
میلگرد گذاری



کلیات



:اجرایی نکات

ساعت 24با توجه به اهمیت زمان بتن ریزی اتمام عملیات قالب بندب و آرماتور گذاری می بایستی کتباً حداقل

.قبل از بتن ریزی به دستگاه نظارت اعالم گردد

بتن ریزی قبل از کسب اجازه کتبی دستگاه نظارت ممکن نمی باشد.

میلگرد گذاری یا جابجایی میلگردهای حین بتن ریزی تحت هیچ شرایطی نباید انجام شود

در بتن ریزی با استفاده از قالب لغزان از شمول این قاعده مستثنی می باشد.



انواع میلگردهای مصرفی

 (میلگرد طولی)میلگرد راستا

س می شوددر تیرها در باال عملکرد فشاری و در پایین عملکرد کششی دارد و در تکیه گاه این عمل برعک.

 چرا؟.برای کشش طراحی می شوند( شناژها)کالف های ارتباطی بین فونداسیون های منفرد



شناژ-ستون-عملکرد میلگردهای طولی در تیر



انواع میلگردهای مصرفی

میلگردهای دوخت

 درجه و در انتهای دیگر دارای قالبی با زوایه 135میلگردی که در یک انتها دارای قالبی با زاویه خم حداقل

.گویند( قالب ویژه، قالب لرزه ای)درجه باشد سنجاقک 90خم حداقل 

 چه اگر رعایت نشد.درجه قالب ها باید به صورت یک در میان در سنجاقک های متوالی عوض شود90محل خم

کاری کنیم ؟

 درجه استفاده شود135در صورت عدم رعایت ضابطه فوق در دو سر قالب از خم

این قالب ها بهتر است همراه خاموت نصب شوند.



موارد کاربرد سنجاقک و رکابی در سازه های بتنی



میلگردهای عرضی

میلگرد عرضی همان خاموت یا تنگ است

واژه خاموت اگر در اعضای خمشی اسفاده شود و واژه تنگ اگر در اعضای فشاری استفاده شود.

اگر برای تامین مقاومت برشی به کار گرفته شود می تواند به صورت باز یا بسته باشد

اگر برای تامین مقاومت پیچشی به کار گرفته شود باید به صورت بسته باشد

 میلی متر می باشد12قطر میلگرد عرضی حداکثر

 چرا؟. مگا پاسکال می باشد340حداکثر مقاومت مشخصه آن



شکل های مختلف خاموت



وندخاموت های بسته اعضای خمشی می توانند از دوقطعه میلگرد ساخته ش



میلگردهای خاص

میلگرد اوتکا:

 تفاده می شودد رمقابل لنگر منفی و نیروی برشی اس( نعل درگاه یا تیر مجزا)برای تقویت تیرهای بتنی.



میلگردهای خاص

میلگرد خرک:

به منظور سهولت در ثابت کردن دو شبکه متوالی میلگرد و با فاصله معینی به کار می رود.



میلگردهای خاص

 میلگرد بولت:

مشخصه این میلگرد در یک طرف دارای مقدار نیاز طول مهاری و در طرف دیگر رزوه است

کاربرد آن در ساختمان های فوالدی جهت اتصال بیس پلیت به فونداسیون

 کاربرد آن در ساختمان های بتنی در دو حالت است:

مقام سازی

نما ، نرده، آسانسور: اتصال اجزای غیر سازه ای به اسکلت بتنی مثل

 جانمایی دقیق آن و مراقبت از بولت ها هنگام بتن ریزی: نکته اجرایی



میلگردهای خاص

 مش بندی:

قرار گیری میلگردهای به طور متوالی و با فواصل منظم در در صفحه عمود بر هم را گویند

این دو شبکه میلگرد توسط فاصله نگهدار یا خرک از هم جدا می شوند.



میلگردهای خاص



بریدن میلگرد



بریدن میلگرد



بریدن میلگرد

طر برخی ضوابط برای سهولت اجرا بریدن میلگرد تا ق

دهای میلی متر را با قیچی های ثابت زمینی و میلگر24

شعله ضخیم تر را با گیوتین های برقی و یا به کمک برش

.حاصل از سوزاندن گاز استیلن بال مانع می دانند

ت که البته مجاز بودن بریدن با هوا گاز مشروط به این اس

در حین برش از وضعیت کالف خارج شده و در مجاورت 

.یکدیگر نباشند



خم کردن میلگردها 



خم کردن میلگردها 



خم کردن میلگردها 

ده شود برای خم کردن میلگردها باید از فلکه هایی استفا

که قطر آن برای نوع فوالد مورد نظر مناسب باشد

 سرعت خم کردن میلگردها متناسب با:

نوع فوالد1.

دمای محیط2.

سرعت خم کردن میلگردهای سرد اصالح شده به طور

.تجربی می باشد



میلگردها به روش های غیر مجازخم کردن 



صحیح و غیر صحیحکردن مقایسه خم 



کردن میلگردها نکات اجرایی خم 

 درجه سلسیوس کم تر باشد از خم کردن آن ها خود داری شود-5از میلگردها در شرایطی که دمای

اه نظارت مگر در موارد استثنایی دستگ.باز بسته کردن خم ها به منظور شکل دادن مجدد مجاز نمی باشد

.اجازه دهددر این صورت تمامی میلگردها باید از نظر ترک خوردگی بازرسی شوند

دهد یا در مگر دستگاه نظارت اجازه.خم کردن میلگردهایی که یک سر آن در بتن می باشد مجاز نمی باشد

.طرح مشخص شده باشد



غیر اصولی بودن خم کردن میلگردهای انتظار



جایگذاری و بستن میلگردها

ساعت قبل از بتن ریزی به دستگاه نظارت24پایان میلگرد گذاری و قالب بندی می بایستی حداکثر 

، بتن ریزی بدون اجازه کتبی و تاییدیه دستگاه نظارت مبنی بر تایید میلگرد گذاری. اعالم گردد

.نباید انجام شود



رواداری مجاز موقعیت قرارگیری میلگردها



نکات اجرایی بستن میلگردها

ا به هیچ برای بستن میلگردها باید از مفتول های فوالدی استفاده گردد و انتهای برجسته آن ه•

چرا ؟. واقع شوند( کاور)وجه نباید در قشر بتن محافظ 

میلی متر استفاده می شود1.5الی 1معموال از سیم های فوالدی به قطر •

کیلوگرم سیم به ازای هر تن میلگرد مورد نیاز است7تا 4.5حدود •

چ بستن میلگردها به منظور نگهداری آن ها در جای خود به هنگام بتن ریزی می باشد و هی•

.افزایش مقاومتی برای سازه ایجاد نمی کند



گره

.بستن میلگردها به یکدیگر توسط سیم را اصطالحاً گره می نامند•

تفاده کردبر حسب نوع میلگرد اتصالی و محل قرار گیری آن می بایستی از گره های متفاوتی اس•

:ابزار برای اجرای گره •

(پنس)انبر •

دستگاه قابل حمل اتوماتیک گره زن•



انواع گره



انواع گره



کاهش ضخامت کاور بتن=بلندی سیم اتصال



ت؟آیا استفاده از جوش برای اتصال میلگرد مجاز اس

که این در حالی است. فقط برای فوالد های جوش پذیر و با تایید دستگاه نظارت مجاز است•

.جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگردها و ایجاد زدگی در آن ها شود



پوشش بتنی روی میلگردها

Cover



پوشش بتنی روی میلگردها



لقمه های بتنی

به منظور تامین کاور می بایستی از لقمه یا فضا دهنده استفاده شود•

:نکات اجرایی•

د نشود جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه ها باید طوری انتخاب شود مانعی برای ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجا•

با تایید دستگاه نظارت می توان از لقمه های بتنی  استفاده کرد•

برای پرهیز از تضعیف عضو ، لقمه های بتنی در یک سطح و امتداد قرار نگیرند•

لقمه ها باید دارای مفتول باشد و با این مفتول ها محکم به میلگرد های اصلی بسته شوند•

.مجاز نمی باشداستفاده از قطعه سنگ ، لوله های فلزی و قطعات چوبی برای نگهداری میلگردها و تامین پوشش بتن •



لقمه گذاری روی خاموت وسط در یک سطح باعث 
تضیف ستون می شود



لقمه گذاری روی خاموت وسط در یک سطح باعث 
تضیف ستون می شود



دسینحوه ساخت و نصب لقمه های بتنی سوراخ دار مهن



ضوابط میلگرد گذاری

Cover



ضوابط اجرایی میلگرد گذاری



جزییات میلگرد گذاری طولی

:فواصل میلگردهای طولی•



ضوابط فواصل میلگردهای طولی



ضوابط فواصل میلگردهای طولی



گروه میلگرد



گروه میلگرد



گروه میلگرد



موقعیت مختلف گروه میلگرد در مقطع ستون



نحوه سنجش فواصل مورد نیاز در گروه میلگرد



میلگرد طولی و تغییر ابعاد ستون

عموما کاهش ابعاد ستون های وسط از طرفین و در 

ستون های کناری برای شاقولی شدن نما به صورت

یکطرفه اجرا می شود



تون نکات اجرایی اتصال میلگردها در تغییر مقطع س

:سه حالت دارد 

میلی متر باشد75میزان کوچک تر شدن ستون باالیی در هر وجه کم تر از 1.

میلی متر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشته باشد75در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیش از 2.

کاهش تعداد میلگرد های طولی3.



میلی متر75نکات اجرایی وقتی میزان کوچکتر شدن کمتر از 

:باید محدودیت های زیر اعمال شود



میلی متر75نکات اجرایی وقتی میزان کوچکتر شدن کمتر از 



میلی متر75نکات اجرایی وقتی میزان کوچکتر شدن بیشتر از 



میلی متر75نکات اجرایی وقتی میزان کوچکتر شدن بیشتر از 



فکاهش تعداد میلگردها و رعایت طول مهاری در دو حالت با قالب یا صا

است در این حالت میلگردهای طولی کاهش یافته الزم

از تراز نهایی به اندازه طول مهاری توسط یکی از 

.روش های مهاری ، اجرا شود



کاهش تعداد میلگردهای طولی توام با تو رفتگی ستون
میلی متر75بیش از 



جزییات میلگرد گذاری عرضی



انواع میلگردهای عرضی

خاموت های عمود بر محور عضو1.

چرا زاویه دار ؟. درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد کششی 45خاموت های با زاویه 2.

مثال؟. درجه یا بیشتر 30میلی متر تحت زاویه 36میلگردهای طولی خم شده به قطر حداکثر 3.

ترکیبی از سه بند فوق الذکر4.

میلگردهای طولی توزیع شده در ارتفاع تیرهای عمیق 5.

دور پیچ ها6.



خاموت های عمود و مورب



(اوتکا ) میلگردهای طولی خم شده 



میلگردهای طولی در تیرهای عمیق



نکات اجرایی خاموت یا تنگ



حداقل قطر خاموت و موقعیت آن



نکته اجرایی حداکثر فاصله هر دو خاموت متوالی

فاصله هر دو خاموت متوالی 

نباید از هیچ یک از مقادیر 

مذکور بیشتر باشد



نکته اجرایی در هر مقطع خاموت



نکته اجرایی در هر مقطع خاموت



نکته اجرایی در هر مقطع خاموت



دور پیچ ها

Spirals



ضوابط اجرایی دور پیچ ها

آنتساخروشوشوندساختهپیوستهمیلگردهایازبایستیمی•

یرمستغییرواعوجاجبدونآنهانصبوجابجاییکهباشدطوری

باشد

باشدمترمیلی6ازکمترنبایدمصرفیمیلگردهایقطر•

مترمیلی75ازنبایدمیلگردهابینآزادفاصلهپیچدورگامهردر•

باشدکمترمترمیلی25ازوبیشتر

نظیمتخودجایدرمناسبهاینگهدارندهفاصلهبابایدهاپیچدور•

.شوندتثبیتو

نتریپایینترازتادالیاپیرویازبایدپیچدورطبقههردر•

.یابدادامهفوقانیطبقهمیلگردهای



ضوابط اجرایی دور پیچ ها



نقشه های اجرایی ساختمان های بتن آرمه



نقشه های اجرایی ستون

:شودمیاستفادهترسیمنحوهدوازستونمشخصاتنمایشبرای

ستونمقطعیبرش1.

ستونارتفاعیبرش2.



برش مقطعی ستون-نقشه های اجرایی ستون

گردها برای نمایش ابعاد ستون ، موقعیت میل

ی طولی، ضخامت، پوشش بتن، مشخصات

خاموت ها و چیدمان آن ها می باشد



برش مقطعی ستون-نقشه های اجرایی ستون



برش-نقشه های اجرایی ستون
مقطعی ستون

سازه، برای نمایش ارتفاع ستون، کد ارتفاعی

مشخصات میلگردهای طولی، محل وصله 

ستون و اندازه ی آن و موقعیت خاموت 

گذاری در ارتفاع ستون می باشد



نکات نقشه های اجرایی تیر



نکات نقشه های اجرایی تیر



نکات نقشه های اجرایی تیر



نکات نقشه های اجرایی فونداسیون





نکات نقشه های اجرایی شمع بتنی درجا



نکات نقشه های اجرایی دیوار برشی



نکات نقشه های اجرایی پله



نکات نقشه های اجرایی پله



نکات نقشه های اجرایی پله



نکات نقشه های اجرایی پله



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک در حالت طره



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک



نکات نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک



مهار ، وصله و کاشت میلگردها



پیوستگی بتن



درگیری فیزیکی میلگرد آجدار با بتن اطراف



مهار میلگردها با طول گیرایی



مهار میلگردها

وهای کششی و یا مهار میلگرد در بتن یکی از مهم ترین روش های مهم پیوستگی بتن با میلگرد می باشد در تمامی قطعات بتن آرمه نیر

.فشاری موجود در میلگردها در هر مقطع به وسیله مهر میلگردها به بتن منتقل می گردد

:مهار میلگرد در بتن به سه طریق امکان پذیر می باشد

پیوستگی موجود بین بتن ومیلگرد در سطح جانبی میلگرد1.

ایجاد قالب استاندارد در انتهای میلگرد2.

به کارگیری وسایل مکانیکی در طول میلگرد3.



انواع طرق مهار میلگردها در بتن



جزییات میلگرد گذاری تیر کنسول



مهار میلگردها با قالب



مهار میلگردها

.یکی از راههای ساده و مقرون به صرفه جهت تامین طول مهاری میلگرد محسوب می شود

.به خصوص اینکه در بعضی از مقاطع امکان افزایش طول میلگرد جهت تامین طول مهاری وجود ندارد

مصرف میلگرد با  این روش به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند

:عملکرد قالب در میلگرد کششی در سه قسمت می باشد 

در طول مستقیم قبل از شروع قالب1.

سمت داخلی خم میلگرد2.

طول مستقیم انتهایی میلگرد3.



نمایش تنش های پیوستگی و تنش های فشاری



انواع قالب استاندارد

:یکی از انواع مهار میلگرد در بتن توسط قالب انجام می شود که در سه نوع استاندارد مطابق اشکال زیر می باشد



نکات اجرایی قالبهای استاندارد

برای میلگردهای اصلی : الف 

(درجه180قالب انتهایی )خم نیم دایره 1.

(گونیا)درجه 90خم 2.



نکات اجرایی قالبهای استاندارد

برای میلگردهای تقسیم و خاموت ها: الف 

(درجه180قالب انتهایی )درجه 135خم 1.

دو حالت دارد( گونیا)درجه 90خم 2.



نکات اجرایی قالبهای استاندارد

ک قرار نگرفتن کلیه خم خاموت ها در ی

موقعیت از اهمیت زیادی برخوردار 

خم انتهایی خاموت های متوالی. است

باید حداقل یکی در میان در جهت 

.دیگری قرار گیرند 



ری عضواجرای خم انتهای تنگ در یک راستا یکی از دالیل کاهش شکل پذی

گام در بررسی عملکرد اعضای بتنی هن

زلزله از این ضعف به عنوان یکی از

اد موارد مهم کاهش شکل پذیری سازه ی

.می شود



نکات اجرایی حداقل قطر خم ها



نکات اجرایی حداقل قطر خم ها



مشخصات قطر خم و طول بعد از خم میلگرد



ضوابط خاص اجرایی مهار میلگرد خمشی منفی



ضوابط خاص مهار میلگرد عرضی در جان قطعات خمشی



ضوابط اجرایی در جهت مقاوم سازی



وصله میلگرده



چرا وصله ؟

متری و ساخت اعضای بتنی به صورت مرحله ای و برخی ( 12یا 6)به دلیل محدودیت طولی میلگردها 

.وصله شونددالیل دیگر برای انتقال نیروی میلگردهای منقطع در یک امتداد باید میلگردها به یکدیگر

توسط وصله میلگردها با رعایت جزییات الزم با دقت زیاد می بایستی

مهندس ناظر اجرا کنترل شود



انواع روش های وصله

:وصله میلگرده به یکدیگر به چهار روش و یا ترکیبی از این روش ها امکان پذیر می باشد

وصله پوششی1.

وصله جوشی2.

وصله مکانیکی3.

وصله اتکایی4.



وصله پوششی-1

این وصله با مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در 

قسمتی از طولشان ایجاد می شود، طولی که دو

میلگرد در مجاور هم قرار داده می شود را طول 

.پوشش می نامند



یساز و کار انتقال نیروی کششی و مود گسیختگی در وصله پوشش



یساز و کار انتقال نیروی فشاری و مود گسیختگی در وصله پوشش



!دو نکته اجرایی  وصله پوششی 

.میلی متر مجاز می باشد36وصله پوششی تنها در مورد میلگردهای با قطر کمتر از 1.

طر کم یا برای میلگردهای غیر هم اندازه الزم است بیشترین مقدار طول مهاری محاسبه شده در دو حالت ق2.

زیاد مورد استفاده قرار گیرد



حداکثر فاصله میلگردها در وصله پوششی 



ضوابط اجرایی وصله پوششی گروه میلگرد 

داگانه با وصله چرا ؟  اما هر یک از میلگردها را می توان ج. وصله پوششی برای گروه میلگرد به عنوان یک مجموعه میلگرد مجاز نیست

پوششی به هم متصل نمود، در این حالت نواحی وصله میلگردهای مختلف نباید با هم تداخل داشته باشند



وصله جوشی-2



اتصال میلگردها با جوش



اتصال میلگردها با جوش



انواع روش وصله جوشی میلگردها

:وصله جوشی میلگردها به دو روش انجام می شود 

(جوش الکتریکی تماسی)روش اتصال جوشی نوک به نوک خمیری 1.

(جوش با قوس الکتریکی)روش اتصال جوشی ذوبی با الکترود 2.



اتصال جوشی نوک به نوک خمیری-1

ها و باعث ممزوج شدن مصالح آن( نوک میلگرد)ذوب شدن محل اتصال دو میلگرد •

.ایجاد اتصالی یکپارچه پس از سرد شدن می شود

.انرژی الزم برای ذوب عموماٌ از منبع الکتریکی یا گازی تامین می شود•

.اشدبا گاز در کشور متداول تر بوده و در تعداد زیاد بسیار مقرون به صرفه می ب•



تصویر اتصال جوشی نوک به نوک خمیری



نکات اجرایی اتصال جوشی نوک به نوک خمیری

.این نوع اتصال فقط در شرایط کارخانه ای مجاز می باشد1.

میلی متر برای فوالد های سرد 14میلی متر برای فوالدهای گرم نورد شده و یا 10در صورتی مجاز است که قطر میلگردها از 2.

.کم تر نباشداصالح شده 

.تجاوز نکند1.5می بایستی نسبت سطح مقطع دو میلگرد وصل شونده از 3.

غیر مجاز بوده و 36Øو بزرگتر مناسب است ؟ زیرا کاربرد وصله پوششی در میلگردها با قطر بیش از22Øبرای میلگردهای4.

اجرای وصله مکانیکی با هزینه و مشکالت اجرایی همراه است 



اتصال جوشی ذوبی با الکترود-2

طابق اتصال جوشی ذوبی با الکترود در صورتی مجاز است که برای هر نوع فوالد م•

.مبحث دهم از الکترود و روش جوشکاری مناسب آن استفاده شود



اتصال جوشی ذوبی با الکترود! نکات اجرایی 

.دبرای جوش کردن میلگردها عموما نیاز به پیش گرم کردن میلگردها می باش•

درجه و برای 150برابر با 19Øحداقل دمای الزم برای پیش گرم کردن میلگردها تا •

.درجه سلسیوس توصیه می شود260و بزرگتر برابر با 22Øمیلگردهای 

به سرعت تحت پس از تکمیل جوشکاری میلگردها ، می بایستی به صورت طبیعی سرد شوند و نباید•

.  کاهش دما قرار گیرند



حداقل دمای پیش گرم میلگردها بر اساس هم ارز کربن آن ها



انواع روش های اتصال جوشی ذوبی با الکترود

:به سه روش انجام می شود

اتصال جوشی پهلو به پهلو با جوش از یک رو یا دو رو1.

اتصال جوشی با وصله یا وصله های جانبی اضافی با جوش از یک رو یا دو رو2.

ردهااتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند با آمادگی یا بدون آمادگی سر میلگ3.



اتصال جوشی پهلو به پهلو



اتصال جوشی پهلو به پهلو



در اتصال جوشی پهلو به پهلو! یک نکته اجرایی 



اتصال جوشی با وصله-2



اتصال جوشی با وصله-2



انواع قطعه به عنوان تسمه

:ه کردانواع قطعه که می توان به عنوان تسمه در اتصال جوشی با وصله استفاد

تسمه فوالدی1.

تسمه فوالدی خم شده2.

نبشی3.



استفاده از تسمه برای اتصال جوشی با وصله 



استفاده از تسمه فوالدی برای اتصال جوشی با وصله 

درجه امکان پذیر است120استفاده از قطعه تسمه فوالدی خم شده با زاویه 



استفاده از نبشی برای اتصال جوشی با وصله 

استفاده از نبشی فوالدی  نیز به عنوان وصله امکان پذیر است



اتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند -3

برابر قطر 8برابر قطر میلگردها برای  فوالدهای گرم نورد شده یا 3نبایدطول پشت بند کم تر از •

.میلگردهای برای فوالدهای سر اصالح شده اختیار شود

میلی متر و در حالت غیر آمادگی باید معادل 3فاصله دو سر میلگردها وصله شونده در حالت آمادگی •

.  نصف قطر میلگردها باشد

(توضیح آمادگی در اسالید آتی.)در مورد فوالدهای سرد اصالح شده آمادگی دو سر میلگرد الزامیست•



نبشی اتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند 



آمادگی سر میلگردجهت اتصال جوشی نوک به نوک

.درجه می باشد45درجه تا 30منظور از آمادگی سر میلگرد پخ زدن میلگرد با زاویه •

! :نکته اجرایی•

این کار با قیچی مخصوص یا اره انجام شود1.

.در صورت استفاده از هوا برش باید قشر آسیب دیده در اثر حرارت به کمک سنگ زدن زدوده شود2.

.میلی متر است3ضخامت قشر زدوده شده در مورد میلگردهای سرد اصالح شده حداقل 3.



آمادگی سر میلگردجهت اتصال جوشی نوک به نوک

آماده کردن میلگرد قائم فوقانی 

ی باید الزامیست و انتهای میلگرد تحتان

عمود بر محور آن بریده شود



وصله مکانیکی

Mechanical Splices



وصله مکانیکی

و موارد نپیچ، رزوه یا پیوصله مکانیکی قطعه ای است که عموما با ایجاد اصطکاک توسط

.ازد دیگر بین آن و میلگرد ، انتقال نیروهای میلگرد به میلگرد دیگری را مهیا می س



انواع وصله مکانیکی

:  انواع آن شامل

اتصال دو بخشی ، کام و زبانه ای یا رزوه ای1.

اتصال گیره ای2.

شوندهاتصال قفل 3.

اتصال کوپلر لوله ای یک طرف پیچ4.

اتصال کوپلر دو ردیف پیچ دار5.



وصله مکانیکی از نوع اتصال دو بخشی، کام و زبانه ای یا رزوه ای



وصله مکانیکی از نوع اتصال قفل شونده



وصله مکانیکی از نوع اتصال گیره ای



وصله مکانیکی از نوع کوپلر لوله ای 



وصله مکانیکی از نوع کوپلر دو ردیف پیچ دار



وصله مکانیکی بوشنی

ط دستگاه متداول ترین وصله کشور استفاده از بو شن های فوالدی رزوه شده می باشد که توس

.تراشکاری تولید می شوند



دستگاه حدیده قابل حمل توانایی رزوه نمودن میلگردها



اجرای وصله مکانیکی در ستون بتنی



وصله اتکایی



وصله اتکایی



وصله اتکایی میلگرد در ستون با خاموت عرضی بسته

!نکته اجرایی 

قط استفاده از این وصله ف

برای میلگردهای تحت 

میلی متر25فشار با قطر 

و بیشتر مجاز است



نمایی از اتصال وصله اتکایی



ت 
صوصیا

مقایسه خ
4

ع وصله
نو



یمحدودیت فاصله وصله پوشش



ر محاسبه طول وصله پوششی د
قطرهای مختلف میلگرد



کاشت مهار در بتن



کاشت مهار در بتن

ی و به المان های فوالدی که حین بتن ریز

ل یا پس از سخت شدن عضو بتنی در داخ

آن قرار داده می شود و از آن برای 

.ندانتقال بار استفاده می شود مهار گوی



انواع مهری ها

:شامل 

پیچ های دارای سر1.

Jیا Lپیچ قالب دار با شکل 2.

گلمیخ ها3.

مهاری های انبساطی4.

مهاری های فشاری5.

ا مهاری ها بر حسب نوع اتصال در بتن تازه ی

قبل بتن )سخت شده به دو نوع مهری درجا

( بتن سخت شده)و مهاری غیر درجا ( ریزی

.دسته بندی می شوند



مهاری درجا

برای کاشت مهاری درجا در بتن از تجهیزات

:ذیل استفاده می شود 

گلمیخ-الف

پیچ قالب دار-ب

پیچ کله دار-پ

میلگرد انتظار-ت



مهاری غیر درجا

ده مهاری نصب شده در بتن سخت ش

اخ را غیر درجا گویند که شامل سور

کاری و نصب المان مهار به صورت 

یمانی مکانیکی ، شیمیایی یا پایه س

.می باشد



مهاری مکانیکی

ن در این نوع مهار ها سوراخ به قطر کمی بیشتر از قطر مهار سوراخ می شود و مهار در ای•

.فضا اندک باز شده و با دیواره سوراخ در گیر می شود

.این مهار برای بارگذاری دینامیکی توصیه نمی شود•

.قابلیت اتصال به میلگرد ندارد•

.بیشتر برای اتصال ورق های فوالدی به بتن کاربرد دارد•



مهاری انبساطی

مهاری که پس از سخت شدن بتن در آن قرار داده می شود تا با عملکرد لهیدگی یا •

اصطکاکی مستقیم بار ها را به بتن منتقل کند 



مهاری فشاری

کی این مهار به صورت غیر درجا کاربرد داشته و مقاومت کششی آن از قفل شدن مکانی•

تن پس از ایجاد سوراخ به اندازه قطر و طول مهار در ب. انتهای مهار در بتن فراهم می شود

.دمهار به داخل سوراخ رانده شده و با کشیدن آن به سمت بیرون زواید ان قفل می شو



اجزای مهار

ملحقات 1.

مهره فاصله 2.

مهره انبساطی3.

ی میلگرد تکمیل4.

ملحقات ویژه5.



برش عرضی مقطع مهری مکانیکی



نحوه نصب مهاری از راست به چپ



مهار شیمیایی



مهار شیمیایی



نمایی از کاشت میلگرد و بولت تمام رزوه 



ننمایی از اتمام عملیات کاشت بولت و برش مقطع آ


