شرایط ایمنی جهت تأ  ،PCIبه اساس توصیه : نوت 

یا ضریب  (Impact Factor)باید ساختمانی  ساحهٔ در یا درفابریکه وآنها از وسیله نقلیه  تخلیهدوباره ، باالی وسیله نقلیه

 :که درذیل مشخص گردیده است شودنظرگرفته درهای تزیدی 

 ذخیره درانبار.و (Finishing) کاری آرایش ، انتقال درساحهٔ برداشتن پنل از قالب عملیاتبرای  1.5ریب ظ -1            

 ساختمانی. ( تا ساحهٔ ) انتقاالت ؛برای ترانسپورتیشن 2.0ضریب  - 2            

 دراین مثال استفاده نخواهد شد(. (درساختمانعملیات مونتاژی یا نصب کردن عنصربرای  1.25ضریب  - 3            

ید پنل های سپندرل، دیوارهای تول ای رین و اقتصادی ترین شیوهساده ت؛ مثالدرارتباط به عناصرپریکست کانکریت این 

 46شکل  می باشدیا افقی باالی تهداب بصورت مسطح کلکین های پایه ها و تخته های زیر غیرباربردار، باربردار، پوشش 

 . می دهدنشان  قالبدررا پالن یک سپندرل 

 
 : پالن سپندرل در قالب46شکل 
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درموقیعت ها  سپندرلگرفتن قرارنشان داده شده است  3 صفحهٔ  D سکشنو 2 صفحهٔ  Bو  Aهای تراش یا سکشن چنانچه در

  باشد. می عمودبه شکل  درساختمان هاآن اصلیهای 

محاسبات انجنیری مشخص  و توسعه یافته  ردیزاینتوسط انجنیر ن آانتقاالت  و  کست از قالبنل پریپ  برداشتنو متود  طرز 

برای برداشتن عناصر مسطح پریکست کانکریت ازچهار نقطه  آن به چه ترتیب صورت گیرد. معموال   نسازد که برداشت می

 .است گردیدهمشخص  47bو 47a اشکالدراستفاده می شود که نها آسطح باالیی یا هشت نقطه برداشت 

الیی و پایینی )مومنت دوسطح با کششی کانکریت درهرسترس یا تشنج درصنایع پریکست کانکریت سعی به عمل می آید که 

ی و باالیسطوح هردوانساج  تااطمینان حاصل گردد  که استاین بدان منظور .تعادل قرار گیردنددر مثبت ومنفی( تقریبا  

ی یسطح باالیی و پاینرا درهردوتشنجات کششی همزمان انتقاالت بتوانند تزازات درجریان برداشتن وهی پنل تحت اثرایپاین

  ردند.گ متحمل   مساویانه

                  

 برداشت نقطهٔ  8برداشتن پنل با استفاده از : 47bشکل        برداشت    قطهٔ ن 4برداشتن پنل با استفاده از : 47aشکل       

بصورت را های مسطح  حالت برداشتن پنل PCI Design Handbook ،بادرنظرداشت تعادل مومنت های مثبت ومنفی

و  ها گرام دیا ؛این اشکالدر خالصه نموده است. و ساده سازی   49و   48برداشت دراشکال  نقطهٔ  8یا   4با استفاده ازافقی 

  .اندنشان داده شده مقاومت آنها  با شرایط وعرضانی  جهت طوالنی  دو درهر فورمول های مومنت ها 

 

 برداشت مسطح نقطهٔ  4: 48شکل 

تقریبی   به اندازهٔ  ظلع طوالنی و عرضانیدو ازانتهای هر برداشت  قعیت نقاط فوق به ساده گی دیده میشود که مو درگزینهٔ 
1

5
=  در تعادل قرار میدهند.تقریبا    منفی را و مومنت  مثبت  مومنت  طول یا عرض آن می باشد که درنتیجه   0.2
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 نقطه برداشت مسطح 8: 49شکل 

تقریبی  به اندازهٔ  انتهای ظلع عرضانی  پنل ازبرداشت  نقاط موقعیت  که  به ساده گی دیده میشودنیزفوق  درگزینهٔ 
1

5
= 0.2 

تعادل تقریبی مومنت   که سبب امتداد ضلع طوالنی موقعیت های دیگری مشخص گردیده است  ولی به آن می باشد.عرض 

 .گردندمی  طولامتداد های مثبت و منفی در

موقعیت خالیگاه ها برای کلکین ها، دروازه ها  و یا مقاصد دیگرمیکانیکی بنا به د که نبه وجود می آیهم که حاالتی باید گفت 

تعادل مومنت های مثبت و  که نمی نمایند 49و  48مشخص شدٔه اشکال موقعیت های مطابقت به  پنل  یک در نقاط برداشت 

تشنجات کششی کانکریت   کهند برداشت طوری انتخاب گرد  نقاط تالش می گردد تادرآن صورت .  آورده شودمنفی بوجود 

   شده است.  پرداخته   موضوع به این  کتاب پریکست کانکریت  هفتم در فصل  .دنباش در حد مجازو  درکنترول بوده 

 : کوتاههای  سپندرل مسطحبرداشتن  ارزیابی - 1     

 48شکل  از با استفاده  و  تهدرنظرگرفآن سطح باالیی در را برداشت نقطهٔ  ft، 4 18طول   برای سپندرلاز این گروپ،  

 :مشخص می سازیمبه ترتیب ذیل درامتداد طول وعرض آن  را  برداشت  موقعیت نقاط اندازه های 

                                                                                                      a = 5.83 ft  , b = 18 ft                   

                                                                                   0.207 a = 1.21 ft  0.586و a = 3.42 ft   

                                                                                  0.207 b = 3.73 ft  0.586و b = 10.54 ft 

                                                 
 ft 18برای سپندرل طول  مسطح  : موقعیت نقاط برداشت50شکل 
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 : مقطع عرضانی سپندرل در حالت افقی51شکل 

قسمت های چپ و راست دارای ضخامت  طوریکه درمقطع سپندرل شکل باال دیده میشود قسمت وسطی نسبت به نوت: 

منقسمٔه منظم  بصورتمقطع ترابری توزیع وزن را درامتدارعرض   رای ساده سازی محاسباتبیشتراست. ما دراینجا ب

 واحدمیدانیم که وزن یک  7 صفحهٔ  6 ازافادهٔ  فرض نموده و محاسبات را به اساس آن انجام میدهیم. (یک نواخت  تقسیم شدهٔ )

𝑊𝑝 طول سپندرل مساویست به   = 0.356 𝑘𝑙𝑓   ،مساویست به :       شکل فوق مقطع رضپس وزن واحد عاست 

                                                                           Or   ksf   𝑤𝑝 =
𝑊𝑃

70
12⁄

=
0.356

5.83
= 0.061 𝑘𝑙𝑓 

𝑀𝑥                                                          مومنت انحنایی عرضانی:؛ 48از شکل 
±  =  0.0107𝑤𝑎2𝑏   

𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡) ازقالب وانتقاالت داخل فابریکهپنل برای برداشن  - 1     
 :1.5با ظریب تزیدی (  ±

                              𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
± = 1.5𝑥 0.0107 𝑥 0.061 𝑥 5.8332 𝑥18𝑥 12 =  7.2 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛)ساختمانی  ٔ ترانسپورتیشن تا ساحهبرای  - 2      
 : 2.0باضریب تزیدی (  ±

                                                                   𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛.
±  = (2) 0.0107𝑤𝑎2𝑏 = 9.6 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

یا  15t: این مومنت با ید توسط عرضی به اندازه PCI شرط 
b

2
 هرکدام کوچکتر باشد مقاومت گردد:،   

                                                                                                              15t = 15 x 4 = 60 in 

                                                                                                          
𝑏

2
 =  

18 𝑥12

2
 = 108  𝑖𝑛 

= 𝑆                                           مودل مقطع به اساس کوچکترین قیمت فوق:        
60 𝑥 42

6
=  160 𝑖𝑛3  

 :کانکریت یا )تشنجات (کششی Stressارزیابی 

     A -  Stress – ازقالب وانتقاالت داخل فابریکهپنل برای برداشتن درانساج باالیی و پاینی کانکریت ی کشش یا تشنج تنش 

 𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡  و𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡  : 

                                𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

±

𝑆
=  

7.2

160
= 0.045 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

     B -   Stress –  ترانسپورتیشنانساج باالیی و پاینی پنل هنگام کششی تشنج  𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛  و𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛:  

                                 𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛 =   𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛 =  
𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛.

±

𝑆
=  

9.6

160
= 0.06 𝑘𝑠𝑖 < 0.354 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡                                                 :مومنت انحنایی طوالنی ؛  48ازشکل 
±  =  0.0107𝑤𝑎𝑏2 

𝑀𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡برای برداشن پنل ازقالب وانتقاالت داخل فابریکه ) -1     
 :1.5( با ظریب تزیدی  ±

                                                                                         M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
±  = (1.5) 0.0107𝑤𝑎𝑏2                                              

M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
± = 1.5𝑥 0.0107 𝑥 0.061 𝑥 5.833 𝑥 182𝑥 12 =  22.21 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛           

𝑀𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛نسپورتیشن تا ساحه ساختمانی )برای ترا -2     
 : 2.0( باضریب تزیدی  ±

                                                               𝑀𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛
±  = (2) 0.0107𝑤𝑎𝑏2 = 29.61 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

این مومنت با ید توسط عرضی به اندازه : PCI طشر
a

2
 مقاومت گردد:  
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a

2
 =  

70

2
= 35 𝑖𝑛                                                                                                    

                                                                                                        S =   
35 𝑥 42

6
= 93.3 𝑖𝑛3 

      A-   تشنج کششی کانکریت درانساج باالیی و پاینی برای برداشتن پنل ازقالب وانتقاالت داخل فابریکه 𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡  و

𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡  : 

                         𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

±

𝑠
=  

22.21

93.3
= 0.238 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖         𝑜𝑘 

     B-  ترانسپورتیشنتشنج کششی انساج باالیی و پاینی پنل هنگام  𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛  و𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛: 

                         𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛 =   𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛 =  
𝑀𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛

±

𝑆
=  

29.61

93.3
= 𝟎. 𝟑𝟏𝟕 𝒌𝒔𝒊 ∗ < 0.354 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

 یشنوترانسپورتپنل برداشتن برداشت سطح باالیی برای  نقطهٔ  4استفاده ازید که آنتیجه بدست می چنین باال های از ارزیابی 

موقعیت نقاط دراینصورت میتوان  صدق مینماید.  باشند ft 18کوتاه ترازمساوی یا داخل فابریکه برای تمام سپندرل های که 

آنها طول وعرض  0.2 = 1/5 به فاصلهطوالنی و عرضانی های اضالع  از انجام را ft 18 از کوتاه تر پنل هایبرداشت 

 رورت نمی باشد.ضدیگرالبته محاسبات اضافی  قرار داد.

بسیارنزدیک کششی کانکریت تنش  یا که سترس  آنست   ای نشاندهندهدر باال   Bدرمحاسبه بند  * سترس نشانی شده توسط

صدق نخواهد کرد مگر آنکه  18ft تراز باالبرداشت برای سپندرل های دارای طول   نقطهٔ   4  بنا برآن . است به حد مجاز

 ید گردد.ئتز  فشاری کانکریت  مقاومت

 طویل: های  سپندرل مسطحبرداشتن  ارزیابی -2     

 نظر یی آن درباالرا درسطح اشت نقطه برد ft ، 8 27طول با سپندرل طویلترین برای ؛ 35 صفحهٔ  49شکلبا مراجعه به 

 :مشخص می سازیم  ذیل  به ترتیب آن  امتداد طول وعرض  در را   برداشت موقعیت نقاط  و  گرفته

                                                                                                         a = 5.83 ft,     b = 27 ft 

                                                                                    0.207 a = 1.21 ft  0.586 a = 3.41 ft,  

                                                  ft  0.104 b = 2.81 ft,     0.292 b = 7.88 ft,     0.208 b =5.62 

 
 ft 27برای سپندرل طول مسطح اشت موقعیت نقاط برد :52شکل 



پریکست کانکریت -دیزاین عناصرپیش ساختٔه کانکریتی  انجنیرنادرپیشتاز 

38 
 

𝑀𝑥                                                 :        مومنت انحنای عرضانی؛  49از شکل 
±  =  0.0054𝑤𝑎2𝑏 

𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡برای برداشن پنل ازقالب وانتقاالت داخل فابریکه ) - 1     
 :1.5( با ظریب تزیدی  ±

                           𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
±  = 1.5𝑥 0.0054 𝑥 0.061 𝑥 5.8332 𝑥27𝑥 12 =  5.45 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛ساختمانی ) برای ترانسپورتیشن تا ساحهٔ  - 2      
 : 2.0( باضریب تزیدی  ±

                                                                  𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛.
±  = (2)0.0054𝑤𝑎2𝑏 = 7.27 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

یا  15t: این مومنت با ید توسط عرضی به اندازه PCIشرایط 
b

4
 هرکدام کوچکتر باشد مقاومت گردد: 

15t = 15 x 4 = 60 in                                                                                                               
𝑏

4
 =  

27 𝑥12

4
 = 81  𝑖𝑛                                                                                                             

= 𝑆                                                مودل مقطع به اساس کوچکترین قیمت فوق:  
60 𝑥 42

6
=  160 𝑖𝑛3 

     A-   تشنج کششی کانکریت درانساج باالیی و پاینی برای برداشتن پنل ازقالب وانتقاالت داخل فابریکه 𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡  و

𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 :  

                             𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

±

𝑆
=  

5.45

160
= 0.0341 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

     B-    ترانسپورتیشنتشنج کششی انساج باالیی و پاینی پنل هنگام  𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛  و𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛: 

                           𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛 =   𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛 =  
𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛.

±

𝑆
=  

7.27

160
= 0.0454 𝑘𝑠𝑖 < 0.354 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘  

𝑀𝑦                                                          :مومنت انحنایی طوالنی ؛  49ازشکل 
±  =  0.0027𝑤𝑎𝑏2      

𝑀𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡برای برداشن پنل ازقالب وانتقاالت داخل فابریکه ) -1     
  :1.5( با ظریب تزیدی  ±

                          M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
±  = 1.5𝑥 0.0027 𝑥 0.061𝑥5.833 𝑥272𝑥 12 =  12.61 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑀𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛برای ترانسپورتیشن تا ساحه ساختمانی ) -2     
 : 2.0( باضریب تزیدی  ±

                                                                𝑀𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛
±  = (2)0.0027𝑤𝑎𝑏2 = 16.81 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

: این مومنت با ید توسط عرضی به اندازه PCI طشر
a

2
 مقاومت گردد: 

𝑎

2
 =  

70

2
 = 35  𝑖𝑛                                                                                                                  

 چک می نماییم:  in 35را برای عرضیا  تشنج  کششی سترس 

                                                                                                       𝑆 =  
35 𝑥 42

6
=  93.3 𝑖𝑛3 

     A-   برای برداشتن پنل ازقالب وانتقاالت داخل فابریکه تشنج کششی کانکریت درانساج باالیی و پاینی 𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡  و

𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡  : 

                             𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

±

𝑠
=  

12.61

93.3
= 0.135 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

     B-   ترانسپورتیشنج باالیی و پاینی پنل هنگام تشنج کششی انسا  𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛  و𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛: 

                               𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛 =   𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛 =  
𝑀𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛

±

𝑆
=  

16.81

93.3
= 0.18 𝑘𝑠𝑖 < 0.354 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

آنها  باالیینقطه برداشت درسطح  27ft  ،8یا مساوی به وکمتر 18ft تراز  هاضاف برای تمام پنل های دارای طول نتیجه:

 تعیین گردد. 49 و  48اشکال این نقاط برداشت با استفاده از موقعیت استفاده شود.
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 ها وانتخاب انسرت دریافت ظرفیت نقاط برداشت

توسط انجنیر کارو سرعت سهولت ، ایمنی  ط با درنظر داشت شرایانسرت ها برای نقاط برداشت و انتخاب  دریافت قوه ها 

و غیره قات شده سیخ گول یا کیبل فلزی ، خم شده میله های استفادٔه  از جمله مختلف گزینه های  . میگیرددیزاینرصورت 

مفصل  کتاب پریکست کانکریت  هفتفصل  در موضوع  که این پنل های پریکست وجود دارد یا بلند کردن برای برداشتن 

انجام را  این نوع اجزاتولید  ، قوانین ستندردتحت که   اردموسسات تولید کننده وجود د ، کشورراست. دره  گردیده  بحث

 استفاده شده است. Meadow Burkeتولیدی کمپنی بین المللی و اجزای . دراین مثال ازعناصردهند می

 :ft 18ی طول برای سپندرل داراسطح باالیی برداشت  نقطه   هر در کششی عامل  قوهٔ 

                                                                          𝑇𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 =
𝑊𝑝 𝑋 𝑏

4
=  

0.356 𝑥 18

4
= 1.6 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 :ft 27برای سپندرل دارای طول سطح باالیی برداشت  هرنقطهٔ درکششی عامل  قوهٔ 

                                   𝑇𝐿𝑜𝑛𝑔−𝑝 =
𝑊𝑝 𝑋 𝑏

8
=  

0.356 𝑥 27

8
= 1.2 𝑘𝑖𝑝𝑠 < 𝑇𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑃 = 1.6 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 : پنل  مسطح انتخاب انسرت برای نقاط برداشت     

که را  CX-28انسرت  ،107 صفحهٔ  22 جدول با مراجعه به وقؤه عامل کششی فوق   2قیمت ازبلند ترین با درنظرداشت 

در جدول دیده می شود که چنان آنانتخاب میکنیم.  in ¼ 2وطول  in 3/4قطر ابیاد میشود  (Coil Wingnut Insert)م بنا

  :                  کششی دارای ظرفیت psi 3000برای کانکریت ( 4:1برابر) 4 کاری ایمنی بضریاین انسرت با 

𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 2000𝑙𝑏 = 2𝑘𝑖𝑝𝑠  ر از می باشد که بزرگت𝑇𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝=1.6 kips .آن همچنان ظرفیت برشی  است

𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 1.2 𝑘𝑖𝑝𝑠 حقیقت در برابر 4داده شده ای کاری  ایمنی ظریب با این انسرت. قابل تذکراست که داده شده است

  میباشد. را دارا 4  x 2  = 8 kips (Ultimate)نهایی ظرفیت 

                                     

 و موقعیت آن درکانکریت CX-28: انسرت 53شکل 

 آنهانبارکردن اانتقاالت و ، سپندرل ها از قالبمسطح یا بلند کردن و ارزیابی های فوق برای برداشتن  :محاسبات  نوت

به حالت عمودی ها این سپندرل باید  ؛نصب ومنتاژعملیات  برای. میباشد ساختمانی ساحهٔ تولیدی یا  درساحهٔ  افقیبصورت 

ساختمان انتقال  به ساحهٔ  (A-Frame)باالی  نیا تکیه دادورده شوند تا به صورت عمود آدرآنها پاینی طوالنی  اضالعباالی 

ذیل طرز  اشکال  .گرددب صموقعیت ساختمانی آن نه ودربرداشت(  Truckترک  )نقلیه وسیلهٔ الی ازبا وبعد مستقیما  شده داده 

  باالیی نشان میدهد.طوالنی نقاط برداشت ضلع  ازطوالنی پاینی با استفاده  (هایکنار )اضالع ا روی چرخ دادن آنها ر

                                                
 باالیی برداشت نقطهٔ  4یا  2ازحالت افقی به حالت عمود با استفاده از : چرخ دادن پنل پریکست 54شکل 
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ضلع طوالنی ازحالت افقی به حالت عمودیک سپندرل باالی خاندن : چر55شکل                                             

  باالی یک ضلع طوالنی چرخاندن سپندرل ها ارزیابی      

 اهمیت می باشد. این پروسه برای انجام کارهای آرایشی ، ذخیره، انتقال و منتاژعناصرپریکست قابل

PCI Design Handbook ضلع یک چرخ دادن عناصر پریکست روی ارزیابی و محاسبات ی های را برای یهنمار

  خالصه نموده است.  57و 56دراشکال  مقابل ضلع طوالنی( )بلند کنندهٔ با استفاده از نقاط برداشت طوالنی 

 
 النی ضلع طویک برداشت  نقطهٔ  2: چرخاندن پنل توسط 56شکل 

 
 ضلع طوالنییک برداشت  نقطهٔ  4چرخاندن پنل توسط  : 57شکل 
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مشخص گردیده است کنار یاضلعی که پنل درامتداد آن چرخ داده می شود باید دارای اتکایی  57و  56چنانچه در اشکال 

ک نده های چوب یا  ادهٔ و هموار ) هم سطح( باشد. سطح قالب یک اتکای پیوسته است، درحالیکه استفمنقطع یا موضعی  مداوم

 مین نماید.د اتکایی موضعی خوبی را نیز تأ نبالک کانکریتی به فاصله های معین و هم سطح  میتوان

 

بیرون برای  ضلع طوالنی باالیینقطه برداشت  4یا  2میتواند این متود را با استفاده از  پریکستعناصر تولید کنندهٔ نوت: 

مورد استفاده قراردهد. این تصمیم نیز مسطح بصورت پنلبرداشتن با  عوضدرفابریکه  پنل از قالب وانتقاالت داخل کردن

 . به تحلیل قیمت کارکه توسط تولید کننده اتخاذ میگرددمی شود مربوط 

            A -  ازحالت افقی به حالت عمودروی ضلع طوالنی  های کوتاه سپندرلچرخاندن: 

ها آن وموقعیت درنظرگرفته ft 18طول  دارایسپندرل را درضلع طوالنی باالیی  شتبردا نقطهٔ  2، 56شکل به  با مراجعه

 .مشخص می سازیمرابه ترتیب ذیل 

                                                                                                   a = 5.83 ft,           b = 18 ft 

                                                                            0.207 b  = 3.73 ft         0.586b = 10.54 ft,    

                      

 برداشت ضلع باالیی نقطهٔ  2توسط  روی ضلع پایینیهای کوتاه : چرخاندن پنل  58شکل                          

𝑤𝑝                                                                    : نیم کهمیدا 63 با مراجعه به صفحهٔ   = 0.061 𝑘𝑠𝑓 

𝑾𝑷                                              :مساویست بهپنل کلی وزن همچنان  = 0.356 𝑥 18.0 = 6.41 𝑘𝑖𝑝𝑠       

 

 :1.5یب تزیدی ظر با :انحنایی عرضانی مومنت؛  56از شکل 

                                           𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
𝑤 𝑎2

8
= 1.5𝑥 

0.061 𝑥5.8332

8
 𝑥 12 =  4.67 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

 مراجعه شود: 8 صفحهٔ  5 افادهٔ به مقطع پنل مقاومت میشود. مودل این مومنت توسط 

                                                                                          𝑆𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒 = 𝑆𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒   =  427 𝑖𝑛3    

 تشنج کششی کانکریت درانساج پاینی:

                                               𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

𝑠
=  

4.67

427
= 0.0109 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

M𝑦                                                           طوالنی: مومنت انحنایی ؛ 56ازشکل 
±  =  0.0107𝑤𝑎𝑏2       

 :    1.5با ظریب تزیدی 

                              M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
±  =  1.5𝑥 0.0107 𝑥 0.061𝑥5.833 𝑥182𝑥 12 =  22.20 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 
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توسط مقطع باید این مومنت 
𝑎

2
 :نصف مقطع تقریبی مودل مقاومت  7 صفحهٔ  8مقاومت شود. ازشکل    

                                                                                                        S =   
35 𝑥 42

6
= 93.3 𝑖𝑛3   

 تشنج کششی کانکریت درانساج باالیی و پاینی:

                             𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

±

𝑠
=  

22.20

93.3
= 0.238 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

 

برای چرخ دادن آن روی ط برداشت ضلع طوالنی نقاتوسط پنل  بلندکردن دیده میشود، دراولین لحظهٔ  56چنانچه در شکل 

زمانی که آن ، نقاط برداشت تحت عمل قوه های برشی اعظمی قرارگرفته و تدریجی این قوه ها کاهش می یابند تا ضلع مقابل

ظمی اعقوه های عمل  آن تحت بلند کنندهٔ  نقاط  اززمین دراین حالت بعد از بلند کردن پنل .قرار گیردپنل به حالت عمود 

  .کششی قرار می گیرند

            B -  ازحالت افقی به حالت عمودروی ضلع طوالنی  های طویلچرخاندن سپندرل : 

درنظرگرفته وموقعیت آنها  ft 27طول  دارایسپندرل درضلع طوالنی باالیی  را برداشت نقطهٔ  4، 57شکل به  با مراجعه

 : رابه ترتیب ذیل مشخص می سازیم

                                                                                                       a = 5.83 ft,       b = 27 ft        

                                            0.208 b = 5.62 ft       , 0.104 b = 2.81 ft,       0.292 b = 7.88 ft 

           

 برداشت ضلع باالیی نقطهٔ  4توسط : چرخاندن پنل های طویل روی ضلع پایینی  59 شکل

𝑾𝒑                                                                            پنل :لی ک  وزن  = 0.356 𝑥 27 = 9.61 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 :مومنت انحنایی عرضانی؛  57از شکل 

طول برای پنل قبال   برای چرخ دادن پنل از حالت افقی به حالت عمودشنجات ناشی ازآن وت 𝑀𝑥 عرضانی  ارزیابی مومنت

18 ft  صورت گرفته  41درصفحه.  

M𝑦                                                           :طوالنیمومنت انحنایی ؛  57ازشکل 
±  =  0.0027𝑤𝑎𝑏2  

   :  1.5با ظریب تزیدی
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                          M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
±  = 1.5𝑥 0.0027 𝑥 0.061𝑥5.833 𝑥272𝑥 12 =  12.61 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

این مومنت باید توسط مقطع 
𝑎

2
S  دریافت گردیده:    42و  38 اتدر صفح که قبال   مقاومت شود    = 93.3 𝑖𝑛3 

 اینی:تشنج کششی کانکریت درانساج باالیی و پپس 

                             𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

±

𝑠
=  

12.61

93.3
= 0.135 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

، پنل میتواند به همین حالت ذخیره و نگهداری آن  باالی ضلع طوالنی پنل به حالت عمودو آوردن بعد از چرخاندن  نوت :

به ساحه جهت منتاژ انتقال داده شود که درهردوحالت فوق مودل  A-Frameیا باالی  یشود. همچنان میتواند به حالت عمود

 خیلی بزرگ می باشد ، پس ضرورت به ارزیابی بیشتر نمی باشد. عرضانی ارتفاعامتداد درمقطع 

 نقاط برداشت ضلع طوالنی:درعامل های قوه 

 :18ftرداشت برای سپندرل دارای طول ب قوه عامل برشی درهرنقطهٔ 

                                                             𝑉𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 =
(0.5)𝑊𝑝𝑋 18

2
=  

0.5 𝑥 0.356 𝑥18

2
= 1.6 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 :27ftبرداشت برای سپندرل دارای طول  قوه عامل برشی درهرنقطهٔ 

                       𝑉𝐿𝑜𝑛𝑔−𝑝 =
(0.5)𝑊𝑝𝑋 27

4
=  

0.5 𝑥 0.356 𝑥27

4
= 1.2 𝑘𝑖𝑝𝑠 < 𝑉𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 = 1.6 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 :18ftبرداشت برای سپندرل دارای طول  درهرنقطهٔ کششی قوه عامل 

                                                                           𝑇𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 =
𝑊𝑝 𝑋 𝑏

2
=  

0.356 𝑥 18

2
= 3.2 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 : 27ftبرداشت برای سپندرل دارای طول  درهرنقطهٔ کششی قوه عامل 

                                      𝑇𝐿𝑜𝑛𝑔−𝑝 =
𝑊𝑝 𝑋 𝑏

4
=  

0.356 𝑥 27

4
= 2.4 𝑘𝑖𝑝𝑠 < 𝑇𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 = 3.2 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 : ضلع طوالنی انتخاب انسرت برای نقاط برداشت     

عامل در نقاط برداشت اضالع طوالنی پنل های کوتاه و طویل دیده میشود که قوه های عامل کششی و  قوه های ازمقایسهٔ  

ی را برا RL-7- 2.5T ، انسرت23. بنابرآن با مراجعه به جدولنسبت به پنل های طویل اندبرشی در پنل های کوتاه بلندتر

یاد میشود و دارای پلیت برشی است انتخاب میکنیم. آنچنان که در  Ton-Erection Anchor 2 که بنام پنل  in 4ضخامت 

𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝دارای ظرفیت کششی  2T/2.5Tدیده می شود انسرت  23جدول  = 3.19 𝑘𝑖𝑝𝑠   برابرو  4با توانایی ایمنی کاری

𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝ظرفیت برشی  = 1.95 𝑘𝑖𝑝𝑠   3000برابر برای کانکریت  4با توانایی ایمنی کاری psi :میباشد پس 

                                                              𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 3.19 𝑘𝑖𝑝𝑠 ≅ 𝑇𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝  = 3.2 𝑘𝑖𝑝𝑠    𝑜𝑘 

                                                              ok        𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 1.95 𝑘𝑖𝑝𝑠 > 𝑉𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 = 1.6 𝑘𝑖𝑝𝑠 

برابر قیمت ظرفیت  4و  kips 12.76مساوی است به  kips 3.19کششی  ایمنی برای توانایی ظرفیتبرابر 4قیمت نوت : 

  نسرت  را مورداستفاده قرارداد.بنا براین با اطمینان میتوان این ا  . kips 7.8مساویست به   kips 1.95برشی ایمنی 

     
 کنارباالیی ن پنل ازبرای برداشت Erection Anchorانسرت   :60شکل                                           
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برداشت و برای پنل های دارای طول زیادتراز  آن اند دو نقطهٔ یا کمتر از 18ftبرای تمام پنل های که دارای طول  نتیجه:

18ft  27و کمتر یا مساوی بهft ،4  ٔبا استفاده میتواند موقعیت نقاط برداشت برداشت درضلع باالیی آنها استفاده شود.  نقطه

 گردد. مشخص 57و  56ازاشکال 

                                  
  پنل های کوتاه بلند کنندهٔ  نقطهٔ  2 :62شکل                                پنل های طویل بلند کنندهٔ  نقطهٔ  4 :61شکل 

 غیرباربردارپریکست  دیزاین سترکچردیوار

در دارای اتصاالت  که نددارقرار یموقعیتدیواری پریکست درهای پنل اکثر .نشان داده شده است 63طوریکه در شکل 

این پنل . ا پنل های دیواری دیگرراست وچپ بجناح و دردو )سپندرل( با باال درتهداب،  ادر پایین ب .چهار جناح خود میباشند

حد حداقل و عرض 63شکل  A-Aسکشن . درانددیوارغیرباربردار بنا براین بارهای عمودی دیگری را تحمل نکرده وها 

درهر دیواری های پنل  قابل یادآوری است که است .  گردیدهمشخص  پروژهبرای این غیر باربردار کثرپنل های دیواریا

  .دنمیباشقطه اتصال دو ندارای خود جناح 

 نمبر صفحه را نشان میدهد. دایره  ینمبرسکشن ونمبرپایینداخل دایره  یینمبر باال برای توضیح دیتیل؛درشکل آتی  نوت:

 

 چهاراطراف واتصاالت مقطع افقیبا : نمای داخلی دیوارغیرباربردار63شکل 

 :اکثر مورد ارزیابی ومحاسبات قرارمیدهیمل وحد ما این پنل ها را با دو عرض حد اق شکل باال ؛ A-A مقطع مطابق
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 :( ft =54 in 4.46 ) حداقل با عرضدارایی های مقطع دیوار

                                                                                                                          A = 216 in
2 

                                                                                                                                y = 2 in 

                                                                                                                            I = 288 in
4

 

                                                                                                                           S = 144 in
3 

𝑤𝑝                                           :   )درواحد طول( پنلنامینال وزن  =  
216

12 𝑥 12
 𝑥 0.16 =  0.24 𝑘𝑙𝑓 

𝑤𝑠                                                              : درواحد طولزله بار زل = 0.3 𝑥 0.24 = 0.072𝑘𝑙𝑓  

𝑤𝐿                                                :درواحد طول بارباد = 0.042 𝑥 [(2)2.23 + 4.46)] = 0.375 𝑘𝑙𝑓   

∴              کنترول مینماید.بارباد محاسبات را برای سیخبندی  𝑊𝐿 = 0.375 𝑘𝑙𝑓 >  𝑊𝑠 = 0.072 𝑘𝑙𝑓 

 :طوالنی های محاسبه سیخ     

قوه برشی ومومنت دایاگرام  .اتکا داردفرش طبقه اول یکریخت سلب کانکریتی پریکست به  دیوار :حالت اول          

 :با استفاده از متود توزیع مومنت دراین حالت

 
 2گرام دایا

in 𝑀𝑚𝑎𝑥-                                                                        :حد اکثرمومنت ازدایاگرام فوق 
1

 = 45 kip          

𝑀𝑢 (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)                   :حالت اول التیمت مومنت یا مومنت نهایی ضروری
1  =  1.3 x 45 = 58 kip-in 

 پنل دیواری به سلب اتکا نداشته باشد:اگر : حالت دوم          

                                                                            𝑀𝑚𝑎𝑥
2 =  

0.375 𝑥 13.12

8
 𝑥 12 = 96 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 
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𝑀 𝑢 (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)                     حالت دوم: (Ultimate) ضروری مومنت نهای
2 =  1.3 x 96 = 125 kip-in 

As= 0.2 in) هریک با مساحت مقطع 4#سیخ  5فرض کنیم درحالت اول، 
2
 :گیردمورد استفاده قرار  in 12.5به فاصله  (

                                                           AS=5 x 0.2 = 1.0 in
2

            Space = (54-4)/4 = 12.5 

𝑎          دراینصورت:         =  
𝐴𝑠 𝑓𝑦

0.85 𝑓𝑐  
′ 𝑏

=  
1.0 𝑥 60

0.85 𝑥 5 𝑥54
= 0.261 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.235

2
= 0.131 𝑖𝑛 

 d = 1.75 + 0.5 = 2.25 in   :           باشد in 0.5و قطرسیخ  in 1.75درصورتیکه قشرمحافظوی کانکریت 

M𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑):کنندهالتیمت مومنت تامین 
1 = 0.9 𝑥  1.0 𝑥  60( 2.25 − 0.131) = 114.4 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

                               M𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
1 = 114.4 𝑖𝑛 − 𝑘𝑖𝑝𝑠 >  𝑀𝑢 (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

1 = 58 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  𝑜𝑘 

As= 0.2 in) هریک را با مساحت مقطع 4#سیخ  6م، درحالت دو
2
 دهیم: میمورد استفاده قرار  in 10به فاصله  (

                                                            AS=6 x 0.2 = 1.2 in
2

             Space = (54-4)/5 = 10    

                                   𝑎 =  
𝐴𝑠 𝑓𝑦

0.85 𝑓𝑐  
′ 𝑏

=  
1.2 𝑥 60

0.85 𝑥 5 𝑥54
= 0.314 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.314

2
= 0.157 𝑖𝑛 

M𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)   :کنندهالتیمت مومنت تامین 
2 = 0.9 𝑥  1.2 𝑥  60( 2.25 − 0.157) = 136 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

                                M𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
2 = 136 𝑖𝑛 − 𝑘𝑖𝑝𝑠 >  𝑀𝑢 (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

2 = 125 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  𝑜𝑘 

انچ  12فاصله های  و انچ درامتداد طول 10ای به فاصله ه 4#سیخ بنا براین مقدار سیخبندی حالت دوم را با استفاده از

 . میکنیماستفاده امتداد عرض در

 
 64شکل 

 بردارغیر بار پریکست دیوار اتصاالت  دیزاین 

 زلزله )باراتصاالت پنل دیواری تحت اثرعمل وزن پنل، باردراینجا نیز متذکر شده ایم،ها  چنانچه در بحث دیزاین سپندرل

این بارها درنقاط اتصاالت های قابل یاد آوری است که عکس العمل  گردد.میبار باد ارزیابی و  (عمودی و موازی، افقی

  مراجعه شود.  71تا  67د دریافت میگردد. به اشکال نعناصردیگراتصال می یابکه با تهداب و  نقاطیدروسطح داخلی 

 
 با تهداب، سلب و پنل باالیی : اتصال66شکل            65 :شکل                          



پریکست کانکریت -دیزاین عناصرپیش ساختٔه کانکریتی  انجنیرنادرپیشتاز 

47 
 

 :دراینصورت ،درنظرمیگیریم است(  6.125ft ) که 65مطابق شکل پنل را حد اکثر عرض برای محاسبات اتصاالت ،

     𝑾𝑷 = 6.125 x 13.1 x0.333 x 0.16 = 4.28 kips                                         وزن مجموعی پنل: 

 𝑾𝑳 = 0.042 x 6.125 x 13.1 = 3.37 kips :                                                        باالی پنل بار باد

𝑾𝑺                                              : باالی پنل بارزلزله =  𝐸2= 1.2 WP = 1.2 x 4.28 = 5.14 kips 

 اتصالی میباشد. ، هر جناح پنل دارای دو نقطهٔ 63مطابق شکل  را کنترول میکند.اتصاالت محاسبات بارزلزله بنا براین 

 دریافت عکس العمل ها در نقاط اتصالی:      

            I - بارمرده(العمل ها ازاثروزن پنل  عکس ( 𝑾𝑷: 

 
 67شکل

𝑅𝑣                                 :هر نقطه اتصالیبرای  برشی عکس العمل قوهٔ 
𝐷  =

𝑊𝑃

2
=  

4.28

2
 = 2.14 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝑇     :برای هر نقطه اتصالی  وفشاری  کششی عکس العمل قوهٔ 
𝐷  =  − 𝑅𝐵

𝐷 =  
4.28 𝑥 0.17

2 𝑥13.1
 ≅ 0.03 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            II - پنل سطح زلزله عمود بهافقی ازاثربارالعمل ها  عکس 𝑾𝑺 : 

 
 68شکل 

𝑅𝑇              اتصالی: برای هرنقطهٔ  وفشاری  قوه کششی یها عکس العمل
𝐸  = 𝑅𝐵

𝐸 =  
5.14

2 𝑥2
 ≅ 1.28 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            III - ازاثر باربادالعمل ها  عکس WL: 

 
 69شکل 
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                                                                                           WL = 0.042 x 6.125 = 0.257 klf 

𝑅𝑇                                  اتصالی:  هرنقطهٔ  درها عکس العمل 
𝑤  =   𝑅𝐵

𝑤 =  
0.275𝑥 13.1

2 𝑥2
= 0.84 𝑘𝑖𝑝𝑠 

   𝑅𝑇
𝑤 = 0.84 <  𝑅𝑇

𝐸  =        چون :                                                                                          1.28

 محاسبات توسط بار زلزله کنترول میشود.پس 

            IV - ه عمود به تهداب :از اثر بار زلزلالعمل ها  عکس 

 

 70شکل 

 :5 صفحهٔ  4 درمطابقت با افادهٔ  اتصال برای هر نقطهٔ  برشی عکس العمل قوهٔ 

                                                                         𝑅𝑣
𝐸𝑣  = 1.2𝑅𝑣

𝐷   = 1.2 𝑥 2.14 = 2.57 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝑇             :وفشاری  کششی عکس العمل قوهٔ 
𝐸𝑣  =  − 𝑅𝐵

𝐸𝑣 =  1.2𝑅𝐵
𝐷 = 1.2 𝑥 0.03 = 0.036 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            V - از اثر بار زلزله موازی به ساختمان:العمل ها  عکس 

 

 : پالن پنل موازی به ساختمان71شکل 

اتصال :               برای هر نقطهٔ 
                                                                     𝑅𝑇

𝐻𝐸  =   
5.14 x 0.17

2 𝑥 4.125
 =  0.11 𝑘𝑖𝑝𝑠   

را برای Ultimate –جمع بندی قوه های عامل   Vو  I  ،II ،III  ،IVبعد از دریافت تمام قوه های عکس العمل بخش های 

 انجامبه ترتیب ذیل برای دیزاین تجهیزات اتصاالت را  Servicd Load -دیزاین بدنه اتصاالت و قوه های عامل خدماتی

 میدهیم.

 (Ultimate)عامل های قوه  - 1      

            A –  ٔنهایی ( کششی  قوه( Ultimateزلزلههای از اثروزن پنل و بار: 

                                              𝑇𝑈−𝐸 = 0.75 [ 1.4 𝑅𝑇
𝐷 + 1.1 𝑥 1.7  (𝑅𝑇

𝐸 + 𝑅𝑇
𝐸𝑉 +  𝑅𝑇

𝐻𝐸)] 

                       𝑇𝑈−𝐸 = 0.75 [ 1.4 𝑥 0.03 + 1.87 (1.28 +  0.036 + 0.11) ] = 2.03 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                                                            ∴    T𝑈−𝐸
𝑇 =  T𝑈−𝐸

𝐵 = 2.03 𝑘𝑖𝑝𝑠 
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            B –  ٔنهایی( برشی قوه( Ultimate درقاعده دیوار ازاثر وزن پنل و بارزلزله:
  
 

                                                                            
  𝑉𝑈−𝐸 = 0.75 ( 1.4 𝑅𝑉

𝐷 + 1.1 𝑥1.7 𝑥 𝑅𝑉
𝐸)  

 
                                                                           𝑉𝑈−𝐸 = 0.75 ( 1.4 𝑥 2.14 + 1.87 𝑥 2.57) = 5.85 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 :ولدنگ کاری و مانند نت، بولتجهت دیزاین تجهیزات اتصاالت  (Service Loads) خدماتی قوه های عامل - 2      

            A –  ٔکششی: قوه                                                        𝑇𝑠𝑙 =  𝑅𝑇
𝐷 +  𝑅𝑇

𝐸 +  𝑅𝑇
𝐸𝑉 +  𝑅𝑇

𝐻𝐸  

                                                               𝑇𝑠𝑙 =  0.03 + 1.28 + 0.036 + 0.11 = 1.46 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            B –  ٔبرشی: قوه                                                                                 𝑉𝑠𝑙 =  𝑅𝑉
𝐷 +  𝑅𝑉

𝐸𝑉 

                                                                                          𝑉𝑠𝑙  = 2.14 + 2.57 = 4.71 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 ب:دیزاین اتصال پنل به تهدا     

 3در تهداب و عنصر نمبر 2عنصرنمبر ،در پنل 1نمبر عنصررا درنظر میگیریم که شامل  72دیتیل شکل  برای این اتصال،

 می باشد. (نهاآ پلیت فلزی اتصال دهندهٔ )

 

 : اتصال پنل دیواری با تهداب72شکل

 :انگل قاعده پنل -1عنصرنمبردیزاین  – 1           

درجه درنظر  45با دو گل میخ به زاویه همراه  L= 8 inرا باطول  ”L 2 ½”  x 2 ½” x tبصورت مقدماتی یک انگل 

 (. 74و  73ا معلوم است )شکل میگیریم که دراینجا ضخامت انگل ن

 

 دراتصال پنل با تهدابی عامل : عمل قوه ها 73شکل 
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        : نمای انگل قاعدٔه پنل75شکل                                            پنل انگل قاعدهٔ سکشن :  74 شکل

𝐹𝑏                                                                                                                     ازرابطه: =  
𝑀

𝑆
       

𝑀                                             :       73از شکل  = 𝑉𝑈−𝐸   𝑥 2 = 5.85 𝑥 2 = 11.70 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                                            

𝑆 =  
𝑏 𝑡2

6
=  

8 𝑥 𝑡2 

6
                                                                                                     

                                                                                           𝐹𝑏 = 0.9𝐹𝑦 = 0.9𝑥36 ≅ 32 𝑘𝑠𝑖           

                                 𝐹𝑏 =  
𝑀

𝑆
=  

11.70

𝑏 𝑡2

6

,         32 =  
11.70 𝑥 6

8 𝑥 𝑡2 
  ,     𝑡 = 0.524 𝑖𝑛 > 0.5 𝑖𝑛 

 تغییرمیدهیم ، دراینصورت:  L = 10 in انگل را به  طول

                                              ok                                        32 =  
11.70 𝑥 6

10 𝑥 𝑡2 
  ,     𝑡 = 0.468 𝑖𝑛 

 (. ”½ L 2 ½”  x 2 ½” xقابل قبول است ) in 0.5پس ضخامت انگل 

  : انتخاب گل میخ و ارزیابی مقاومت کششی کانکریت

 : نظر میگیریم درحالیکهدر in 3.5را  میخ گل  طول 75 لشکبه اساس گل میخ با استفاده از دو

                                                                                                         y= 0 ,  x = 6 𝑙𝑒 = 3 𝑖𝑛 

ok                            ∅ 𝑃𝑐                                :3ازجدول  = 11 𝑘𝑖𝑝𝑠  > 𝑉𝑈−𝐸 = 5.85 𝑘𝑖𝑝𝑠   

 

قابل قبول  in 3.5و طول  in 0.5گل میخ با قطر  2همراه با  L = 10 inبا طول  ”½ L 2 ½”  x 2 ½” xبنا براین انگل 

 ت.اس

 :72شکل  تهدابدرPlate)  (Bearing 2 عنصرنمبردیزاین   -2           

هم ضخامت در نظر میگریم. باز in 3.5طول  و in 0.5گل میخ به قطر  2را با   ”PL t” x 6 “ x 12 یک پلیت فوالدی

  مراجعه شود. 77و 76انکر پلیت نامعلوم است ، به شکل 

𝑉𝑈−𝐸قوه فرض کنیم  = 5.85 𝑘𝑖𝑝𝑠   درصورتیکه مومنت این قوه  عمل کند. 76درمرکز پلیت شکلStuds  یا گل میخ ها

 مساویست به:  فرض شوند (Fix)ثابت اتکای (  77)شکل 

𝑀 =
5.85 𝑥 8

8
= 5.85 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                                                                                

𝑆                                                                                  مودل مقطع          =  
𝑏 𝑡2

6
=  

6 𝑥 𝑡2 

6
=  𝑡2 

𝐹                                                                                                             :        از رابطهٔ  =  
𝑀

𝑆
 

                                                      𝐹𝑏 =  
𝑀

𝑆
=  

5.85

𝑡2
,         32 =  

5.85

 𝑡2 
  ,     𝑡 = 0.428 𝑖𝑛 

 قابل قبول است .  ”PL 1/2” x 6 “ x 12پس پلیت  
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   77 شکل                                       بیرنگ پلیت تهداب برای اتصال پنل: 76 شکل                     

 

𝑙𝑒  :                               درحالیکه in 3.5میخ طول برای گل  = 3 𝑖𝑛  x = 8  وy = 0  و𝑑𝑎 = 0.5 𝑖𝑛  

ok                            ∅ 𝑃𝑐                              : 3از جدول  = 13 𝑘𝑖𝑝𝑠  > 𝑉𝑈−𝐸 = 5.85 𝑘𝑖𝑝𝑠   

                                                                                                        𝑃𝑐 =
13

0.85
= 15.29 𝑘𝑖𝑝𝑠         

 :مقاومت برشی دیزاین برای کانکریتارزیابی 

PCI Design Handbook-5به  با مراجعه
th

 Edition         :                ∅𝑉𝑐 =  ∅ 12.5 𝑑𝑒
1.5  ʎ √𝑓𝑐

′        

 باشد ، پس: in 5فاصله از کنار تهداب  تا مرکزگل میخ است که فرض میکنیم  𝑑𝑒دراینجا 

                                                        ∅𝑉𝑐 =  0.85 𝑥 12.5 𝑥 51.5 𝑥  1 𝑥 
√5000

1000
=  8.4 𝑘𝑖𝑝𝑠           

ok                                                        𝑉𝑐            مقاومت برشی کانکریت: =
8.4

0.85
= 9.88 𝑘𝑖𝑝𝑠   

𝑉𝑦∅                                  :   (Stud)گل میخ ارزیابی مقاومت برشی دیزاین برای  = (31,800 𝑑𝑏
2 )𝑛 

                                                                       ∅𝑉𝑦 = (31,800 𝑥0.52 )𝑥 
2

1000
=  15.9 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑉𝑦 =
15.9

0.85
= 18.7 𝑘𝑖𝑝𝑠 >  𝑉𝑐 = 9.88 𝑘𝑖𝑝𝑠            ok    گل میخ: 2مقاومت برشی گروپ               

𝑑𝑎 برای گل میخ با قطر 112 صفحهٔ  27همچنان ازجدول  = 0.5 𝑖𝑛           𝑃𝑠 = 2 𝑥 9.8 = 19.6 𝑘𝑖𝑝𝑠              

                                                                                      𝑉𝑠 = 2 𝑥 0.85 𝑥 8.5 = 14.45 𝑘𝑖𝑝𝑠 

که در  گرددارزیابی همزمان کششی قوه های برشی وقوه های ترکیب ،  PCI Design Handbook به اساس رهنمای

                                       نتیجه شرایط ذیل باید تامین گردد:

                                                        کانکریت:       برای  PCIفورمول  
1

∅
[(

𝑃𝑈

𝑃𝑐
)

2

+  (
𝑉𝑈

𝑉𝑐
)

2

] ≤ 1    

𝑃𝑢دراینجا  =  𝑉𝑈−𝐸  و 𝑉𝑈 =  𝑇𝑈−𝐸 :                                                             

                                 ok                                             
1

0.85
[(

5.85

15.29
)

2

+  (
2.03

9.88
)

2

] = 0.22 ≤ 1       

                                                        گل میخ :یا   Studبرای  PCIفرمول 
1

∅
[(

𝑃𝑈

𝑃𝑠
)

2

+  (
𝑉𝑈

𝑉𝑠
)

2

] ≤ 1                                                             

                                              ok                               
1

0.85
[(

5.85

17.2
)

2

+  (
2.03

12.9
)

2

] = 0.165 ≤ 1   
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 :72شکل  -weld plate)ولدنگی  پلیت اتصال دهندهٔ (؛  3عنصر نمبر دریافت سایز  - 3  

𝑇𝑈−𝐸قوه  فرض کنیم  50 ازصفحهٔ  = 2.03 𝑘𝑖𝑝𝑠  انجام های عمل نماید (  72شکل  )پلیت ولدنگی 3درمرکز پلیت نمبر

 (78شکل است )اتکای ساده این پلیت 

           

 با تهداب دیوار اتصال  : موقعیت پلیت ولدنگی در نقطهٔ 78شکل             

𝑇𝑈−𝐸  هٔ دراینصورت مومنت قو = 2.03 𝑘𝑖𝑝𝑠 :            𝑀 =
𝑇𝑈−𝐸 𝑥  𝐿

4
=  

2.03 𝑥 2

4
= 1.01 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

       𝑆 =  
2 𝑥 𝑡2

6 
= 0.33 𝑡2                                                                                                              

                                                        𝐹𝑏 =  
𝑀

𝑆
=  

1.01

0.33𝑡2   ,         32 =  
1.01

0.33 𝑡2 
  ,     𝑡 = 0.31 𝑖𝑛 

 قابل استفاده است.  ”PL 1/2” x 2” x 10پلیت سایز  پس 

 :78و 72اشکال  2و  1به عنصر نمبر )پلیت ولدنگی (  3دریافت سایزولدنگ برای اتصال عنصرنمبر

𝑃 بارزلزله  :میدانیم که 47ازصفحٔه  = 𝐸𝑝 = 𝑾𝑺 = 5.14 𝑘𝑖𝑝𝑠  جدول از   48 حهٔ صف 71است.  با مراجعه به شکل

 :به حالت  و مٔولفه های ذیل مطابقت مینماید 3درز ولدنگی عنصر نمبر  ؛ 90 صفحهٔ  4

                     

 3ر پلیت نمب : درزولدنگ 79شکل 

                                                                          ,    C1= 1,  K = 0 P= 5.14 kips,     l = 10”              

                                                                              𝑎𝑙 = 2”,        𝑎 =
2

10
= 0.2,      𝑐 = 1.19 

                                                        𝐷 =  
𝑃

𝐶1𝐶 𝑙
=  

5.14

1 𝑥 1.19 𝑥10
= 0.43, ∴  

0.436

16
= 0.027 𝑖𝑛  

 قابل قبول است.  ”3/16ضخامت ولدنگ پس 
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 تهداب  با: دیتیل نهایی اتصال پنل 80شکل              

 :ی آنسپندرل باال ادیواری بال پنل دیزاین اتص     

پنل باالی سپندرل درپنل  ،ذیل نشان داده شده استشکل چنانچه در 65و  63 درمطابقت با اشکال – حالت اول            

 گردد. تحمل نمیسپندرل توسط دیوارولی وزن قرار دارد دیواری 

 

 

 باالیی سپندرلبا  غیرباربرداردیوار: دیتیل اتصال 81شکل 

𝑇𝑈−𝐸                                                                                             : 48 صفحهٔ از = 2.03 𝑘𝑖𝑝𝑠  

ساختمان  ساحهٔ فابریکه و به منظورصرفه جویی درنیروی کارو جلوگیری ازتشتت کاری دردرصنایع پریکست کانکریت 

از کثرت تا  ،د نباشو درصورت امکان محدود متحد الشکل )تیپیک (  حتی المقدور ،اتصاالتهای دیتیل  تا می شودکوشش 

طوری برآورده شده با استفاده از قضاوت منطقی انجنیری . این هدف صورت گیردتناب جو تنوع سایزهای اتصاالت ا

باشد قؤه مورد بحث ازکه قوه ها کمتر در قسمت های دیگراتصالیبحرانی برای موارد دیتیل های محاسبه شده  میتواند که از

 اتصالی عنصرمیتوان با اطمینان کامل باالیی با سپندرل غیر بار بردار برای اتصال پنل دیواری  آنبنا بر .ندگرداستفاده 

محاسبه ا رنها آ (پلیت ولدنگی)  تنها عنصر فلزی اتصال دهندهٔ ما در اینجا   .مورد استفاده قرار داد را 72دیتیل شکل  1 نمبر

 را درنظر میگیریم:  ”PL1/2”x  4” x 4پلیت  برای این منظوریک می نمایم. 

                                                                             𝑀 =
𝑇𝑈−𝐸 𝑥 𝐿

4
=  

2.03 𝑥 4

4
= 2.03 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                                                                                                            𝑆 =  
4 𝑥 𝑡2

6 
= 0.67 𝑡2  

                                                          𝐹𝑏 =  
𝑀

𝑆
=  

2.03

0.67𝑡2 ,         32 =  
2.03

0.67 𝑡2 
  ,     𝑡 = 0.31 𝑖𝑛 

 قابل قبول است . ”½ت پس ضخامت پلی

C1= 1,   K =0,   P= 𝑾𝑺                              دریافت ضخامت درز ولدنگی: = 5.14 kips,   l = 4”, 
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𝑎و   K =0برای  4از جدول  = 0.5  ،𝑐 =  است. پس: 0.787 

                                                                               𝑎𝑙 = 2”,        𝑎 =
2

4
= 0.5,      𝑐 =  0.787 

                                                                        𝐷 =  
5.14

0.787 𝑥 1𝑥4
= 1.63, ∴  

1.63

16
= 0.102 𝑖𝑛  

 شده قابل قبول است.نشان داده  81در باال و پایین پلیت ولدنگی چنانچه درشکل   ”3/16درز ولدنگی به ضخامت پس 

 این مثالدیوارهای پری کست غیربار بردارو جانبی برای تمام اتصاالت باال و پایین  ”½ L 2 ½” x 2 ½” xتبصره: انگل 

 .شده میتوانداستفاده 

 دارد :نقرار  دیوارپنل دیگری در باالی حالتی است که :  82شکل  – مدوحالت             

 

 یی پنل به سیستم فریم ساختمان: دیتیل اتصال باال82شکل 

  𝑇𝑠𝑙=1.46 kips                                                                                    میدانیم که:      49 صفحهٔ از

                                                                         𝑀 = 𝑇𝑠𝑙 𝑥 8 = 1.46 𝑥 8 = 11.68 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                                                                                𝑆 =  
𝑀

𝐹𝑥
=  

11.68

0.66 𝑥 36
= 0.49 𝑖𝑛3 

Sx =1.04 inرا انتخاب میکنیم که :   ”½ L 3” x 2 ½” xانگل  95 صفحهٔ  11Bازجدول 
3  

Sy = 0.744 inو 
3

 .است  

  :82ازشکل  ،حاال ولدنگ این انگل را به بیم ارزیابی میکنیم

 

 اتکای انگل به بیم :83شکل 

 دریافت ضخامت درز ولدنگی:

𝑃                                                                           :           48 ازصفحهٔ  =  𝑇𝑈−𝐸 = 2.03 𝑘𝑖𝑝𝑠       

𝐾                                             :   6ازجدول  =  
2.5

3
= 0.83           C1= 1,   Kl = 2.5,     l = 3”                     

                                                                                             𝑎𝑙 = 7”,        𝑎 =
7

3
= 2.33,       

𝑎و  k = 0.83برای مین جدول از ه = 𝑐 قیمت،    2.33 =  پس: است.  0.232

                                                                        𝐷 =  
2.03

0.232 𝑥 1𝑥3
= 2.92, ∴  

2.92

16
= 0.182 𝑖𝑛 
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 استفاده شود.  ”5/16ولدنگ با ضخامت 

𝑙و  (Rod)میله فلزی درمورد استفاده 
𝑟⁄  سپندرل مراجعه شود. دراینجا با اطمینان استفاده دیزاین به بخشRod  ای میلهیا 

 . استقابل قبول   ”¾با قطر

متصل انجام پایینی آن بنا به دیتیل مهند سی سپندرل مستقیما باالی دیوار قرارنداشته بلکه  :84شکل  -حالت سوم             

 .با هم اتصال داده شوندطویل  کوتاه یا بولت Rod یک توسط میباشد. دراین حالت (Corbel)به برآمدگی انجام باالیی دیوار

 

  نباشدسپندرل هم ردیف با  که یدرموقعیتدیواری : دیتیل اتصال باالیی پنل 84شکل 

 .زیاد قرار دارندسبتا ن  به یک فاصلهٔ دگر پایینی سپندرل ازهم  انجامباالیی دیوار و  انجام :85شکل  - حالت چهارم            

 باهم اتصال داده شوند. 82دراین صورت میتوانند به اساس شکل 

 

 زیاد قرار داشته باشند نسبتا  به فاصله  ازهم درحالتی که با سپندرلیی دیوار: اتصال باال85شکل 

که   ”¾دارای قطر فلزی یله م  bucklingعالوه از آن  .استفاده نمود 82شکل   میتوان از عناصر دیزاین شدهٔ  این حالتدر

 است باید ارزیابی گردد. ft 2.29طول آن 

                                                                                 A-36 Rod   L = 2.29’ = 27.5”   ،¾”∅  

                                                   A= 0.3 in
2

  𝑙 𝑟⁄ =  
27.5

0.16
≅ 172 >  r = 0.16 ،          و   120

𝐹𝑎                                                            :      16از جدول فشاری سترس یا تشنج مجاز = 8.84 𝑘𝑠𝑖 

                                              𝐴 =  
𝑃=𝑇

𝐹𝑎
=

1.46

8.84
= 0.165 𝑖𝑛2  < 0.3 𝑖𝑛2                             ok   
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 از قالب، انتقال و منتاژ آندیواری پریکست برداشتن پنل  -ترابری ارزیابی 

 برای این منظورسه مرحله را درنظر میگیریم:

  برداشتن پنل از قالب : -1

طوری استفاده شود که همین الیی سطح بابرداشت  نقطهٔ  4ن ازآبرداشتن بصورت مسطح تولید می شود. برای دیواری پنل 

، هدف اینورده شدن آبر به منظور کمک نماید.  منتاژ جهت پروسهٔ ن به حالت عمودی آنقاط برداشت برای چرخاندن 

. دراینجا ما این عن دادقرار آن پنل با یک عن المرکزیت به سمت قاعدهٔ خود مرکز ثقل باید ازبرداشت را  نقطهٔ  4ثقل مرکز

 انتخاب میکنیم. in 6 مرکزیت راال

 

 : موقعیت نقاط برداشت پنل دیواری  86شکل      

 :است دراین پنل سه گروپ نقاط برداشت مشخص گردیده ، فوق دیده میشودچنانچه درشکل 

 از قالب.پنل  بیرون کردنیا اشتن دبرای برآن باالیی برداشت درسطح  نقطهٔ  4 :اول گروپ

 طوالنی ضلع رویچرخ دادن پنل  به منظور( 86شکل طرف راست )طوالنی  عضلیک برداشت در نقطهٔ  2 دوم: گروپ

 ساختمانی. ساحهٔ یا انبار وبه  آرایشی وانتقاالت آنبرای اجرای کارهای  مقابل

 . درساختمان جهت عملیات منتاژ و نصب پنلعمود قراردادن  برای درضلع باالییبرداشت  هٔ نقط 2 سوم: گروپ

 مرکزضروراست تا  ،آن از قالب کشیدنبیرون درجریان از صدمات کناره های اضالع  پنل به منظور جلوگیری  نوت :

النس وتعادل پنل دروقت برداشت تامین می ی. دراین صورت بمرکزثقل پنل مطابقت داشته باشد دریک خط باکرین  تناب

  گردد.

 
 پنلمتعادل برداشتن  : 87شکل 
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  بلند کننده: تعادل نقاط برداشت توسط بیم  88 شکل

معلوم گردید که تشنج کششی کانکریت درامتداد عرض پنل به اندازه تشنج کششی ها درمحاسبات ترابری سپندرل قبال  

   ft 6.125با عرضکانکریت درامتداد طول آن بحرانی نمی باشد ، بنابرآن دراینجا ما مومنت انحنایی را درامتداد طول پنل 

 کانکریت را چک مینمایم.کششی ج نیافت نموده و تشدراست   in 73.5مساویست به که 

𝑤𝑝                                    وزن واحد طول پنل:          = 6.125 𝑥 
4

12
 𝑥 0.16 = 0.327 𝑘𝑖𝑝𝑠/𝐿𝐹 

𝑤𝑝                                               وزن یک واحد مساحت پنل :         =
0.327

6.125
= 0.0534 

𝑘𝑖𝑝𝑠
𝑆𝐹⁄ 

𝑊𝑃                                                               پنل :    کلی وزن  = 13.08 𝑥 0.327 = 4.28 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 

 3دایاگرام 

M𝑦−𝑚𝑎𝑥                         :                         ازشکل باالطوالنی مومنت انحنایی   = −31.4 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛     

M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡                                                 :1.5 با ظریب تزیدی = 1.5𝑥 31.4 =  47.1 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 
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 مقاومت گردد:پنل مقطع این مومنت با ید توسط عرض 

𝑆                                                                 :مدول مقطع  =  
𝑎 𝑥 𝑡2

6 
=

6.125 𝑥12 𝑥 42

6
=  196 𝑖𝑛3 

 تشنج کششی برای برداشتن ازقالب وانتقاالت داخل فابریکه:

                                              𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

𝑠
=  

47.1

196
= 0.24 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖           𝑜𝑘 

 رخاندن پنل باالی کنارطوالنی برای کارهای آرایشی وانتقاالت:چ -2

        

 برداشت دو نقطهٔ با استفاده از  : چرخاندن پنل دیواری 89شکل 

 :1.5با ضریب تزیدی مومنت انحنایی عرضانی پنل 

                                         𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =
𝑤𝑝 𝑎8

8
= 1.5 𝑥 

0.0534 𝑥 6.1252

8
𝑥 12 = 4.51 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡                           :         کششی کانکریت تشنج    =  
4.51 

196
= 0.023 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖  𝑜𝑘  

     

 
 پنل : بلند کردن عمودی 90شکل 

مدول  (،90)شکل  قراربگیردخود درامتداد طول  به حالت عمودطوالنی ضلع باالی  ،که پنل بعد از چرخ دادن زمانی نوت:

𝑆) آن خیلی بزرگ میباشدمقطع  = 3601 𝑖𝑛3)  ضلع تشنج کششی کانکریت درانساج به تحلیل اضافی  رورتضکه

 .دادبه ساحه انتقال هم و نمود درانبارنگهداری هم میتوان دراین حالت را پس پنل  نیست؛ این حالت در  یپایین

 افقی به حالت عمود برای نصب و منتاژ:مسطح ازحالت رخاندن پنل چ -3

 2و  باالییبرداشت سطح  نقطهٔ  4، نخست پنل دیواری بصورت مسطح با استفاده از  91برای این عملیات مطابق شکل 

یت بین بلند میگردد. موجودیت عن المرکزمتوازن  Truckیا از باالی ترک زمین  سطحباالیی از  ضلعبرداشت  نقطهٔ 

و  Line 1ثقل پنل سبب میشود که انجام پایینی پنل به سمت زمین میالن نماید اما هم آهنگی  مرکزثقل نقاط برداشت و مرکز
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Line 2   کرین مانع این میالن می گردد تا آنزمانیکه پنل به اندازه کافی ازسطح زمین یا از باالی ترک   2و  1تناب های یا

Truck میگردد که در نتیجه پنل به کمک  رها )شل(کرین  2شده و تناب  کشکرین  1مان  تناب بلند گردد. بعد همز

Rolling Block  و  2و  1به چرخش عمودی درهوا  شروع نموده و نهایتا  به حالت عمود قرارمی گیرد، استفاده تناب های

Rolling Block نخورده و به آهستگی  به حالت عمود کنترول خوب را مهیا میسازد تا پنل به سرعت چرخ  کاربرای کرین

 1تناب هیچ وزنی را متحمل نگردیده و تمام وزن پنل توسط  2قرارگیرد. بعد از آنکه پنل به حالت عمود قرار گرفت تناب 

  تحمل میگردد. یباالیضلع برداشت  نقطهٔ  2 از

 
 : چرخش پنل به حالت عمودی 91 شکل

ترجیح داد  ،ست به منظورجلوگیری از تخریب کانکریت اطراف نقاط برداشتنشان داده شده ا 91: طوریکه در شکل نوت

نقدر آافقی قوه ها  مرکبهٔ  حالت اینباشد درندرجه  60 کمترازکیبل برداشت چنگگ میشود تا زاویه بین سطح کانکریت و 

، کانکریت باید عملیاتدرجریان این همچنان باید خاطرنشان نمود که بزرگ نمی باشند که موجب تخریب کانکریت گردد. 

 میباشد. ksi 0.354 کانکریت تشنج مجاز کششیروزه باشد که برای این مقاومت فشاری  28ارای مقاومت فشاری د

ن مانند آبنا بر بحرانی ترین حالت برای تشنج کششی کانکریت لحظه اولی میباشد که پنل بصورت افقی برداشته می شود.

 .گردددریافت و تشنج کششی کانکریت چک درلحظه برداشت حالت این یی پنل در تحلیل های قبلی باید مومنت انحنا

  
4دایاگرام   
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 دریافت گردیده است. ی نقاط برداشتقوه ها توزیعمومنت های فوق به اساس 

M𝑦−𝑚𝑎𝑥                    :                               ازشکل باالطوالنی مومنت انحنایی   = 17.64 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

    : 2با ظریب تزیدی 

M𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 2 𝑥 17.64 =  35.28 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                                                           

 :دریافت گردیده 58 که مدول مقطع در صفحهٔ  مقاومت گرددمقطع پنل این مومنت با ید توسط عرض 

 :رخ دادن عمودیچ برای حالتکانکریت تشنج کششی پس 

                                             𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 =  
M𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑠
=  

35.28

196
= 0.180 𝑘𝑠𝑖 < 0.354 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

 دریافت ظرفیت نقاط برداشت وانتخاب انسرت

یا  درجریان برداشتن  عامل باالی جفت انسرت هٔ دیده می شود که اعظمی ترین قو 4و 3دایا گرام های   ازمالحظه و مقایسهٔ 

R1 ( 3دایاگرام بیرون کردن پنل از قالب )  = 2.49 𝑘𝑖𝑝𝑠  . میباشد 

 :هرانسرتباالی  عاملکششی قوه پس 

                                                 𝑇𝐹−𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 =
𝑅1

2
=  

2.49

2
= 1.24 𝑘𝑖𝑝𝑠 < 𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 2 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 این قوه کوچکتراز قوهٔ  = 2 𝑘𝑖𝑝𝑠    ٔانسرت  است.  پس استفادهٔ  39 صفحه CX-28  .قابل قبول است  

از حالت  آنپنل حین برداشتن )ضلع باالیی ( برشی برای جفت انسرت در انجام باالیی  قیمت قوهٔ   4دایاگرام   با مالحظهٔ 

د. ننقدر بزرگ نیست که قابل اندیشه باشآاست. بنابراین درلحظات اول برداشتن پنل قوه های برشی   V=0.54kips، افقی

انسرت باالی عامل و قوه کششی  رفتهقوه برشی رو به تقلیل  ،تا به حالت عمودی درآید زمانیکه پنل به چرخش شروع میکند

تمام وزن پنل را   باالییضلع انسرت  2ود قرار گیرد. دراین حالت زمانیکه پنل به حالت عمآنتا  زیاد شده میرودبه تدریج  ها

 انسرت:ی هرقوه عامل کششی باالپس تحمل مینمایند. 

                                                𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑊𝑝

2
=  

4.28

2
= 2.14 𝑘𝑖𝑝𝑠 < 𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 3.19 𝑘𝑖𝑝𝑠  

𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 کتراز قوهٔ این قوه کوچ = 3.19 𝑘𝑖𝑝𝑠   ٔاست.  پس استفاده انسرت  43 صفحه(2T/2.5T) RL-7- 2.5T  برای

 قابل قبول است. نیز پنلبرای این   in 4ضخامت 

  

                        

 فریم Aباالی  پنل های مسطحورتیشن ترانسپ                      به حالت عمود یا نگهداری پنل های مسطح انبار               
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  پریکستباربردار دیزاین پنل دیواری 

را درنظرمی   (ft ≈ 62 in 5.19)حداکثر و (ft = 54 in 4.5)حداقل  دوعرض  بازهم  این دیوارهابرای دیزاین سترکچر

دیگری وجود یا ساختمان عنصر باالی آنها کدامدررا به تهداب انتقال داده و همان قسمت وزن پوشش گیریم. این پنل ها 

 مراجعه شود.  92 شکلندارد. به 

 دراین بخش ما نخست  به دیزاین اتصاالت این دیوار پریکست می پردازیم.

 خود می باشند.درهرجناح  نیزدارای دو اتصال  ی باربردار پریکست دراین مثالپنل ها

 5.19ft ≅ 62 in     :                   = 5.19 x 30 x 0.5 x 0.16 =  12.46   kips   𝑾𝑷وزن پنل باعرض 

 x Wp = 1.2 x 12.46 = 14.95 kips     𝑾𝑺 1.2 =                                            بار زلزله  باالی پنل: 

     𝑾𝑳 = 0.042 x 5.19 x 30 = 6.54 kips                                                              بارباد باالی پنل: 

 بارزلزله  محاسبات را کنترول مینماید.

                        
 : نمای داخلی دیوار باربردار پریکست92شکل 

                                                                                           
  92Aشکل                                            

  دریافت عکس العمل ها در نقاط اتصالی:     

، دریافت عکس العمل های نقاط اتصالی بصورت  پریکست کانکریتغیر باربردار در بخش دیزاین استرکچردیوارهای 

تی صورت ااختصارتا  سعی می شود روش ها ین بخش به منظور جلوگیری از تکرار درا ه،مشرح مورد بحث قرار گرفت

 .کردمراجعه های قبلی بخش های گیرد، البته برای ابهام زدایی می باید به بحث 
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            96شکل                           95شکل                              94شکل                               93شکل              

           I -  عکس العمل ها ازاثروزن پنل ) بارمرده(: - 93شکل 

𝑅𝑣                         برشی:                                              عکس العمل قوهٔ 
𝐷  =  

12.46

2
 = 6.23 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝑇                 وفشاری:                کششی عکس العمل قوهٔ 
𝐷  =  − 𝑅𝐵

𝐷 =  
12.46 𝑥 0.25

2 𝑥27.75
 ≅ 0.056 𝑘𝑖𝑝𝑠 

           II -  عکس العمل ها ازاثربارافقی زلزله عمود به سطح پنل: - 94شکل 

𝑅𝑇                                    کششی باالیی:        عکس العمل قوهٔ 
𝐸  =   𝑅𝐵

𝐸 =  
14.95 𝑥 15

2 𝑥27.75
 ≅ 4.04 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝐵                                                  کششی پاینی : عکس العمل قوهٔ  
𝐸  =   

14.95 𝑥 12.75

2 𝑥27.75
= 3.43 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            III -  عکس العمل ها ازاثر بارباد: -95شکل 

                                                                                               WL = 0.042 x 5.19 = 0.22 klf 

                                                    
       

     𝑅𝑇
𝑤  =

0.22

2 𝑥2 𝑥 27.75
( 27.75 + 2.25)2 = 1.784 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                     
       

     𝑅𝐵
𝑤  =

0.22

2 𝑥2 𝑥 27.75
(27.752 − 2.252) = 1.52 𝑘𝑖𝑝𝑠                

            IV -  عکس العمل ها از اثر بار عمودی زلزله: -96شکل 

𝑅𝑣                                    برشی:         عکس العمل قوهٔ 
𝐸𝑣  = 1.2𝑅𝑣

𝐷   = 1.2 𝑥 6.23 = 7.48 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝑇        وفشاری:   کششی عکس العمل قوهٔ 
𝐸𝑣  =  − 𝑅𝐵

𝐸𝑣 =  1.2𝑅𝐵
𝐷 = 1.2 𝑥 0.056 = 0.0672 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            V -  عکس العمل ها از اثر بار زلزله موازی به ساختمان: - 97شکل 

                                                                                       𝑅𝑇
𝐻𝐸  =   

14.95 𝑥 0.25

2 𝑥3.19
 =  0.59 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 

 

 97شکل 

 :(Ultimate)التیمیت جمع بندی قوه های عامل  - 1      
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            A –  ٔدرقاعده دیوار زلزله هایاز اثروزن پنل و بارکششی  قوه: 

𝑇𝑈−𝐸 = 0.75 ( 1.4 𝑅𝐵
𝐷 + 1.1 𝑥 1.7 ( 𝑅𝐵

𝐸 +  𝑅𝐵
𝐸𝑉 + 𝑅𝑇

𝐻𝐸)                                                         

                     𝑇𝑈−𝐸 = 0.75 [ 1.4 𝑥 0.056 + 1.87 (3.43 +  0.0672 + 0.59) ] = 5.79 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                                                                           ∴  𝑇𝑈−𝐸 = 5.79 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            B –  ٔازاثر وزن پنل و بارزلزله درقاعده دیواربرشی  قوه :
                                                                                                                      

 

                                                                          
 V𝑈−𝐸 = 0.75 ( 1.4 𝑅𝑉

𝐷 + 1.1 𝑥1.7 𝑥 𝑅𝑉
𝐸𝑉)  

                   
      

                                                 V𝑈−𝐸 = 0.75 ( 1.4 𝑥 6.23 + 1.87 𝑥 7.48) = 17.03 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 :(Service Loads) خدماتی جمع بندی قوه های عامل - 2      

            a –  ٔکششی : قوه                                                        𝑇𝑠𝑙 =  𝑅𝐵
𝐷 +  𝑅𝐵

𝐸 +  𝑅𝐵
𝐸𝑉 +  𝑅𝑇

𝐻𝐸  

                                                           𝑇𝑠𝑙 =  0.056 + 3.43 + 0.0672 + 0.59 = 4.14 𝑘𝑖𝑝𝑠 

            b –  ٔبرشی: قوه                                                                                 𝑉𝑠𝑙 =  𝑅𝑉
𝐷 +  𝑅𝑉

𝐸𝑉 

                                                                                       𝑉𝑠𝑙  = 6.23 + 7.48 = 13.71 𝑘𝑖𝑝𝑠 

وزن پوشش کانکریت دارند . ازهم قرار ft 9.5در فاصله  98شکل مطابق فرض میکنیم که دیوارهای بار بردار پریکست 

 توسط این دیوارها به تهداب انتقال می یابد.  99مطابق شکل سبک 

                          

 100شکل                                               99شکل                                          98شکل                       

 جمع بندی بارهای پوشش باالی دیوار: 

𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓                                                               مساحت پوشش بام = 9.5 𝑥 5.19 = 49.31 𝐹𝑇 2 

               𝑃𝐷𝐿 = 0.03 𝑥 49.31 = 1.48 𝑘𝑖𝑝𝑠                                                                       :بار مرده بام 

𝑃𝐿𝐿                                                                              بارزنده: = 0.04 𝑥 49.31 = 1.97 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑃𝑈              بارالتیمت یا نهایی: = 1.4 𝑃𝐷𝐿 +  1.7 𝑃𝐿𝐿 = 1.4 𝑥1.48 + 1.7 𝑥 1.97 = 5.42  𝑘𝑖𝑝𝑠   

 : 98بار پوشش درهر یک از دو جناح شکل 

                                                                                           𝑅𝑈 =  
𝑃𝑈

2
=  

5.42

2
= 2.71  𝑘𝑖𝑝𝑠       

𝑅𝑐                                                    :اتصال  نقطهٔ  عکس العمل درهر =  
𝑅𝑈

2
=  

2.71

2
= 1.36  𝑘𝑖𝑝𝑠      
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𝑀𝑐𝑢        مومنت از اثراین بار:            99ازشکل  =  𝑅𝑐 𝑥 2.25 = 1.36 𝑥 2.25 = 3.06 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

 :  پنل دراتکا با تهداب دیزاین انگل قاعدهٔ  - 1           

 فرض میکنیم:  ”L= 10را با طول    ”L 4” x 4” x tیک انگل 

𝑀:                                                        100از شکل  = 5.79 𝑥 3.5 + 3.06 = 23.32 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                                                                                            𝑆 =  
𝑏 𝑥 𝑡2

6 
=  

10 𝑥 𝑡2

6 
= 1.67  𝑡2  

                                                        𝐹𝑏 =  
𝑀

𝑆
=  

23.32

1.67  𝑡2 ,         32 =  
23.32

1.67  𝑡2 
  ,     𝑡 = 0.66 𝑖𝑛 

 است.   قابل استفاده  in 4و طول   in 0.5با قطر گل میخ   2با  همراه  ”L = 10با طول    ”L 4” x 4” x 3/4پس انگل 

y= 0 ,     x = 6      𝑙𝑒                                                                          برای:  3ازجدول  = 4 𝑖𝑛, 

                                                                                                                   ∅ 𝑃𝑐 = 18 𝑘𝑖𝑝𝑠   

                                         ∅ 𝑃𝑐 = 18 𝑘𝑖𝑝𝑠  > 𝑉𝑈−𝐸 =  17.03 𝑘𝑖𝑝𝑠                            ok         

                                                                                                        𝑃𝑐 =
18

0.85
= 21.18 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                                                                 𝑃𝑠 = 2 𝑥 9.8 = 19.60 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 :بیرنگ پلیت تهداب  Bearing Plate)  (دیزاین - 2           

 فرض میکنیم.  4inو طول   0.5inبا قطر  گل میخ  4  را همرا با PL 8” x 12” x tیک پلیت 

                          

 102شکل                                                                101شکل                                      

𝑉𝑈−𝐸 قوهٔ   که  فرض میشود  = 17.03 𝑘𝑖𝑝𝑠 
 عمل میکند. 210و 110، 010 الاشکانکرپلیت درمرکز  

𝑀      در امتداد طول پلیت نظر به اتکای گل میخ ها:       مومنت این قوه  =
17.03 𝑥 8

8
= 17.03 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                                                                                                          𝑆 =   
8 𝑥 𝑡2

6 
= 1.33  𝑡2  

                                                        𝐹𝑏 =  
𝑀

𝑆
=  

17.03

1.33  𝑡2
,         32 =  

17.03

1.33  𝑡2 
  ,     𝑡 = 0.63 𝑖𝑛 

قطر  با  )گل میخ(  Stud 4با   ”¾ PL 8” x 12” xپس انکر پلیت سایز 
1

2
𝐿طول  و   ∅  =  قابل استفاده است .  ”4

𝑙𝑒                                                                برای:           3ازجدول  = 4 𝑖𝑛,      y= 8 ,      x = 4 

                                                                                                                    ∅ 𝑃𝑐 = 31 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                              ok                  ∅ 𝑃𝑐 = 31 𝑘𝑖𝑝𝑠  > 𝑉𝑢 = 17.03 𝑘𝑖𝑝𝑠                        

                                                                                                        𝑃𝑐 =
31

0.85
= 36.47 𝑘𝑖𝑝𝑠 
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                                                                                                    𝑃𝑠 = 4 𝑥 9.8 = 39.2 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 :102شکل  -پلیت ولدنگی دریافت سایز  - 3           

را درنظر  ”x 10” x t ”2برای این منظور یک پلیت  این پلیت قاعده دیوار را به بیرنگ پلیت تهداب اتصال میدهد. 

𝑇𝑈−𝐸قوه یم فرض میکنمیگیریم.  = 5.79 𝑘𝑖𝑝𝑠   پلیت   این انیمرکز عرض در باالتر از بیرنگ پلیت تهداب  ”1تقریبا

 عمل میکند.

𝑀                         مومنت این قوه نظربه انجام ها پلیت :       =
𝑇𝑈−𝐸  𝑥 𝐿

4
=  

5.79 𝑥 2

4
= 2.9 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑆                                                                   :  دریافت ضخامت پلیت ولدنگی =  
2 𝑥 𝑡2

6 
= 0.33 𝑡2  

                                                          𝐹𝑏 =  
𝑀

𝑆
=  

2.9

0.33𝑡2 ,         32 =  
2.9

0.33 𝑡2 
  ,     𝑡 = 0.52 𝑖𝑛 

 قرار گیرد. استفاده   مورد  باید   ”PL 2” x 10” x 5/8ی سایزپلیت ولدنگ

 :  دریافت سایزولدنگ

𝐸𝑃                                   :      97و شکل  62 هٔ حبادرنظرداشت بارزلزله صف =  𝑊𝑆 = 14.95 𝑘𝑖𝑝𝑠  

              ”C1= 1,  K = 0,     l = 10                                                             :           4با مراجعه به جدول 

                                                                              𝑎𝑙 = 2”,        𝑎 =
2

10
= 0.2,      𝑐 = 1.19 

                                                        𝐷 =  
𝑃

𝐶1𝐶 𝑙
=  

14.95

1 𝑥 1.19 𝑥10
= 1.26, ∴  

1.26

16
= 0.0788 𝑖𝑛  

 قابل قبول است. ”3/16پس ضخامت ولدنگ 

 دیده شود. 102زای اتصالی این پنل با تهداب شکل جبرای تمام عناصرو ا

  پری کستدیزاین سیخ بندی دیوار باربردار 

 دارایی های مقطع: ( 92Aشکل )  6inوضخامت  ft = 54in 4.5برا ی پنل با عرض 

                                                                                                                          A = 324 in
2 

                                                                                                                                y = 3 in 

                                                                                                                           I =  972 in
4

 

                                                                                                                          S =  324 in
3

 

 =                                                :      ()یک فت  پنل وزن واحد طول
324

144
  𝑥 0.16 = 0.36 klf  w𝑝   

 𝑤𝑝  = 0.3 x 0.36 = 0.108  klf  w𝑠 0.3 =                                               :   درواحد طول بارزلزله

 =                                                                     : بار باد در واحد طول
42

1000
 x 9 =   0.378 klf  w𝐿 

 𝑤𝑠 =  0.108  w𝐿 < 0.378 =                                                                                             چون:

 بنابراین بار باد محاسبات را برای دیزاین سیخبندی کنترول مینماید.

متصل با این پنل  ”6-’4دو جناح این پنل، پنل های دیگری به عرض در دیده میشود که   92شکل  Bسکشن به با مراجعه 

باد تحت عمل فشار همراه با پنل مورد بحث  ”3-’2) ( ین پنل هاسطح نصف هریک از اکه  برآن استفرض بنا براین  .اند

    .           خواهد بود ”0-’9 = ”3-’2 (2) + ”5-’4باد  بار تحت اثرعرض مجموعی درنتیجه  و خواهند گرفتقرار 

و   های برشی ن دایاگرام قوهآبنا بر ،می باشددرامتداد ارتفاع اتکا  3این پنل دارای  92شکل  Aسکشن  چون به اساس

w𝐿:   طول واحد  بارباد دررا با درنظر داشت  مومنت  = 0.378 𝑘𝑖𝑝𝑠/𝐿𝑓   مینمایم  خالصه ذیل   شکل به. 
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 5دایاگرام                                                            

          Mmax = -302 kip-in                                                                   :      مومنت اعظمی 5از دایاگرام 

𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)       :  ضرورینهایی یا مومنت  (Ultimate)مومنت و  = 1.3 𝑥 302 = 393 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

 نمود .را دریافت  𝑀𝑢(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)میتوان مقدار سیخبندی ضروری و  گذشته  مباحث با استفاده از 

ندی برای سپندرل و بدیزاین سیخ در بخش های   این پروسه زیرا  : دراینجا ازمحاسبات سیخبندی صرف نظرشده نوت 

به  دیوار برای این سیخبندیمقدار ، محاسبات بعد از  قابل تذکراست که . است گردیده مفصل بحث  دیوارهای غیرباربردار

  ترتیب ذیل مشخص گردیده است.

 

 سیخبندی دیوار بابردار پریکست :103شکل 
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قمست   این که  می بینیم  1 صفحهٔ  1های بار بردار پریکست درپالن شکل شکل موقعیت گیری دیوار با مشاهدهٔ  نوت :

قضاوت   به بنا که  استو درکل مهاربندی جانبی خوبی را بوجورآورده   استبسته  )صندوق(  ساختمان به شکل یک جعبه

 افی ندارد.ضبه ارزیابی ا یقابل اندیشه نبوده و نیاز دیوارهااین  کمانشیا  خمش ،درست انجنیری

 برداشتن پنل از قالب، انتقال و منتاژ آن -ترابری ارزیابی 

 را نیز در سه مرحله انجام میدهیم: مانند دیوارهای پریکست غیرباربردار،  ترابری پنل های دیواری پریکست باربردار

 :داشت پنل را به سه گروپ دسته بندی میکنیمبرای این منظورنقاط بر

 .(104شکل) برای برداشتن یا بیرون کردن پنل از قالب باالییبرداشت درسطح  نقطهٔ  8: گروپ اول

پنل باالی ضلع طوالنی مقابل برای  چرخاندن( جهت 106و  105اشکال برداشت دریک ضلع طوالنی ) نقطهٔ  4: گروپ دوم

 . ساختمانی االت آن به انبار وساحهٔ اجرای کارهای آرایشی وانتق

 . (111شکل) جهت عملیات منتاژ و نصب پنلبرداشت درضلع باالیی برای حالت عمود قراردادن  نقطهٔ  2: گروپ سوم

 ب :پنل از قالمسطح برداشتن  - 1         

قرار  بیمورد ارزیااشد می ب  5.19ft که  ترین عرض پنل را اعظمی 92Aو  92 اشکالبا مراجعه به برای این منظور 

 میدهیم .

 x 30 x 0.5 x 0.16 =  12.46   kips   𝑾𝑷 5.19 =                                                  پنل:   لی ک  وزن 

𝑤𝑝                                                                          طول پنل: واحدوزن  =
12.46

30
= 0.415 𝑘/𝑙𝑓 

𝑤𝑝                                                     :    پنلوزن واحد مساحت  = 1 𝑥 0.5 𝑥 0.16 = 0.08 𝑘/𝑠𝑓 

𝑆                                                                           مودل مقطع پنل:  =
5.19 𝑥 12 𝑥 62

6
=  374 𝑖𝑛3 

 49شکل  هایداده ازبا استفاده بصورت مسطح ن آبرداشت سطح باالیی  نقطهٔ  8این پنل دیواری میتواند ازقالب توسط 

 است.مشخص گردیده موقعیت نقاط برداشت آن در شکل ذیل  49با مراجعه به شکل . برداشته شود 35 صفحهٔ 

 

 اشتبرد نقطهٔ  8: بلندکردن متعادل پنل با استفاده از104شکل 

گردیده است  اجرأ  38 درصفحهٔ برای آن که محاسبات تشنجات کشی کانکریت   ft 28مقایسه ابعاد این پنل با سپندرل طول از

پنل این زیرا   می باشد،بخوبی درکنترول آن  کششی کانکریت درامتداد طول و عرض اتبه این نتیجه میتوان رسید که تشنج

. بنا براین است in 4ضخامت  دارای سپندرل  حالیکه در، است  in 6 ی ضخامتداراطویل تر است ،   ft 2باوجودیکه 

   نمی باشد. یمحاسبات اضافی ضرور
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 :وانتخاب انسرت دریافت ظرفیت نقاط برداشت     

𝑇𝐹−𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔              :باالییسطح در هرنقطه برداشت کششی عامل  قوهٔ  =
𝑊𝑝 

8
=  

12.46

8
= 1.56 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 ) دارای ظرفیت کششی   CX-28میدانیم که انسرت  39 از صفحهٔ  = 2 𝑘𝑖𝑝𝑠 ) چون می باشد و  

  𝑇𝐹−𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 = 1.56 𝑘𝑖𝑝𝑠 < 𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 2 𝑘𝑖𝑝𝑠    انسرت که برای برداشتن سپندرل استفاده شده این است، پس

  .ل استقابل قبونیز برای این پنل 

 وانتقاالت: انبار ،طوالنی برای کارهای آرایشیضلع چرخاندن پنل باالی  - 2          

 مشخص گردیده 105در شکل برداشت  نقطهٔ  4 برایموقعیت نقاط برداشت ضلع طوالنی  40 صفحهٔ  57با مراجعه به شکل 

به و چرخاند مقابل طوالنی ضلع میتوان روی را پنل  دیده میشود 106. با استفاده ازاین نقاط برداشت چنانچه درشکل است

 . 107شکل  ،قرارداد آن درامتداد طولحالت عمود 

                 

 : چرخاندن پنل با استفاده ازنقاط برداشت ضلع طوالنی106 شکل       : موقعیت نقاط برداشت درضلع طوالنی105شکل            

 استفاده قرارمیگیردمورد ساختمان   و انتقاالت  تا ساحهٔ  عالیت های داخل فابریکه برای تمام فنقاط برداشت ضلع طوالنی 

 (Truck)وسیله نقلیه باالی است نشان داده شده  108چنانچه در شکل  درامتداد طول آنحالت عمود به همچنان پنل میتواند 

 شود.به ساحه انتقال داد 

                                                                        
 تسمه ایمنی نشان داده نشده -: انتقال پنل به حالت عمود108 شکل     طوالنیضلع رداشت بپنل توسط نقاط  بلند کردن: 107شکل      

 درهمان روز بیرون کردنروی ضلع طوالنی آن به حالت عمود آن  چرخاندن ،بصورت مسطح ازقالبپنل برداشتن بعد از

 گیرد.می صورت کارهای آرایشی به منظورقالب  از آن

 :1.5با ظریب تزیدی مومنت انحنایی عرضانی ،  40 صفحهٔ  57به اساس شکل 

                                               𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
𝑤𝑝 𝑎2

8
= 1.5𝑥 

0.08 𝑥5.192

8
 𝑥 12 = 4.85 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

= S               :67 ازصفحهٔ  مقطع پنلمودل ، ط یک فت مقطع پنل مقاومت میشودساین مومنت تو  374 𝑖𝑛3 

 عملیات:این برای کانکریت تشنج کششی پس 
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    𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
𝑀𝑥

𝑠
=  

4.85

374
= 0.013 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘                            

  1.5:تزیدی ضریببا  40 صفحهٔ  57شکل از ومنت انحنایی طوالنیم

                                             M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
±

 = 1.5𝑥 0.0027 𝑥 0.08 𝑥 5.19 𝑥302𝑥 12 =  18.16 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

این مومنت باید توسط مقطع 
𝑎

2
𝑆                                         مقاومت شود.    =

5.19

2
 𝑥 12 𝑥 62

6
=  187 𝑖𝑛3 

 :کانکریتتشنج کششی لهذا، 

                             𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

±

𝑠
=  

18.16

187
= 0.097 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖    𝑜𝑘 

 :لع طوالنی پنل ض دریافت ظرفیت نقاط برداشت     

 :106و 105شکل ،روی ضلع طوالنی برداشت برای چرخاندن پنل عامل برشی درهرنقطهٔ  قوهٔ 

                                                                      𝑉𝑅−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =
(0.5)𝑊𝑝 

4
=  

0.5 𝑥 12.46

4
= 1.56 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 :(107شکل )پنل عمودی  بلند کردنبرای ضلع طوالنی برداشت  هرنقطهٔ درکششی عامل  قوهٔ 

                                                                                   𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑊𝑝 

4
=  

12.46

4
= 3.11 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 از باالی وسیلهٔ  107ابتدا مطابق شکل پنل ده شود، این انتقال داساختمانی  ساحهٔ به  108هرگاه پنل مطابق شکل  نوت :

ه شد  Levelی اتکا 4باالی سطح هموار یا  درامتداد طولآن به حالت عمود  قرار دادنبعد از شده و( برداشته Truckنقلیه )

برداشته شده و  110و  109 و بعد مطابق اشکال ، کرین تغییر موقعیت داده می شوند  Line2و    Line 1های تناباول  ،

  .میشوددرآورده برای عملیات منتاژحالت عمودی به بدون تماس به زمین درهوا آن با چرخ دادن 

رک به ساحه ساختمانی انتقال داده شود دراینصورت برداشتن آن از باالی ترک هرگاه این پنل بطورت مسطح باالی ت  

 Line 2صورت میگیرد با تفاوت اینکه تناب  59 صفحهٔ  91کل منتاژ مشابه به ش درآوردن آن به حالت عمود برای عملیه و

 .آورده میشود 111شده وبالخره به حالت شکل برداشت سطح پنل نزدیک به ضلع پایینی جا داده  نقطهٔ  4به 

  :اژتمنعملیه برای باالیی انجام یا ضلع برداشت  درهرنقطهٔ کششی عامل  قوهٔ :  111از شکل 

                                                                                   𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑊𝑝

2
=  

12.46

2
= 6.23 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                      
 110 شکل                                                              109شکل                                              
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 111 شکل

 : پنل باالیی ضلع انتخاب انسرت برای نقاط برداشت     

را متحمل می کششی عامل  بلندترین مقدارقوه های باالیی پنل ضلعبرداشت  نقطهٔ  2درجریان منتاژ  111نظر به شکل 

 قوهٔ   ظرفیت الزم را برای که  انتخاب کنیمباالیی  ضلعطوالنی و ضلعبرای نقاط برداشت باید انسرتی را  بنابراین شوند، 

𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛کششی  = 6.23 𝑘𝑖𝑝𝑠  برشی قوهٔ و 𝑉𝑅−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 = 1.56 𝑘𝑖𝑝𝑠  ( 69صفحٔه ) 24داشته باشد. ازجدول ،

یاد میشود و دارای  Ton-Erection Anchor 4  که بنام پنل in 6برای ضخامت  را  /4T/5T RL-3- 4T  انسرت

Shear Bar   وTension Bar 3000برای کانکریت  4:1 کاری ظریب ایمنی بااین انسرت  البته ،است انتخاب میکنیم psi 

𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 کششی دارای ظرفیت = 8000 𝑙𝑏 = 8 𝑘𝑖𝑝𝑠 وظرفیت برشی   𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 2990 𝑙𝑏 = 2.99 𝑘𝑖𝑝𝑠  

استفاده  موردباالیی ضلع طوالنی و ضلع درمنتاژ خل فابریکه و های داعملیات هر دوبرای  این انسرت میتواند پس میباشد. 

 .قرارگیرد

                                              ok                       𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 8 𝑘𝑖𝑝𝑠 > 𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  = 6.23 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                              ok                      𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 2.99 𝑘𝑖𝑝𝑠 > 𝑉𝑅−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 = 1.56 𝑘𝑖𝑝𝑠 

                                                          

    کششی وبرشی های انسرت بلند کننده با سیخ :113 شکل              سیخ کششی: انسرت بلند کننده با 112 شکل           

                                   
 سیخ برشی : شکل خم شدهٔ  113bشکل                    Shear Bar: جاگذاری  113a شکل                             
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 دیزاین عناصر پریکست کانکریت برای پوشش پایه های فلزی

انجام و همچنان با قطع یا غیرمساوی و فاع مساوی با قاعده وارت مانند Lشکل  یها مقطعاین عناصربا درنقشه های مهندسی 

این عناصر  سترکچر . برای سهولت دردیزاینندنشان داده شده ا 45ᵒ ویا  (90ᵒ) قایم یا بصورتاضالع قاعده وارتفاع های 

  .ریممیگینظر در  115شکل مطابق   اضالع یهانجام ( ا90ᵒقطع قایم)  مساوی وتفاع رقاعده و ا  با راشیپ  L مقطعما 

                    

      مقطع پوشش پایهسکشن یا : 115شکل              طوالنی پوشش پایه  (Elevation)نما :114شکل                                   

 :(115) شکل دارایی های مقطع

𝐼 𝐼0 𝐴𝐷2 𝐷 𝐴𝑦 Ax y x A  

5362 3797 1565 -4.17 1012.5 180 11.25 2 90 1 

2009 99 1910 5.08 148 980.5 2 13.25 74 2 

7371    1160.5 1160.5   164 ∑ 

A= 164 in                                                                                                         از جدول باال :
2

    

A-A    :                                                                                              𝑋برای مقطع  = 7.08 𝑖𝑛 

I = 7371 in                                   همچنان                   
4
   ،      Yt = 15.42 in  ،     Yb = 7.08 in 

St = 478 in                                                                                   پس:  
3
           Sb = 1041 in

3
 

𝑤𝑝                                                                 :یک واحد طولوزن  =  
164   

144
𝑥 0.16 = 0.182𝑘𝑙𝑓 

𝑤𝑠                                                        :   واحد طولدر بار زلزله =  0.3 𝑥 0.182 = 0.0547𝑘𝑙𝑓 

𝑤𝐿                   :                                  هرضلع بارباد درواحد طول =  0.042 𝑥 
22.5

12
= 0.079 𝑘𝑙𝑓 

𝑤𝐿                                .بارباد درکنترول استبرای سیخبندی  = 0.079 𝑘𝑙𝑓 >  𝑤𝑠 = 0.0547 𝑘𝑙𝑓 

 :دیزاین سیخبندی      

 :باالیی و پایینیهای درصورت اتکای عنصر درانجام  مومنت طوالنی

                                                        𝑀1 =
𝑊𝐿 𝑥 𝑙2

8
=  

0.079 𝑥 13.12

8
𝑋 12 = 20.3 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                                                                     𝑀 𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)
1 = 1.3 𝑥 20.3 = 26.39 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

 :تشنج کششی کانکریت

                                                   ok 𝑓𝑡 =  
𝑀𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑) 

S𝑡
=

26.39

478
= 0.0552 𝑘𝑠𝑖 < 0.354  𝑘𝑠𝑖 
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 :محاسبه سیخ های طوالنی

 :صورتی کهدر 115شکل (  L)قاعده  ضلع افقیبرای  سیخ های ضروری 

                                                                                      b = 22.5 in ,     d= 22.5-2 = 20.5 in 

As= 0.2 inبا مساحت را  4#سیخ  (1) 
2

 : رنظرمیگیریمد 

                                                   𝑎 =  
0.2 𝑥60

0.85 𝑥 5 𝑥22.5
= 0.126 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.126

2
= 0.063 𝑖𝑛 

                                     M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
1 = 0.9 𝑥  0.2 𝑥  60( 20.5 − 0.063) = 221 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                           ok   M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
1 = 221 𝑖𝑛 − 𝑘𝑖𝑝𝑠 >  𝑀 𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

1 = 26.39 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

 :درصورتی که 115شکل (  L)ارتفاع عمودی  ضلعبرای سیخ های ضروری 

                                                                                 b = 4 in ,       d= 22.5-2.25 = 20.25 in 

As= 0.60 inمساحت مجموعی   و in 9.25با فاصله های را  4#سیخ   (3)
2 

 :درنظر می گیریم 

                                                            𝑎 =  
0.60 𝑥60

0.85 𝑥 5 𝑥4
= 2.12 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

2.12

2
= 1.06 𝑖𝑛 

                                    M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
2 = 0.9 𝑥  0.6 𝑥  60( 20.25 − 1.06) = 622 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

                            M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
2 = 622 𝑖𝑛 − 𝑘𝑖𝑝𝑠 >  𝑀 𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

1 = 26.39 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  𝑜𝑘 

 طول بایلیورتکانیک  را مانند(  L)قاعده یا ارتفاع  115شکل یک ضلع های عرضانی،  دریافت سیخبرای 

 در نظر میگیریم.  ’1.542 = ”18.5 = ”4 -”22.5 

                    

                                                                            𝑀3 =
0.079 𝑥 1.5422

2
𝑋 12 = 1.13 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                                                                   𝑀 𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)
3 = 1.3 𝑥 1.13 = 1.47 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛        

As= 0.2 inبا مساحت را  4#سیخ 
2 

 :، دراین حالتمد نظر میگیریم in 12به فاصله های را  

                                                         b= 12 in,        h= 4 in,          d= 1.75 in,       S= 32 in
3

 

                                                     𝑎 =  
0.2 𝑥60

0.85 𝑥 5 𝑥12
= 0.235 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.235

2
= 0.118 𝑖𝑛 

                                 M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
3 = 0.9 𝑥  0.2 𝑥  60( 1.75 − 0.118) = 17.63 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

                             M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
3 = 17.63 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 >  𝑀 𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

3 = 1.47 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  𝑜𝑘 

چنانچه در شکل  )کانتیلیور( که طول این قسمت خود اند ییباالانجام در یافته امتداددارای یک ضلع  هاپنل ن اییک تعداد از 

 . میباشند in 3.5 آن و ضخامت ft 2.50نشان داده شده است  117
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 امتداد یافته با یک ضلع پوشش پایه : نمای طوالنی 117 شکل                 :نمای سه بعدی پوشش پایه 116 شکل      

 
  دریافت سیخ برای این کانتیلیور:

                                                                             𝑀4 =
0.079 𝑥 2.502

2
𝑋 12 = 2.96 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                                                                       𝑀 𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)
4 = 1.3 𝑥 2.96 = 3.85 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛     

                                                   b= 22.5 in,        h= 3.5 in,          d= 1.75 in,       S= 24 in
3

                                                  

                                                        ok 𝑓𝑡 =  
𝑀 𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

4

𝑆
=  

3.85

24
= 0.16 𝑘𝑠𝑖 < 0.354  𝑘𝑠𝑖 

As = 0.6 inظر میگیریم مد ن in 9.5را به فاصله های  4#سیخ  (3)
2
. 

                                                  𝑎 =  
0.6 𝑥60

0.85 𝑥 5 𝑥22.5
= 0.377 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.377

2
= 0.189 𝑖𝑛 

                                 M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
4 = 0.9 𝑥  0.6 𝑥  60( 1.75 − 0.189) = 50.58 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

                           M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
4 = 50.58 𝑖𝑛 − 𝑘𝑖𝑝𝑠 >  𝑀 𝑢(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

4 = 3.81 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  𝑜𝑘 

 

 پوشش پایه : سیخبندی  118شکل 

 عناصر پریکست کانکریت برای پوشش پایه های فلزی -ترابری ارزیابی 

  

به  -2شیپ و  Vشکل به  -1 : گزینه وجود داشته باشد 2میتواند ،  آن به انتخاب تولید کنندهٔ  ،ع پنل ها این نوبرای تولید 

 .جا داده شوندآن هرضلع  داخلی وحبرداشتن پنل باید به سط نقاط دو حالت درهر .شیپ  Lشکل 
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 : حالت منتاژ 121شکل             شیپ Vشکل  : نقاط برداشت120 شکل           شیپ V کردن از قالب : بیرون119 شکل  

 : امتداد یافتهانجام یک پوشش پایه با پنل  درامتدادطولثقل موقعیت مرکزتعیین 

 

 122شکل                                                                             

𝑤𝑝−1                                          :  115شکل  A-Aبه اساس مقطع  پنل واحد طول وزن =  0.182𝑘𝑙𝑓 

𝑊𝑃−1                                                 : 122شکل  1وزن قسمت  = 0.182 𝑥 13.1 = 2.384 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 :122شکل  2وزن قسمت ، 115با مراجعه به شکل 

                                                                 𝑊𝑃−2 =
3.5

12
 𝑥 

22.5

12
 𝑥2.5 𝑥  0.16 = 0.2188 𝑘𝑖𝑝𝑠  

𝑤𝑝−2                                   (:کانتیلیورامتداد یافته )وزن واحد طول قسمت  =
0.2188

2.5
=  0.0.875𝑘𝑙𝑓 

𝑊𝑃                                                      عنصر:مجموع وزن  = 2.384 + 0.2188 = 2.603 𝑘𝑖𝑝𝑠       

𝑋𝐵                     موقیعت مرکزثقل:         =  
∑ 𝑊𝑃 (𝑥)

∑ 𝑊𝑃
=

2.384 𝑥
13.1

2
+0.2188 𝑥 (

2.5

2
+13.1)

2.603
= 7.206 𝑓𝑡  

   مشخص میسازیم:ذیل  شکلدرنقاط برداشت را امتداد طول موقعیت متوازن در به موقعیت مرکزثقلنظر حاال 

  
 : موقعیت نقاط برداشت متعادل123شکل 
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 صفحهٔ  48به وضاحت دیده میشود که این نقاط مطابقت به موقعیت و اندازه های شکل  123از توزیع نقاط برداشت در شکل 

 123شکل به اساس با درنظرداشت موقعیت نقاط برداشت را طوالنی مومنت انحنایی . پس ندینما( نمی  PCI)رهنمای  34

 دریافت میکنیم.

 

 6دایاگرام 

𝑀𝑚𝑎𝑥                                                             :    حد اکثرمومنت 6دایاگرام از = 14.11 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

(𝑀𝑚𝑎𝑥                                               : 1.5تزیدی با ضریب 
𝐻 = 1.5 𝑥 14.11 = 21.16 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

ok                     𝑓𝑏                  تنش کششی کانکریت: =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑠
=  

21.16

478
= 0.044 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖 

𝑇برداشت  هرنقطهٔ چون قوه کششی در =
1.301

2
= 0.65 𝑘𝑖𝑝𝑠   وکوچکترازبوده𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 2000𝑙𝑏 = 2 𝑘𝑖𝑝𝑠   

 است.قابل قبول  نیزکه برای برداشتن سپندرل استفاده شده برای این پنل  CX-28است، پس انسرت (  39 )صفحهٔ 

 :121شکل مطابق منتاژ قوه کششی عامل باالی هرانسرت دروقت 

                                                                                 𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑊𝑃

2
=  

2.603

2
= 1.301 𝑘𝑖𝑝𝑠  

𝑇𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 این قوه کوچکتراز قوهٔ  = 3.2 𝑘𝑖𝑝𝑠    ٔاست.  پس استفاده انسرت   43 صفحهRL-7- 2.5T  .قابل استفاده است 

 پایه های فلزیپوشش دیزاین اتصاالت عناصر پریکست برای 

شیپ با   Lمقطعدر قاعده با تهداب ودرانجام باالیی  آنهااتصاالت لهذا ،  نداول استفاده گردیده ا طبقهٔ چون این عناصرتنها در

 پایه های فلزی صورت میگیرد.

گیریم، مظرن دراست انجام باالیی  ای که دارای یک ضلع امتداد یافته 122مطابق شکل پنلی را  برای محاسبات اتصاالت، 

 دراینصورت:

     𝑾𝑷 = 2.603 kips                            (1)                                    : 74 از صفحهٔ  وزن مجموعی پنل
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 𝑾𝑳 = 0.042 x 1.875 x 15.6 = 1.22 kips                       (2)                   بار باد باالی پنل:           

𝑾𝑺                             (3)            بارزلزله باالی پنل:  =  𝐸2= 1.2 WP = 1.2 x2.603 = 3.12 kips 

 بارزلزله محاسبات اتصاالت را کنترول میکند.

𝑋𝐵                                                          :   پنل قاعدهٔ موقعیت مرکز ثقل از 74ازصفحه  = 7.206 𝑓𝑡                 

𝑋𝑇                       :114شکل   شیپ L قسمتموقعیت مرکزثقل ازانجام  = 13.1 − 7.206 = 5.894 𝑓𝑡 

𝑅𝐵                                     :در قاعده بار زلزله عکس العمل  =
𝑊𝑆 𝑋𝑇  

𝑙
=

3.12 𝑥 5.894

13.1
= 1.41 𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑅𝑇                               :درانجام باالیی بارزلزله عکس العمل  =
𝑊𝑆 𝑋𝐵  

𝑙
=

3.12 𝑥 7.206

13.1
= 1.71 𝑘𝑖𝑝𝑠 

،  47پریکست غیر باربردار درصفحات چنانچه برای دیوارهای را  Vو  I ،II ،III ،IVمراحل  تحلیل هایدراین قسمت ما 

با قیمت های دریافت  47 صفحهٔ  𝑊𝑆و 𝑊𝑃   ،𝑊𝐿انجام نمی دهیم ولی ازمقایسه قیمت های  است صورت گرفته 49و   48

د . بنا براین نمیباش 47 ( کوچکتراز قیمت های صفحهٔ 3( و)2( ، )1) افاده های  فوق دیده میشود که قیمت هایبارهای  شدهٔ 

مورد استفاده قرار برای اتصاالت این پنل ها با تهداب را  85 صفحهٔ  139و 138و اشکال  53 صفحهٔ  80دیتیل های شکل 

 میدهیم. 

چنانچه دراشکال ذیل نشان داده را  ”¾ ∅ ( دارای  قطر Rod -میله یا )راد ، استفادٔه همچنان با درنظرداشت مباحث گذشته 

 Lی سکشن یپایین تر از انجام باال in 4به اندازٔه  اتصاالت را  اینمورد قبول قرار داده و برای اتصاالت باالیی شده است 

 قرار میدهیم.پنل شیپ 

 
 : اتصاالت انجام باالیی پنل درحالت قایم به پایه124Aشکل 

 

 با پایه 45ᵒاتصاالت انجام باالیی درحالت مختلط  قایم و :  124Bشکل 
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  (Sill Panel)باالی تهداب کلکین زیر پریکست دیزاین تخته های

 

 

 زیرکلکینپنل  خارجینمای  :125کل ش

 

 درقالب حالت افقی در: مقطع عنصر126شکل 

 :126از شکل  دارایی های مقطع

𝐼 𝐼0 𝐴𝐷𝑦
2 𝐷𝑦 Ay Ax y x A  

1068 363 705 1.61 1632 9248 6 34 272 1 

31 7 24 -1.72 21.36 367 2.67 45.83 8 2 

1254 237 1017 -2.39 356 3961 2 22.25 178 3 

2353    2009 13576   458 ∑ 

 

                                                                     𝐼 = 2353 𝑖𝑛4                             𝐴 = 458 𝑖𝑛2                                 

𝑥𝑙𝑒𝑓𝑡                        موقعیت مرکز ثقل: = 29.64 𝑖𝑛 = 2.47𝑓𝑡    , 𝑥𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 = 38.36 𝑖𝑛 = 3.2𝑓𝑡           

                                                                𝑌𝑡 = 3.61 𝑖𝑛                                    𝑌𝑏 = 4.39 𝑖𝑛 

𝑆𝑡                                                مدول مقطع: = 652 𝑖𝑛3                                   𝑆𝑏 = 536𝑖𝑛3                                                             

𝑤𝑝                مساحت :       یاوزن واحد طول  = 0.0898 𝑘𝑠𝑓  یا  𝑤𝑝 =  
458  

144
𝑥 0.16 = 0.509𝑘𝑙𝑓 

𝑤𝑠    مساحت:        یابار زلزله درواحد طول  = 0.0269 𝑘𝑠𝑓   یا   𝑤𝑠 =  0.3𝑥 0.509 = 0.153𝑘𝑙𝑓 

w𝑙                                                                              بار باد درواحد مساحت:      =  0.042 𝑘𝑠𝑓 

23.33ft :                  𝑾𝑷برای طول  پنلکلی وزن  =   𝑤𝑝 𝑥 𝑏 = 0.509 𝑥 23.33 = 11.88 𝑘𝑖𝑝𝑠    

درقسمت باال ترازسطح فرش تنها بار باد این عنصر درخاک دفن بوده و  پایینیدیده میشود بخش  127طوریکه در شکل 

که درنظرمی گیریم   ft 2.5  ا طولبتحت اثر بارباد مانند یک کانتیلیور این قسمت را  ما عمل میکند. آندرسطح خارجی 
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انجام باالی نیز (3.75ft = 45 in)این ارتفاع بارباد از نصف و  داردقرار 7.5ftباالی آن کلکین ششیه ای با ارتفاع در

 :125شکل  ،انتقال می یابدمتمرکز قوه به شکل کانتیلیور

                                                

                                                          موقعیت تخته زیرکلکین در ساختمان ،77صفحه  از A-A سکشن :127 شکل

 دیزاین سیخبندی :     

 

𝑅𝐺    :125شکل  کلکین شیشه ای درواحد طولازعکس العمل بار باد  =  3.75𝑥 0.42 = 0.158 𝑘𝑖𝑝/𝑓𝑡 

 :کانتیلیورمومنت بار باد باالی 

                                               𝑀1 =
0.042 𝑥 2.52

2
𝑋 12 + 0.158 𝑥 2.5 𝑥 12 = 6.32 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

                                                                      𝑀 𝑢(𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)
1 = 1.3 𝑥 6.32 = 8.22 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

 ابی تشنج کششی کانکریت و محاسبه سیخ های ضروری ، دوحالت را در نظر میگیریم:برای ارزی

            A – 8ضخامت پنل قاعده درحالتی که in را دارد: 

𝑏1= 12 in,        ℎ1= 8 in,          𝑑1= 6 in,       𝑆1= 128 in                               دراینصورت:     
3

 

ok   𝑓𝑡                     شنج کششی کانکریت:ت =
𝑀 𝑢(𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

1

𝑆1
=  

8.22

128
= 0.0642 𝑘𝑠𝑖 < 0.354  𝑘𝑠𝑖 

𝐴𝑠                              :   مد نظر میگیریم in 14را به فاصله های  4#سیخ  =
12

14
 𝑥 0.2 = 0.171 𝑖𝑛2 

                                                     𝑎 =  
0.171 𝑥 60

0.85 𝑥 5 𝑥 12
= 0.201 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.201

2
= 0.101𝑖𝑛 

                                  M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
1 = 0.9 𝑥  0.171 𝑥  60( 6 − 0.101) = 54.47 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

                            ok  M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
1 = 54.47 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 > 𝑀 𝑢(𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

1 = 8.22 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                             

            B -  4ضخامت پنل ی یقسمت باالدرحالتی که in را دارا میباشد: 

𝑏2= 12 in,        ℎ2= 4 in,          𝑑2= 1.75in,       𝑆2= 32 in                                دراینصورت: 
3  
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 تشنج کششی کانکریت دراین قسمت:

                                                  ok     𝑓𝑡 =
𝑀 𝑢(𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)

1

𝑆2
=  

8.22

32
= 0.257 𝑘𝑠𝑖 < 0.354  𝑘𝑠𝑖 

As= 0.171 in                               مد نظر میگیریم: in 14به فاصله های نیزرا  4#سیخ این قسمت  برای
2

 

                                                    𝑎 =  
0.171 𝑥 60

0.85 𝑥 5 𝑥 12
= 0.201 𝑖𝑛,          

𝑎

2
=  

0.201

2
= 0.101 𝑖𝑛 

                             M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
2 = 0.9 𝑥  0.171 𝑥  60( 1.75 − 0.101) = 15.23 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛  

                        ok     M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)
2 = 15.23 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 < M𝑢 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)

1 = 54.47 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛      

بدون برای سیخ های طوالنی  .می باشد کافینیز 4inضخامت باالیی با ر قسمت د in 14به فاصله  4#سیخ  پس استفادهٔ 

  .میدهیممورد استفاده قرار  in 12را به فاصله های  4#اجرای محاسبات سیخ 

 
 : سیخ بندی تخته زیرکلکین128شکل  

 :کلکینزیرپریکست تخته های اتصاالت      

 مورد استفاده قرار میدهیم. پنل پریکست زیر کلکیناتصاالت برای  دیتیل ذیل رااز محاسبات قبلی برای دیوارها،  

 

 تهداب و سلب با: اتصال تخته زیرکلکین 129شکل 

 است.  kips 4.5قبال تذکر داده شده که  FX-19ظرفیت انسرت 

  زیرکلکین باالی تهدابپریکست برای تخته های  -ترابری ارزیابی

مرکزثقل آن دریافت گردیده است که با درنظرداشت موقعیت آن، نقاط  76 صفحهٔ  قبال دربخش دارایی های مقطع این عنصر

 برداشت  متوازن پنل رابصورت مسطح میتوان درشکل ذیل مشخص نمود:
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 درمقطع عرضانی موقعیت مرکزثقل  :130شکل 

   :ها پنلاین مسطح برداشتن  ارزیابی

شکل رامتداد عرض پنل مطابقت به توزیع نقاط برداشت استندرد توزیع نقاط برداشت د دیده میشود، 130چنانچه در شکل 

لهذا باید مومنت  ، یکسان نمی باشندمقطع پنل درامتداد عرض  منظم ، وازجانبی قوه های منقسمهٔ نمی نماید 34 صفحهٔ  48

مقایسه دارایی ازچه گرا. نموددریافت مقطع  درامتداد عرض منظم با در نظر داشت سه نوع بار منقسمهٔ را انحنایی عرضانی 

که مقطع  به این نتیجه رسید اطمینان انجنیری  با میتوان این عنصر با عناصردیزاین شده قبلیعرضانی های مقطع  

محاسبه  دایاگرام مومنت عرضانی را ،آن ثبوت براینهم آبا  ولی. است خیلی بلندانحنای  مقاومتدارای عنصرعرضانی این 

 .یمنشان میده درشکل ذیلو

 :مومنت انحنایی عرضانی؛ 130از شکل       

 
 7دایاگرام 

in 𝑀𝑥-                                                   :   درضعیف ترین سکشن، مومنت 7از دا یاگرام 
−= 0.84 kip            

𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡                                                  :1.5با ظریب تزیدی  = 1.5 𝑥 0.84 = 1.26 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠                                                 : 2.0باضریب تزیدی   = 2 𝑥  0.84 = 1.68 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 
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S                                                            :نقطه عمل این مومنتدر مودل مقطع =   
12 𝑥 42

6
= 32 𝑖𝑛3    

 :به ترتیبآن و ترانسپورتیشن  ازقالبپنل مسطح برای برداشتن کانکریت کششی  اتتشنج

                                              ok        𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

𝑠
=  

1.26

32
= 0.039 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖 

                                              ok          𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛 =  
𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑆
=  

1.68

32
= 0.05𝑘𝑠𝑖 < 0.354 𝑘𝑠𝑖 

 بنا برآن برای تمام طول ها صدق میکند.  ،ارزیابی فوق برای یک واحد طول پنل صورت گرفته

 :طوالنیمومنت انحنایی       

، با استفاده  b = 16 ft طولبا  یک پنل کوتاه  برایوقعیت نقاط برداشت درامتداد طول م ، 131شکل در - 1            

 و ترسیم گردیده است. انجامو بعد محاسبات قوه های نقاط برداشت و مومنت انحنایی طوالنی گردیده  مشخص 48ازشکل 

 
 متعادل پنل های کوتاه: موقعیت نقاط برداشت برای بلند کردن 131شکل                            

 

 
 8دایاگرام 

، با استفاده  b = 23.33 ftبا طول  یک پنل طویلموقعیت نقاط برداشت درامتداد طول برای  ،132درشکل – 2            

 و ترسیم گردیده است. انجام مشخص گردیده و بعد محاسبات قوه های نقاط برداشت و مومنت انحنایی طوالنی  49ازشکل 



پریکست کانکریت -دیزاین عناصرپیش ساختٔه کانکریتی  انجنیرنادرپیشتاز 

82 
 

 
 پنل های طویل  متوازن:موقعیت نقاط برداشت برای بلند کردن 132شکل 

 

 9دایا گرام 

M𝑦                          :8از دایاگرام بلند ترین قیمت مومنت  ؛دو دیاگرام فوقمقایسه از
+  =  33.9 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛             

 :1.5با ظریب تزیدی 

                                                                         M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
+  = 1.5 𝑥  33.9 = 50.85 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛                                                            

 : 2.0باضریب تزیدی 

                                                                          M𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠
+  = 2 𝑥  33.9 = 67.80  𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

𝑆𝑏                                                                                 مودل مقطع:      77 از صفحهٔ  = 536 𝑖𝑛3  

 : وترانسپورتیشن انتقاالت داخل فابریکه،ازقالب مسطح برای برداشتن به ترتیب کششی کانکریت  اتتشنج

                                              ok      𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
M𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡

+

𝑆𝑏
=  

50.85

536
= 0.095𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖 

                                              ok     𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛 =  
M𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠

+

𝑆𝑏
=  

67.80

536
= 0.126𝑘𝑠𝑖 < 0.354 𝑘𝑠𝑖 
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 ارزیابی ظرفیت انسرت ها

  قالب :از پنل مسطحبرای برداشتن  -1

 :8برداشت از دایاگرام  بزرگترین قوهٔ  ، 9و 8ازمقایسه دایاگرام های 

                                                                                                  𝑇 = 𝑅1 = 𝑅2 = 4.07  𝑘𝑖𝑝𝑠 

𝑇𝐹−𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔                                          کششی برداشت درهرنقطه:   پس قوهٔ    =
4.07

2
= 2.04 𝑘𝑖𝑝𝑠  

دیده می شود این انسرت با ضریب  22انتخاب میکنیم. چنانچه در جدول  in ½ 3وطول  in ¾را به قطر CX-28انسرت 

𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 دارای ظرفیت کششی psi 3000برای کانکریت برابر  4ایمنی  = 3400 𝑙𝑏 = 3.4 𝑘𝑖𝑝𝑠 باشد که بزرگتر می

قابل استفاده  ی این گروپبرای برداشتن مسطح تمام پنل ها CX-28انسرت  ،است. بنابراین 𝑇𝐹−𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔= 2.04 kipsاز

  است. 

  لع یا کنارپایینی :روی ض پنل خاندنبرای چر -2            

مورد بحث با استفاده از نقاط برداشت های ، هرگاه پنل  80صفحٔه  130، و شکل  40صفحٔه  57و  56با مراجعه به اشکال 

را اختیار نمایند، پس باید ارزیابی  133Bو 133Aآنها چرخ داده شوند تا حاالت اشکال ضلع باالیی روی ضلع پایینی 

 ترتیب ذیل صورت گیرد.  مومنت انحنایی عرضانی به

 
 10دایاگرام 

 برای یک واحد طول است. 10دایا گرام 

M𝑥                  دراین دایاگرام مومنت درضعیف ترین مقطع مساویست به :                 
+ = 3.5 𝑘𝑖𝑝 − 𝑖𝑛 

S                                                                                      مدول این مقطع: =   
12 𝑥 42

6
= 32 𝑖𝑛3 

 : 1.5با ضریب سمت چپ(  -Aضلع ضلع پایینی )تشنج کششی کانکریت برای چرخاندن روی 

                                             ok           𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 =  
M𝑥

+

S
=  

1.5 𝑥 3.5

32
= 0.164 𝑘𝑠𝑖 < 0.25 𝑘𝑠𝑖 



پریکست کانکریت -دیزاین عناصرپیش ساختٔه کانکریتی  انجنیرنادرپیشتاز 

84 
 

𝑉𝑅−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡                      عامل برشی برای چرخاندن پنل،:    قوهٔ :  10ازدایاگرام  =  𝑅𝐵 = 0.222 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 :استفاده شود نقطٔه برداشت 2 درصورتی که ft 16پنل با طول برای برداشت  برای هرنقطهٔ برشی  قوهٔ 

                                                                       𝑉𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 =
𝑅𝐵  𝑥 16

2
=  

0.222 𝑥 16

2
= 1.78 𝑘𝑖𝑝𝑠  

 :نقطٔه برداشت استفاده شود 4درصورتی که  ft 23.33پنل با طول برای برداشت  برای هرنقطهٔ برشی  قوهٔ 

                                                              𝑉𝑙𝑜𝑛𝑔−𝑝 =
𝑅𝐵  𝑥 23.33

4
=  

0.222 𝑥 23.33

4
= 1.295 𝑘𝑖𝑝𝑠   

                                                                                  
 پنل های طویل: برداشتن عمودی 133Bشکل             : برداشتن عمودی پنل های کوتاه 133Aشکل                   

   :ft 16پنل با طول  عمودی برداشت برای هرنقطهٔ قؤه عامل کششی 

                                                         𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 =
𝑊𝑝  𝑥 16

2
=  

0.509 𝑥 16

2
= 4.07 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 :ft 23.33پنل با طول  عمودی برداشت برای هرنقطهٔ قؤه عامل کششی 

                                                  𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑙𝑜𝑛𝑔−𝑝 =
𝑊𝑝  𝑥 23.33

4
=  

0.509 𝑥 23.33

4
= 2.97 𝑘𝑖𝑝𝑠 

 کششی رفیتظانتخاب نمایم که ها پنل  اینمنتاژعملیات به اساس دریافت های فوق باید انسرتی را برای 

 𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 = 4.07 𝑘𝑖𝑝𝑠   و ظرفیت برشی𝑉𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 = 1.78 𝑘𝑖𝑝𝑠   باشد.  دارارا  

یاد  Ton-Erection Anchor 2  که بنام پنل in 4برای ضخامت  راRL-3- 2T   (2T/2.5T  )، انسرت24ازجدول 

سیخ این انسرت همرا با است انتخاب میکنیم.  Shear Bar -سیخ برشی  و Tension Bar -سیخ کششی  میشود و دارای

 :های  دارای ظرفیت psi 3000برای کانکریت  برابر 4ضریب ایمنی با های کششی و برشی 

= 𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 کششی  4000 𝑙𝑏 = 4 𝑘𝑖𝑝𝑠 و برشی   𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 1490 𝑙𝑏 = 1.49 𝑘𝑖𝑝𝑠 .میباشد 

 :مورداستفاده قرارگیرد منتاژپروسه عملیات داخل فابریکه و هر دوبرای این انسرت میتواند  پس

                                                    𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 4 𝑘𝑖𝑝𝑠 ≅ 𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝  = 4.07 𝑘𝑖𝑝𝑠    𝑜𝑘 

                                                                        𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝 = 1.49 𝑘𝑖𝑝𝑠 < 𝑉𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝 = 1.78 𝑘𝑖𝑝𝑠 

به  می باشد، ولی با آنهم آن کمتر از ظرفیت ضروریانتخاب شده میشود ظرفیت برشی انسرت  مالحظه طوریکه در فوق

 قابل استفاده است:ذیل دالیل 

درحالی که کانکریت  است داده شده psi 3000کریت برای کانآن ظرفیت  ،انسرت کنندهٔ تولید موسسٔه درکتالک  -1

به این نیز را دیگر  1.67ضریب ایمنی  پس میتوان تزید است.روز  28برای   psi 5000 این پروژهمورد استفاده 

 دلیل درنظر گرفت.

 ن:یا نهای آ Ultimateظرفیت  درحالی کهاست.  داده شده 4:1 فکتور ایمنی انسرت به اساس ظرفیت داده شدهٔ  -2

𝑉𝑢 = 1.49 𝑥 4 = 5.96 𝑘𝑖𝑝𝑠                                                                                                                

𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝ظرفیت دارای  3:1ایمنی ضریب پس انسرت فوق با تناسب است.  = 1.99 𝑘𝑖𝑝𝑠 ان با اطمین، بنابرآن خواهد بود

 .برای استفاده قابل قبول است
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  دیگر موقعیت هایدر پنل های دیواری و پوشش پایه های فلزی اتصاالت

 

                                  

         180ᵒاتصاالت  : 135شکل                                  پوشش پایه  مایل : اتصاالت134شکل                      

 

                           

             (90ᵒ) قایم - کنجی : اتصاالت 137شکل    تهداب               ها با سلب ودیوار: اتصاالت  136شکل             

                                        
 

 با تهدابپوشش پایه  اتصاالت :  139شکل                                              139دیتیل مقطع :   138شکل                      
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 نگهداری ( سپندرل ها:ذخیره یا انبار)

 

 درانبار روی هم قرار دادن سپندرل ها:  140شکل 

 هٔ انتقال به ساحقبل از  اند. جهت جلوگیری از صدمهٔ سپندرل روی هم قرار داده شده  6، دریک انبار تعداد  140درشکل 

و  فوقانیل سپندر 5 تحملبرای فشاری دارای مقاومت الزم  ،کانکریت Cبایست اطمینان حاصل گردد که سطح ساختمانی 

 .باشندسپندرل  6کافی برای تحمل فشاری  نده چوب( دارای مقاومت) بالک یا ک   Dسطح 

     I –  سطح باالی فشا واردهC  6پنل شماره: 

 می باشد .یا اتکا نقطه برداشت  4و  kips 6.41وزن ، دارای  ft  18از بحث های گذشته میدانیم که سپندرل با طول

 قوه فشاری درهرنقطه اتکا برعکس قوه کششی برداشت:

                                                                    𝑃𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 =  
𝑊𝑃

4
=

6.41 𝑥 1000

4
= 1602 𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠 

C   :                     𝑃𝑐 سطحفشاری در مجموع قوه  = 𝑃𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑥 5 = 1602 𝑥5 = 8010 𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠          

in x 8 in     :                        𝐴𝑊𝑜𝑜𝑑 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 6و سطح  in 4بالک چوب دارای ارتفاع مساحت  = 48 𝑖𝑛2 

 :  Cسترس )تشنج( فشاری وارده در سطح 

f𝑃                  است. قابل قبول         
𝑐 =  

𝑃𝑐

𝐴𝑊𝑜𝑜𝑑 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘
=  

8010

48
= 167 𝑝𝑠𝑖 < 2500 𝑝𝑠𝑖              𝑜𝑘 

 است. psi 2500روز( ،  28)قبل ازاز قالب کانکریت در وقت بیرون کردن پنل  مقاومت اولیهٔ زیرا 

      II - درسطح الی بالک چوبیبا واردهفشار D   : 

𝑃𝑤𝑑                        :    واردهمجموع قوه فشاری  = 𝑃𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑥 6 = 1602 𝑥6 = 9612 𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠          

 : Dسترس )تشنج( فشاری وارده در سطح 

f𝑃                 قابل قبول است.         
𝑤𝑑 =  

𝑃𝑤𝑑

𝐴𝑊𝑜𝑜𝑑 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘
=  

9612

48
= 200 𝑝𝑠𝑖 < 390 𝑝𝑠𝑖              𝑜𝑘 

 است. psi 390عمود برالیاف هایش  (Fir)فشاری چوب صنوبرمقاومت زیرا 
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  درکانکریت دیزاین مقاومت کششی گروپ گل میخ ها : 1جدول 
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 در کانکریت ادامٔه دیزاین مقاومت کششی گروپ گل میخ ها : 2جدول 
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 درکانکریت دیزاین مقاومت کششی گروپ گل میخ ها : 3جدول 
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 یولدنگ  گروپبرای مرکز  از خارج  مجازبارهای  :4جدول 
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 بارهای مجاز خارج  از مرکز برای گروپ  ولدنگی  : 5جدول 
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 بارهای مجاز خارج  از مرکز برای گروپ  ولدنگی : 6جدول 
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 رج  از مرکز برای گروپ  ولدنگیبارهای مجاز خا : 7جدول 
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 بارهای مجاز خارج  از مرکز برای گروپ  ولدنگی : 8جدول 
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 بارهای مجاز خارج  از مرکز برای گروپ  ولدنگی  : 9جدول 
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 ی دارایی های گروپ های ولدنگ : 10جدول 
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 Kipsو پرچی ها به  چوری کشیده شده قطعاتمقاومت مجاز کششی بولت ها ،  :11جدول
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 Kipsو پرچی ها به  چوری کشیده شده قطعاتمقاومت مجاز برشی بولت ها ،  : 12جدول 
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 Kipsکشی شده به ی چور و قطعاتبولت ها  Bearing: مقاومت مجاز 13جدول 
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 چوری کشیده شدهو قطعات برای بولت ها  ASTMستندرد های  :14جدول 
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 گروپ گل میخ ها مت عناصر برای شکست هرم کوتاه شدهٔ حد اقل ضخا  :15جدول 
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 دارایی های انگل هاسایز و  : 16جدول 
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 دارایی های انگل هاسایز و ادامه  : 17جدول 
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 دارایی های انگل هاسایز و ادامه  : 18جدول 
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درصورت  ساختمان هاپایه های فلزی برای سترس یا تشنج مجاز  : 19جدول 
𝑲𝒍

𝒓
≤ و  𝟏𝟐𝟎

𝑲𝒍

𝒓
> 𝟏𝟐𝟎 
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 FX-19 انسرت چوری کشیده شدهٔ  : 20جدول 

 

 FX-2 انسرت چوری کشیده شدهٔ  : 21جدول 
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  CX-28 )انسرت پیچشی( انسرت  Coil :22جدول 
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  RL-7 انسرت بلند کنندهٔ  : 23 جدول
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 .RL-3 انسرت بلند کنندهٔ  : 24جدول 
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 ولدنگ سیخ هاحاالت مختلف  : 25جدول 

 

Weld symbol 
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 سترس یا تشنج مجاز دیزاین برای الکترودهای ولدنگ فیته ای : 26جدول 

 

 مقاومت درزهای فیته ای ولدنگ برای ساختمان ها سایز و :  26Aجدول 
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 یخ ها()گل م Studsمقاومت کششی و برشی  : 27جدول 

  

 گل میخ هامختصردارایی ها و مشخصات 

 

 .اندازه های گل میخ ها
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 مشخصات عمومی گل میخ ها   : 28جدول 
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 لیست سمبول های کارگرفته شده در محاسبات

A                      مساحت مقطع 

𝐴0                   مساحت سطح مخروطی بیجا شده  کانکریت 

𝐴𝑠                     مساحت سیخ 

𝒂                      عرض پنل درمحاسبات ترابری 

𝑎                        ارتفاع سترس فشاری مقطع بیم باالتر ازمحورخنثی درمحاسبات سیخبندی 

𝒃                       طول پنل درمحاسبات ترابری 

b                       عرض مقطع بیم 

                   C                      مقدار محاسبه شدٔه درز ولدنگی 

                  𝑪𝟏                     ضریب اکترود ولدنگی 

𝐶𝑞 𝐶𝑒                ضریب ها ی فشار باد 

                  𝐶𝑝                     ضریب زلزله 

                  𝐶𝑈                      ٔالتیمت فشاری قوه 

                  D                       یک انچ (1/16)ضخامت ولدنگ به تعداد نمبر شانزدهم 

d                         فاصله مرکز سترس کششی )مرکز سیخ ( تا انساج فشاری بیم 

𝑑𝑎                     قطر گل میخ 

d𝑥  ،d𝑦              فواصل مراکز ثقل قسمت ها نظر به مرکز ثقل مقطع 

𝐸1                      برای بدنٔه اتصاالت بار زلزله 

𝐸2                     برای اجزای اتصاالت بار زلزله 

𝑬𝑷                     درمعادله عمومی بار زلزله 

𝑒𝑥                      عن المرکزیت درجهتx  

𝐹𝑎                       سترس مجازفلزبرایBuckling  

 𝐹𝑏                     سترس یا تشنج مجاز انحنایی فوالد 

𝐹𝑝                       ٔامتداد میالنکششی یا فشاری در قوه 

𝐹𝑡                      دوالف سترس مجازکششی  

Fv                       سترس  یا تشنج مجازکاری(working stress) الکترود ولدنگی 

𝐹𝑣                      سترس مجاز برشی فوالد 

𝐹𝑦                      Yield Strength  فوالد ساختمانی 

𝑓𝑏−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡             نتقاالت داخل فابریکهسترس درانساج پایینی در جریان ا 

𝑓𝑏−𝑇𝑟𝑎𝑛               ٔساختمانی سترس درانساج پایینی در جریان ترانسپورتیشن تا ساحه 

𝑓𝑟                        ولدنگی مقاومت مجاز الکترود 

 𝑓𝑡−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡            سترس درانساج باالیی در جریان انتقاالت داخل فابریکه 

 𝑓𝑡−𝑇𝑟𝑎𝑛              ٔساختمان سترس درانساج باالیی در جریان ترانسپورتیشن تا ساحه 

 𝑓𝑥                      سترس ولدنگ در جهتx  دربخش درزهای ولدنگی 

𝑓𝑦                       سترس ولدنگ در جهتy دربخش درزهای ولدنگی 

𝒇𝒚                          Yield Strength   سیخ گول 

𝒇𝒄
 کانکریت روزه 28مقاومت فشاری                     ′

𝑓𝑐𝑖
 عناصراز قالب مقاومت فشاری اولیه کانکریت درموقع برداشتن                      ′
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𝑓𝑟
 سترس مجاز کششی )انحنایی ( کانکریت.                      ′

𝑓𝑟𝑖
 کانکریتابتدایی سترس مجاز کششی )انحنایی (                      ′

                          h                         ارتفاع مقطع بیم 

I                          که بکاربرده شدهها ی ضریب زلزله ، ضریب باد یا مومنت انرشیا درجای 

𝐼0                       مومنت انرشیا 

 𝐼𝑦 و  𝐼𝑥               مومنت انرشیا درجهتx  وy 

𝐿𝑎                      طول گل میخ 

𝐿𝑒                      ٔگل میخ طول موثره 

𝒍                        طول عمودی درز ولدنگی به انچ 

𝑙𝑑                      طول توسعه سیخ درکانکریت 

𝑀                      مومنت 

𝑀𝑚𝑎𝑥                مومنت اعظمی یا حد اکثر 

𝑀𝑢 ( 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑)     التیمت مومنت یا مومنت نهایی ضروری 

𝑀𝑢 ( 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑)     کنندهالتیمت مومنت یا مومنت نهایی تامین 

𝑀𝑥−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
 برای فعالیت های داخل فابریکه  xمومنت در جهت            ±

𝑀𝑥−𝑇𝑟𝑎𝑛
 برای انتقاالت. xمومنت در جهت             ±

𝑀𝑦−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
 برای فعالیت های داخل فابریکه  yمومنت در جهت            ±

𝑀𝑦−𝑇𝑟𝑎𝑛
 برای انتقاالت. yمومنت در جهت             ±

 P                      1000مجاز درز ولدنگی به  بار lb = 1 kips 

𝑷𝒄                     Tensile Strength  گل میخ  درصورت استفاده  )مقاومت کششی ( کانکریت 

∅ 𝑷𝒄                مقاومت خالص کششی کانکریت تحت اثر گل میخ 

𝑃𝑠                      مقاومت کششی بیرون شدن گل میخ 

𝑃𝑈                      ٔعامل التیمت قوه 

𝑃𝑤                     فشار باد 

 𝑞𝑠                      میل در ساعت 100فشار باد برای سرعت 

𝑅                       عکس العمل 

𝑅𝐵                      قوه فشاری یا کششی پایینی عکس العمل 

𝑅𝐵
𝐷                     ٔفشاری از اثر وزن مرده عکس العمل قوه 

𝑅𝐵
𝐸𝑉                   زلزلهبار ازاثرعمل عمودی عکس العمل پاینی  

𝑅𝐵
𝑇                     ازاثر عمل بار زلزله موازی به ساختمان عکس العمل پایینی 

𝑅𝐵
𝑊                    اثرعمل بارباد عمود به سطح پنلز عکس العمل پایینی ا 

𝑅𝐻
𝑇                     ازاثر عمل بار زلزله موازی به ساختمان عکس العمل باالیی 

𝑅𝑇                      ٔکششی یا فشاری دراتصال باالیی عکس العمل قوه 

𝑅𝑇
𝐸1                            

 برای بدنه اتصاالت  ه عمود به سطح پنلافقی زلزلبارعکس العمل ازاثر 

𝑅𝑇
𝐸2                   برای تجهیزات اتصاالت  بارافقی زلزله عمود به سطح پنلعکس العمل ازاثر 

𝑅𝑉                      ٔبرشی عکس العمل قوه  

𝑅𝑣
𝐷                     ٔبرشی از اثر وزن مرده عکس العمل قوه 

𝑅𝑇
𝐷                     ٔکششی از اثر وزن مرده عکس العمل قوه 
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𝑅𝑇
𝑊                    اثرعمل بارباد عمود به سطح پنلعکس العمل باالیی از  

𝑅𝑇
𝐸𝑉                   ازاثرعمل عمودی بار زلزله عکس العمل باالیی  

                  r                         شعاع چرخش 

S                        مدول مقطع 

Sb                       مدول پاینی مقطع از محورخنثی 

 St                      مدول باالیی مقطع از محورخنثی 

𝑇𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛            قؤه عامل کششی درنقاط برداشت ضلع طوالنی یا عرضانی 

𝑇𝐹−𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔        قؤه عامل کششی درنقاط برداشت سطح افقی 

𝑇𝐼−𝑐𝑎𝑝               ظرفیت کششی انسرت 

𝑇𝐿𝑜𝑛𝑔−𝑃             قوه عامل کششی درنقاط برداشت پنل های طویل 

𝑇𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑃            قوه عامل کششی درنقاط  برداشت پنل های کوتاه 

𝑇𝑠                      ظرفیت کششی راد یا بولت 

𝑇𝑠𝑙                       قوه عامل کششی خدماتی Service load 

 𝑇𝑈−𝐸                  قوه عامل التیمتUltimate Load یا قؤه نهایی کششی بارزلزله 

𝑇𝑈−𝑊                قوه عامل التیمتUltimate Load بار باد ششییا قؤه نهایی ک 

𝑡                        ضخامت پلیت یا پنل 

                  𝑡𝑤                     ضخامت درزولدنگ 

𝑢𝑐                     وزن واحد حجم کانکریت 

𝑉𝑐                       مقاومت برشی کانکریت از اثربیرون کشیده شدن گل میخ 

𝑉𝐼−𝑐𝑎𝑝               ظرفیت برشی انسرت 

𝑉𝐿𝑜𝑛𝑔−𝑝              ٔعامل برشی درنقاط برداشت پنل های طویل قوه 

 𝑉𝑅−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡           قؤه عامل برشی درنقاط برداشت برای چرخاندن پنل روی ضلع طوالنی 

𝑉𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑝             ٔنل های کوتاهعامل برشی درنقاط برداشت پ قوه 

𝑽𝑺                      ظرفیت برشی راد یا بولت 

𝑉𝑠                      مقاومت برشی گل میخ 

𝑉𝑠𝑙                      ٔعامل برشی خدماتی  قوهService load  

𝑉𝑈−𝑊                 ٔعامل برشی  قوهUltimate Load یا نهایی بار باد 

𝑉𝑦                     مقاومت برشی فلزگل میخ 

𝑊𝐿                               باد (یکنواختمنقسمٔه منظم )بار 

𝑤𝑙                     بار باد در واحد مساحت 

𝑾𝑷                  وزن کلی پنل 

𝑊𝒑                    کاربرد آن دیده شود -ل وزن واحد مساحت یا واحد طول پن 

𝑾𝑺                     زلزله ( نواخت منقسمٔه منظم )یکبار(Uniform Seismic Load)  

𝑊𝑆                    درواحد طول عنصر پریکست بار زلزله 

𝑤𝒔                     بارزلزله در واحد مساحت یا واحد طول 

𝑍                       ضریب زلزله 

 ضریب تقلیل مقاومت کانکریت.                        ∅                 

                  ʎ                    واحد وزن( ضریب تصحیح Unit Weightکانکریت ) 
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