
 

 

 2017 سال انجمن پس کشیدگی در جوایز

کرد. سیزده پروژه در این همایش  اهدادر ماه می و  آتالنتا طی همایشی درخود را  2017سال جوایز  (PTIپس کشیدگی ) انجمن

 معرفی شدند.

 نولولو، ها1در ساحل وایکیکی، فاز  چارلتون –ریتز  هایاقامتگاهسال:  یپروژه

های حق ارتفاقارتفاعی،  هایمحدودیتطبقه در مرکز وایکیکی است. طراحی این برج به دلیل  38برج لوکس  پروژه یکاین 

بود و تنها راه برای برآورده کردن نیازهای  روروبه متعددی هایمحدودیتدر زیر ساختمان، با  مانور تراک هایمحلمتعدد و 

 پس کشیدگی بود. گزینه پروژه

( مترمیلی 18اینچ ) 7 باضخامتاز دال پس کشیده  هاکفبیشتر  دربماند،  مجاز باقی ارتفاعی یمحدودهبرای اینکه ساختمان در 

بارها از  استفاده شد تاتیر انتقال پس کشیده  17 از برج در پادیوم، فروشقابلفضاهای اقامتی  سازیبهینهاستفاده شد. برای 

ستون  بدون در مناطق مانور کامیون اینکه. برای پادیوم منتقل شوندو دیوارهای پارکینگ و  هاستونبرج به  هایستوندیوارها و 

فوت  120 ینهدهاروی یک خرپای بتنی پس کشیده با  پادیوم، اعضای عمودی میسر شود همکف یطبقهی در در محل بارگیر

 .اندشدهبزرگ طراحی  یطبقهدو بزرگ  فضاهای صورتبهپنت هاوس  هایطبقهدر نهایت ند. قرار گرفتمتر(  37)

شرکت مزایای استفاده از پس کشیدگی است. عالی از  نمونهیک  PTI 2017سال  یپروژه، PTI رئیسدیوید مارتین،  یگفتهبه 

Baldridge & Associates Structural Engineering (BASE یک )کاربردی است، بلکه خالقانه  تنهانهزیبا ساخته که  یسازه

ین ا استفاده از قطعاتت پس کشیده،بدون . بهره گرفته استبلند  هایساختمانمزایای پس کشیدگی در  از خوبیبهبوده و 

و تمام همکاران در این  BASE توجهقابلباید برای این پروژه و تالش . بودمی ترگرانو  ترسنگینساختمان باید بسیار بلندتر، 

 تبریک گفت. هاآنپروژه، به 

 
 بود PTI 2017سال  یپروژه، HIونولولو، ، ها1چارلتون ساحل وایکیکی، فاز  –ریتز  هایاقامتگاه
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 جوایز برتر

 مدیریتِ اوانستون : ساختمان دانشکدههاساختمان

 انامک . به این صورتکردندمیفونداسیون در هوا عمل  عنوانبهانتقالی استفاده شد که  ستون 169در پس کشیدگی از تکنیک 

 .میسر شد تربزرگ هایطرهو  هادهانه ساخت

 می سی سی پی یرودخانهروی  Dresbachپل : هاپل

 یبتن هایسگمنت ، معیارها و اهداف پروژه را برآورده کرده است. استفاده ازهامحدودیتسگمنتی بتنی پس کشیده تمام این پل 

 زیستمحیطرا بر رودخانه و  محیطیزیستپس کشیده این امکان را ایجاد کرد که پل از باال ساخته شده و کمترین اثرات 

 بگذارد.

 ، میامیMiami Design District City Viewگاراژ : پارکینگ هایسازه

رح ط میسر شد. در نتیجهبا حداقل ضخامت دال بتنی و عمق تیر  و بلند و بدون ستون یدهانهبا  پارکینگساخت این پروژه در 

اربران برای ک ترراحت یاستفادهبعالوه دید بهتر و . شدند ترکوچکو اعضای پی  ترسبک ایسازهپارکینگ بسیار کارآمد، قاب 

 به دست آمده است. شوندمینبود دیوارهایی که مانع دید هم  الغر و هایستونهم با 

 ، نیوزیلندکز توزیع گروه جیمز پاسکومر: دال روی زمین

که در  اندگرفتهدر کنار هم قرار  ایگونهبه هادال. این پس کشیده ساخته شده است هایدالیک سری کف این ساختمان از 

ین . به افضا تنها دو درز بازشو قرار گرفته است. این کار باعث کاهش درزها شده و سرعت ساخت را افزایش داد مترمربع 25000

 کم شد. %25کل به مقدار  یهزینهاز و  کاهش یافت حجم بتن صورت

 : پلتفرم غربی منهتن، نیویورککاربردهای صنعتی / خاص

فوت  240پل مجاور هم با طول کل  16فوت مربع است که از  110000سکوی سگمنتی پس کشیده با مساحت  پروژه یکاین 

مسیر متروی  15پس کشیدگی به این دلیل در این پروژه مهم بود که سکو باید بر روی تکنیک استفاده از تشکیل شده است. 

 .شدمیهم طبق نیاز مشتری باید پوشیده  آهنراهو کل فضای روی  شدمیدر بین مسیرها ساخته  گاهیتکیهفعال بدون هیچ 

 ی اورژانسی برج دلفین، ساراسوتاتعمیرات و نوساز: سازیمقاومتعمیر، نوسازی و 

امکان فروریزش ان ارسال کرد،  گزارشی که مهندس سازه مبنی بر به دلیل طبقه 15این ساختمان  2010سال  در تابستان

راه همچهارم و نصب دیوارهای برشی خارجی  یطبقهحذف و جایگزینی دال  ید با تغییراتی همچونباطراحی اولیه تخلیه شد. 

و دیوارهای برشی داخلی تکامل یافت. این روش به تکمیل  ایسازههای پس کشیده به همراه پوشش نلبا نصب پطراحی . شدمی

 میلیون دالر منجر شد. 3ار انجام آن به مقد هایهزینهپروژه با کاهش  موقعبه

. شوندمیپس کشیدگی شناسایی  و بهترین کاربردها از تکنیک شودمیبرگزار  باریکهر دو سال  PTIمراسم اهدای جوایز 

واجد شرایط  اندشده اجراسال گذشته  7و در  اندکردهخود استفاده  یسازهپس کشیدگی در بخشی از  یتکنولوژ ی که ازهایسازه

 هستند این رقابتشرکت در 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 


