
نتب طولخم حرط یلم شور ساسا رب نتب طولخم هيلوا حرط شرازگ

حرط تاصخشم

هژورپ مان : 
ينتب هتخاسشيپ تاعطق 1-2 لاثم
دنا هدش يحارط طولخم حرط رب هنادگنس يدنب هناد تفاب ريثات يسررب روظنمب 2-1 و 1-1 ياهلاثم .

تاعطق عون :
هتخاس شيپ

هزاس رد تاعطق لحم : 
وربآ ترولاك و سكاب

یتساوخرد نتب عون :
تسا رظن دروم طسوتم يامن و تسين تيمها ياراد تاعطق ينوريب حطس ،تاعطق يريگ رارق لحم هب هجوت اب . 

يطيحم طيارش رد تاعطق نيا  (X0) تسا هدشن ظاحل  ماود هب طوبرم تامازلا تهج نيدب و هتشاد ارق .

نتب یازجا نيمأت لحم :
نتب ديلوت هناخراك

رتم یليم 90 ات 50 - یريمخپمالسا یدنب هقبط :   - S2

رتمیليم80فده پمالسا : 

تشردهنادگنس طولخم تفاب : 

هدننک ناور یندوزفا زا هدافتسا مدع ضرف اب هيلوا طولخم حرط هئاراهدننک ناور یندوزفا : 

 : ( یردوپ ) ناميس نیزگیاج )یردوپ( یندوزفا داوم زا هدافتسا مدع ضرف اب هيلوا طولخم حرط هئارا یندوزفا داوم

حرط یاه تیدودحم : 
بعکمرتم رب مرگوليک450ناميس رادقم رثکادح : 

 : W/C 0.6زاجم رادقم رثکادح

عبرمرتم یليمرب نتوين 32.5 یتمواقم هدریفرصم ناميس عون : 
بعکم رتمیتناس رب مرگ3.16ناميس تارذ یلاگچ : 

6 زا 1 هحفص



نتب طولخم حرط یلم شور ساسا رب نتب طولخم هيلوا حرط شرازگ

اه هنادگنس تاصخشم

رتمیليم19هنادگنس هزادنا رثکادح : 

6 زا 2 هحفص



نتب طولخم حرط یلم شور ساسا رب نتب طولخم هيلوا حرط شرازگ

تمواقم

 : (fc)  یا هناوتسا هزور 28 عبرم رتمیليم رب نتوين25 یراشف هصخشم تمواقم

یرامآ تاعالطا ساسا ربحرط فده تمواقم نييعت شور : 

هدش دراو صخشم رايعم فارحنا رادفم ساساربرايعم فارحنا نييعت شور : 

عبرم رتمیليم رب نتوين3.5هدش دراو رايعم فارحنا رادفم : 

عبرم رتمیليم رب نتوين2.5یباختنا نتب هدر ساسا رب زاجم یهاگراک رايعم فارحنا لقادح : 

 : (S) عبرم رتمیليم رب نتوين2.5هدش باختنا رايعم فارحنا

fc + 1.34 S = 29.69

0.9 fc + 2.33 S = 30.66

1.1 fc + 5 = 32.5

عبرم رتمیليم رب نتوين30.66هدش هبساحم طسوتم يراشف تمواقم : 

 : (fcm)  نتب طولخم حرط يارب ( فده تمواقم ) عبرم رتمیليم رب نتوين30.66 طسوتم يراشف تمواقم

6 زا 3 هحفص
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هنادگنس طولخم یدنب هناد

طولخم رد  :  ( نش ) هناد اه دصرد50تشرد هدش هبساحم یگتسکش دص رد نيگنايم
 : ( اه هناد تشرد ) دصرد50هنادگنس طولخم یگتسکش دص رد نيگنايم

دصرد20هنادگنس طولخم يارب هدش هبساحم لداعم طسوتم يگتسكش دصرد : 
دصرد20هنادگنس طولخم يارب لداعم طسوتم يگتسكش دصرد : 

5.09هنادگنس طولخم هدش هبساحم یمرن لودم : 
5.09هنادگنس طولخم یمرن لودم : 

6 زا 4 هحفص
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ناميس هب بآ تبسن نييعت

0.516هدش هبساحم  ناميس هب بآ تبسن : 
0.516هدش باختنا  ناميس هب بآ تبسن : 

عبرم رتمیليم رب نتوين30.66یباختنا ناميس هب بآ تبسن رظانتم یراشف تماقم : 

دازآ بآ رادقم نييعت

بعکم رتم رب مرگوليک172.57هدش هبساحم زاين دروم بآ نازيم : 

6 زا 5 هحفص
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ناميس رادقم نييعت

Wf   هدش باختنا زاين دروم بآ نازيم 172.57
ناميس رادقم C = ───────────────── = ──── =                 Kg/m3 334.44

W/C   هدش باختنا ناميس هب بآ تبسن 0.516

تسين 4-4 دنب قبط بآ رادقم حالصا هب یزاين و تسا رتمک بعکم رتم رب مرگوليک 350 زا ناميس رادقم

تسا حرط تاصخشم رد هدش نييعت زاجم رادقم رثکادح زا رتمک ناميس رادقم  *

 :  (C) بعکم رتم رب مرگوليک334.44هدش باختنا ناميس رادقم
 :  (Wf) بعکم رتم رب مرگوليک172.57هدش باختنا دازآ بآ نازيم

 :  (W/C) 0.516ناميس هب بآ تبسن

هنادگنس رادقم

هنادگنس هزادنا رثکادح  = 19 رتمیليم   =<   نتب رد یدمع ريغ یاوه دصرد  = 1.5

334.44 172.57 0
کشخ حطس اب عابشا یاههنادگنس تارذ لک مجح VAssd = 1- ( ─── + ─── + ─── +           ) =             m30.015 0.7073160 1000 1000

: (Assd) كشخ حطس اب عابشا یاه بعکم رتم رب مرگوليک1798هنادگنس لك مرج
: (Ad) كشخ یاه بعکم رتم رب مرگوليک1758هنادگنس لك مرج
: (A) بوطرم یاه بعکم رتم رب مرگوليک1778هنادگنس لك مرج

نتب بعکم رتم کی رد بآ رادقم

: (Wa) کشخ یاه هنادگنس ندرک عابشا یارب بعکم رتم رب مرگوليک40مزال بآ
: (Wt) بعکم رتم رب مرگوليک212.57لک بآ

: (Wm) بعکم رتم رب مرگوليک190.57یفرصم بآ

هزات  مكارتم  نتب بعكم  مرج رتم كي

هزاتمكارتم نتب بعكمرتم كيمرج G = C + Wf + Assd + D =               +              +              +               =                 (Kg)334.44 172.57 1798 0 2305.01

6 زا 6 هحفص


