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همذهِ:
ؿشکز رسُ کبٍؽ ثب ًبم سدبسی ایشاى کَدلش دس ساػشبی ثْجَد کیفیز ثشي ٍ ثب ثشسػی سکٌَلَطیْبی سٍص ایي ػشكِ ،الذام ثِ سحمیك ٍ
ثشسػی دس صهیٌِ اسلبالر هکبًیکی آسهبسَس ًوَدُ ٍ ثب سَخِ ثِ سَكیِ آییي ًبهِ ثشي ایشاى دس اػشفبدُ اص اسلبالر هکبًیکی(کَدلش) دس هْبس
هیلگشدّب ٍ هضایبی فشاٍاًی کِ دس اػشفبدُ دس ایي سٍؽ هذسى ٍ ثِ سٍص خْبى اص خویغ لحبػ هششست هیجبؿذ ،اص ًخؼشیي ٍاسدکٌٌذُ ّبی ایي
سکٌَلَطی ثِ هیْي ػضیضهبى ثَدُ ٍ اهیذٍاس اػز ثب سَخِ ثِ سَضیحبسی کِ ریال" سمذین هیگشدد،حوبیز آى هدوَػِ گشاًؼٌگ سا دس
اػشفبدُ اص ایي سکٌَلَطی هذسى ٍ دس ػیي حبل ػبدُ ٍ همشٍى ثِ كشفِ ،داؿشِ ثبؿذ:

کًپلر چیست؟
ػبلْب لجل ،خَؽ لَػی سٌْب ساُ یکذبسچِ ًوَدى  2لغؼِ آسهبسَس ثَد اهب اهشٍصُ اسلبالر هکبًیکی ٍخَد داسًذ کِ هیشَاًٌذثؼیبسی اص
هضایبی یک آسهبسَس یکذبسچِ سا سبهیي ًوبیٌذ.
کَدلش یب ٍكلِ یب ساثظ هکبًیکی دس ٍالغ یک هْشُ ثلٌذ اػز کِ ثِ خبی اٍسلت کشدى آسهبسَس اػشفبدُ ؿذُ ٍ دٍ هیلگشد سا دس ساػشبی
یکذیگش ثِ ّن هشلل هیکٌذ ٍ ثبػث هیـَد کِ آسهبسَس دس هحل اسلبل سفشبسی ؿجیِ ثِ آسهبسَس یکذبسچِ داؿشِ ثبؿذ ثذٍى ایٌکِ اص همبٍهز
کــی آى کبػشِ ؿَد.

اوًاع يصلٍ مکاویکی (کًپلر) تًلیدی ضرکت ذرٌ کايشۺ
 کَدلش اػشبًذاسد ساػز گشد()SST
کَدلش اػشبًذاسد یب کَدلش سصٍُ ساػشگشد ثِ ػٌَاى دش هلشف سشیي کَدلش کِ دس ّوِ خبی ػبصُ ثشٌی لبثلیز هلشف داسد ،هغشح هی ثبؿذ .ایي ًَع کَدلش
دس هحلی هَسد اػشفبدُ لشاس هی گیشد کِ حذالل یکی اص آسهبسَسّب اهکبى چشخؾ داؿشِ ثبؿذ .سصٍُ داخلی کَدلش اص ًَع ساػشگشد ثَدُ ٍ سصٍُ آسهبسَس
ثبیؼشی سب اًشْب دسٍى کَدلش ثؼشِ ؿًَذ .ایي ًَع کَدلش ثشای هیلگشد ػبیض  16سب  50سَلیذ هی ؿَد
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 کَدلش سجذیل()STR
ایي کَدلش ثب داؿشي دٍ ػبیض هشفبٍر دس دٍ عشف اهکبى اسلبل دٍ آسهبسَس ثب لغشّبی هشفبٍر سا فشاّن هی آٍسد .کَدلشّبی سجذیل ثب اخشالف یک ػبیض دس
دٍ عشف اص سَلیذار هؼشوش گشٍُ كٌؼشی رسُ کبٍؽ ثَدُ ٍ دس كَسر ًیبص هلشف کٌٌذُ ،کَدلش سجذیل ثب ّش ػبیض دسخَاػشی سَلیذ هی ؿَد  .ایي ًَع
کَدلش ثشای هیلگشد ػبیض  20سب  50دس گشٍُ كٌؼشی رسُ کبٍؽ سَلیذ هی ؿَد ّوچٌیي اهکبى سَلیذ کَدلش ثِ كَسر اخشلبكی ثب عَل ٍ گبم دسخَاػشی
ثشای هـششیبى هحششم ٍخَد داسد .

 کَدلش چخ ٍ ساػز()SLR
ایي ًَع کَدلش دس هحلی هَسد اػشفبدُ لشاس هی گیشد کِ ّیچ یک اص آسهبسَسّب اهکبى چشخؾ ًذاؿشِ ثبؿٌذ .سصٍُ داخلی کَدلش اص یکغشف
ساػز گشد ٍ اص عشف دیگش چخ گشد هی ثبؿذّ .وچٌیي سصٍُ ّبی ایدبد ؿذُ دس اًشْبی دٍ آسهبسَس یکی ساػز گشد ٍ دیگشی چخ گشد هی
ثبؿٌذ .ثب چشخبًذى کَدلش سصٍُ ّبی دٍ آسهبسَس ثب کَدلش دسگیش ؿذُ ٍ دس اداهِ سصٍُ ّب سب اًشْب دسٍى کَدلش ثؼشِ خَاٌّذ ؿذ .ایي ًَع کَدلش
ثشای هیلگشد ػبیض  18سب  50دس گشٍُ كٌؼشی رسُ کبٍؽ سَلیذ هی ؿَد.

در صفحات آتی بٍ دي وًع کًپلر دیگرکٍ استفادٌ َای مىحصر بفردی در بته دارود ویس اضارٌ خًاَد ضد.

مسایای استفاده از وصله مکانیکی(کوپل) در مهار میلگردها:
ایي هشیتْا تِ  2گزٍُ اصلی تطکیل هیطًَذ:
ب  -هشیتْای اقتصادی

الف  -هشیتْای فٌی

الف  -مسیتهای فنی:
 .1اهکبى اػشفبدُ ثذٍى هحذٍدیز دس ّش دَصیـي دس ػبصُ ثشٌی
 .2کبّؾ ٍصى کلی ػبصُ ٍ ػجکشش ؿذى ػبصُ ثِ دلیل ٍصى ًبچیض اسلبل هکبًیکی ًؼجز ثِ اسلبل اٍسلخ ( 6ثِ  .)100ػٌگیٌی ثبػث هی گشدد
عشاحی ػبصُ ثب ضشیت اعویٌبى ثبالسشی كَسر گیشد کِ دس ًشیدِ هلشف ثیـشش هلبلح سا دس دی خَاّذ داؿز.
 .3کبّؾ سشاکن آسهبسَس دس همبعغ اسلبل.کَدلش ًؼجز ثشي ثِ فَالد سا کبّؾ هی دّذ ٍ کیفیز ثشي سیضی سا ثِ ٍػیلِ ایدبد فضبی ثیـشش ثیي
هیلگشد ّب افضایؾ هی دّذ.
 .4دس اهشذاد ّن لشاس گشفشي کبهل آسهبسَسّب ٍ دس ًشیدِ اًشمبل ًیشٍ ثِ عَس هؼشمین.
 .5دبییي آهذى صهبى اًدبم دشٍطُ.
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 .6لبثلیز اػشفبدُ ثشای ّوِ لغشّبی آسهبسَس.
 .7کَسبّشش ؿذى عَل اسلبل هکبًیکی ًؼجز ثِ اسلبل اٍسلخ ( 4ثِ .)100
 .8افضایؾ ًؼجز ثشي ثِ آسهبسَس ٍ اهکبى عشاحی ثْیٌِ همبعغ ثشٌی.
 .9ایدبد اسلبل یکذبسچِ ثشي آسهبسَسّب ٍ دس ًشیدِ یکذبسچِ ػول ًوَدى آسهبسَس دس هحل اسلبل ثِ ٌّگبم اػوبل ًیشٍ ّبی ًبؿی اص سکبًِ ّبی
ؿذیذ ٍ صهیي لشصُ.
 .10دس اسلبل اٍسلخ ػبهل ایدبد دبیذاسی اسلبلٍ ،خَد ثشي اػز ٍ دس كَسر كذهِ دیذى ثشي اسلبل اٍسلخ اص ّن خَاّذ دبؿیذ ٍلی دس اسلبل
هکبًیکی دبیذاسی اسلبل ٍاثؼشگی ثِ ثشي ًذاسد کِ ایي ٍیظگی ثبػث دبیذاسی ثیـشش ػبصُ ثِ ٌّگبم كذهِ دیذى ثشي دس ػَاًح عجیؼی خَاّذ
ؿذ.
ٍ .11كلِ هکبًیکی ثبػث اًؼدبم ثیـششی دس ػبصُّبی ثشٌی هیگشددٍ .كلِ هکبًیکی همبٍهز ٍ ػخشی الصم سا دس همبثل ًیشٍّبی اػشبسیکی هبًٌذ
ثبسّبی صًذُ ٍ هشدُ ٍ ّوچٌیي دیٌبهیکی هبًٌذ صلضلِ ٍ حشکز اسَهجیل ٍ لغبس ثش سٍی دل سا داسا هیثبؿذ.

 .12ثب اػشفبدُ اص ٍكلِ هکبًیکی دیگش ًیبصی ثِ گزاؿشي هیلگشد اًشظبس ًیؼز کِ ثبػث کبّؾ ّضیٌِّبی ًیشٍی اًؼبًی ،لبلت ثٌذی ٍ خغشار
ًبؿی اص ٍخَد آًْب اػز ،هیگشدد.
 .13ثب سَخِ ثِ آًکِ ٍكلِ هکبًیکی هبًٌذ ٍكلِ دَؿـی ثِ هـخلبر ثشي ٍ هیضاى ٍ چگًَگی ثبسّبی اػوبلی ثؼشگی ًذاسد ،ثِ ّویي دلیل سٍؽ
هغوئيسش ٍ لبثل اػشوبدسش اػز.
ٍ .14كلِ هکبًیکی ظشفیز کــی ٍ فـبسی ثشي آسهِ ػبخشوبى سا افضایؾ هی دّذ .دس کـَسّبی هذسى اػشفبدُ اص ٍكلِ هکبًیکی دسػبخز ٍ
ػبص ػشَى ّبی ؿیجذاس ،ػشَى ّبی عَالًی ،سؿشِ ّبی عَالًی ػبصُ ّبی هؼلك ٍ خبّبیی کِ ثبس ّبی کــی اص حبلز هؼوَل ثضسگشش ثبؿٌذ
سایح اػز.
 .15اخشٌبة اص سـکیل حفشُ ٍ کشهَصدگی دس ػغح ثشي.
 .16خلَگیشی اص آػیت دیذگی ػیؼشن ّبی لبلت گیشی گشاى لیوز سَػظ هیلگشدّبی سٍؽ اٍسلت.
 .17اخشٌبة اص خن ؿذى ٍ دٍثبسُ خن ؿذى هیلگشد ّبی سمَیشی ثضسگ دس ػبخز دیَاسّبی دیبفشاگوی.
 .18اػشفبدُ دس هحلْبیی کِ سٌؾ دیَػشِ کبهل ثبیذ دس ًظش گشفشِ ؿَد.
 .19اػشفبدُ دس هحلْبیی کِ فبكلِ ثیي هیلگشدّب ثشای دٍس صدى کبفی ًیؼز هثال دس ػبصُ ّبی هیکشٍدبیل.
 .20اػشفبدُ دس هحلْبیی کِ سٌؾ دیَػشِ کبهل ثبیذ دس ًظش گشفشِ ؿَد.
 .21اػشفبدُ اص ٍكلِ هکبًیکی دس دل ّبی کبثلی  ،هیکشٍدبیل ّب  ،دل ّبی اسَثبًْب ،ثٌذسّب ٍ ػبصُ ّبی هؼلك ثِ هٌظَس اػشحکبم ثشي ٍ هکبًْبیی کِ
ػبصُ ّب ػولکشد چشخِ ای اص خَد ًـبى هی دٌّذ سخحبى داسد.
 .22آػیت دیذى ثشي دس هحل اٍسلخ ثبػث اص ّن دبؿیذى ؿجکِ آسهبسَس ؿذُ ٍ دس ًشیدِ ٍیشاًی ایي ػبصُ سا دس دی خَاّذ داؿز.
 .23چَى اػشحکبم اسلبل اٍسلخ هؼشمیوب" ثؼشگی ثِ کبٍس ثشي داسد لزا ّشگًَِ ضؼف ثشي هٌشْی ثِ اص ّن گؼیخشگی اسلبل اٍسلخ خَاّذ ؿذ.
 .24دس هٌبعك هشعَة ٍ ػبحلی ،خَسدگی آسهبسَس هیشَاًذ ثِ الیِ الیِ ؿذى ٍ خشد ؿذى کبٍس ثشي هٌدش گشدد ،لزا ثذٍى داؿشي کبٍس هٌبػت دس
ایي هٌبعك،اسلبل اٍلخ ثی اثش ثَدُ ٍ اًشمبل ًیشٍ ػوال" اص یک آسهبسَس ثِ آسهبسَس ثؼذی ٍخَد ًذاسد.
 .25اسلبل اٍسلخ دس هحذٍدُ غیش االػشیک ػولکشد ثؼیبس ضؼیفی داسد.
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ب – مسیتُای اقتصادیۺ
 .۱ثش خالف اسلبل دَؿـی کِ هحذٍدیز اػشفبدُ دس ثؼضی هحلْب اص خولِ:
الف  -اسلبالر سیشّب ٍ ػشَى ّب.
ة  -دس عَل هؼبدل دٍ ثشاثش اسسفبع همغغ اص ثش سکیِ گبُ.
ح -دس هحلْبیی کِ اهکبى سـکیل هفلل دالػشیکی هَخَد ثبؿذ .سا داسد( ثٌذ  6-2-1-5-20آئیي ًبهِ آئیي ًبهِ ثشي ایشاى)
اسلبل هکبًیکی دس ّش هَلؼیز لبثل اػشفبدُ ثَدُ ٍ ثِ ّویي دلیل اهکبى اػشفبدُ اص آسهبسَس ثذٍى ضبیؼبر فشاّن هیگشدد
(هعوَآل  % 15آرهاتَرّا ی خزیذاری ضذُ در ّز پزٍصُ تِ ضایعات تثذیل هی گزدد).
 .۲ثب سَخِ ثِ ضشائت اػوبلی دس هجحث  ، 9عَل اسلبل دَؿـی ثب اػوبل ضشائت افضایؾ هی یبثذ ٍ ثِ ّویي دلیل ًؼجز ٍصى اسلبل اٍسلخ
افضایؾ خَاّذ داؿز ثغَس هثبل ثشای آسهبسَس  32ثب ضشائت هشثَعِ ٍصى اسلبل اٍسلخ حذٍد  13کیلَگشم هیجبؿذ.
 .۳ثب سَخِ ثِ ػجکی ٍصى اسلبل هکبًیکی (ًؼجز ٍصى اسلبل هکبًیکی ثِ اسلبل اٍسلخ  6ثِ  100هی ثبؿذ) ٍصى ػبصُ ثغَس هحؼَػی کبّؾ
خَاّذ یبفز کِ دس ًشیدِ اهکبى عشاحی ثْیٌِ دس همبعغ ثِ ٍخَد هی آیذ ( 13کیلَگشم ٍصى اسلبل اٍسلخ دس همبثل  600گشم ٍصى اسلبل
هکبًیکی ثشای آسهبسَس  )32کِ دس ًشیدِ کبّؾ ّضیٌِ سا دس دی خَاّذ داؿز.

.۴

عجك ثٌذ  2-2-5-20آئیي ًبهِ ثشي ًؼجز آسهبسَس ثِ ثشي ًجبیؼشی ثیـشش اص % 6ثبؿذ ایي هحذٍدیز دس هحل ٍكلِ ّب ًیض ثبیؼشی سػبیز گشدد ٍلی دس

ساػشبی سػیذى ثِ ایي هٌظَس ًبچبسا“ ثبیؼشی اثؼبد همبعغ ثشٌی سا ثضسگشش دس ًظش گشفز (افضایؾ ّضیٌِ ثشي).عثق هحاسثات،استفادُ اس کَپلیٌگ تاعث
کاّص سغح هقغع ستًَْا ٍ در ًتیجِ کاّص  3الی  5درصذی کل تتي هصزفی هیگزدد(کِ اضافِ هیطَد تِ آى ،کاّص ّشیٌِ قالة تٌذی
ًٍیش کاّص ضخاهت پی رادیِ تِ علت سثک ضذى ساسُ)

.۵استفادُ اس ٍصلِ هکاًیکی تاعث افشایص  0/5الی  2درصذی هساحت هفیذ ٍ کاّص فضای هزدُ ًاضی اسکاّص سغح هقغع ستَى
ٍ ارسش افشٍدُ چطوگیز ًاضی اس آى هیگزدد(.تَیضُ در پزٍصُ ّای تجاری ٍ اداری ٍ فضاّای هزتَط تِ پارکیٌگ)
 .۶هغبثك ثٌذ  3-2-2-5-20آئیي ًبهِ دس هحل اسلبل اٍسلخ عَل اسلبل سا ثبیؼشی ثشاثش  1/3عَل ٍكلِ ّبی کــی دس ًظش گشفز کِ افضایؾ ّضیٌِ هَاد
اٍلیِ سا دس دی داسد.
 .۷هغبثك ثٌذ  4-3-2-5-20سؼذاد خبهَسْبی هلشفی دس هحل اسلبل اٍسلخ سمشیجب ثِ دٍ ثشاثش افضایؾ هی یبثذ کِ ثبػث افضایؾ ّضیٌِ هیلگشد هلشفی
خَاّذ ؿذ ٍلی ثب اػشفبدُ اص اسلبل هکبًیکی کِ عَل ثؼیبس کَسبّی داسد (ًؼجز عَل اسلبل هکبًیکی ثِ عَل اسلبل اٍسلخ ثشاثش  4ثِ  100اػز ٍ ثغَس
هثبل اسلبل هکبًیکی ثشای لغش  32ثشاثش  5/7ػبًشی هشش اػز) ًیبص ثِ هلشف خبهَر ثیـشش ٍخَد ًذاسد صیشا عَل اسلبل هکبًیکی کوشش اص فبكلِ دٍ
خبهَر هشَالی اػز ٍ دس ًشیدِ كشفِ خَیی دس هلشف هیلگشد سا دس دی خَاّذ داؿز .
 .۸دس اسلبل اٍسلخ ثشای دس اهشذاد ّن لشاس دادى هحَس هیلگشدّب ثبیؼشی ثب خوکبسی ٍ ایدبد فشم  sایي اهکبى فشاّن گشدد (افضایؾ ّضیٌِ) ٍلی دس اسلبل
هکبًیکی دٍ هیلگشد دس اهشذاد یکذیگش لشاس هی گیشًذ.
 . ۹كشفِ خَیی ٍ خلَگیشی اص ٍاسدار آسهبسَس
 . 10کبّؾ ػغح همغغ ػشَى ٍ دس ًشیدِ کبّؾ ثشي هلشفی ٍ ٍصى آسهبسَس ٍ دس ًشیدِ اهکبى عشاحی ثْیٌِ
 . 11كشفِ خَیی دس هَاد اٍلیِ (آسهبسَس) ثِ دلیل کبّؾ ضبیؼبر.
. 12کبّؾ ػبیض ثشي ّب دس ػغح همبعغ ٍ اعویٌبى اص حذاکثش اػشفبدُ اص فضبی عجمبر ثَیظُ دس دشٍصُ ّبی گشاى لیوز هبًٌذ ثشج ّبی سدبسی ٍ اداسی.
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 13دس دیَاس ّبی ثشؿی  ،دیَاسّبی دیبفشاگوی  ،ػذّب ٍ آثگیشّب ثشای خلَگیشی اص اصدحبم ٍ خن کشدى ٍ دٍثبسُ خن کبسی هیلگشدّبی ثضسگشش.ثشخی
دیگش دس دیَاسّبی اكلی دس اسسفبػبر ثبال ثشای اص ثیي ثشدى صهبى غیش ضشٍسی کِ كشف آهبدُ ػبصی ّبی دش ّضیٌِ ؿذُ ٍ هَخت ًیشٍّبی ٍاسدُ ثِ
ػیؼشن لبلت دّی اكلی هی ؿَد کبسثشد داسد.

دس خذٍل صیش ثِ كَسر خالكِ اسلبل اٍسلخ ٍ اسلبل هکبًیکی ثب یکذیگش همبیؼِ ؿذُ اًذ:
ردیف

اتصال اٍر لپ

اسلبل هکبًیکی

ًذارد

دارد

۲

اهکاى استفادُ در ّز پَسیطي ساسُ تتٌی

ًذارد

دارد

۳

ضایعات آرهاتَر

اس  5%تا 15%

ًذارد

۴

ّشیٌِ تزش آرهاتَر

دارد

ًذارد

۵

اهکاى تتي ریشی هغلَب

تِ دلیل تزاکن آرهاتَر

ثِ دلیل آسایؾ هٌظن آسهبسَسّب ثِ ػَْلز

۶

در اهتذاد ّن قزار گزفتي آرهاتَرّا در هحل

۱

ًَع اتصال/ضزایظ ٍیضُ
اهکاى استفادُ در سایش ّای تاالتز اس 36

اًدبم هی گیشد

اهکاًپذیز ًیست
اتصال
۷

تعذاد خاهَت ّای هصزفی در هحل اتصال

۸

ًسثت ٍسى کَپلز تِ ٍسى آرهاتَر ّوپَضاًی

فقظ تا ایجاد فزمS

ثذٍى ػولیبر اضبفی دس اهشذاد ّن لشاس
هی گیشًذ

اهکاًپذیز است

دس حذ اػشبًذاسد

حذاقل 1/5تزاتز تعذاد

(ثذلیل کَسبّشش ؿذى عَل اسلبل)

استاًذارد
در اتصال اٍرلپ
۹

ًسثت عَل کَپلز تِ عَل آرهاتَر ّوپَضاًی

% 0/06
(سثکتز ضذى ّز اتصال تِ هیشاى ٍ %4%سى آرهاتَر ّوپَضاًی)
( % 0/05کَتاُ تز ضذى عَل اتصال تِ هیشاى  %%5عَل آرهاتَرّوپَضاًی)

وکتٍۺ عجك ًظشیِ فٌی هشکض سحمیمبر ساُ،هؼکي ٍ ؿْشػبصی،ثشای ثؼشي آسهبسَس سصٍُ ؿذُ ثِ کَدلش ًیبصی ثِ آچبس هخلَف ٍ ًیشٍػٌح
ًویجبؿذ ٍ ثؼشِ ؿذى سب آخشیي سصٍُ ثِ هؼٌی ثؼشِ ؿذى كحیح کَدلش هیجبؿذ ٍ کٌششل چـوی دس ایي هَسد کفبیز هیٌوبیذ.

هعزفی ًَ 2ع کَپلز کارگطای دیگز:
ػالٍُ ثش کَدلیٌگْبی فَق ؛ ًَ 2ع دیگش اص کَدلیٌگ هَسد اػشفبدُ گشٍُ كٌؼشی رسُ کبٍؽ هیجبؿٌذ کِ ریال" ثِ سَضیح هخشلشی آًْب هیذشداصین:

 -2کَپلز اًتْایی STE

 -1کَپلز پیچی STL
 -کَدلش دیچی STL

ثِ ػٌَاى یک هحلَل اػشثٌبیی اص سَلیذار اًحلبسی گشٍُ كٌؼشی رسُ کبٍؽ هیجبؿذ.
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ٍ ثشای سَػؼِ ػبصُّبی هَخَد ،اًدبم سؼویشار ،خجشاى اؿشجبّبر اخشایی ٍحشی دس ػبخز ٍ ػبصّبی خذیذ اص کبسثشد فشاٍاًی ثشخَسداساػز.

دس هَالؼی کِ عَل آسهبسَس ثٌب ثِ دالیل هخشلف کَسبُ ثَدُ ٍ اهکبى اسلبل اٍسلت همذٍس ًویجبؿذ ٍ چبسُ ای خض ؿکبفشي ٍ هشالؿی ًوَدى ثشي

خْز ایدبد حذ ًلبة اٍسلت ثبلی ًوی هبًذ اصکَدلش  STLاػشفبدُ داؿشِ ٍ سذاٍم آسهبسَسثٌذی سا اهکبى دزیش هی ػبصد.

کَدلشّبی  STLثش دٍ گًَِ سَلیذ هیـًَذ دس گًَِ ًخؼز آسهبسَس اًشظبس سَػظ سؼذادی دیچ هخلَف دس داخل کَدلش هْبس هی گشدد ٍ عشف دٍم
کَدلش کِ هغبثك کَدلش اػشبًذاسد سصٍُ کبسی ؿذُ اػز ٍ ثب اػشفبدُ اص یک آسهبسَس سصٍُ ؿذُ  ،اهکبى افضایؾ عَل آسهبسَس اًشظبس سا فشاّن هی ًوبیذ.

دس ًَع دٍم سوبم عَل کَدلش سَػظ سَػظ دیچْبی هخلَف هْبس هیگشدًذ کِ ّش یک خبیگبُ خبف اػشفبدُ خَد سا دس ػبصُ داسًذ.

.

ٍكلِ هکبًیکی  STLاص ًظش فٌی ًیشٍی الصم ثشای ایدبد ٍكلِ ثب ثْشُ گیشی اص ًیشٍی اكغکبکی ثیي غالف فلضی ٍكلِ ٍ هیلگشد آخذاس ٍ
ّوچٌیي اص عشیك دسگیشی فیضیکی دیچّب ٍ خذاسُ هیلگشد سبهیي هیگشدد .ایي سکٌیک ثبػث ایدبد همبٍهز الصم دس ٌّگبم کـؾ ،فـبس ٍ
ّوچٌیي ًیشٍّبی دیٌبهیکی هی ؿَد.
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 کًپلر اوتُایی STE سدشثیبر ثِ دػز آهذُ اص صلضلِ ّبی ؿذیذ دس خْبى ًـبى هیذّذ کِ حؼبػششیي ًبحیِ دس ػیؼشن لبثْبی خوـی هحل اسلبل سیش ثِ ػشَىهیجبؿذ ٍ سػبیز ًکشدى اكَل هشثَط ثِ ؿکل دزیشی دس ًبحیِ چـوِ اسلبل،ثِ دلیل ٍخَد ثشؽ صیبد دس سشکیت ثب خوؾ دس ایي ًبحیِ هیشَاًذ
ثبػث ثشٍص ؿکؼز دس ایي ًَاحی گشدد.
ثشای ػبلْبی هشوبدی اسلبل سیشّبی ثبم ثِ ػشَى عججمِ آخش،سیش ثِ ػ شَى دس عجمِ آخش،ػشَى ثِ دی ٍ كفحِ ػشَى ثِ دی(اًکش ثَلز) اص عشیك
لالثْبی خن اػشبًذاسد(90دسخِ) ٍ یب لالة ًین دایشُ(لالة اًشْبیی  180دسخِ) سبهیي هیگشدیذ.اهب سٍؽ ػبدُ ٍ ثؼیبس هَثشسشی سحز
ػٌَاى"هْبس اًشْبیی" هیشَاًذ خبیگضیي سٍؽ ػٌشی لالة گشدد.

سغییشار اخیش آییي ًبهِ ّبی ثشٌی ٍ ثِ خلَف هالحضبر هشثَط ثِ عشاحی لشصُ ای(هبًٌذ فلل  21سآییي ًبهِ ،)ACIثغَس لبثل سَخْی حدن
هیلگشد هلشفی ثِ خلَف آسهبسَسّبی ػشضی سا افضایؾ دادُ اًذ.ایي هَضَع ثبػث ایدبد هـکالسی دس هیضاى سشاکن آسهبسَسّب،آسهبسَسثٌذی
ٍ ثشي سیضی هیگشددٍ.كلِ هکبًیکی اًشْبیی رسُ کبٍؽ ثَػیلِ حزف لالثْب ٍ ّوچٌیي کن کشدى عَل هْبسی ٍ دس ػیي حبل کبّؾ ّضیٌِ ّبی
کبسگشی،سَاًؼشِ اػز ایي دبسادٍکغ سا حل ًوبیذ.
اػشفبدُ اص ٍكلِ هکبًیکی اًشْبیی کِ سحول ًیشٍ دس آى ثش هجٌبی سئَسی هخشٍط ثشؽ دس ثشي كَسر هیگیشد باعث کاَص در حديد ۲0
درصد طًل مُاری (ثش اػبع آییي ًبهِ ثشي ایشاى حذالل عَل هْبسی افمی آسهبسَس فـبسی ثبیذ حذالل هؼبدل 20ثشاثش لغش آسهبسَس ثبؿذ سب
سٌؾ هوبػی ثیي آسهبسَس ٍ ثشي خَاثگَی هْبس آسهبسَس دس ثشي ثبؿذ) ٍ کاَص  ۴0درصد تراکم آرماتًرَا هیگشددّ.وچٌیي ٍكلِ
هکبًیکی اًشْبیی اهکبى گؼششؽ ٍ سَػؼِ ػبصُ سا دس آیٌذُ ایدبد هیکٌذ.
ٍكلِ هکبًیکی اًشْبیی ثبػث کبّؾ اسائِ دسبیل ٍ خضئیبر هیگشدد ٍ ایذُ آل اًَاع دشٍطُ ّب هیجبؿذ.ضوي آًکِ سوبهی ضَاثظ هشثَط دس
ثخؾ  12.6آییي ًبهِ ثشي ثشای عشاحی هْبسّبی اًشْبیی ٍ خبیگضیٌی ثِ سٍؽ لالة سا سبهیي هیٌوبیذ.
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 فرآیىد تًلید يصلٍ َای مکاویکیۺ
دس سَلیذ کَدلشّب اص آلیبط CKثِ ػٌَاى هَاد اٍلیِ اػشفبدُ هیـَد ٍ دس هشاحل هخشلف سَلیذ اص هبؿیي آالر اًٍیَسػبل ٍ  CNCاػشفبدُ هیـَد.
دس ّش هشحلِ اص سَلیذ کَدلش اثؼبد هـخق ؿذُ کٌششل ٍ دغ اص سبییذ ٍاحذ  QCثشای سکویل دشٍػِ ػبخز ثِ هشحلِ ثؼذ هٌشمل هیگشدد .
ٍاحذ کٌششل کیفیز اص هشحلِ ٍسٍد هَاد اٍلیِ ثِ کبسخبًِ سب دبیبى ثؼشِ ثٌذی هحلَل ًْبیی ثغَس هؼشوش ٍ دلیك ثش کلیِ فشآیٌذّب ًظبسر ٍ
کٌششل داسد ٍ ثِ ّویي دلیل اػز کِ گشٍُ رسُ کبٍؽ ثب اعویٌبى اص کیفیز هحلَالر سَلیذی خَد،هغبثمز آًْب سا ثب آییي ًبهِ ّبی ACI
 ،همشسار هلی ػبخشوبى ٍ آییي ًبهِ ثشي ایشاى ثغَس  %100سضویي هیٌوبیذ.
الصم ثِ سَضیح اػز خٌغ کَدلشّبی سَلیذی گشٍُ كٌؼشی ایشاى کَدلش فَالد آلیبطی  1.1191هی ثبؿذ
سغییشار اخیش آییي ًبهِ ّبی ثشٌی ٍ ثِ خلَف هالحضبر هشثَط ثِ عشاحی لشصُ ای(هبًٌذ فلل  21دسآییي ًبهِ ،)ACIثغَس لبثل سَخْی
حدن هیلگشد هلشفی ثِ خلَف آسهبسَسّبی ػشضی سا افضایؾ دادُ اًذ.
ایي هَضَع ثبػث ایدبد هـکالسی دس هیضاى سشاکن آسهبسَسّب،آسهبسَسثٌذی ٍ ثشي سیضی هیگشددٍ.كلِ هکبًیکی رسُ کبٍؽ ثَػیلِ حزف
سٍؽ اٍسلت ٍلالثْب ٍ ّوچٌیي کن کشدى عَل هْبسی ٍ دس ػیي حبل کبّؾ ّضیٌِ ّبی کبسگشی،سَاًؼشِ اػز ایي دبسادٍکغ سا حل ًوبیذ.

خاتمٍۺ
ػالٍُ ثش سوبم هَاسد فَق،سٍؽ اسلبل اٍسلخ داسای اؿکبالر فشاٍاًی اػز کِ ثش هشخللیي ایي سؿشِ دَؿیذُ ًیؼز.
پارٌ ای از اضکاالت ريش ايرلپۺ
 -1آػیت دیذى ثشي دس هحل اٍسلخ ثبػث اص ّن دبؿیذى ؿجکِ آسهبسَس ؿذُ ٍ دس ًشیدِ ٍیشاًی ایي ػبصُ سا دس دی خَاّذ داؿز.
 -2سشاکن آسهبسَسّب دس سٍؽ اٍسلخ ثبػث افشایؾ ػغح همغغ سیشّب ٍ ػشًَْب هی گشدد ٍ ػالٍُ ثش آى دفي ًوَدى ػشهبیِ ّبی هلی دس ثشي
سَخیِ الشلبدی ٍ هٌغمی ًذاسد.
 -3ػٌگیي سش ؿذى ػبصُ دس سٍؽ اٍسلخ هخلَكبً دس ػبصُ ّبی ثلٌذ ٍ ػٌگیي ثبػث هی گشدد عشاحی ػبصُ ثب ضشیت اعویٌبى ثبالسشی
كَسر گیشد کِ دس ًشیدِ هلشف ثیـشش هلبلح سا دس دی خَاّذ داؿز.

كَ

 -4چَى اػشحکبم اسلبل اٍسلخ هؼشمیوب" ثؼشگی ثِ کبٍس ثشي داسد لزا ّشگًَِ ضؼف ثشي هٌشْی ثِ اص ّن گؼیخشگی اسلبل اٍسلخ خَاّذ
ؿذ.
 -3اسلبل اٍسلخ دس هحذٍدُ غیش االػشیک ػولکشد ثؼیبس ضؼیفی داسد.
 -4دس هٌبعك هشعَة ٍ ػبحلی ،خَسدگی آسهبسَس هیشَاًذ ثِ الیِ الیِ ؿذى ٍ خشد ؿذى کبٍس ثشي هٌدش گشدد ،لزا ثذٍى داؿشي کبٍس
هٌبػت دس ایي هٌبعك،اسلبل اٍلخ ثی اثش ثَدُ ٍ اًشمبل ًیشٍ ػوال" اص یک آسهبسَس ثِ آسهبسَس ثؼذی ٍخَد ًذاسد.
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