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  بسمه تعالي
  

  سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
  مدير كل محترم دفتر فني 

  
  با سالم و احترام 

 جهت طراحـي فونداسـيون    SAFEبا توجه به اينكه نرم افزار 
ساختمان برش پانچ در محل ديوار برشي را به صـورت پيغـام             

N/C             مبني بر عدم شناخت و كنترل برش نمايش مي دهد ، لذا 
واهشمند است در اين خصوص يـك مثـال كـاربردي بـراي             خ

كنترل دستي برش پانچ محل ديوار برشي جهت بهره برداري به           
  . اين اداره كل ارسال نماييد 

  . تسريع در پاسخ مزيد امتنان است 
  

 سيد كاظم اوليائي

 مدير كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي
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 توسعه و تجهيز مدارس كشور  , سازمان نوسازي
  

 بسمه تعالي
  

 مدير كل محترم استان خراسان جنوبي

  كنترل برش پانچ در زير ديوارها: موضوع

  سالم عليكم
 روش  آن اداره كل مبني بر كنترل بـرش پـانچ در زيـر ديوارهـا    12/04/87 مورخ   21/3087-5639با احترام بازگشت به نامه      

شـود، اسـتفاده از هـر روش ديگـري كـه پاسـخگوي       ان ميخاطر نش. كند به پيوست ارسال ميپيشنهادي دفتر فني سازمان    
 با رعايت كليه    ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشد      الزامات مباحث مقررات ملي ساختمان و نشريات معاونت برنامه        

  .باشد مجاز مياستاندارد  هاي اعالمي 

    
  
  
  

 مهران بهادري بيرگاني
 مدير كل دفتر فني

  
  

  
  
  
  
  



  :محاسبه برش پانچ در زير ديوارهاي برشي
گيرد، در صورتي كه قسمت المان مرزي ديوار،  سـطح           با توجه به اينكه برش پانچ براي بار متمركز صورت مي          

  .اثر بار متمركز در نظر گرفته شود، به منظور كنترل پانچ اين ناحيه به ترتيب زير عمل خواهيم كرد
 در تركيـب بـاري   PIER  ، نيروي محوري مربوط به ETABS  پس از طراحي ديوار در نرم افزار  .1

 .كه مالك طراحي آرماتور طولي ديوار ميباشد را از نرم افزار استخراج ميكنيم 
 . مبحث نهم از مقررات ملي تعيين ميكنيم 3-4-20-9طول المان مرزي را مطابق ضوابط  .2
 .ه به دست مي آيد با توجه به طول و عرض المان مرزي ظرفيت برش پانچ پي مربوط .3

  :    براي مثال 
                                                       w=30 cmعرض ديوار    

                                                bw= 100 cmطول المان مرزي 
                                                      h=70 cmارتفاع فونداسيون 

        c=7 cmپوشش آرماتور                                                              
                                           d=h-c=63 cmارتفاع موثر مقطع     

 fc=25 N/mm2تنش فشاري مشخصه نمونه استوانه استاندارد بتن                

                          ETABS     Pده از برنامه  نيروي محوري استخراج ش
  . مبحث نهم از مقررات ملي محاسبه مي شود4-2-17-12-9مقاومت برشي بتن در اين حالت از رابطه بند 

  .   رابطه اول از اين سه رابطه كمترين مقدار را به ما خوهد داد 
VC=(1+2/βC)vcb0d                                                                         
βC =bw/w=100/30=3.33                                                                 

vc=0.2Φc√fc =0.2×0.6×√25 =0.6 N/mm2 ≈ 6kg/cm2                           
  .رد  مبحث نهم از مقررات ملي صورت مي گي1-2-17-12-9 مطابق بند  b0محاسبه 

b0=(bw + d) ×z+(w+d) ×2 =(100+63) ×2+(30+63) ×2=512 cm           
، ابعاد مورد استفاده ميبايست دقيقـا از شـكل سـطح اثـر نيـروي محـوري         b0  قابل ذكر است كه در محاسبه

  .پيروي كنند 
VC=(1+2/3.33) ×512×63×6 ≈309773 kg  ≈  310 ton                        

P ≤ VC → OK                                                                            
P >VC → N.G                                                                            

 باشد بايد ضـخامت     ETABSدر صورتي كه برش پانچ فونداسيون كوچكتر از نيروي استخراج شده از برنامه              
  .ونداسيون را افزايش داد ف
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 توسعه و تجهيز مدارس كشور  , سازمان نوسازي
  

  بسمه تعالي
 

  مدير كل محترم استان خراسان جنوبي
  كنترل برش پانچ در زير ديوارها: موضوع 

  
  سالم عليكم

 مـورخ   ۲۱/۱۰۲۸۷‐۵۴۹۷ و پيـرو نامـه شـماره          ۶/۵/۱۳۸۷ مـورخ    ۲۱/۳۰۸۷‐۷۵۹۹ بازگشت بـه نامـه شـماره         با احترام  
  : رساند دفتر فني سازمان موارد زيررا به اطالع مي۲۲/۴/۱۳۸۷

 فتن المان مـرزي در طراحـي سـازه بـا           در نظر گر   ، مبحث نهم از مقررات ملي ساختمان      ۱‐۳‐۳‐۲۰جه به بند    با تو  . ۱
توانيـد از روش  لذا در طراحي ديوارها بـا شـكل پـذيري متوسـط نيـز مـي        . باشدشكل پذيري متوسط نيز الزامي مي     

  .پيشنهادي سازمان در صورت تمايل استفاده نماييد
 ۲۱/۱۰۲۸۷‐۵۴۹۷توانيد نيروهاي تحت بررسي را از روش مـذكور در نامـه           طرفه نيز مي   به منظور كنترل برش يك     . ۲

دفتر فني سازمان استخراج نموده و با توجه به روش هاي معمول در كتب طراحـي ايـن كنتـرل را صـورت دهيـد،                         
  آورنـد  در تـري را بـراي پـي بـه وجـود     بديهي است كه هريك از برش پانچ و برش يك طرفه كه شرايط بحرانـي       

 .طراحي پي حاكم خواهند بود
روش ارائه شده توسط دفتر فني سازمان يك روش پيشنهادي است، و استفاده از هـر روش ديگـر كـه پاسـخگوي                        . ۳

 باشـد    رياسـت جمهـوري    الزامات مباحث مقررات ملي ساختمان و نشريات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبـردي             
 .مورد تاييد است

 
  

 يرگانيمهران بهادري ب
 مدير كل دفتر فني

  
  


