روشهای نوین وصله آرماتورها در

معرفی
سازههای بتنآرمه

برگرفته از طرح پژوهشی

" بررسی رفتار وصله جوشی و مکانیکی آرماتورهای بهکار رفته در اعضا خمشی و فشاری بتنآرمه"

زیر نظر مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

علی خیرالدین
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
عضو کمیته دائمی بازنگری
آئین نامه بتن ایران (آبا) و عضو
کمیته تخصصی مبحث نهم
مقررات ملی ساختمان

هرمز فامیلی
رئیس موسسه آموزش عالی
عالالدوله سمنانی
عضو کمیته دائمی بازنگری
آئین نامه بتن ایران) ابا(
عضو کمیته تخصصی مبحث
نهم مقررات ملی ساختمان

هادی شیرین سخن
دانشجو ارشد عمران گرایش
سازه دانشگاه سمنان

محمد دلنواز
استادیار دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

چکیده
امروزه سازههای بتن آرمه به علت مقاومت فشاری زیاد ،اقتصادی بودن ،دسترسی به مواد تشککیلدهنکده و دوام ،بخک

قابکل

توجهی از ساختوساز را به خود اختصاص داده است .از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که در اجرای این سازه ها وجود دارد نوع
وصله میلگرد و محل آن میباشد که بهشدت بر روی رفتار اعضای بتنآرمه تأثیرگذار میباشد .از طرفی در اکثر سازههای بتنآرمه
از وصله پوششی استفاده میشود و ازآنجاییکه در وصله پوششی تن

به واسطه بتن منتقل میشود ،لذا این نوع وصله از نظکر

سازهای در برابر بارهای لرزهای مناسب نمیباشد .عالوه بر آن درصد قابلتوجهی از میزان میلگردهای مصرفی در هر پروژه بابکت
طول پوششی مصرف میشود که این از نظر اقتصادی مطلوب نمیباشد.
عالوه بر روش پوششی برای وصله آرماتورها روشهای دیگری مانند وصله مکانیکی ،جوشی و دیگر روشهای نوین وجود دارد که
اینها گزینهی خوبی برای وصله آرماتورها به جای وصله پوششی میباشند .در حقیقت این نوع وصلهها پایداری مستقل از بکتن
دارند که این ویژگی باعث پایداری بیشتر سازه به هنگام صدمه دیدن بتن در سوانح طبیعی خواهد شد.
در این مقاله ابتدا انواع روشهای وصله آرماتور معرفی میشوند و ضوابط آییننامههای مختلف در رابطه با وصلهها تشریح میشود
و از آنجایی که هر کدام از این روشها دارای مزایا و معایبی میباشند سپس هر کدام از روشها با هم مورد مقایسه قرار میگیرند.
این مقاله میتواند مهندسین مشاور و طراحان را در تصمیم گیری و انتخاب روش وصله آرماتور ها در اجرای سازههای بتنآرمکه
یاری کند.
فصلنامه
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 1-2وصله پوششی

 -1مقدمه:
استتتداده از ستتازههتتای بتتتنآرمتته بتته علتتم مقاومتتم فشتتاری
مطلتتو  ،داشتتتن تترفه ا تصتتادی و دوار در کشتتور ایتتران
روزبه روز افزایش مییابتد و از آنجتایی کته یکتی از مهتمتترین
مستائ در ارتترای ستتازههتای بتتتنآرمتته ،نتوص و تتله میلگتترد و
مح آن اسم کته بتهشتدت بتر روی رفتتار اعضتای بتتنآرمته
تأثیرگذار میباشد
منظور از و له آرمتاتور در ستازههتای بتتنآرمته اتصتاط طتولی
دو میلگتترد بتته هتتم بطتتوری کتته تتادر بتته تحم ت  521در تتد
مقاومتتم تستتلیم میلگردهتتا باشتتد عتتالوه بتتر آن اگتتر میلگتترد
و له شده از نظر شتک پتذیری رفتتار شتبیه بته رفتتار میلگترد

و تتله پوششتتی بتتا مجتتاور هتتم تترار دادن دو میلگتتترد در
ستتمتی از طتتوط آنهتتا تتورت متتیگیتترد (شتتک  )5در ایتتن
روش بتن به عنوان واست یتا میتانجی ،نیترو را از یتگ میلگترد
به میلگرد دیگر منتق مینماید
طتتولی کتته دو میلگتترد در کنتتار هتتم تترار متتیگیتترد طتتوط
پوشش یتا طتوط و تله نامیتده متیشتود کته اتدا

آن برابتر

با طوط مهاری میلگترد در بتتن متی باشتد کته طتوط مهتاری از
رابطتته ( )5بتته دستتم متتیآیتتد و بایتتد بتتا تورتته بتته آیتتیننامتته
موردنظر تویین شود
()1

بدون و له داشته باشد بسیار مطلو میباشد
امتتروزه در کشتتور ایتتران بتته منظتتور و تتله آرماتورهتتا در اک تتر
ستتازههتتای بتتتنآرمتته از و تتله پوششتتی استتتداده متتیشتتود و
ازآنجاییکه در و تله پوششتی تتنش بته واستطه بتتن منتقت
متیشتود ،لتذا ایتتن نتوص و تله ا تتال از نظتر ستازهای مناست

کتته در ایتتن موادلتته  ،fbمیتتانگین تتتنش پیوستتتگی در طتتوط
اتصتاط lb ،طتوط اتصتاط Δfs ،تغییترات تتنش در طتوط اتصتاط،
 Asسطح مقطع آرماتور و

طر آرماتور میباشد][51

نمیباشد از طرفتی در تد ابت تتورهی از میتزان میلگردهتای
مصتترفی در هتتر پتتروته بابتتم طتتوط پوششتتی مصتتر متتیشتتود
که این از نظر ا تصادی مطلو نمیباشد

شکل ( -)1وصله پوششی ][1

عتتالوه بتتر روش پوششتتی بتترای و تتله آرماتورهتتا روشهتتای

 2-2وصله جوشی

زیتتادی ورتتود دارد ،در بختتش بوتتدی انتتواص ایتتن روشهتتا

در این روش دو میلگرد به کمتگ رتوش بته هتم متصت متی-

تشریح میشود

شتتوند همینتتین و تتله روشتتی انتتواص مختلدتتی دارد کتته
می توان به نوص ل بته لت  ،پهلتو بته پهلتو ،استتداده از طوتات

 -2انواع وصله آرماتورها
بتترای و تتله دو طوتته آرمتتاتور بتته یکتتدیگر از روشهتتای
پوششتتتی ،5روشتتتی 2و مکتتتانیکی ،3اتکتتتایی ،ترکیبتتتی و
چندین روش نتوین دیگتر استتداده متیگتردد کته در ادامته بته
مورفی این روشها پرداخته میشود

کمکی و خمیری اشاره نمود].[2

ازآنجتتاییکتته متتتداوطتتترین و متتدرنتتترین نتتوص و تتله روشتتی
روش روشتتکاری خمیتتری (فوررینتت ) متتیباشتتد ،در اینجتتا
فق روش فوررین

مورفی میشود

در ایتتتن روش دو ستتتر میلگتتترد توستتت دستتتتگاه بتتترش
مخصو تتی بتته تتورت تتیقلی و تتدر دررتته بتترش ختتورده و
تحتتم فشتتار بتتاری هیتتدرولیگ بتته همتتراه اتترارت اا ت از
1 - Lap splicing
2- Welding
3- Mechanical Splicing

سوختن گتاز استتیلن ،در هتم اد تار متیگردنتد کته نمونته آن
در شک ( )2نشان دادهشده

اسم].[3
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* کاهش وزن سازه به علم اذ طوط پوششی
* افتزایش مقاومتتم ستتازه در برابتر نیروهتتای ختتارری (ازرملتته
زلزله) به واسطه کاهش وزن سازه
* افتتزایش اختتتالن بتتتن بتتا میلگتترد بتته علتتم کتتاهش اجتتم
میلگرد
* امکان لرزانتدن (ویبتره شتدن) بهتتر بته علتم کتاهش اجتم
آرماتورها
* کاهش هزینه ام ونق به علم کاهش مواد مصرفی
شکل ( -)2وصله جوشی][3

در ایتتتن روش ،میلگردهتتتا بتتته تتتورت ستتتربهستتتر و بتتتدون
هتتی گونتته متتواد افزودنتتی ،توس ت اتترارت اا ت از ستتوختن
گتتاز استتتیلن و اکستتیژن ،بتته دمتتای خمیتتری ( 5211دررتته
ستتانتیگتتراد) متتیرستتند و توستت فشتتار اا تت از ستتیلندر
هیدرولیگ بته یکتدیگر ،درهتم اد تار متیشتوند کته نمونته آن
در شتتک ( )3آمتتده استتم متتدت زمتتان در نظتتر گرفتتتهشتتده
برای یتگ اتصتاط (رهتم یتگ انتدازه متوست میلگترد) اتدود
01

ثانیه میباشد.

* توانایی ایجاد اتصاط با ادا

طوط

* ادظ خواص متالوتیکی آرماتورها
* امکتتتان اتصتتتاط میلگتتترد بتتتا طرهتتتای مختلت ت (طبتتت
استاندارد) به یکدیگر
* سترعم ارتترای بتتار ،بتتا تر کمتتترین هزینتته و رلتتوگیری
از اتال و م پرسن اررایی آرماتوربند
* ابلیم استداده در تمامی االمها
* عدر نیاز به برق سه فاز
* کاربری آسان و اب ام بودن توس نیروی انسانی
* عدر خروج از محوری
شتترای پتتذیرش آزمتتایش خمتتش بتتدین تتورت استتم کتته
ترک هتا بتا چشتم یرمستلح در ستطح ختارری بختش خمتش
شده مشتاهده نگردنتد و ایتن مست له بایتد در تمتامی نمونتههتا
ادق باشد (شک )1

شکل ( -)3وصله جوشی فورجینگ][3

 )1-2-2مزایای روش جوشکاری سربه سر میلگرد ][3
* افزایش مقاومم در مح اتصاط به علم افزایش طر
* تترفهرتتویی در مصتتر میلگتترد بتته میتتزان  51تتتا 31
در د
* کتتتاهش خطاهتتتای انستتتانی در مبحتتتث آرماتوربنتتتدی و
چیدمان میلگردها
فصلنامه
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شکل (-)4کنترل چشمی آزمای

خمشی

 2-2-2معایب جوش فورجینگ
پتتس از و تتوص زلزلتته  kobeدر تاپتتن ،عملکتترد نتتامطلوبی از
آرماتورهتتتای و تتتله شتتتده بتتته ایتتتن روش مشتتتاهده شتتتد;
همتتانطتتوری کتته در شتتک  1دیتتده متتیشتتود علتتیر تتم انجتار

روش ها به دستم اپراتورهتای زبتده تاپنتی و نظتارت د یت بتر

 -2عتتتدر ارتتترا و یتتتا ارتتترای نتتتا

انجتتار ایتتن رتتوشهتتا و انجتتار آزمتتایشهتتای کنترلتتی ،نتتتای

استانداردهای مورود

اا ت از ایتتن روش در منتتاط زلزلتتهخیتتز فاروتتهبتتار بتتوده و

 -3عدر امکان کنترط ارارت شوله اکسی استیلن

بههی وره اب اطمینان نمیباشد

][51

دستتتتورالوم هتتتای و

 -1تقریبی بتودن زمتان اترارت دهتی بته آرماتورهتا بتا تورته
به تجربه اپراتور

نننننب ننننن
اینننننی منننننبی
ق نننننن ت
قسننننن ا ات ایسننننن
نننن ب ینننب ننن ب ننن نننا-
ش.
شننننن
ه ننننن ن ب د ننننن
یننننن ننننناشنننننب ننننن خننننن
ش سنننننننننص ن ننننننننن ا مننننننننن
سننننننن بیهننننننن
یل هننننننن
انه ام خ ا اسص.
نن ننب لا یننع نننب اینن
ش سنننص ه یننن هننن د هننن هننن
ننننننب
ش سننننننص ن نننننن
شننننن و ب هننننن نننننا شننننن
نننن اینننننی ننننننب ش سنننننص

 -1تقریبتتی بتتودن طتتوط اتترارت دادن آرماتورهتتا باتجربتته
اپراتور و عدر ورود ابزاری برای کنترط آن
 -0عتتدر امکتتان کنتتترط دررتته اتترارت آرمتتاتور در اتتین
ارارت دادن (دراتالیکته رستیدن بته دررته اترارت مطلتو
الف

یتتگ پتتارامتر بستتیار ا تتلی و متت ثر در اد تتار دو آرمتتاتور در
فص مشترک اتصاط آنها به یکدیگر میباشد)
 -7تتتتأثیر دمتتتای محتتتی در ستتترد شتتتدن محتت رتتتوش و

ش سننننص و ب هننننن د ننننب ا ن ننننن
ت ت ننننن
بشنننننا و ب هننننن
ا مننننن
ب ژاهی

درنتیجه شکننده شدن آن
 -8رفتتتار متدتتاوت میلگردهتتا در برابتتر اتترارت دهتتی بتته دلیت
تنوص و عدر یکنواختی پروسه تولید آنها
 -9افتتتزایش ختتتوردگی در محت ت و تتتله بتتته علتتتم تغییتتتر

ب

شکل (-)5الف :نمونهای از تخریب آرماتورها با تکنولوژی جوش
فورجینگ در پایه پل ،ب :صدمههای ناشی از ضعف جوش][11

خصو یات میلگرد ناشی از ارارت
 -51عملکترد نامناست و تله تحتتم بارهتای لترزهای و رفتتم و
برگشتی

به همین دلی در اک تر آیتیننامتههتا و تله آرماتورهتا بته ایتن
روش بتتا رعایتتم ضتتواب و دستتتورالوم هتتای بستتیار د یتت و
سخمگیرانه مجاز میباشد.

به طتورکلی بتا تورته بته عتدر امکتان انتدازهگیتری پارامترهتای
فیزیکتتی و مکتتانیکی در ایتتن روش و دخالتتم عوامتت متوتتدد
در انجتتار روشتتکاری و همینتتین تجمیتتع خطاهتتای متوتتدد
انسانی ،محیطتی و ماشتین آرت ،ابلیتم اعتمتاد بته ایتن روش
کتتاهش متتییابتتد کتته شتتک ( )0یتتگ نمونتته از ایتتن متتوارد را

ب)

شکل (-)1الف :شکست آرماتور جوشکاری شده به روش فورجینگ

پس از رها شدن از دست اپراتور ،ب :آرماتور جوشکاری شده به روش
فورجینگ که ظاهرا اتصال خوبی برقرارشده است][15

بتتا تورتته بتته عوام ت م ت ثر در کتتاهش کیدیتتم رتتوش بتتا ایتتن

نشان میدهد
همینتتین عوام ت م ت ثر در کتتاهش ابلیتتم اطمینتتان بتته ایتتن
روش مختصرا به شرح ذی

الف)

میباشند][ 1

 -5مهارت اپراتور روشکاری

روش ،ابلیتتم اعتمتتاد بتته ایتتن روش اتتدا

تتتا  %11کتتاهش

می یابد و ایتن بتدان مونتی استم کته از هتر  511عتدد رتوش
انجارگرفتته توتداد  11عتدد یر ابت بتوط خواهتد بتود تنهتا
راه اصتتتوط اطمینتتتان از کیدیتتتم روش انجتتتار آزمتتتایش
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اولتراستتونیگ ) (UTمتتیباشتتد کتته بتتا تورتته بتته هزینتتههتتای

همتتانطتتوری کتته در شتتک ( )9دیتتده متتیشتتود در ایتتن روش

ستتتنگین انجتتتار آن و همینتتتین دستتتمیتتتابی بتتته الزامتتتات

نقتتش بتتتن در انتقتتاط نیتترو از یتتگ میلگتترد بتته میلگتترد دیگتتر

متتوردنظر مرکتتز تحقیقتتات راه ،مستتکن و شهرستتازی کتته بتترای

بسیار کمتر میباشد

ایتتن روش تتتدوین گردیتتده استتم ،بستتیار دشتتوار و پرهزینتته
میباشد
 3-2وصله اتکایی
همتتانطتتوری کتته در شتتک ( )7دیتتده متتیشتتود ،درروش
اتکایی ستر آرماتورهتا در داخت یتگ تال

ترار متیگیرنتد و

ستت س پتتی هتتای کنتتاری آن بستتته متتیشتتود ،در ایتتن روش
ا طکاک بین آرمتاتور و تال بتهانتدازهای نیستم کته کشتش
متتوردنظر را تحمتت کنتتد و فقتت بتتهانتتدازهای استتم کتته دو
آرمتتتاتور و تتتله شتتتده تحتتتم فشتتتار از یتتتگ محتتتور ختتتارج
نمیگردد
بتتته همتتتین دلیتت و تتتله اتکتتتایی بتتترای انتقتتتاط تتتتنش در
میلگردهتتایی کتته فقتت

تحتتم فشتتار هستتتند کتتاربرد دارد][1

همینتتین استتتداده از ایتتن نتتوص و تتلههتتا فقتت در اعضتتای
بتنآرمه با

خاموت بسته مجاز میباشد.

شکل ( -)9وصله مکانیکی][5

 5-2وصله ترکیبی
در یتگ پتتروته بتتا تورتته بته تشتتخی

مهندستتین متتیتتتوان از

بتیش از یتگ نتتوص و تله بنتتا بته شترای استتتداده کترد کتته در
ایتتن تتورت از و تتلههتتای ترکیبتتی استتتداده متتیشتتود کتته
مجموعتتهای از متتوارد بتتار متتیباشتتد یتتگ نمونتته متتتداوط
ازایتتنروش و تتله یتتگ ستتر رزوه استتم کتته ترکی ت دو کتتوپلر
رزوهای و پییتتی استتم کتته همتتانطتتوری کتته در شتتک ()51
دیتتده متتیشتتود یتتگ ستتر ایتتن کتتوپلر رزوهای و یتتگ ستتر آن
پییی

اسم].[8

شکل (-)7وصله اتکایی][5

 4-2وصله مکانیکی

در ایتتن روش ابتتتدا ستتر میلگتترد را بتتا استتتداده از دستتتگاه

شکل (-)11کوپلر یک سر رزوه][8

مخصتتوص فشتترده ( )upsetکتترده و ستت س آن محتت را رزوه

مومور این و له زمتانی استتداده متیشتود کته بته هتر دلیلتی

متتیکننتتد کتته طتتر مح ت رزوه شتتده اتتدودا  2میلتتیمتتتر از

طوط مهاری برای انتظتار رعایتم نشتده باشتد و نیتاز بته و تله

اندازه اسمی آرماتور بزرگتر اسم][0

بتته ستتر آرمتتاتور مورتتود در االتتم انتظتتار باشتتد کتته در شتتک

با و تله مکتانیکی امکتان متصت کتردن میلگردهتایی بتا طتر

( )55چند نمونه از آن نشان دادهشده اسم

متداوت به

ورت سربهسر فراهم میشود.

شکل (-)8کوپلر و رزوه سر آرماتور در وصله مکانیکی][5
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شکل (-)11کوپلر یک سر رزوه در وصله ترکیبی][8

بتتهطتتورکلی از یتتگ و تتله روشتتی یتتا مکتتانیکی مومتتور در
مواردی استداده متی شتود کته نیتروی کششتی بزرگتی بایتد در
طتتوط و تتله انتقتتاط یابتتد و یتتا میلگردهتتای بتتا طتتر زیتتاد بایتتد
و تتله شتتوند مطتتاب اک تتر آیتتیننامتتههتتای موتبتتر دنیتتا
میلگردهتتتای کششتتتی بتتته طتتتر بتتتیش از  31میلتتتیمتتتتر را
نمی تتوان بته تورت پوششتی و تله کترد همینتین در اعضتا
کششی که نقش مهتار را در ستازهایدتا متینماینتد نمتیتتوان از
و تتله پوششتتی بهتتره بتترد همینتتین در متتواردی کتته بحتتث

شکل (-)13یک نمونه پرچشده][18

 )1-7-2مراحل اجرا وصله پرچی
* رار دادن دو سر میلگرد داخ

ال (شک )51

مقاور ستازی و توستوه بنتا مطترح متیباشتد و بایتد میلگترد در
مح و

گردد میتوان از کوپلر پییی استداده نمود
شکل (-)14غالف وصله پرچی][19

 1-2وصله بست دار
این نوص و تله بستیار مشتابه اتکتایی بتوده استم کته ایتن نتوص
و تتلههتتا بتترای انتقتتاط تتتنش در میلگردهتتایی کتته فقت تحتتم

* رار دادن می بین دو سر آرماتورها (شک )51

فشار هستند کتاربرد دارد استتداده از ایتن نتوص و تلههتا فقت
در اعضتتای بتتتنآرمتته بتتا ختتاموت دور پتتی بستتته کتتاربرد دارد
که نمونههایی از آن در شک ( )52آمده اسم
شکل (-)15غالف و میخ وصله پرچی][19

* اعماط فشار به متی بترای دت کتردن آرماتورهتا بته وستیله
دستگاه مخصوص (شک )50

شکل (-)12نمونه وصله بست دار][17

در این روش همتانطتوری کته در شتک ( )53دیتده متیشتود
تتال

تترار متتیگیرنتتد و

س س متی گتوه ای کته ماننتد پترس استم بته وستیله دستتگاه
مخصتتوص بتتا فشتتار بتتین دو میلگتترد رتتای متتیگیتترد و دو
میلگرد را د میکند

 8-2وصله تزریقی با گروت پر مقاومت
در این نتوص و تله دو انتهتای میلگردهتا در داخت یتگ تال

 7-2وصله پرچی
دو ستتر میلگتترد در کنتتار هتتم داخ ت

شکل (-)11دستگاه پرچ وصله پرچی][19

رار می گیرند و س س با تزریت گتروت پتر مقاومتم بته داخت
آن و تتله انجتتار متتیشتتود ارتتزا ایتتن دو نتتوص ،تتال فلتتزی،
ورودی گتتروت ،ادتتره هتتواگیری و متتالت پتتر مقاومتتم (

SS

 )Mortarمتتیباشتتد کتته در شتتک هتتای ( )57و ( )58دیتتده
میشود
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مرحله دوم) ثابت شدن میلگرد در غالف:
در این م راله باید و تله بترای تزریت گتروت آمتاده شتود کته
بته ایتن منظتور بایتد ستر آرماتورهتا در داخت

تال تتا زمتان

گیترش گتروت ثابتتم بماننتد کتته بترای ایتن کتتار یتا از پتتی در
کنتار تتال استتتداده متیشتتود و یتتا از خارهتای نگتتهدارنتتده در
داختت

تتال بتته عنتتوان گیتتره استتتداده متتیشتتود کتته در

شک های ( )21و ( )25هر دو آنها دیده میشود

شکل (-)17اجزا وصله تزریقی
شکل (-)21غالف وصله تزریقی با پیچ کناری (گیره)

شکل (-)18اجزا وصله تزریقی][21

شکل (-)21غالف وصله تزریقی با خار ثابتکننده (گیره)

 )1-8-2مراحککل اجککرا وصککله تزریقککی بککا گککروت پککر

مرحله سوم) تزریق مالت به داخل غالف:

مقاومت:

همینتتین کتته ایتتن مراا ت در شتتک ( )22آورده شتتده استتم
تتال از ستتوراز ورودی تزریت متتیشتتود تتتا

ارتترا و تتله آرماتورهتتا در ستتازههتتای بتنتتی بتته روش و تتله

گتروت بتته داخت

تزریقی دارای سه مراله ا لی اسم که عبارت اسم از:

زمانی از سوراز دیگر بیرون بیاید

مرحله اول) قرار دادن دو سر میلگرد ها در داخل غالف:
مطاب شک ( )59اولین مرالته بترای ارترای ایتن نتوص و تله
رار دادن دو انتهای آرماتور داخت

تال استم کته بایتد طتر

تتال کمتتی بیشتتتر از طتتر آرمتتاتور باشتتد کتته آرمتتاتور داخت
آن رار گیرد
شکل (-)22تزریق گروت به داخل غالف در وصله تزریقی

 )2-8-2تهیه گروت تزریقی:
گروت تزریقی باید شترای زیتر را دارا باشتد تتا بترای ایتن نتوص
و له مناس باشد
* بدون کاهش اجم در طی گیرش و پس از آن
شکل (-)19وصله تزریقی با گروت پر مقاومت
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* مقاومم  7روزه )311(Kg/cm2

* مقاومم  28روزه )5111(Kg/cm2

مهندستتین داخلتتی بتته علتتم تحتتریمهتتای مورتتود بتتا عتتدر

* دانهبندی خاص رهم تزری آسان

همکتتاری شتترکمهتتای رهتتانی فوتتاط در ایتتن زمینتته روبتترو

به طتور متتداوط متالت تزریقتی بترای بترآورده کتردن ویژگتی-

شتتدند ازایتتنرو انگیتتزه رهتتم تولیتتد آن در بتتین متخصصتتان

های بار با ترکیت

ستیمان پرتلنتد تیت ،دو ،افزودنتی منبست

کننتتده ،ماستته سیلیستتی ،پتتودر آهتتن ،فتتوق روان کننتتده و نتتانو

داخلی زیاد

شد.

از ایتتتنرو در ستتتاط  5380کمتتتگ پنتتتاه و همکتتتارانش بتتتا
همکتتاری دو دانشتتگاه تتنوتی شتتری و تربیتتم متتدر

سیلیس ساخته میشود

موفت

بتته ستتاخم ایتتن نتتوص و تتله شتتدند کتته نمونتتههتتایی از آن در
شک های ( )21آمده اسم

شکل (-)23ترکیب و تهیه گروت در وصله تزریقی

از مهمترین کتاربرد ایتن روش متیتتوان بته استتداده در اتصتاط
طوات پیش ساخته به تورت دررتا اشتاره کترد کته در شتک
( )21نشتتان دادهشتتده استتم کتته در ایتتن متتوارد بتته دو روش

شکل (-)25وصله تزریقی در قطعات پی ساخته ساختمان تجاری
مسکونی سوپر فریم تبریز

اتصاط انجار میشود که در زیر تشریح میشود:
روش اوط :طتتوط کوتتتاهی از میلگتترد بتته تتورت انتظتتار از
داخ

طوات پیشساخته بیترون متیآیتد و در کارگتاه بتا ترار

دادن آن در داختت استتتوانه و تزریتت گتتروت بتته آن و تتله
انجار میشود
روش دور :در ایتتتن روش بجتتتای آنکتتته طتتتوط کوتتتتاهی از
آرمتاتور بته تتورت انتظتار از طتع پتتیشستاخته بیترون بیایتتد
نیتتز ،استتتوانه داختت

طوتته پتتیشستتاخته تترار گیتترد و در

کارگتتاه بتترای اتصتتاط طوتتات بتته هتتم دیگتتر میلگتترد داختت
استوانه رار گیرد و تزری گروت انجار شود

ایتتن نتتوص و تتله در داخ ت کشتتور دارای تأییدیتته فنتتی مرکتتز
تحقیقتتات ستتاختمان متتیباشتتد و بتترای ستتاختمانهتتای بتتا
شتک پتذیری متوست و تتتا توتداد طبقتات  51و یتا ارتدتتاص 11
متر مجاز به اررا اسم
مقایسه انواع وصلهها
در ابتدا به مقایسه ارمتالی سته نتوص اتصتاط مکتانیکی ،روشتی
و پوششتتتی پرداختتتتهشتتتده و ستت س مزایتتتای فنتتتی اتصتتتاط
مکانیکی نسبم بته اتصتاط پوششتی بررستی متیشتود مقایسته
ایتتن ستته نتتوص و تتله در چنتتد آیتتتم کلتتی در رتتدوط ( )5آورده
شده اسم

شکل (-)24روشهای مختلف وصله تزریقی برای اتصال قطعات
پی

ساخته ][21

 3-8-2تولید وصله تزریقی در ایران:

 )1-3مقایسه اقتصادی
مقایستتهای وزن میلگردهتتا در االتتم پوششتتی در ستتاختمان
مستتکونی نشتتان متتیدهتتد کتته بتتا افتتزایش توتتداد طبقتتات،
اختتتال بتتین اتصتتاط پوششتتی بتتا یتتر پوششتتی بیشتتتر شتتده
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استتم لتتذا استتتداده از و تتله پوششتتی در پتتروتههتتای بتتزرگ
ا ال تو

یه نمیشود ][9

 -3امکتتان طرااتتی بهینتته بتته دلیتت کتتاهش وزن ستتازه و
درنتیجه کاهش سطح مقاطع بتنی
 -1آرایتش متتنظم آرماتورهتا و درنتیجتته ایجتاد فضتتای مناست

جدول ( -)1مقایسه اجمالی سه نوع اتصال مکانیکی ،جوشی و
پوششی][3

ردی

ایتم ها

5

رعایم کیدیم فنی و رفتار
در مح اتصاط

2
3

زمان نص و اررا
ااتماط کرمو شدن در
مح اتصاط

1

در یگ راستا رار گرفتن

1

اضافهوزن در مح اتصاط

0

امکان استداده از آرماتور با
طر بیشتر از 30

پوششی
کم

خو

زیاد
زیاد

ندارد

ندارد

خو

عالی

ضوی

بهاندازه طوط و فق بهاندازه یگ
وزن پوششی

کوپلین

امکان ندارد

دارد

بهاندازه طوط

8

مقطع تیر در مح اتصاط

9

طوط اتصاط

51

ضایوات آرماتور

55

عام سور اتصاط

52

تراکم یرارفهای

بار

عبور دانههای شن در

بهسختی عبور

از نظر هزینه

نسبتا زیاد

51
51

انتقاط نیرو از آرماتور بار
به پایین

عالی

کم

7

53

فوررین

کمترین

وزن اتصاط

مح اتصاط

 -1ایجتتتاد اتصتتتاط یک ارچتتته بتتتتن آرماتورهتتتا و درنتیجتتته

انواص اتصارت آرماتور
کوپلین

پوششی

بیشتر میشود
بین  Cm 11تا
Cm531
زیاد دارد
ادود Cm 81

آرماتور نیاز دارد

میکند

نامناس

کم

بسیار کم
دارد
کمترین االم
ممکنه

کمترین االم کمترین االم
ممکنه

ممکنه

10Cm

Cmاداک ر 1

ندارد

ندارد

نیاز به اتصارت

بدون نیاز به

مکانیکی دارد
خو

عام اتصاط
عالی

به رااتی عبور به رااتی عبور
میکند
زیاد
مناس

میکند

کم (توریه
ا تصادی)
عالی

 ) 2-3مقایسه فنی اتصال مکانیکی نسبت به اتصال
پوششی

 -5سبگ تر شدن ستازه بته دلیت وزن نتاچیز اتصتاط مکتانیکی
نسبم به اتصاط پوششی
-2کوتتتاهتتتر شتتدن طتتوط اتصتتاط مکتتانیکی نستتبم بتته اتصتتاط
پوششی

برای بتنریزی مطلو
یک ارچتته عمتت نمتتودن آرمتتاتور در محتت اتصتتاط بتته هنگتتار
اعماط نیروهای ناشی از زمینلرزه
 -0در امتتتداد هتتم تترار گتترفتن آرماتورهتتا و درنتیجتته انتقتتاط
نیرو بهطور مستقیم
 -7افتتتزایش نستتتبم بتتتتن بتتته آرمتتتاتور و امکتتتان طرااتتتی
بهینه مقاطع بتنی
 -8تترفهرتتویی در متتواد اولیتته (آرمتتاتور) بتته دلیتت کتتاهش
ضایوات
 -9امکتتان استتتداده بتتدون محتتدودیم در هتتر مو ویتتم در
سازه بتونی
 -51ستتترعم ارتتترا و نصت ت آرماتورهتتتا را بتتته خصتتتوص در
ستتبدهای بافتتتهشتتده تیتتر و ستتتون را بتته اتتداک ر متتیرستتاند
نیروی کارگری را در نص آرماتورها کاهش میدهد
 -55بتته رهتتم اتتذ آرماتورهتتای پوششتتی در مح ت اتصتتاط،
میزان مصر آرماتور کاهش می بابد
 -52در اتصتتاط پوششتتی عام ت ایجتتاد پای تداری اتصتتاط ،ورتتود
بتن استم و در تورت تدمه دیتدن بتتن اتصتاط پوششتی از
هتتم خواهتتد پاشتتید ولتتی در اتصتتاط مکتتانیکی پایتتداری اتصتتاط
وابستگی به بتن نتدارد کته ایتن ویژگتی باعتث پایتداری بیشتتر
ستتازه بتته هنگتتار تتدمه دیتتدن بتتتن در ستتوانح طبیوتتی
خواهد شد
 -53کتتاهش نقتتش عوامتت انستتانی در استتتداده از اتصتتارت،
بار رفتن کیدیتم اتصتاط و اطمینتان ختاطر رهتم پتروتههتای
اسا

(سد -پ  -نیروگاه)

 -51درروش پوششتتتی محتتتدودیم طتتتوط دهانتتته ارتتتزای
بتنتتی بتته علتتم عتتدر پیوستتتگی کامت آرماتورهتتا و همینتتین
استتداده از آرماتورهتای ستایزهای بتتزرگتتر و ایجتاد مشتتکالتی
رهم بتن ریتزی ورتود دارد کته استتداده از اتصتارت بته علتم
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پیوستتتگی بیشتتتر و امکتتان استتتداده از آرمتتاتور بتتا هتتر ستتایزی

تاریخچه تحقیقات

این مشکالت را تا اد مطلوبی کاهش میدهند

در ستتتاط  5983توست ت  V. Navaratnarajahروشتتتی بتتترای

 -51تترفه ا تصتتادی بتته علتتم رلتتوگیری از پتترت ضتتایوات

و له آرماتورها بته هتم ارائته شتد کته شتبیه بته روش تزریقتی

آرماتور و استداده از اتی کوچگترین تکه با یمانده

استتم بتتا ایتتن تدتتاوت کتته بتته رتتای گتتروت از چست اپوکستتی

 -50امکتتان بتتتنریتتزی مطلتتو بتته دلیت رلتتوگیری از تتتراکم

استتتداده میشتتود یونتتی دو ستتر آرمتتاتور داختت یتتگ تتال

آرماتورهتتا کتته بتت از ایتتن روش یتتگ موضتت اساستتی در

فتتوردی تترار میگیرنتتد و بوتتد چستت اپوکستتی داختت آن

پروتههای بزرگ به

شمار میآمد.

میشود ][25

تزری

 -57امکتتان استتتداده از کتتوپلر مو ویتتم در محتت هتتایی کتته

در ستتتاط  2111در دانشتتتگاه کتتتانزا

امکان چرخش آرماتور ورود ندارد.

 Mccabeبتتتترای بررستتتتی عملکتتتترد و تتتتله مکتتتتانیکی

توستتت

Steven L

 -58امکتتان استتتداده از کتتوپلر روشتتی ستتازه بتترای مقتتاطع

آزمایشهایی بته تورت تیتر تحتم خمتش ختال

کام وزیم مقتاطع بتنتی  -فتوردی در اتصتاط ارتزای ستازه بته

که نشتاد دهنتده عملکترد مطلتو ایتن نتوص و تله متیباشتد

یکدیگر

][ 1

انجتار شتد

][22

ایتتن محققیتت در ستتاط  2113بتته بررستتی عملکتترد اتصتتارت

 3-3وصله آرماتورها از نگاه سازهای
بتتتهطتتتورکلی اتصتتتارت مکتتتانیکی و فوررینتتت

توانتتتایی و

استتتحکار بیشتتتری را طتتی فراینتتد انتقتتاط نیتترو از ختتود نشتتان
میدهند] .[7بته شتکلی کته مهتمتترین مزیتم استتداده از ایتن
اتصتتارت اصتتوط اطمینتتان از انتقتتاط نیتترو در شتتبکه آرمتتاتور
بتتدون وابستتتگی بتته وضتتویم و شتترای بتتتن متتیباشتتد کتته در
شک ( )20و ( )27آمده اسم

مکتتانیکی در ستتازه هتتای بتنتتی در کشتتور نیوزلنتتد می ردازنتتد
][23

در ستتاط  2111توس ت  R. Joseph Reetzو همکتتارانش چنتتد
اتصتتاط تیتتر بتته ستتتون بطتتوری کتته تحتتم بارهتتای رفتتم و
برگشتتتی مدص ت پالستتتیگ در فا تتله ارتدتتاص متتوثر تیتتر از بتتر
ستون ،در تیتر تشتکی متیشتود متورد آزمتایش ترار گرفتنتد
کتته در شتتک ( )28رزئیتتات ایتتن آزمتتایش نشتتان داده شتتده
اسم ][21

شکل ( -)21شکل ترکها در دو وصله مکانیکی و پوششی ][19

شکل ( -)28دستگاه آزمایشگاهی اتصال تیر به ستون جهت
آزمای

وصله آن

و در نهایم ایتن آزمایشتات نشتان داد کته اختالفتی بتین انحنتا
و دیگر پارامترهتای شتک پتذیری عضتو بتین االتم استتداده از
و تتله هتتای مکتتانیکی در ناایتته تشتتکی مدص ت پالستتتیگ و
شکل ( -)27نمودار تن

و کرن

در دو وصله مکانیکی و

بدون و له نیز ورود دارد

پوششی][19
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همینتتتین دز ستتتاط  2111توستتت

Keith Lynn Coogler

یگ روش و تله آرماتورهتا متورد بررستی ترار میگیترد کته در

طتر ختاموت ،اثتر ابت تتورهی روی شتک پتذیری تیرهتای
و

له دار دارند][7

ترار میگیرنتد و

در ستتاط  5395متترادی شتتقا ی و همکتتارارش پتتارامتر هتتای

س ت س متتی گتتوهای کتته ماننتتد پتترس استتم بوستتیله دستتتگاه

طراای و تله تزریقتی را متورد مطالته ترار متیدهنتد کته در

مخصتتوص بتتا فشتتار بتتین دو میلگتترد رتتای میگیتترد و دو

آن پتتارامتر هتتایی همیتتون طتتر ،ضتتخامم رتتداره تتال ،

آن دو سر میلگترد در کنتار هتم داخت

تال

میکند][58

میلگرد را د

رتتنس و طتتوط تتال و مشخصتتات شتتیمیایی و مکتتانیکی

 R. El-Hachaبتته همتتراه همکتتارانش در ستتاط  2111مقاومتتم

گتتروت و همینتتین طتترح مقطتتع داخلتتی تتال را بتته منظتتور

پیوستگی و طتوط مهتاری بترای پیوستتگی ارمتاتور بته بتتن در

بهینه ترین طرح مورد بررسی رار میدهند

و تتله آرماتورهتتا بتته روش پوششتتی در اعضتتا بتتتنآرمتته متتورد

در ستتاط  Eliya Henin 2151و همکتتارانش توتتدادی آرمتتاتور

بررسی رار دادند

][55

بتته روش تزریقتتی بتتا مقاومتتم گتتروت و طتتر تتال مختلت را

][21

در ستتاط Camille A. Issa 2110و  Antoine Nasrاتصتتاط

مورد آزمایش ترار متیدهنتد در نهایتم بتا مقایسته نتتای آن

روشی پهلو به پهلتو را بته منظتور بدستم آوردن طتوط رتوش

بتته ایتتن نتیجتته میرستتند کتته طتتوط و تتله بتترای اینکتته و تتله

مورد مطالوه ترار متیدهنتد و در نهایتم طتوط رتوش

ادر به تحمت مقاومتم کششتی متورد نیتاز باشتد بهتتر استم

مناس

یگ و نیم برابر طر آرماتور را پیشنهاد میکنند

][20

در ستتتاط  2110توست ت  Sooyong Parkوهمکتتتارانش یتتتگ

 50برابر طراستمی ارمتاتور باشتد و بترای رلتوگیری از لغتزش
آرماتورهتتا در داخ ت گتتروت بهتتتر استتم لقتتی بتتین ارمتتاتور و

نتتوص آزمتتایش یتتر مختتر بتترای آزمتتایش و تتله آرمتتاتور هتتا
بتته روش روشتتی پیشتتنهاد متتیشتتود کتته در آن میلگ تردهتتای

ال

زیاد نباشد][31

در ستتتاط Ali A. Sayadi2151و همکتتتاران نتتتوعی و تتتله
آزمتتایش متتیکننتتد کتته نتتتای

و تتله ابتتتدا تحتتم یتتگ رریتتان الکتریکتتی-مغناطیستتی بتتا

پییتتی را تحتتم خمتتش ختتال

فرکتتانس ختتاص تترار میگیتترد و نمتتودار متتوج هرکتتدار بدستتم

آن نشان می دهد ایتن نتوص و تله بته ازای یتگ طتوط ختاص از
له عملکرد خوبی دارد][35

میآید که شتک آن نمتودار کیدیتم رتوش را نشتان متیدهتد

و

][27

در ستتتتاط  Dac Phuong NGUYE 2151و همکتتتتارانش

در ستتاط  2151توستت  Ling Jen Huaو همکتتارانش و تتله

چهار نوص و له مکتانیکی را متورد مطالوته ترار متیدهنتد کته

تزریقتتی متتورد مطالوتته تترار متتیگیتترد کتته در آن نمونتتههتتای

در سه نتوص آن طتوط درگیتری بتین آرمتاتور و کتوپلر متدتاوت

ستتاختهشتتده تحتتم کشتتش آزمتتایش میشتتود و بتتا مقایستته

اسم و نتوص چهتارر آن عتالوه بتر بیشتترین طتوط درگیتری بتا

طتتر استتمی آرمتتاتور پیشتتنهاد

کتتوپلر نیتتز داخت آن بتتا اپوکستتی پتتر متتیشتتود نتتتای نشتتان

نتتتای  ،طتتوط و تتله بتتر استتا
میگردد

متتیدهتتد کتته نتتوص چهتتارر بهت ترین عملکتترد و بوتتد از آن نتتوص

][28

ستتتتاط  Shahria Alam 2151و همکتتتتارانش استتتتتداده از

سور و س س دور و بود

الیاتهتتای اافظتتهدار در تولیتتد متتوپلر هتتای پتتییس و پرچتتی

در ستتتتتتاط Hosseini 2151

مورد بررسی رار میدهند

][29

ترار متیدهنتد

و به این نتیجه میرستند کته مقاومتم فشتاری بتتن و مقتدار و
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Aldin

Jamal

 Seyedو

همکارانش یگ نتوص و تله آرمتاتور مورفتی میشتود کته بستیار

براتولتتی و همکتتاران در ستتاط  5389شتتک پتتذیری تیرهتتای
بتن آرمه و تله دار را متورد بررستی و تحلیت

از آن نوص اوط میباشد][32

شبیه به و له تزریقتی استم بتا ایتن تدتاوت کته در ایتن روش
بتته رتتای تتال فتتوردی از یتتگ دور پتتی اس ت یراط استتتداده
شده میشود][33

 Jen Hua Lingو همکتتاران در ستتاط  2150دونتتوص و تتله بتته

 mm30نمتتیتتتوان از و تتله پوششتتی استتتداده کتترد ( )2گتتروه

روش تزریقتتی را متتورد مطالوتته تترار متتیدهتتد کتته نتتوص اوط آن

میلگردها را تحتم شترایطی ختاص متیتتوان بته وستیله و تله

دارای تتتتال استتتتتوانهای و نتتتتوص دور آن دارای تتتتال

پوششتتتی ،و تتتله نمتتتود و ( )3فا تتتله میلگردهتتتایی کتتته در

مخروطتتی استتم کتته در نهایتتم نتیجتته متتیشتتود کتته عملکتترد

اعضای خمشی توس و تلههتای پوششتی یتر تماستی و تله

ال مخروطی یک اچته تتر و بهتتر از تال استتوانه ای استم
] [31و ][31

ضوابط آییننامه های مختلف در خصوص وصله آرماتورها
 )1-5آییننامه  UBC97و IBC2006

مطتتاب بنتتد  59259290آیتتیننامتته  ،UBC97آرماتورهتتایی کتته
در تا هتتای خمشتی و یتتا اعضتای متترزی دیتوار برشتتی تحتتم
اثتتر نیروهتتای کششتتی و لنگتتر خمشتتی ناشتتی از زلزلتته تترار
میگیرد ،میتواننتد بتا بتهکتارگیری و تله مکتانیکی مطتاب بتا
بنتتد  59529519391و تتله گردنتتد (و تتله کام ت ) و تتلههتتای
مکانیکی به دو دسته تقسیمبندی میشوند:
و تتله تیتت :5 ،و تتله مکتتانیکی مطتتاب بتتا بنتتد 59529519391
(و له کام با )AbFy5921
این و له در منطقته لترزهخیتز (بتا خطتر کتم)  ،5در هرکجتای
ستتازه متتیتوانتتد استتتداده شتتود در منتتاط لتترزهخیتتز  2،3و 1
استتتداده از ایتتن و تتله در نقتتاطی از ستتازه کتته انتظتتار رفتتتار
یرخطتتی از آنهتتا ورتتود دارد تتتا فا تتله یتتگ برابتتر عمتت
مقطع از محت تشتکی مدصت پالستتیگ و یتا در داخت گتره
اتصاط مجاز نمیباشد
و له تیت : 2 ،مقاومتم ایتن و تله در فشتار و یتا کشتش برابتر
اتتدا

دو مقتتدار  5/0مقاومتتم مشخصتته اتتد رتتاریشتتدگی

آرمتتتتاتور ( )Fy590و یتتتتا  1/91مقاومتتتتم نهتتتتایی آرمتتتتاتور
( )Fu1991در نظتتر گرفتتته متتیشتتود ایتتن و تتله در هرکجتتای
سازه و در هر منطقه لرزهای میتواند بهکاربرده شود ] [30

2-5

آییننامه ACI 318-2014

در آیتتتیننامتتته  ACI 318-2014محتتتدودیمهتتتایی بتتترای
استداده از و له پوششی ورود دارد که عبارت اسم از:
 5در بنتتد  5295192ستته محتتدودیم کلتتی بتترای استتتداده از
و تتله پوششتتی تصتتریح کتترده استتم ( )5بتترای طتتر بتتاری

میشوند در رهم عرضی دارای محدودیم هستند
 2همینتین استتداده از و تله پوششتتی در اتصتارت تیرهتا بتته
ستتتونهتتا ،در طتتولی موتتادط دو برابتتر ارتدتتاص مقطتتع از بتتر
تکیتتهگتتتاه و در محتت هتتتایی کتته امکتتتان تشتتتکی مدصتت
پالستتتیگ در آنهتتا در اثتتر تغییتتر مکتتان رتتانبی یرارستتتیگ
ا مورود باشد مانند پای ستونها ممنوص میباشد
 3طبتت بنتتد  5295190آیتتیننامتته  ACI 318-2014و تتله
طوات کششتی فقت بته وستیله و تلههتای مکتانیکی (و تله
مکتتانیکی استتتاندارد) و یتتا رتتوش مجتتاز استتم و نمتتیتتتوان از
و تتله پوششتتی بتترای و تتله میلگردهتتا استتتداده نمتتود کتته
منظتتور از طوتتات کششتتی در ایتتن بنتتد طوتتاتی استتم کتته
مقتتدار نیتتروی کششتتی در آنهتتا بتته اتتدی استتم کتته در ک ت
سطح مقطع آنها در کشش رار میگیرد
بر اسا

تقستیمبنتدی تورت گرفتته در فصت  25آیتیننامته

 ،ACI 318-2014دو نتتوص و تتله تحتتم عنتتوان تیتت( 5 ،و تتله
مکتتانیکی استتتاندارد) و تیتت( 2 ،و تتله مکتتانیکی لتترزهای یتتا
تحکتتیم یافتتته) توریتت شتتده استتم کتته د یقتتا مشتتابه تیتت
بنتتدی و تتله در آیتتیننامتته  UBC97متتیباشتتد کتته در ستتمم
بلی ( )5-1تشریح شد
ضتتواب لتترزهای و

تتلههتتای مکتتانیکی در ACI 318-2014

آیتتیننامتته  ACI 318-2014استتتداده از و تتله مکتتانیکی را در
انواص ا هتای خمشتی مجتاز دانستته استم و محتدودیمهتای
اعمتتالی بتترای و تتله پوششتتی را بتترای آن ائت نشتتده استتم و
فقتت بتترای تتا خمشتتی ویتتژه محتتدودیمهتتایی را اعمتتاط
نمتتوده استتم کتته طب ت ایتتن محتتدودیمهتتا استتتداده از و تتله
تیتت 5 ،در نقتتاطی کتته در آنهتتا تغییتتر شتتک هتتای یتتر
ارتجتتاعی انتظتتار متتیرود ،مجتتاز نمتتیباشتتد مطتتاب بنتتد
 25959092آیتتتیننامتتته  ،ACI 318-2014و تتتله تیتتت5 ،
(و تتله مکتتانیکی استتتاندارد) نبایتتد در فا تتله  2برابتتر عمتت

63

فصلنامه
انجمن بتن ایران

مقطتتع از ورتته ستتتون و یتتا تیتتر در تتا هتتای خمشتتی ویتتژه

ضتتواب لتترزهای استتتداده از و تتله مکتتانیکی در مبحتتث نهتتم

بتتهکتتاربرده شتتود بتتهعتتالوه استتتداده از و تتله تیتت( 5 ،و تتله

مقتتررات ملتتی ستتاختمان مشتتابه آیتتین نامتته  ACI318استتتداده

مکانیکی استتاندارد) در نقتاطی کته امکتان رتاری شتدگی و یتا

از و له مکانیکی را در انتواص تا هتای خمشتی مجتاز دانستته

ایجتتاد تغییتتر شتتک هتتای یتتر ارتجتتاعی ورتتود دارد مجتتاز

اسم و محتدودیم هتای اعمتالی بترای و تله پوششتی را بترای

نمیباشد بااین ورتود ،و تله تیت( 2 ،و تله مکتانیکی لترزهای

آن ائ نشتده استم و فقت بترای تا خمشتی ویتژه مطتاب

یتتا تحکتتیم یافتتته) متتیتوانتتد بتتدون هتتی محتتدودیتی در کلیتته

بنتد ( )0-2-1-21-9محتدودیمهتایی را اعمتاط نمتوده استم

نقتتان ستتازه بتتهکتتاربرده شتتود ایتتن ضتتواب در خصتتوص

][52

دیوارهای برشتی ویتژه ،تیرهتای همبنتد و دیتافراگمهتای ویتژه
نیز اب کاربرد اسم

][37

ضتتواب مربتتون بتته و تتلههتتا در آی تیننامتته بتتتن ایتتران (آبتتا)

 ) 3-5مبحث نهم مقررات ملی ساختمان" ،طرح و اجرای
ساختمانهای بتنآرمه"

در ایتتن آیتتین نامتته ستته محتتدودیم کلتتی بتترای استتتداده از
و تتله پوششتتی تصتتریح شتتده استتم ال ت ) بتترای طتتر بتتاری
 30mmنمتتیتتتوان از و تتله پوششتتی استتتداده کتترد

) گتتروه

میلگتتردهتتا را نمتتیتتتوان و تتله پوششتتی نمتتود و ج) فا تتله
میلگردهتتای و تتله شتتونده بتته وستتیله و تتله پوششتتی در
طوات خمشی دارای محدودیم هستند
و تتله مکتتانیکی در طوتتات کششتتی در مبحتتث نهتتم مقتتررات
ملتتی ستتاختمان مطتتاب بنتتد ) (3-2-1-58-9مبحتتث نهتتم
مقتتررات ملتتی ستتاختمان ویتترایش ستتاط  5392و تتله طوتتات
کششی فق به وسیله و تلههتای مکتانیکی و یتا رتوش مجتاز
استتم و نمتتیتتتوان از و تتله پوششتتی بتترای و تتله میلگردهتتا
استداده نمود
طوتتات کششتتی بتته طوتتاتی اطتتالق متتیگردنتتد کتته مقتتدار
نیروی کششی در آن ها به اتدی استم کته کت ستطح مقطتع
آنهتتا در کشتتش تترار متتیگیتترد ستتطح تتتنش کششتتی در
آرماتورها به ادی استم کته آرماتورهتا بایتد بته تورت کامت
م ثر باشند و یتا اینکته پوشتش بتنتی انتدکی در تمتامی ورتود
عضو ورود داشته باشتد بترای م تاط متی تتوان بته المتان پتای
تتو هتتا ،کتتشهتتای آویتتزان منتقتت کننتتده بتتار بتته ستتازه
تکیتتهگتتاهی فو تتانی و همینتتین بتته اعضتتای کششتتی ا تتلی در
خرپاها اشاره کرد
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 )4-5آیین نامه بتن ایران "آبا"
مشتتابه بتته ضتتواب منتتدرج در مبحتتث نهتتم مقتتررات ملتتی
ویتترایش ستتاط  5392متتیباشتتد ،فق ت در چنتتد متتورد تدتتاوت
ورود دارد که به شرح زیر میباشد :
* و تتله ترکیبتتی بتته عنتتوان یکتتی از روشهتتای و تتله در آبتتا
مطرح میشود در االی که در مبحث نهم  5392نمیباشد
* طبتت بنتتد  3-1-2-8آیتتیننامتته بتتتن ایتتران روشهتتای
متداوط برای و لههای روشی عبارتاند از:
ال  -اتصاط روشی نوکبهنوک خمیری
 اتصتتاط روشتتی ذوبتتی بتتا الکتتترود (رتتوش بتتا تتوالکتریکی)
اتصتتاط روشتتی نتتوکبتتهنتتوک خمیتتری فقتت در شتترای
کارخانتتهای و در تتورتی مجتتاز استتم کتته طتتر میلگردهتتا از
 51میلی متر برای فوردهای گترر نتورد شتده یتا  51میلتیمتتر
برای فوردهای سرد ا تالح شتده کمتتر نباشتد و نستبم ستطح
مقطع دو میلگترد و تله شتونده از  5/1تجتاوز نکنتد در اتالی
که در مبحث نهم  5392این روشها مطرح نمیشود
* در مبحتتث نهتتم در محاستتبات از مقاومتتم کتتاهش یافتتته
بتتتن ( )fydاستتتداده میشتتود بتته همتتین ختتاطر مقتتدار مقاومتتم
متتورد انتظتتار بتترای و تتله آرماتورهتتا برابتتر  fyd*5917استتم در
االی که در آبا برابتر  fy*5921استم البتته بتا تورته بته رابطته
( )fyd=0.85*fyاین دو مقدار موادط هم

میباشند ] [13

نتیجهگیری
و تتله آرماتورهتتا بایتتد از نظتتر مقاومتتم تتادر بتته تحم ت 521
در د مقاومتم تستلیم میلگردهتا باشتد و از نظتر شتک پتذیری
رفتار شبیه بته رفتتار میلگترد بتدون و تله داشتته باشتد تتا در
کشش رفتار ترد نداشته باشد
روشهتتای زیتتادی بتترای و تتله آرماتورهتتا عتتالوه بتتر و تتله
پوششتتی ورتتود دارد روشهتتای روشتتی ،اتکتتایی ،مکتتانیکی،
ترکیبتتی ،بستتمدار ،پرچتتی و تزریقتتی ازرملتته پرکتتاربردترین
ایتتن روشهتتا هستتتند در ایتتن روشهتتا ،انتقتتاط تتتنش مستتتق
از بتن میباشد بتههمتین علتم در ستازه پایتداری بیشتتری بته
هنگار دمه دیدن بتن در سوانح طبیوی دارد
هرکتتدار از روشهتتای و تتله آرماتورهتتا دارای مزایتتا و موتتایبی
هستتتند بتته همتتین منظتتور در انتختتا نتتوص و تتله آرمتتاتور در
هتتر ستتازه بتتتنآرمتته بایتتد پارامترهتتای مختلدتتی ماننتتد متتوارد
فنتتی ،توریتته ا تصتتادی ،ستترعم ارتترا ،ایمنتتی و درنظتتر
گرفته شود
از نظتتر ا تصتتادی و تتله آرماتورهتتا بتته روشهتتای نتتوین بیشتتتر
برای آرمتاتور بتا طرهتای زیتاد کتاربرد دارد در طرهتای زیتاد
طوط مهاری آرمتاتور و وزن وااتد طتوط زیتاد استم بته همتین
علتتم و تتله پوششتتی عتتالوه بتتر عملکتترد نتتامطلو توریتته
ا تصادی هم ندارد بترای و تله آرماتورهتا بتا طتر خیلتی کتم
اگتر و تله در ناایته بحرانتی از اعضتای بتتنآرمته ترار نگیترد
و تتله پوششتتی میتوانتتد توریتته ا تصتتادی داشتتته باشتتد البتتته
تاکید میگتردد بتا تورته بته عملکترد نتامطلو و تله پوششتی
در تتورت انتختتا روش پوششتتی ،اهمیتتم عضتتو بتتتنآرمتته و
مح

رار گیری و له ،در نظر گرفته شود

روش روشتتی کتته متتتداوطتتترین نتتوص آن رتتوش خمیتتری
(فوررینتت ) متتیباشتتد دارای ستترعم ارتترای مناستتبی متتی-
باشتتد امتتا روش روشتتی (فوررین ت ) بتته علتتم عتتدر امکتتان
انتتتدازهگیتتتری پارامترهتتتای فیزیکتتتی و مکتتتانیکی و دخالتتتم
عوامتت متوتتتدد در انجتتتار روشتتتکاری و همینتتتین تجمیتتتع
خطاهتتای متوتتدد انستتانی ،محیطتتی و ماشتتینآرت ،کنتتترط
کیدیتتم ایتتن روش بتترای نتتا ر کتتار مشتتکلی استتم کتته همتتین
علم ابلیم اعتماد به این روش را کمی کاهش میدهد

در و تتله اتکتتایی و و تتله بستتمدار ا تتطکاک بتتین آرمتتاتور و
ال بتهانتدازهای نیستم کته کشتش متوردنظر را تحمت کنتد
بتتته همتتتین دلیتت و تتتله اتکتتتایی بتتترای انتقتتتاط تتتتنش در
میلگردهتتایی کتته فقتت تحتتم فشتتار هستتتند کتتاربرد دارد
همینتتتین استتتتداده از و تتتله اتکتتتایی و بستتتمدار فقت ت در
اعضای بتنآرمه با خاموت بسته مجاز میباشد.

و تتله پرچتتی یتتگ روش ستتاده محستتو متتیشتتود و دارای
سرعم ارترای بتاریی متیباشتد امتا ایتن روش طتی تحقیقتات
انجار شتده توست محققتین مختلت عملکترد خیلتی مطلتوبی
تحم بارهای رفموبرگشتی ندارد
مهتتتمتتتترین کتتتاربرد و تتتله تزریقتتتی در اتصتتتاط طوتتتات
پیشساخته به تورت دررتا متیباشتد بترای ایتن کتار ،طتوط
طوتتتات

کوتتتاهی از میلگتترد بتتته تتورت انتظتتتار از داختت

پتتیشستتاخته بیتترون متتیآیتتد و در کارگتتاه بتتا تترار دادن آن در
داخ ت استتتوانه گتتروت تزری ت متتیشتتود و یتتا میتتتوان بجتتای
آنکتته طتتوط کوتتتاهی از آرمتتاتور بتته تتورت انتظتتار از طتتع
پیش ستاخته بیترون بیایتد نیتز ،استتوانه ( تال ) داخت

طوته

پیش ستاخته ترار گیترد و در کارگتاه بترای اتصتاط طوتات بته
هم دیگتر میلگترد داخت استتوانه ترار گیترد و تزریت گتروت
انجار شود
کاربرد ا لی و لههتای ترکیبتی در مقتاورستازی و توستوه بنتا
میباشد یونی در پروتههتایی کته بته هتر دلیلتی طتوط مهتاری
بتترای انتظتتار رعایتتم نشتتده باشتتد و بایتتد میلگتترد در محتت
و

گردد و نیاز بته و تله بته ستر آرمتاتور مورتود در االتم

انتظار باشد کته در ایتن متوارد مومتور از و تله یتگ ستر رزوه
که نوعی و له ترکیبی محسو میشود استداده میگردد
تقدیر و تشکر
بختتش اعظتتم ای تن مقالتته برگرفتتته از مطالوتتات کتابخانتته ه تای
ی تگ طتترح پژوهش تی زی تر نظتتر مرکتتز تحقیقتتات راه ،مستتکن و
شهرستتازی میباشتتد لتتذا نویستتندگان نهای تم تشتتکر و تتدردانی
را از مستت ولین ایتتن مرکتتز دارنتتد همینتتین از همکتتاری و
نقطتته نظتترات ارزشتتمند رنتتا آ تتای مهنتتد

علتتی ا تتغر

طاهری بهبهانی تشکر و دردانی میشود
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